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 : ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي)  27(  :متطلبات الجامعة: أوالً 

 :ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية ) 12: ( متطلبات الجامعة اإلجبارية - أ
 تمدةالساعات المع اسم المادة رقم المادة

 3 مهارات االتصال باللغة العربية  1501100

 3  مهارات االتصال باللغة االنجليزية  1502100

 3 العلوم العسكرية 2200100

  3  التربية الوطنية 2300100
 

  

  :ساعة معتمدة يختارها الطالب من المواد اآلتية ) 15: ( متطلبات الجامعة االختيارية -ب
  الساعات المعتمدة  اسم المادة  الرقم المادة

  3    مناهج البحث العلمي 0300100
  3     البيئة 0305100
  3   العلم والمجتمع 0342100
  3    مبادئ الطاقة واقتصادياتها 0352100
 3 الثقافة اإلسالمية 0401100

 3 نظام اإلسالم 0402100

  3    مبادئ في الصحة العامة 0515100
  3  مبادئ تغذية االنسان 0603100
 3 الزراعة المنزلية 0641100

  3  االسعاف االولي 0710100
 3 مدخل الى علم المكتبات والمعلومات 0807100

  3  مبادىء في السالمة العامة 0905100
  3  صناعات أردنية 0905101
  3  حقوق اإلنسان 1032100
  3  الثقافة القانونية  1041100
  3  الرياضة والصحة 1132100
  3  ريةمهارات ادا 1601105
  3  االقتصاد السياسي العالمي 1607100
  3  التذوق الفني 2001100
  3     جنبيةالا لغةال 2200103
  3  اإلبداعيةالكتابة  2301100
  3      نسانيةاإل  ةر حضاال 2302102
  3  تاريخ االردن وفلسطين 2302104
  3  المنطق والتفكير الناقد 2303100
  3  جغرافية األردن 2304100
  3  مدخل الى علم االجتماع 2305100
  3  مبادئ علم النفس 2307100
  3  مبادئ علم السياسة 2308100
  3  اثار األردن 2601100
  3  مبادئ العمل االجتماعي 2701100



 

 3  شبكات التواصل االجتماعي   1904100

 3  مدينة القدس   1052100

 3  مقدمة في التجارة االلكترونية    1605100



 

  
  .ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية)  24: ( تطلبات الكليةم : ثانياً 

  : ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية)  24(  :متطلبات الكلية اإلجبارية -أ       

 عملي نظري اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 - 3 )1(تكاملالتفاضل و ال 0301101

 - 3 - 3 رياضيات منفصلة 1901101

1931102 
المهارات الحاسوبية للكليات 

 3 - 3  العلمية

النجاح بإمتحان 
 الكفاءة الحاسوبية

  1902099أو 
 1901098او 

 1931102  3  -  3 1-تراكيب البيانات 1901233

 1904101 3 - 3 التوثيق وأخالقيات الحاسوب 1902202

 1901233  3  -  3 مقدمة في نظم قواعد البيانات 1902223

 -  3  -  3 اساسيات تكنولوجيا المعلومات 1904101

 1904101 3 - 3 1 -تطوير تطبيقات الويب  1904121

1900010 

  اخالقيات ومهارات الحياة الجامعية
مذكورة في خطة التسجيل وغير مذكورة 

  في خطة القسم
0 -  0 - 

  
  

  ال يوجد: متطلبات الكلية اإلختيارية -ب           

  



 

  
  

  :ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي ) 81 ( :ات التخصصمتطلب: ثالثا
  :ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية )69: (متطلبات التخصص اإلجبارية-أ      

  

  اسم المادة  رقم المادة
  الساعات  األسبوعية الساعات

  المعتمدة
  المتطلب السابق

  عملي  نظري

   3  -  3 مبادئ االحصاء 0301131

  3  -  3 1-ة الكائنات الموجهه برمج 1902211

النجاح بإمتحان 
المستوى أو 
1902099  

 1901098او 

 1901233  3  -  3 نظرية الخوارزميات 1901341

 1901233  3  -  3 الرسم بالحاسوب 1901359

 1901233  3  -  3 نظم التشغيل 1901473

 1902223  3  -  3 سرية وامان المعلومات 1932322

 1901233  3  -  3 الذكاء االصطناعي 1902342

 1902211  3  -  3 الوسائط المتعددة 1902351

1902352 
التكنولوجيا الحديثة في أنظمة 

 1902223  3  -  3  المعلومات

 1901359  3  -  3 تفاعل االنسان مع الحاسوب 1902353

 1904121  3  -  3 التعلم بمساعدة الحاسوب 1902355

 1902223  3  -  3 مقدمة في هندسة البرمجيات 1902371

1902423 
مواضيع متقدمة في  نظم قواعد 

 1902223  3  -  3  البيانات

 1902223  3  -  3 قواعد البيانات الموزعة 1902425

 1901359  3  -  3 انظمة المعلومات الجغرافية 1902459

 1901359  3  -  3 الرقميةمعالجة الصور  1902454

1902472 
مواضيع متقدمة في هندسة 

 1902371  3  -  3  البرمجيات

 1902371  3  -  3 إدارة مشاريع أنظمة المعلومات 1902473

 1902223  3  -  3 وتصميم النظم تحليل 1902474

  ساعة 90نجاح   0  - 0 1- مشروع 1902496
 

 1902496  3  -  3 2- مشروع 1902497

 ساعة 90نجاح  0  أسابيع 6  التدريب 1902498

 1904101  3  -  3 أنظمة المعلومات اإلدارية 1904232

 1901233  3  -  3 1 - شبكات الحاسوب  1901362



 

 1902211  3  -  3 2-برمجة الكائنات الموجهه  1902213



 

  
ســـاعة معتمـــدة يختارهـــا الطالـــب مـــن بـــين المـــواد  )12: (متطلبـــات التخصـــص االختياريـــة  -ب

  :اآلتية
  

  

  رقم المادة
  

  اسم المادة
الساعات   الساعات األسبوعية

  المتطلب السابق  المعتمدة
  عملي  ينظر 

  3  -  3 البرمجة المرئية  1902210
النجاح بإمتحان المستوى 

  1902099أو 
 1901098او 

 1901233  3  -  3 2-تراكيب البيانات 1901234

 1901101  3  -  3 نظرية الحسابات 1901241

  1901238، 1901362  3  -  3 برمجة الشبكات 1901442
 

   3  -  3 معالجة اللغات الطبيعية 1902345

 1902223  3  -  3 البيولوجيا المعلوماتية 1902424

 1902342  3  -  3 التعلم اآللي 1902442

 1902223  3  -  3 التنقيب عن البيانات 1902443

1902450 
مواضيع متقدمة في الوسائط 

 1902351  3  -  3  المتعددة

 1902371  3  -  3 التدقيق على أنظمة المعلومات 1902453

 1901233  3  -  3 برمجيات معتمدة 1902458

 1901233  3  -  3 موضوعات خاصة 1902494

1904351  
أنظمة تخطيط موارد 

أو  0301131  3  -  3  المؤسسات
1904255  

  3  -  3 2-تطوير تطبيقات الويب  1904353
1904121   

  1902223 و
 

  
  



 

  المواد التي يطرحها قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات ةالساعات األسبوعي

 المعتمدة
 المتطلب السابق

  عملي  نظري
1902099  
1932099 

  مهارات الحاسوب اإلستدراكي
  -  3  -  3  اساسيات الحاسوب

  1904101  3  -  3  التوثيق وأخالقيات الحاسوب 1902202

  3  -  3 البرمجة المرئية 1902210
النجاح بإمتحان المستوى 

  1902099أو 
 1901098او 

  3  -  3 1-الكائنات الموجهه  برمجة 1902211
النجاح بإمتحان المستوى 

  1902099أو 
 1901098او 

 1901233  3  -  3  مقدمة في نظم قواعد البيانات 1902223

 1902223  3  -  3 سرية وامان المعلومات 1932322

 1901233  3  -  3 الذكاء االصطناعي 1902342

 -  3  -  3 معالجة اللغات الطبيعية 1902345

 1902211  3  -  3 الوسائط المتعددة 1902351

 1902223 3 - 3 التكنولوجيا الحديثة في أنظمة المعلومات 1902352

 1901359  3  -  3 تفاعل االنسان مع الحاسوب 1902353

 1904121  3  -  3 التعلم بمساعدة الحاسوب 1902355

 1902223  3  -  3 مقدمة في هندسة البرمجيات 1902371

 1902223  3  -  3 لمعلوماتيةالبيولوجيا ا 1902424

 1902223  3  -  3 مواضيع متقدمة في  نظم قواعد البيانات 1902423

 1902223  3  -  3 قواعد البيانات الموزعة 1902425

 1902342  3  -  3 التعلم اآللي 1902442

  1902223   3  -  3 التنقيب عن البيانات 1902443
 1901359  3  -  3 انظمة المعلومات الجغرافية 1902459

 1902351  3  -  3 مواضيع متقدمة في الوسائط المتعددة 1902450

 1902371  3  -  3 التدقيق على أنظمة المعلومات 1902453

 1901359  3  -  3 الرقميةمعالجة الصور  1902454

 1901233  3  -  3 برمجيات معتمدة 1902458

 1902371  3  -  3 مواضيع متقدمة في هندسة البرمجيات 1902472

 1902371  3  -  3 إدارة مشاريع أنظمة المعلومات 1902473

 1902223  3  -  3 وتصميم النظم تحليل 1902474

 ساعة 90نجاح   0  -  0 1-مشروع 1902496

 1902496  3  -  3 2-مشروع 1902497

 1901233  3  -  3 موضوعات خاصة 1902494

 ساعة 90نجاح  0  أسابيع 6 التدريب 1902498

 1902211  3  -  3 2-الموجهه برمجة الكائنات  1902213

  3  -  3   المهارات الحاسوبية للكليات اإلنسانية 1942102
النجاح بإمتحان المستوى 

  1902099أو 



 

  لقسم أنظمة المعلومات الحاسوبية الخطة االسترشادية
  

  السنة األولى                                                         
  ولالفصل األ  الفصل الثاني

  رقم المادة  اسم المادة الساعات   رقم المادة  اسم المادة الساعات 
 0301101   -1التفاضل والتكامل  3  1931102  المھارات الحاسوبية للكليات العلمية    3
 0301131  مبادئ اإلحصاء   3 1904121  1- تطوير تطبيقات الويب   3
 1904101  وماتأساسيات تكنولوجيا المعل  3 1901101  منفصلة رياضيات   3
    متطلب جامعة  3    متطلب جامعة  3
    متطلب جامعة  3    متطلب جامعة  3
            

15    15    
  السنة الثانية                                                        

  الفصل األول  الفصل الثاني

  رقم المادة  اسم المادة الساعات   رقم المادة  اسم المادة الساعات 
 1901233  1-تراكيب البيانات   3  1902202   وثيق وأخالقيات الحاسوبالت  3
  1902211  1-برمجة الكائنات الموجھة  3  1902213    2- برمجة الكائنات الموجھة   3
 1904232  أنظمة المعلومات اإلدارية   3  1902355  التعلم بمساعدة الحاسوب  3
    اختياري  تخصصمتطلب   3  1902223  مقدمة في نظم قواعد البيانات  3

    متطلب جامعة  3    متطلب جامعة  3

    متطلب جامعة  3    متطلب جامعة  3
18   18   

  السنة الثالثة
  الفصل األول  الفصل الثاني

  رقم المادة  اسم المادة  الساعات   رقم المادة  اسم المادة الساعات 
  1901362  1-شبكات الحاسوب  3  1902371  مقدمة في ھندسة البرمجيات  3
 1901341  نظرية الخوارزميات  3  1932322  أمان المعلوماتسرية و  3
 1902342  لذكاء االصطناعيا  3 1902353  تفاعل اإلنسان مع الحاسوب  3

قواعد  نظم مواضيع متقدمة في  3
  1902351  وسائط المتعددةال  3  1902423  البيانات

التكنولوجيا الحديثة في أنظمة   3
  1901359  الرسم بالحاسوب 3  1902352  المعلومات

    متطلب جامعة  3      
15    18    

  السنة الرابعة
  الفصل األول  الفصل الثاني

  رقم المادة  اسم المادة  الساعات   رقم المادة  اسم المادة  الساعات 
  1901473  نظم التشغيل  3  1902459  أنظمة المعلومات الجغرافية  3
مواضيع متقدمة في ھندسة   3

  1902474  نظمالم وتصمي تحليل   3 1902472  البرمجيات 

  3  1902497  2- مشروع  3
  أنظمة المعلوماتمشاريع إدارة 

1902473  

 1902496  1-مشروع  0  1902454  الصور الرقمية  ةمعالج  3
    متطلب تخصص اختياري  3  1902425  قواعد البيانات الموزعة  3
    متطلب تخصص اختياري  3    اختياريمتطلب  تخصص   3

17    16    
 



 

  
  ومات الحاسوبية  قسم أنظمة المعل

 وصف المــــــواد
  

 
  

 )سابق ال يوجدمتطلب (                                         الرياضيات المنفصلة  1901101
 

المنطق اإلقتراحي ، المنطق اإلسنادي، : يغطي المساق المكونات الرياضية لعلم الحاسوب، المواضيع المغطاة تشمل
ا رق اإلثب ي ، ط ق الرياض فوفات، المنط داد، المص ة األع ة ، نظري ة المجموع ي ، نظري تقراء الرياض ت ، اإلس

  .، اإلقترانات ، العالقات و خصائصھا ، أساسيات نظرية البيان ، و الشجرة متسلسالتالمتتاليات و ال
  

 ) 1931102متطلب سابق :                                      (1تراكيب البيانات  1901233
 

أنواع تراكيب البيانات؛ , ميم الكائنات الموجھة،االصناف والكينونات، التوارث بين االصناف، القوالبتص وتشمل
ه ات؛ الحزم لة البيان د و كبس ه(تجري قة)الكوم ه المتالص ابور؛ القائم ي . ؛الط بوعية ف ائف أس ى وظ دريب عل الت

  .المختبر
  

 )1901233المتطلب السابق (                                        :2تراكيب البيانات  1901234
 

ع   ل م دوال، التعام افي لل ية،الحمل االض دوال االفتراض ع، ال ذاكرة الموس ز ال ذاكرة وحج رات ،إدارة ال المؤش
المشاكل البرمجية، مكتبة القوالب القياسية،العمليات على البت، الحزم المترابطه؛ الطوابير المترابطه ؛ االستدعاء 

وائم ذاتي؛ الق ات ال ة؛ المخطط ات المفھرس يم الملف ة؛ تنظ جار العام ة؛ األش جار الثنائي ه، األش ا، : المترابط تمثيلھ
  .استعراضھا ؛ طرق البحث، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر

  

  )1901101المتطلب السابق (                                       نظرية الحسابات     1901241
 

ة الضخ؛ اللغات المجموعات؛ الع ر المحددة؛ االنغالق و نظري ة المحددة و غي القات و اللغات؛ االتومات التلقائي
ا ذات : والمصطلحات المنتظمة؛ قواعد النصوص الحرة اللغات المنتظمة واللغات ذات النصوص الحرة؛ االتومات

ة ؛ ماكنة تورنج جمع ماكنات تورنج  (LL1) المكدسات، االنغالق، التحقق، قواعد ة، مقدم ة، أمثل وذج الماكن ونم
  . NPو P للمسائل من نوع

  

  )  1901233 سابق متطلب(                                     الخوارزميات نظرية   1901341
 

مفھوم العملية األساسية، مفھوم تحليل : تعريف الخوارزميات؛ طرق تصميم الخوارزميات؛ تحليل الخوارزميات
؛ معادالت Big O, Big Omega, Big Thetaرموز : وسطى، واألسوأ؛ تحليل التعقيداألفضل، ال: الحالة

التكرار، وخوارزميات االستدعاء الذاتي؛ خوارزميات البحث األساسية؛ خوارزميات الفرز األساسية؛ مفھوم 
 .الرسم التخطيطي؛ خوارزميات الرسم التخطيطي

  

    )1901233متطلب سابق (                                                :الرسم بالحاسوب  1901359
 

والمخرجات األولية للرسومات الحاسوبية , مقدمة إلى أنظمة الرسم، لمحة عامة عن تطبيقات الرسومات الحاسوبية
ة في , والتحوالت الھندسية, وخصائصھا والتمثيل ثالثي األبعاد، وواجھة المستخدم الرسومية وخصائصھا، ومقدم

يبرمجي ة ف ومات المفتوح ة الرس رامج ) C++ )OpenGLة مكتب ن ب ة ع ة عام ى لمح افة إل ا، إض وتطبيقاتھ
  .الرسومات الحاسوبية المشھورة من خالل مشروع للمادة يغطي الرسم بالحاسوب ثالثي األبعاد

  

  
  
  
  
  

  )1901238، 1901362متطلب سابق (               :برمجة الشبكات  1901442
 

ا او سي شارب ويتضمنيناقش ھذا المسا ل جاف ة برمجة مث : ق الجوانب العملية في برمجة الشبكات باستخدام لغ
زم  تخدم، ح ات المس ط بيان ول مخط تثناءات، بروتوك ل،معالجة اإلس ات، التسلس ارات البيان ت، تي اوين اإلنترن عن



 

ات المس تقبال حزم مخططات بيان ات، إرسال و إس بس مخططات البيان ات، مق ق مخططات البيان اء تطبي تخدم، بن
ادم ال/خ ي اإلنتق تحكم ف ول ال تخدم، بروتوك ات المس ول مخطط بيان تخدام بروتوك دوم باس ول : مخ ابس بروتوك مق

ادم ق خ ات /التحكم في اإلنتقال،  مقابس الخادم، بناء تطبي ال، التطبيق تحكم في اإلنتق مخدوم باستخدام بروتوكول ال
  .ت لتطبيقات، التطبيق في المختبر في كل محاضرة ضمن المساقمتعددة الخطوط، المزامنة، تنفيذ بروتوكوال

  

  ) 1901233متطلب سابق (                                         التشغيل نظم   1901473
 

ة؛ تعريف   ة التشغيل النموذجي ة أنظم تعريف دور أنظمة التشغيل؛ تاريخ أنظمة التشغيل وتطورھا؛ وظائف وھيكل
، الجدولة، التنفيذ ، تبديل السياق؛ التنفيذ المتزامن ، مشكلة منع ) الخيوط(ت ومقارنتھا مع التشعبات مفاھيم؛ العمليا

ة؛  ذاكرة التخيلي ذاكرة؛ إدارة ال ا؛ إدارة ال بابھا وشروطھا وطرق حلھ ود و أس التبادل وبعض الحلول ؛ مشكلة الجم
  .تراكيب وحدات التخزين

  )ال يوجد متطلب سابق(         اساسيات الحاسوب 1932099  :يالستدراكمھارات الحاسوب ا    1902099
  

مل على مقدمة في تكنولوجيا تويش. الى زيادة المعرفة في تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت  يھدف ھذا المساق
زيز و يھدف الى تع. البرمجيات التطبيقية و شبكات الحاسوب  ،أنظمة التشغيل ،ھيكلية نظام الحاسوب ،المعلومات

( مايكروسوفت اوفيس ،مھارات الطالب بحيث يستطيع التعامل مع حزم البرمجيات بفعالية مثل نظام الويندوز 
   .سيقوم الطالب بالتطبيق العملي داخل المختبر. و االنترنت) العرض ،الجداول االلكترونية ،معالج النصوص

  

   )1904101المتطلب السابق (                      التوثيق و أخالقيات الحاسوب  1902202
  

الطالب على عملية الكتابة الفنية ومتطلبات تطوير أسلوب فيه يتعرف الجزء األول  ،المساق مكون من جزئين ھذه 
ل الكتابة الجيدة،  ا مث ام لھ ة والھيكل الع ات التقني ارير الرسمية  :ويوضح ھذا المساق األنواع المختلفة من الكتاب التق
ات دوى،  األبحاث ومقترح ارير الج ة، وتق ل واألوراق البحثي ةدلي ير الذاتي ذكرات والس تخدم والم ا .  المس زء أم الج

ة ، مفاھيم أخالقيات الحاسوب يوضح فالثاني  ل بعض القضايا  ،ويقوم بتحديد إطار لوضع القرارات األخالقي وتحلي
المواضيع : من المواضيع التي يغطيھا .لالحاسوب التي قد يتعرض لھا العاملين في ھذا المجا بأخالقياتالتي تتعلق 

الفلسفية، واألعمال التجارية، واألخالقيات المھنية، والخصوصية، والسلوك اإلجرامي، وحقوق الملكية، والموثوقية، 
  وطرق كشفه باإلضافة إلى االنتحال

  

  )المستوىالنجاح بامتحان  او 1901098 أو 1902099متطلب سابق (    :  البرمجة المرئية   1902210
  

ى طرح  تديويھدف ھذا المساق ال ة فيجول س ة و بيئ ى فيجول بيسك المرئي ة إل : ، المواضيع المطروحة ھي مقدم
ات،  تحكم، المكون الجال ة ،المع ل اللغ ب و جم ة ال: تراكي رات، جمل ينالمتغي ابات، تعي رار، ، الحس رارات ، التك الق
دوال ة ،المصفوفات، ال تحكم المتقدم ار: أدوات ال رىيوا، العناتاإلط ب أخ اذج  ،ن، الصناديق وتراكي  ، MDIنم

وائم ات ،الق ات فيجو ، Tree Viewو   List Viewأدوات  ،الكائن ات، تصميم : ل بيسكاقواعد بيان ارير البيان تق
ة وائم الذكي ات، االستعالم، الق اذج، الكائن ات، النم ادم  ،األصناف ،البيان وم خ ات، والكبس:  ActiveXمفھ لة، العالق

، تطبيقات ،، لوحة المفاتيح، الفأرة، العرض APIنوافذ :  APIتطبيقات النوافذ  ،جھات التخاطب، األتمتة، أدواتوا
  .التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر

  

ابق (  1-برمجة الكائنات الموجھة      1902211 ب س ان   1901098أو  1902099متطل اح بامتح أو النج
  )المستوى

  

رار،  ،اإلدخال واإلخراج ،بناء كتل الكائنات الموجھة ،بيئة برمجة الكائنات الموجھةھذا المساق يوضح  جمل التك
رارات دوال ،الق ل ،ال ات ،المصفوفات و السالس ب البيان لة ،تراكي د و الكبس ة ،التجري رات المتقدم دوال  ،المتغي ال

ات ،المتقدمة و برمجتھا وارث ،األصناف و الكينون د لل ،الت ل الزائ امالتالتحمي ددة ،دوال و المع  ،االستجابة المتع
تثناءات وط ،اإلس ات ،الخي ة  ،الملف ة البرمج ي لغ ة ف ات متنوع ي ال، Javaتطبيق بوعية ف ائف أس ى وظ دريب عل ت

  .المختبر
  

  )1901233متطلب سابق (                         :    قواعد البيانات نظم مقدمة في  1902223
  

ةھذا المساق يوضح أساسيات نظ ى المواضيع التالي ات ويشتمل عل ات : م قواعد البيان ات، تنظيم الملف تخزين البيان
 ERالتنظيم، نماذج : الرئيسية، لغات المعالجة، تقنيات الفھرسة والتخزين، تصميم ونمذجة ومعالجة البيانات العالئقية

ة  EERو   د البيان. SQLو لغ ة قواع اء ومعالج ن انش ة م اق الطلب ذا المس يمكن ھ د س م ادارة قواع تخدام نظ ات واس
  .من خالل تصميم وتطبيق مشاريع جماعية صغيرة  ORACLEالبيانات 

  



 

  )1902223متطلب سابق (            :                        المعلوماتسرية و أمان    1932322 
  

ى  اق إل ذا المس دف ھ ييھ ة ف وعات الحديث ات و الموض رق و التقني ن الط ع م ال واس د مج ان  تحدي رية و أم س
نظم المعلومات الحاسوبية ة ب ى . المعلومات باإلضافة إلى مشاكل الخصوصية و السرية المتعلق يشتمل المساق عل

ة ات :المواضيع التالي ن للمعلوم رية و األم اذج الس ارة ، نم اطر و الخس ل المخ ق  ،طرق تقلي ان تطبي ة األم أنظم
ات ي المؤسس رية افتراضي ف ان و س ام أم وير و إدارة نظ ن خالل تط رية م فير ،الس ك التش فير و ف ات  ،التش آلي

ان ي السرية و األم ى الوصول: السيطرة ف ات التخاطب، السيطرة عل ى واجھ ات السرية و  ،السيطرة عل برمجي
، التدريب على وظائف أسبوعية تطبيقات،المستخدمين تحديد صالحيات ،قواعد البيانات الموثوقة و اآلمنة ،األمان

 .في المختبر
  

  )1901233متطلب سابق (                          :  ذكاء االصطناعيال     1902342
  

ى إعطاء  ذا المساق إل ة يھدف ھ يمقدم اليب البحث  ف املة، أس اليب البحث الش ه، أس ذكاء االصطناعي و تطبيقات ال
ق الد ة، منط ةاالجتھادي ل المعرف ي تمثي تخداماته ف ى و اس ة األول وج ،رج ر ول ة ب ي لغ ة ف د  ،البرمج م القواع نظ

 1، التدريب على وظائف ، اكتساب المعرفةPrologمبادئ األنظمة الخبيرة، برمجة األنظمة بلغة  ،اإلنتاجية
  .أسبوعية في المختبر1
  

  )اليوجدمتطلب سابق (                                                   :  معالجة اللغات الطبيعية  1902345
  

ة ، أصل معالجة اللغات الطبيعيةيھدف ھذا المساق إلى توضيح  ة :ويشتمل على المواضيع التالي ل تركيب اللغ  ،تمثي
ة ،دور المعرفة ،تمثيل المعرفة ل رموز اللغ ات تحلي ة ،آلي رمج ، Finite-Stateتقني ذاتي و المب رار ال  ،شبكات التك

، التدريب على تطبيقات ،معنى اللغة ، Lexiconالخصائص و منتجاتھا مثل  ،الصيغ و البنية المتقنة ،اللغات أخطاء
  .وظائف أسبوعية في المختبر

  

  )1902211متطلب سابق (                                :  الوسائط المتعددة    1902351
  

اھيم األساسية للو يھدف ھذا المساق إلى توضيح  ددةالمف واع الوسائط ،سائط المتع ات ،أن اھيم و تقني خادمات  ،مف
ددة ائط المتع ات الوس ة ،معلوم ات المادي ات و المكون ات البرمجي ات الصور ،ضغط الصور ،متطلب د بيان : قواع

ا ،تحليل الكالم ،معالجة الصوت ،استرجاع بالخصائص، استرجاع بالمحتوى ربط عن  ،تحليل الموسيقى و بنائھ ال
د و ضغط اة الرسوم ،الصور بع ة االفتراضية ،محاك ى االنترنيت ،الحقيق ددة و النشر عل برمجة  ،الوسائط المتع

ددة ائط المتع افور ،الوس اء، ميت ات البن زامن ،آلي زامن: الت ات الت زامن، تقني ات الت ل ،مقوم ية ،التفاع ة دراس ، حال
  .التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر

  

  )1902223: متطلب سابق(            نظمة المعلومات                يثة في أالتكنولوجيا الحد 1902352
  

ات ى المنظم ا عل ات وتأثيرھ ة المعلوم ي أنظم دة ف ات الجدي ى التقني ى التعرف عل اق إل ذا المس دف ھ مل . يھ ويش
ة ي ت: المواضيع التالي ة الت ت التعاوني ات اإلنترن رة، تكنولوجي دة والمبتك ات الجدي ياق التكنولوجي ي س م وضعھا ف

رة للتواصل  وردين والشركاء، الطرق المبتك العمالء والم ة ب ات المتعلق ادة ھندسة العملي ة، إع الشبكات االجتماعي
ت،  ى اإلنترن ة عل ل المجتمعات المحلي دة مث ارات الجدي اليب والممارسات لتطوير االبتك والتعاون، التقنيات واألس

  .كيفية تطوير المنتجات والخدمات ونظم المعلوماتوكيفية تطبيق ھذه المعرفة والمھارات، 
  

  
  )1901359متطلب سابق (                          سان مع الحاسوبتفاعل اإلن    1902353

  

ى  اق إل ذا المس دف ھ ادئ تفاعل الحاسوب و يھ ة، مب ات التفاعلي ع الكائن ان م ل االنس ة تصرف و تعام م طبيع فھ
ة GUIبرمجة ال  اإلنسان، تصميم و بناء و تطوير و ة من منظور كيفي ات التفاعلي ، كيفية تطوير و تقييم البرمجي

ات تتفاعل مع اإلنسان المستخدم باستخدام  تفاعلھا مع االنسان،  كما يركز على المبادئ األساسية لتصميم برمجي
ة  ددة و أنظم ة الوسائط المتع ى عدة أنواع من البرمجيات التفاعلية، و تفاعل اإلنسان مع أنظم دريب عل ب، الت الوي

  .وظائف أسبوعية في المختبر
  

 
 

  )1904121متطلب سابق  (                                                 :الحاسوب مساعدةالتعلم ب  1902355
  



 

تفاعل اإلنسان  ،أدوات تطوير برمجيات التعليم ،مقدمة الستخدام الحاسوب في التعليميھدف ھذا المساق إلى شرح 
وبوالح ة ،اس ل وتصميم المھم ة ،تحلي وير المھم ددة وتط ائط المتع يم ،الوس ي التعل ت ف ؤال ،اإلنترن -تصميم الس

واب وب ،والج ع الحاس ب م ل الطال ديناميكي ،تفاع تاتيكي وال ل االس بة ،التفاع ات المحوس يم  ،االمتحان التعل
 .، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبرحالة دراسية ،االفتراضي

  

  )1902223: متطلب سابق(                       :ھندسة البرمجياتمقدمة في     1902371
  

اتيھدف ھذا المساق إلى توضيح  ات ،طرق معالجة ھندسة البرمجي اة البرمجي نظم المحوسبة ،دورة حي  ،ھندسة ال
اذج: المتطلبات والمواصفات ،إدارة مشاريع البرمجة ل، النم ات التحلي يط، التوصيف متطلبات الھندسة، متطلب ، التنم

ري ات ،الرسمي والجب ي : تصميم البرمجي ة، الوقت الحقيق ة، الوظائف الموجھ ات الموجھ ي، الكائن التصميم الھيكل
  ،حالة دراسية ،إعادة الھندسة والھندسة العكسية ،التوثيق ،قابلية النقل ،الصيانة ،االعتمادية ،وتصميم نظم التفاعل

  

                            )1902223: ب سابقلمتط(                                              :   يةالبيولوجيا المعلومات  1902424
  

ة يھدف ھذا المساق إلى إعطاء يحتوي اء الجزيئي ات اإلحي  ،مقدمة لمفاھيم المعلوماتية الحيوية التي تحوي قواعد بيان
ات ،ترصيف،بحث (  تحليل متواليات الجزيئيات اركوفن ،)برمجي ات ،موذج م ع الجين ل  ،تجمي ى الجي باإلضافة إل

ات ل المتوالي ات تحلي ن عملي ادم م بكاتھا ،الق ات و ش ل البروتين ور ،تفاع وء والتط جار النش ات  ،اش ل الجين تواص
  .مصفوفات الجينات والتنقيب عن النصوص ،وترابطھا

  

  )1902223متطلب سابق (                          قواعد البيانات  نظم  مواضيع متقدمة في    1902423
  

ى وجه  يھدف ھذا المساق إلى تعميق وتوسيع المبادئ التي تم إعطاؤھا في مادة مقدمة في نظم قواعد البيانات وعل
ة  ،الخصوص سنركز على أدوات وتقنيات نمذجة البيانات ة واالستخدام المركب للغ تصميم قواعد البيانات المتقدم

ة . المناقالتو إدارة  وتحسين االستعالمات، الصيانة، إدارة التزامن ، معالجةSQLاالستعالم  ة في نھاي سيقدم الطلب
  .المساق مشروع فصلي يتضمن تصميم وتطبيق  لنظام قاعدة بيانات 

  

  )1902223متطلب سابق  (             قواعد البيانات الموزعة                1902425
  

  :تعلقة في البيانات الموزعة وتشمل على المواضيع التاليةھذا المساق يغطي تصميم األنظمة الم
ر/االنترنت، الخادم( التصميم البنائي  ل، النظي ا / العمي النظير، وغيرھ ات الموزعة المتجانسة، المعالجة )ب ، البيان

  .وتكرارھا تالمتوازية، تجزئة البيانات، تخصيص البيانا
  

  )1902342متطلب سابق (                                                   :التعلم اآللي  1902442
  

ى شرح  ذا المساق إل ةيھدف ھ ة مقدم ى المواضيع التالي ي ويشتمل عل تعلم اآلل تعلم  :في ال رار، ال م شجرة الق تعل
التعزيز ،الجينيةالخوارزميات  ،المثلي، تعلم مجموعات القواعد تعلم ب ل، ال تعلم بالتحلي ات ،ال ى تطبيق دريب عل ، الت
 .وظائف أسبوعية في المختبر

  

  )1902223: متطلب سابق(                                 :عن البيانات التنقيب  1902443
  

ات ات اساسية للتنقيب عن البيان ديم طرق وتقني ى وظائف التنقيب عن . يھدف ھذا المساق إلى تق ز عل يتم التركي س
ني وم، التص اط، وصف المفھ ية كاالرتب ات االساس ةالبيان ات مختلف ع وخوارزمي ؤ، التجم ة . فات، التنب يتم مناقش س

  .تطبيقات للتنقيب عن البيانات وتقنيات لھذه المفاھيم
  

  
 )1901359متطلب سابق (                                           : المعلومات الجغرافيةة نظمأ  1902459

  

ى توضيح  ة في يھدف ھذا المساق إل ة ،عصر المعلوماتنظم المعلومات الجغرافي ى المواضيع التالي  :ويشتمل عل
ة ،البيانات الجغرافية و تمثيلھا ،تمثيل البيانات الجغرافية في الحاسوب ة و الموجھ ات النقطي ل الفضائي  ،البيان التمثي

ات ائية ،للبيان ات الفض ة ،العالق ات الجغرافي ال البيان ع و إدخ ة ،تجمي ات الجغرافي د البيان ل البيان ،قواع ات تحلي
ة ذجتھا ،الجغرافي ع و نم ز المواق ة ،تجھي ي نظم المعلومات الجغرافي ات  ،قضايا معاصرة ف ات نظم المعلوم برمجي
  .، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبرحاالت عملية ،الجغرافية

  

  )1902351متطلب سابق (                ط المتعددة                 مواضيع متقدمة في الوسائ    1902450
  

يتم . وسائل اإلعالم الرقمية واألدوات والتطبيقاتويھدف ھذا المساق إلى تطوير قدرة الطالب على فھم المفاھيم  س
ات و ددة والتقني ائط المتع أليف الوس تخدام أدوات ت ى اس ارات الطالب عل ليطتطوير مھ ات  تس ى تطبيق الضوء عل



 

النص باإلضافة إلى . وتقنيات ضغط البياناتوسائط الرقمية وباإلضافة إلى ذلك، سيتم عرض ال. الوسائط المتعددة
ات وطرق تمثيل الصورالرقمي، والرسومات   مع و ضغطال، األلوان في الفيديو، والصور والفيديو الرقمية و تقني

  .بال خسائر، وسيتم التحقيق تقنيات ضغط الفيديو والصوت بالتفصيل 
  

  )1902371: متطلب سابق(                                     التدقيق على أنظمة المعلومات     1902453
  

، ويشتمل على المواضيع ةيھدف المساق إلى التعرف على المفاھيم األساسية للتدقيق على أنظمة المعلومات الحاسوبي
ات المستخدمة في الضوابط الرقابية وأنواعھا وأثرھا على المنظمة، وكيفية إدارتھا وتدقيقھا، المفاھيم وال: التالية تقني

ة  ة البني داف، مراجع ات واألھ ع الغاي ة م ل المراقب اء ھيك ات، إنش ا المعلوم ابات، تكنولوجي ة الحس ات مراجع عملي
ايير  التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ووضع إجراءات اإلصالح المنھجي عن أي أوجه القصور، الممارسات والمع

  .علومات والضوابط عليھاوالمتطلبات التنظيمية التي تحكم نظم الم
  

  )1901359متطلب سابق  (                                :  الرقمية معالجة الصور    1902454
  

ة ميھدف ھذا المساق الى اعطاء  ات  :واضيع مختلفة في معالجة الصور ويشتمل على المواضيع التالي تراكيب البيان
ل الصور كل ،الخاصة بتحلي ل الش ة ا ،تمثي ة للصورالمعالج د الصفة ،اإلدراك ،صيغ الصور ،لمبدئي ات  ،تحدي آلي

ية ة األساس ة  ،المعالج ل(النمذج واد: مث ات ك مولية ،)تطبيق ة و الش ات المحلي ي ،العملي اء الھرم ات البن رق : آلي الط
ة ر الھرمي ة ،الھرمية و غي ات الجيني ة باستخدام الشبكات العصبية و الخوارزمي ران ،التصنيف ،الھرمي  ،اقرب جي

بية بكات العص ين الصور ،الش ات الصور ،تحس زاء و مقتطف اس أج ق و قي ترجاعھا ،تطبي زين الصور و اس  ،تخ
  .، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبرتطبيقات

  

  )1901233متطلب سابق (                                 برمجيات معتمدة   1902458
  

ف إلى إعداد الطالب للحصول على شھادة معتمدة في الحقل الذي تم طرح برامج تدريبية مكثفة تھد يقدم ھذا المساق
دة . ھذا البرنامج فيه ى شھادات معتم ـن و الحاصلين عل يقوم على تدريس ھـذه البرامج نخبة من المدرسين المؤھليـ

ات في تصمPL/SQL Oracleبرنامج متقدم في : في ھــذا البرنامج، تضم ھذه البرامج يم الشبكة ، برامج و تطبيق
ة  رامج المطورين بلغ ة، ب ة .Javaالعنكبوتي رامج المطورين بحزم ات ميكروسوفت، و أي . NET.  ، ب و تطبيق

 .برمجيات أخرى يعتمدھا القسم، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر
  

  )1902371: متطلب سابق(                      :مواضيع متقدمة في ھندسة البرمجيات  1902472
  

ات، ھ ى طرق لتطوير البرمجي ات تشمل عل ة في ھندسة البرمجي م مواضيع متقدم ذا المساق يساعد الطلبة على فھ
ذا المساق . التحقق من البرمجيات والتأكد من صحتھا، تقدير التكاليف، ادارة الجودة وتطوير العمليات كما ويشمل ھ

  .طبيقاتھيكلية الخدمات الموجھة كإحدى التقنيات الجديدة لتطوير الت
  

 
  )1902371: متطلب سابق(                              :أنظمة المعلومات مشاريع إدارة  1902473

  

ة  اريع انظم يم مش ات لتنظ تخدمھا المؤسس ي تس ات واألدوات الت رق، التقني ات، الط يناقش العملي اق س ذا المس ھ
ا ل ھذا المساق منھجية منظمة الستحداث المشاريع وتخسيشم. المعلومات ذھا لحين إنھاؤھ ة تنفي ا وإدارة عملي طيطھ
ك .وتسليمھا د، حيث أن ھنال اعي معق ة ھو عمل جم ذا المساق أن إدارة المشاريع في المؤسسات الحديث يفترض ھ

اون المجموعة(أنواع عديدة من التقنيات  دعم تع ة ل رامج االزم ى الب ي ) تشمل برامج إدارة المشاريع باإلضافة ال الت
وارد . في عملية إدارة المشاريع تعتبر جزء أساسي ان ادارة المشاريع تتضمن استخدام الم كما ويؤكد ھذا المساق ب

 .من داخل الشركة باإلضافة الى التعاقد من خارج نطاق المؤسسة
  

  )1902223: متطلب سابق(                            :النظم  وتصميم تحليل   1902474
  

نظم ،دورة حياة التطوير ،في تطوير النظممقدمة يھدف ھذا المساق إلى إعطاء   تطوير  ،دراسة الجدوى لتطوير ال
 ،إقامة النظام ،قاموس البيانات ،جداول وأشجار القرار ،مخطط تدفق البيانات ،مخطط المحتوى ،طرق جمع الحقائق

اء ا: أدوات التطوير ،التدريب ات، بن ياً، واجھات التوثيق، الصيانة، تصميم المفاھيم، تطوير قواعد البيان لنظام عكس
ى حالة دراسية ،التفاعل الرسومية، دورة حياة النظم، تحويل األنظمة، مخططات النظم وتدفق السيطرة دريب عل ، الت

  .وظائف أسبوعية في المختبر
  

     )ساعة 90نجاح (                                                            : 1 -مشروع  1902496



 

ة . ساق الجوانب النظرية لمواضيع وتطبيقات مختلفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات يشمل ھذا الم وم الطلب بحيث يق
بقا . بتعريف وتحليل المشكلة  ة محددة مس ى لجن ر عل وكتابة تقرير عن ما تم انجازه  ومن ثم يتم عرض ھذا  التقري

  .مشروع ويشمل ھذا المساق لقاءات دورية أسبوعية مع مشرف ال. من قبل القسم
  

  )1902496: متطلب سابق(                                                : 2-مشروع   1902497
  

ار المشروع  تم مناقشة المشروع . يشمل ھذا المساق الجوانب العملية من المشروع وھي التصميم والتطبيق وإختب ي
  .اءات دورية أسبوعية مع مشرف المشروعويشمل ھذا المساق لق. وتقييمه بصورته النھائية في نھاية الفصل 

  

          )1901233متطلب سابق (                   موضوعات خاصة                          1902494
  

اء  ى إعط اق إل ذا المس دف ھ ة مختيھ وبية،موضوعات متقدم ات الحاس م المعلوم ي نظ ة ارة ف ق الحال تقرير وتوثي
  .المختبرب،التدريب على وظائف أسبوعية مطلوب

  

  )ساعة 90نجاح (                                          لتدريبا  1902498
 

ل عن ابيع يقوم الطالب بالتدرب في إحدى المؤسسات ولمدة ال تق ة ستة أس ين فعالي ر من المؤسسة يب دم بتقري ، ويتق
اني لتكفي، وفق األنظمة و القوانين المعول التدريب د هللا الث ك عب ا المعلومات و الصادرة عن ھا في كلية المل نولوجي

ا  قرار مجلس العمداء،  ا المعلومات ومعترف بھ ى شھادة متخصصة في أحد مواضيع تكنولوجي أو أن يحصل عل
  .صادرة عن مؤسسة معتمدة

 

 )دمتطلب سابق ال يوج(                        :  تكنولوجيا المعلومات أساسيات 1904101
 

ةمكونات تكنولوجيا المعلوما دد: ت ، المكونات المادي ة الع ة ، أنظم ذاكرة و وحدة المعالجة، دورة اآلل العشري : ال
ائط  وب، الوس بكات الحاس فيرھا، ش ات و تش ل البيان ابية، تمثي ات الحس ر، العملي ادس عش اني والس ائي والثم والثن

و ميم، خط ل و التص وات التحلي ات، خط ة المعلوم ة، أنظم ارة اإللكتروني ة ، التج ائل التعددي ل المس : ات ح
  .تدريب على وظائف برمجية أسبوعية في المختبر، مخطط سير العمليات، أشباه البرامج، ةالخوارزمي

  

   ) 1904101المتطلب السابق (                        1–تطويرتطبيقات  الويب     1904121
  

م التعامل يكت. يقدم ھذا المساق األدوات والطرق المستخدمة لبناء تطبيقات الويب   سب الطالب عبر ھذا المساق فھ
ل  ة العمي ه من جھ ات الويب باستخدام أدوات ل  (Client)مع الويب كما يصبح باستطاعة الطالب تطوير تطبيق مث

HTML   وجافا سكربت وكذلك أدواته من جھة الخادم(Server)   مثلASP   .  
  

  
  

  )1904101سابق المتطلب ال(                       :أنظمة المعلومات اإلدارية  1904232
ي اإلدارة؛  ات ف ا المعلوم ة؛ تكنولوجي ات اإلداري ة المعلوم واع أنظم تويات وأن ات؛ مس ة المعلوم يات أنظم أساس

ال ا األعم ال؛ إدارة تكنولوجي ي األعم ات ف ا المعلوم ات تكنولوجي ديث : تطبيق يط وتح عة، التخط اإلدارة الواس
  .دريب على وظائف برمجية أسبوعية في المختبرت ،المعلومات؛ قضايا األمن والحماية

 

  )1904255أو  0301131 المتطلب السابق(           أنظمة تخطيط موارد المؤسسات   1904351
 

يا ة إدارة وتنس درات الحاسوبية في المؤسساتلحقل الدراسي الذي يتعامل مع كيفي ق  ق الق الصناعية من اجل خل
ق ى تحقي ادر عل ات صناعي ق ا المساق تتضمن  . أھداف المؤسسة نظام معلوم ي يغطيھ ات األساسية الت المكون

ة التصنيع باستخدام الحاسوب ، وارد الصناعية ، جدول تخدام الحاسوب ، نظام تخطيط الم اج  التصميم باس اإلنت
. المرن التصنيع المحو سب ونظام التصنيع الرئيسة ، نظام تخطيط الطاقة اإلنتاجية، مراقبة فعالية اإلنتاج ، نظام

 .التدريب على كيفية تھيئة بنية نظام تخطيط الموارد في المختبر
  

 )1902223 و 1904121سابق المتطلب ال(                  2–تطوير تطبيقات الويب   1904353
 

ات ذ server-side scripting,  لبرمجة تطبيق واجھات   و  SQL & MySQL برمجة Web servers, تنفي
ات النشطه , قواعد البيانات  ة Xتنفيذ الكائن ادم النشط دوت نت  صفحات ،(ADO.NET)دوت نت   المتقدم الخ
(ASP.NET) ذ ت  تنفي ط دوت ن ادم النش فحات الخ تخدم  (ASP.NET(ص ة , XML أل يس تخداالبرمج  مباس



 

Perl , ة تخداالبرمج ة, Common Gateway Interface (CGI) مباس تخدا البرمج ة, PHP مباس  البرمج
 .في المختبر أسبوعيتطبيق . Java Servlets and JSP ماباستخد

  

أو النجاح بامتحان  1901098أو  1902099متطلب سابق (المھارات الحاسوبية للكليات العلمية    1931102
  )المستوى

ة  ة بلغ ادئ البرمج ة++Cمب يات أدوات البرمج رار؛ : ؛ أساس ل التك ات؛ جم واع البيان ميتھا؛ أن رات وتس المتغي
ل الحروفاالخت دوال ؛ سالس فوفات؛ ال رارات؛ المص ارات؛ الق هي ات التتابعي ع الملف ل م ة  ،التعام ات بلغ ، تطبيق

C++التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر ،. 
  

  )1901233متطلب سابق (                                     1-شبكات الحاسوب  1901362    
  

اھيم الرئيسھ اق يوضح المف ي ذا المس رة ف بكات الحاسوب ويغطي موضوعات كثي ي ش ية ف ات األساس ية والتقني
اة : مقدمة عامة: منھا , الشبكات اءة القن اييس كف ات الشبكة، مق تطبيقات الشبكات،تصنيف الشبكات و أشكالھا، طبق

شاف األخطاء و التقسيم، اكت: الناقلة، وسائط التراسل، بروتوكوالت تخاطب الشبكات و ھيكلتھا، طبقة ربط البيانات
ايير ة الشبكة IEEEتصحيحھا، الشبكات المحلية حسب مع ة باستخدام IPبروتوكول االنترنت : ،طبق ، IP، العنون

ة التراسلICMP،  بروتوكول ARP، بروتوكول DHCPتقسيم الشبكات، بروتوكول  ، UDPبروتوكول : ، طبق
ول ة باس TCPبروتوك ذة المنزلق وق و الناف ات الموث ل البيان ات في TCPتخدام ، نق دفق البيان زاحم وت ، سيطرة الت

TCP بروتوكول : ، طبقة التطبيقاتDNS بروتوكول ،NAT بروتوكول ،HTTP دائم ر ال ، االتصال الدائم و غي
  .التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر. HTTPفي 

  

  )1902211متطلب سابق   (                      2-برمجة الكائنات الموجھة      1902213
  

ح  اق يوض ذا المس ل ھ ة، تكام يطة و المتقدم ومية البس ات الرس ا، أدوات الواجھ ة و معالجتھ ل الحرفي السالس
ديو الصور،:بناء المشروع، المكتبات، الملتيميديا: البرمجيات المرئية ا . الصور المتحركة،الصوت والفي ط جاف رب

  .ية بالمختبرمع قواعد البيانات، السيرفلتس،التدريب على وظائف أسبوع
   

  
  
  
  
  

  )أو النجاح بامتحان المستوى 1902099متطلب سابق :(ية للكليات اإلنسانيةحاسوبالمھارات ال    1942102
  

ات ا المعلوم م تكنولوجي ي عل ة ف اق يضع األسس المعرفي ذا المس ل . ھ ارات ح ي ومھ ر العلم ور التفكي ه يط ا ان كم
ز يقوم بتعليم الطلبة كيفية استخدام . المشكالت البرمجيات الجاھزة في عمليات التنظيم و البحث والحساب مع التركي

  .وبالتالي سيتمكن  الطلبة من التطبيق العملي لھذه المواضيع في المختبر . على استخدامھا في المھمات العملية
اق ي  ذا المس مل تھ ى ش ةعل يع التالي كال :المواض ل المش من تحلي وب ويتض تخدام الحاس ائل باس ول المس ت ، حل

ة  .الخوارزميات ، أشباه البرامج وتراكيب المخططات ة الجداول االلكتروني دوال ) MS Excel(برمجي وتتضمن ال
ة  الجاھزة، المعادالت، التخطيط، الفرز، التصفية، الماكرو، يناريو و الجداول المحوري ات  .الس ة قواعد البيان برمجي

)MS Access (اذج، االستعالما ات و عمل مشاريع وتتضمن الجداول، النم تيراد وتصدير الملف ارير، اس ت،   التق
 .تصميم صفحات الويب والربط بينھا  لكي يتمكن الطلبة منمقدمة في تطبيقات الويب  .عملية


