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 وصــف المــــواد
  

  :جباريةالمواد اإل
  
  )ساعات معتمدة 3(نظرية الخوارزميات ) 1901715(
ة، البرمجة       : تضمن طرق بناء وتحليل الخوارزمياتت ه المادةهذ ع، الطرق الطامع م التجمي يم ث التقس

بتغطية التعقيد الحسابي،  ادةقوم المتآما س. المتحرآة، البحث، الرجوع والمتابعة، والتفرع ثم التحديد
  . على واألدنى، إلى جانب المسائل ذات التعقيد غير الحديونظريات تحليل األ

  
  )ساعات معتمدة 3( قواعد البيانات          )1902723(

ات،   ة للبيان ة الموجه ة، النمذج ات العالئقي ة للبيان ة المتقدم ات، النمذج ة للبيان ة المتقدم اهيم النمذج مف
دم، م  ات، تصميم قواعد       نظرية تصميم قواعد البيانات، الجبر العالئقي المتق ة نظم قواعد البيان عياري

ة، لغات             ة المتقدم ة االستفسار العالئقي ة لغ اء هيكلي ة، بن ة، لغات االستفسار المتقدم البيانات الموجه
زامن،            زامن، طرق الت ة، مشاآل الت ات، السيطرة المتزامن ة قواعد البيان ة، تكاملي االستفسار الموجه

  .االسترداد لقواعد البيانات، أمن قواعد البيانات استرداد قواعد البيانات، طرق وحلول
  

  )ساعات معتمدة 3( شبكةدالالت ال) 1904701(
ذا المت دف ه دالالت ال ادةه ية ل اهيم األساس ى تعريف المف بكةإل ي  ش دفالت ين  ته ر بتحس كل آبي بش

ة  ة الحالي بكة العالمي تخداماتهاالش ن دالالت ال. واس بكةالهدف الرئيسي م ز ال ش و تعزي ين ه تفاعل ب
آلالت للتوسط     ة ل ة مفهوم ات بطريق ل البيان ة من خالل تمثي ين  اإلنسان واآلل ات والخدمات ب . البيان

بكةدالالت ال ن ش د م ل تغطي العدي ات مث ات الوصفية الواضحة التقني ا، البيان ، RDF، األنطولوجي
OWLو الوآيل الذآيستدالل، ، والمنطق واإل.  

  
  )ساعات معتمدة 3( شبكةاقتصاد ال)  1904705( 
ذ ت دف ه ديم   ادةالم هه ى تق ادئ األ   أال ي توضح مب ادية الت ادئ االقتص يات المب دمات  ساس ال لخ عم
تاإل ا . نترن ين األ تآم رق تحس ى ط ز عل ال اإلرآ مل  عم ي تش ة الت ات : لكتروني ميم خوارزمي تص
بكةال زادات اإل ش عير ا ، الم تخدمين ، التس رفات المس ل تص تنباط و تحلي ة ، اس ر ، لكتروني لمتغي

ا اإل  بعض الحاالت الدراسية و من األ    ادةناقش المتس. اقتصاديات الحوسبة السحابية ة عليه عالن  مثل
  .لكتروني لشرآة جوجل و الحوسبة السحابية لشرآة امازوناإل
  
  )ساعات معتمدة 3( شبكةحماية تطبيقات المن وأ) 1904710(

ن ر أم ات ال يعتب بكةتطبيق روعأ ش د ف ن  ح ميم اآلم ى التص ز عل ات، ويرآ ة  للبرمجي آيفي
اء بعد . عليها االعتمادموثوقة و يمكن  نترنتإتطبيقات  وتطوير تصميم ادة سوف    من  االنته ذه الم  ه

ب  ون الطال ادرًا يك ى ق ع   عل اون م ارآة والتع رق المش ات   ف وير تطبيق تط
اط   المادة تناقش .على شبكة اإلنترنت للمنتجات األمن مستويات مناسبة من تحقيق بهدف اإلنترنت نق
ل  شبكة الشائعة في تطبيقات ال الضعف ع،    مث ر الموق ر  الطلب المزور   برمجة عب ع،  عب ن   الموق  حق
SQL .يتعرف ى  س ادة عل ذه الم ي ه ب ف ادئ التصميم الطال ن مب ات وآيف األم ن أن  للبرمجي يمك

ا وستغط   .على شبكة اإلنترنت  دورة تطوير التطبيقات مع تكون هذه المبادئ متكاملة مواضيع   يآم
  .اآلمنة وطرق البرمجة االستخدامإساءة  ، وحاالتاألمنيةالتهديدات  نمذجة مثل
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 )ساعات معتمدة 3(عمال الذآية    األ) 1904715(
للطلبة فهم المواضيع المتقدمة في انظمة االعمال الذآية و ما تحتويه من معالجة  ادةالم هوفر هذت

لى معلومات بما في ذلك دعم إمستخدمة في تحويل البيانات  بنية تحتية و تطبيقات عملية، منهجية
اختبار التطبيقات العملية لبناء أدوات استخالص البيانات ولى إسيتم التطرق . عملية اتخاذ القرار

باإلضافة الى مواضيع . احتماالتاستخدام نماذج توقع و تصنيفات و تحليالت احصائية من خالل
.الخوارزمياتالعصبية و نترنت والشبكاتتتعلق بالبحث في شبكة اإل  

 
 

)ساعات معتمدة 3( الحوسبة السحابية    (1904720)  
دفت ذه ه ات         ادةالم ه ن البيئ اذج م ة ونم واع  أبني ة أن املة ومناقش ة ش الب بمقدم د الط ى تزوي إل

ك، س    . السحابية  ى ذل ة بالحو        ادةعطي الم تعالوة عل ة المتعلق رة عن  القضايا األمني سبة  الطالب فك
ة   ( أنواع من الخدمات السحابية : غطي أيضا  المواضيع التاليةتو س.  السحابية ة التحتي المنصة والبني

ات حابية      )والبرمجي بة الس ي  الحوس دمات ف حابية وإدارة الخ بة الس ة  الحوس ع و نصب  بيئ ، وض
  .ومناقشة مستفيضة لدراسات مختلفة  عن المصدر المفتوح والسحب التجارية

  
  
  )ساعات معتمدة 3(المخازن وتنقيب البيانات ) 1904725(

آما سترآز . توفرهذه المادة للطلبة فهم عميق لتصميم و بناء أنظمة تخزين وتحليل البيانات الكبيرة
على معالجة الفرص والتحديات للبيانات الكبيرة في الحقول المختلفة سواء األآاديمية أو األعمال أو 

آما سيتم التطرق إلى النماذج المختلفة لتخزين البيانات الكبيرة . ترنتالعلوم المتعلقة بشبكة االن
وهيكلتها واستخالص وتحويل وتحميل البيانات باإلضافة إلى عملية االستعالم عن البيانات معالجة 

  .والبيانات الموزعة
  

  :المواد االختيارية
  
  )ساعات معتمدة 3( فحص البرمجيات  تقييم و) 1902715(

ات،        التحقق واإل ـات، الفحص المتكامل للبرمجي ات، فحص المكون ثبات للبرمجيـات، فحص البرمجي
ة الحرجة،     فحص النظام، تقنيات الفحص، االثبات والتحقق والطرق المنهجية، اقرار شرعية األنظم
ة الحسبة الشجرية، أشكال       وقتي، منطقي االنظمة القابلة للتحول، هيكلية آريبكي، منطقية االنسياب ال

  .قرار الثنائي، نمذجة األنظمة الزمنية الحقيقية، الخوارزميات المتبعة الثبات أنظمة الزمن الحقيقيال
  
  
  
  

)ساعات معتمدة 3(  تحليل الشبكات االجتماعية     (1904730)  
ذت ا    ادةالم هعطي ه ة تطبيقه ة وآيفي بكات االجتماعي ل الش وم تحلي م أساسي عن مفه غطي توس. فه

دة الت  وث الجدي ؤخر البح ت م تخدام      ًاي أجري رة باس ة الكبي بكات االجتماعي ل الش ة  وتحلي ى بني عل
ذ  و. ت التي تلخص خصائصها األساسيةالنماذج والخوارزميا ي ه ة      ادةالم  هف يتعلم الطالب عن بني س

اً  ر       الشبكات االجتماعية وتطورها، وآيفية تحليل بيانات الشبكة عملي ة التفكي ى نطاق واسع وآيفي عل
اط والشبكة       ادةالم  هتناولها هذتوتشمل الموضوعات التي . وضوعحول هذا الم ل االرتب طرق لتحلي
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بكات،        ي الش ات ف ن الفيروس ف ع ت،  الكش بكة اإلنترن ى ش ات  عل ر المعلوم ة،  ونش االجتماعي
  .واتصاالت مع العمل في مجال العلوم االجتماعية واالقتصاد

 
)ساعات معتمدة 3( المتنقلة شبكةتطبيقات ال    (1904735) 

  
ات ال   ت  ادةالم ههذ ي يجب أن تؤخذ      شبكة زود الطالب بفهم أساسي للتصميم ونشر لتطبيق ة الت المتنقل

ك،    . بعين االعتبار عند تطوير تطبيقات لألجهزة النقالة ى ذل ذ  تعالوة عل لمنصات  ا  ادةالم  هغطي ه
ة   رات   ممارسات و ، وأفضل ال  المتنقلة، متصفحات الجوال، التطبيقات المتخصصة لمنصة معين الخب

ق         ي لتطبي وذج أول ا  لالستخدام وتطوير نم ة       الشبكة من حيث اختباره اة بيئ ي ظل ظروف محاآ ف
  .األعمال

  
  )ساعات معتمدة 3( دلة الرقميةتحقيقات األ  1904740) (
ة   تس ادةالم ههذ م آيفي مكن الطالب من اإللمام بأساسيات تحليل الجرائم الحاسوبية وذلك من خالل تعل
ة      تح ارير والمعلومات عن الجريم داد التق ديد وحماية وجمع األدلة الرقمية، واسترجاع البيانات، وإع

ق في جرائم اإل      اليب الصحيحة للتحقي نترنت  الرقمية للمساعدة في تقديمها للمحاآم وذلك بإتباع األس
ق في   قراءة الدراسات المتخصصة للتعرف على تقنيات ا. بحيث يمكن حلها ومحاآمة مرتكبيها لتحقي

ا  سوف  . مسرح الجريمة الرقمية التقنيات واألدوات المستخدمة لبناء وحل الجرائم الحاسوبية وتحليله
ة           ة الالزم ة القانوني ادئ التوجيهي ة، والمب ائق المتخصص ات والوث ات والتقني الب العملي تعلم الط ي

  .للتحقيق في الجرائم الحاسوبية
  

)اعات معتمدةس 3(   شبكةالتمثيل المرئي لبيانات ال  (1904745) 
ادة ات ال  م ي لبيان ل المرئ بكةالتمثي ت ش ة لتم س رق الحديث ات و الط ة الخوارزمي ى دراس ل رآز عل ثي

ات  الطرق و  يضاً أهذه المادة  ناقشت. تحليل المعلومات المحتواهالبيانات مما يسهل استيعاب و النظري
ل ات مث ي للبيان ل المرئ ال التمثي ي مج اذج البيان: ف وري،وا،  اتنم ز الص طرق الدراك والترمي

ل ذ . التفاع ي ه ادةف رق و   ه الم الب بعض الط درس الط ة المس األ، ي وري  نظم ل الص تخدمة للتمثي
ات و يم و يكللبيان ة لتقي ارات الالزم بون المه ي   تس ا ف د تطبيقه ا عن ذه الطرق وفعاليته ى ه م عل الحك

ددة وم الطالب بتطوإضافة باإل. مجاالت مح ك، يق ى ذل دةل ات و ير طرق جدي ل البيان ة للتمثي دراس
  .فعاليتها بتطبيقها على بيانات من مصادر متعددة

  
  )ساعات معتمدة 3(تصميم وتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة ) 1904750(

مكن الطالب من الحصول على فهم شامل للكيفية التي يصمم وينفذ فيها تبحيث  هذه المادة تصمم
ة لذا عليه أن يفهم الدور الذي يقوم به هذا النظام في في المؤسس (ERP)لموارد انظام تخطيط 
فهم الدور الوظيفي لنظام تخطيط ألموارد : أوًال: على بعدين مهمين ادةالم هرآز هذتلذا . المؤسسات

: ثانيًا. في المؤسسة باعتباره النموذج األفضل لتأدية وظائف المؤسسة مبني على أفضل الممارسات
نجاز العمل بالمؤسسات لكي يتسنى لنا جمع البيانات التي تتعلق في إها فهم العمليات التي يتطلب

  .العمالء والمواد والتي سيتم استخدمها في تصميم وتنفيذ النظام
 
  )ساعات معتمدة 3( شبكةذآاء ال في خاصةموضوعات )  1904755(

ت حيث سيتم طرح موضوعا، شبكةذآاء ال موضوع  فيفي مجاالت جديدة محاضرات متقدمة 
عالن عن هذه الموضوعات مسبقا وقبل عملية التسجيل يتم اإلو لى آخرإمختلفة من فصل دراسي 

.ه المادةلهذ  


