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 أحكام وشروط عامة:أوالً:  
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 أنظمة المعلومات الحاسوبية  .4
 هندسة الحاسوب .5
 هندسة البرمجيات .6
 شبكات الحاسوب .7
 علم الرسم الحاسوبي. .8
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 شروط خاصة:ثانيا:  
  في تحديد المواد االستدراكية لجميع  التخصصات.ينظر القسم 

 ( ساعة معتمدة موّزعة كما يلي:33تتكّون مواد هذه الخّطة من ):   ثالثا
 ( ساعة معتمدة كما يلي:15مواد إجبارية: ) .1

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 ----- 3  شبكةدالالت ال 1904701

 ----- 3 شبكةماية تطبيقات المن و حأ 1904710

 ----- 3 عمال الذكية األ 1904715

 1904701 3 الحوسبة السحابية 1904720

 ------- 3 منهجية البحث  1904760

 ( ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي:9مواد اختيارية: ) .2

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 1904715 3 و تنقيب البيانات المخازن  1904725

 --------- 3 تحليل الشبكات االجتماعية 1904730

 1904710 3 تطبيقات الشبكة المتنقلة 1904735

 1904710 3 دلة الرقميةتحقيقات األ 1904740

 1904701 3  اقتصاد الشبكة 1904705

 1904701 3 التمثيل المرئي لبيانات الشبكة 1904745

 ----- 3 وتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة تصميم 1904750

 --------- 3 موضوعات خاصة في ذكاء الشبكة 1904755

 ----- 3 الخوارزميات  نظرية 1901715

 1904710 3 تقييم و فحص البرمجيات 1902715

 ----- 3 قواعد البيانات 1902723

 .( ساعات معتمدة9) (1904799) الرسالة .3

 رقم الخّطة   2015 ش
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 وصــف المــــواد

 لمواد اإلجبارية:ا
 

 ساعات معتمدة( 3( دالالت الشبكة )1904701)
تهددده هددذا المددادت رلددا تعريدده المفدداهيم األساسددية لدددالالت الشددبكة التددي تهددده بشددكل كبيددر بتحسددين الشددبكة 
العالمية الحالية واستخداماتها. الهده الرئيسي من دالالت الشبكة هو تعزيز التفاعل بدين اإلنسدان واةلدة مدن 

ل تمثيل البيانات بطريقة مفهومدة لدتالت للتوسدط بدين البياندات والخددمات. دالالت الشدبكة تدطدي العديدد خال
، والمنطددو واإلسددتدالل، و RDF ،OWLمددن التقنيددات مثددل البيانددات الوصددفية الواضددحة، األنطولوجيددا، 

 الوكيل الذكي.
 

 
 ساعات معتمدة( 3( أمن وحماية تطبيقات الشبكة )1904710)

كيفيدددددة  التصدددددميم اةمدددددن للبرمجيدددددات، ويركدددددز علدددددا  أحدددددد فدددددرو  تطبيقدددددات الشدددددبكة أمدددددنيعتبدددددر 
هدذه المدادت سدوه يكدون  بعدد االنتهداء مدن. موثوقة و يمكدن االعتمداد عليهدا تطبيقات رنترنت وتطوير تصميم
مسدتويات مناسدبة  تحقيدو بهدده تطدوير تطبيقدات اإلنترندت فدرو المشداركة والتعداون مدع قادراً علا الطالب
نقددداط الضدددعه الشدددائعة فدددي تطبيقدددات الشدددبكة  تنددداقل المدددادت .علدددا شدددبكة اإلنترندددت للمنتجدددات األمدددن مدددن
الطالددب فددي هددذه المددادت  . سدديتعرهSQLحقددن   الموقددع، عبددر الطلددب المددزور برمجددة عبددر الموقددع، مثددل
وير دورت تطدد مددع يمكددن أن تكددون هددذه المبددادا متكاملددة للبرمجيددات وكيدده األمددن مبددادا التصددميم علددا

رسدداءت  التهديدددات األمنيددة، وحدداالت نمذجددة مواضدديع مثددل كمددا وسددتدطي .علددا شددبكة اإلنترنددت التطبيقددات
 .اةمنة االستخدام وطرو البرمجة

 
 ساعات معتمدة( 3( األعمال الذكية    )1904715)

الجة منهجية, توفر هذه المادت للطلبة فهم المواضيع المتقدمة في انظمة االعمال الذكية و ما تحتويه من مع
بنية تحتية و تطبيقات عملية مستخدمة في تحويل البيانات رلا معلومات بما في ذلك دعم عملية اتخاذ 

القرار. سيتم التطرو رلا أدوات استخالص البيانات واختبار التطبيقات العملية لبناء تحليالت احصائية من 
الا مواضيع تتعلو بالبحث في شبكة اإلنترنت  خالل استخدام نماذج توقع و تصنيفات واحتماالت. باإلضافة

 والشبكات العصبية والخوارزميات.
 
 

ساعات معتمدة( 3) الحوسبة السحابية    (1904720)  
تهددده هددذه المددادت  رلددا تزويددد الطددالب بمقدمددة شدداملة ومناقشددة أنددوا   أبنيددة ونمدداذج مددن البيئددات السددحابية. 

ت عن  القضايا األمنية المتعلقة بالحوسدبة السدحابية.  و سدتدطي عالوت علا ذلك، ستعطي المادت  الطالب فكر
أيضددا  المواضدديع التاليددة: أنددوا  مددن الخدددمات السددحابية ) المنصددة والبنيددة التحتيددة والبرمجيددات(، وضددع و 
نصب  بيئة  الحوسبة السحابية وردارت الخدمات في  الحوسبة السحابية ومناقشدة مستفيضدة لدراسدات مختلفدة  

 در المفتوح والسحب التجارية.عن المص
 
 

ساعات معتمدة( 3)منهجية البحث     (  1904760 ) 

يركز هذا المساو علا طرو البحث في مجال علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. ويدطي المساو 
عمليات البحث واستخدام ادوات البحث العلمي وطرو الكتابة ونقد الدراسات السابقة ومهارات العرض 

ن. يقدم المساو نظرت عامة مع تمارين تطبيقية الفضل الممارسات في معالجة المشاكل البحثية في للباحثي
مجال تكنولوجيا المعلومات بطريقة منهجية، كما يدطي المساو اخالقيات البحث العلمي واساسيات التوثيو 

حث مع التكيز علا ومهارت االتصال بشكليها الخطي والشفوي، كما يناقل المساو عدد من منهجيات الب
منهجيات البحث الخاصة بعلوم الحاسوب وتطوير االنظمة التقنية مثل النمذجة وعلم الحاسوب التجريبي 

 والمحاكات
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 المواد االختيارية:
 

 ساعات معتمدة( 3(  اقتصاد الشبكة )1904705)
مال لخددمات اإلنترندت. كمدا تهده هذه المادت الا تقديم أساسيات المبادا االقتصادية التي توضح مبادا األع

تركدددز علدددا طدددرو تحسدددين األعمدددال اإللكترونيدددة التدددي تشدددمل : تصدددميم خوارزميدددات الشدددبكة ، المدددزادات 
بية. اإللكترونيددة ، اسددتنباط و تحليددل تصددرفات المسددتخدمين ، التسددعير المتديددر ، اقتصدداديات الحوسددبة السددحا

ستناقل المادت بعض الحاالت الدراسية و مدن األمثلدة عليهدا اإلعدالن اإللكتروندي لشدركة جوجدل و الحوسدبة 
 السحابية لشركة امازون.

 
 

 ساعات معتمدة( 3( نظرية الخوارزميات )1901715)
ة هددذه المددادت تتضددمن طددرو بندداء وتحليددل الخوارزميددات: التقسدديم ثددم التجميددع، الطددرو الطامعددة، البرمجدد

المتحركددة، البحددث، الرجددو  والمتابعددة، والتفددر  ثددم التحديددد. كمددا سددتقوم المددادت بتدطيددة التعقيددد الحسددابي، 
 ونظريات تحليل األعلا واألدنا، رلا جانب المسائل ذات التعقيد غير الحدي. 

 
 ساعات معتمدة( 3تقييم وفحص البرمجيات  ) ) 1902715)

مجيات، فحدص المكوندـات، الفحدص المتكامدل للبرمجيدات،  فحدص التحقو واإلثبات للبرمجيـات، فحص البر
النظام، تقنيات الفحص، االثبات والتحقو والطرو المنهجية، اقرار شرعية األنظمة الحرجدة، االنظمدة القابلدة 
للتحول، هيكلية كريبكي، منطقية االنسياب الوقتي، منطقيدة الحسدبة الشدجرية، أشدكال القدرار الثندائي، نمذجدة 

 ة الزمنية الحقيقية، الخوارزميات المتبعة الثبات أنظمة الزمن الحقيقي.األنظم
 
 ساعات معتمدة( 3قواعد البيانات      )     (1902723)

مفدداهيم النمذجددة المتقدمددة للبيانددات، النمذجددة المتقدمددة للبيانددات العالئقيددة، النمذجددة الموجهددة للبيانددات، نظريددة 
ئقددي المتقدددم، معياريددة نظددم قواعددد البيانددات، تصددميم قواعددد البيانددات تصددميم قواعددد البيانددات، الجبددر العال

الموجهدددة، لددددات االستفسدددار المتقدمدددة، بنددداء هيكليدددة لددددة االستفسدددار العالئقيدددة المتقدمدددة، لددددات االستفسدددار 
الموجهددة، تكامليددة قواعددد البيانددات، السدديطرت المتزامنددة، مشدداكل التددزامن، طددرو التددزامن، اسددترداد قواعددد 

 نات، طرو وحلول االسترداد لقواعد البيانات، أمن قواعد البيانات.البيا
 

 ساعات معتمدة( 3( المخازن وتنقيب البيانات )1904725)
توفرهذه المادت للطلبة فهم عميو لتصميم و بناء أنظمة تخزين وتحليل البيانات الكبيرت. كما ستركز علا 

قول المختلفة سواء األكاديمية أو األعمال أو العلوم معالجة الفرص والتحديات للبيانات الكبيرت في الح
المتعلقة بشبكة االنترنت. كما سيتم التطرو رلا النماذج المختلفة لتخزين البيانات الكبيرت وهيكلتها 
واستخالص وتحويل وتحميل البيانات باإلضافة رلا عملية االستعالم عن البيانات معالجة والبيانات 

 الموزعة.
 

تمدة(ساعات مع 3) تحليل الشبكات االجتماعية     (1904730)  
تعطدي هددذه المددادت  فهددم أساسدي عددن مفهددوم تحليددل الشددبكات االجتماعيدة وكيفيددة تطبيقهددا. وسددتدطي البحددوث 
الجديدت التي أجريت مؤخراً علا بنية  وتحليل الشبكات االجتماعية الكبيرت باستخدام النمداذج والخوارزميدات 

ساسية. وفي هذه المادت سديتعلم الطالدب عدن بنيدة الشدبكات االجتماعيدة وتطورهدا، التي تلخص خصائصها األ
وكيفيدددة تحليدددل بياندددات الشدددبكة عمليددداً علدددا نطددداو واسدددع وكيفيدددة التفكيدددر حدددول هدددذا الموضدددو . وتشدددمل 
الموضوعات التي تتناولها هذه المادت  طرو لتحليل االرتباط والشدبكة االجتماعيدة،  ونشدر المعلومدات  علدا 

بكة اإلنترنت،  الكشه عن الفيروسدات فدي الشدبكات، واتصداالت مدع العمدل فدي مجدال العلدوم االجتماعيدة ش
 واالقتصاد.
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ساعات معتمدة( 3) تطبيقات الشبكة المتنقلة    (1904735)  

هذه المدادت  تدزود الطالدب بفهدم أساسدي للتصدميم ونشدر لتطبيقدات الشدبكة المتنقلدة التدي يجدب أن تؤخدذ بعدين 
بددار عنددد تطددوير تطبيقددات لنجهددزت النقالددة. عددالوت علددا ذلددك، تدطددي هددذه المددادت  المنصددات المتنقلددة، االعت

متصددفحات الجددوال، التطبيقددات المتخصصددة لمنصددة معينددة ، وأفضددل الممارسددات والخبددرات  مددن حيددث 
 اختبارها  لالستخدام وتطوير نموذج أولي لتطبيو الشبكة في ظل ظروه محاكات بيئة األعمال.

 
 ساعات معتمدة( 3تحقيقات األدلة الرقمية )  1904740) )

هذه المادت ستمكن الطالب من اإللمام بأساسيات تحليل الجرائم الحاسوبية وذلدك مدن خدالل تعلدم كيفيدة تحديدد 
وحمايددة وجمددع األدلددة الرقميددة، واسددترجا  البيانددات، ورعددداد التقددارير والمعلومددات عددن الجريمددة الرقميددة 

قديمها للمحاكم وذلك بإتبا  األساليب الصحيحة للتحقيو في جرائم اإلنترنت بحيث يمكدن حلهدا للمساعدت في ت
ومحاكمة مرتكبيها. قراءت الدراسات المتخصصة للتعره علا تقنيدات التحقيدو فدي مسدرح الجريمدة الرقميدة 

الب العمليدددات التقنيدددات واألدوات المسدددتخدمة لبنددداء وحدددل الجدددرائم الحاسدددوبية وتحليلهدددا. سدددوه يدددتعلم الطددد
 .والتقنيات والوثائو المتخصصة، والمبادا التوجيهية القانونية الالزمة للتحقيو في الجرائم الحاسوبية

 
ساعات معتمدة( 3التمثيل المرئي لبيانات الشبكة  )   (1904745) 

لبياندات ممدا مادت التمثيل المرئي لبيانات الشبكة ستركز علا دراسة الخوارزميات و الطدرو الحديثدة لتمثيدل ا
يسهل استيعاب وتحليل المعلومات المحتدواه. تنداقل هدذه المدادت أيضداً الطدرو والنظريدات فدي مجدال التمثيدل 
المرئي للبيانات مثل: نماذج البيانات,  االدراك والترميدز الصدوري،وطرو التفاعدل. فدي هدذه المدادت، يددر  

بياندات ويكتسدبون المهدارات الالزمدة لتقيديم الطالب بعض الطدرو واألنظمدة المسدتخدمة للتمثيدل الصدوري لل
والحكم علا هذه الطرو وفعاليتها عند تطبيقها في مجاالت محددت. باإلضافة رلا ذلك، يقوم الطدالب بتطدوير 

 طرو جديدت للتمثيل البيانات ودراسة فعاليتها بتطبيقها علا بيانات من مصادر متعددت.
 
 ساعات معتمدة( 3د المؤسسة )( تصميم وتنفيذ نظام تخطيط موار1904750)

صممت هذه المادت بحيث تمكن الطالب من الحصول علا فهم شامل للكيفية التي يصمم وينفذ فيها نظام 
في المؤسسة لذا عليه أن يفهم الدور الذي يقوم به هذا النظام في المؤسسات. لذا  )ERP(تخطيط الموارد 

الدور الوظيفي لنظام تخطيط ألموارد في المؤسسة باعتباره تركز هذه المادت علا بعدين مهمين: أوالً: فهم 
النموذج األفضل لتأدية وظائه المؤسسة مبني علا أفضل الممارسات. ثانياً: فهم العمليات التي يتطلبها 
رنجاز العمل بالمؤسسات لكي يتسنا لنا جمع البيانات التي تتعلو في العمالء والمواد والتي سيتم استخدمها 

 وتنفيذ النظام. في تصميم
 
 ساعات معتمدة( 3(  موضوعات خاصة في ذكاء الشبكة )1904755)

محاضرات متقدمة في مجاالت جديدت في موضو   ذكاء الشبكة, حيث سيتم طرح موضوعات مختلفة من 

لهذه المادت. فصل دراسي رلا آخر ويتم اإلعالن عن هذه الموضوعات مسبقا وقبل عملية التسجيل  


