 2تخصص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
* األهداف العامة
يهدف ختصص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تعريف الطالب باملبادي األساسية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليت غدت حديثاً من أهم مسات العصر احلالي وخاصة
بعد توسع ظاهرة العوملة وانتيار وتوسع شبكة املعلومات يف مجيع أرجاء العاا .وفيما يلي أهم
األهداف العامة هلذا التخصص:
( )1تزويد الطالب باملهارات واملعلومات يف اجملاالت املختلفنية للتطبيقنيات اخلاصنية بتكنولوجينيا
املعلومنينيات واالتصنينياالت وتنمينينية االجتاهنينيات السنينيليمة لدينينيه حننينيو العمنينيل اإلنتنينياجي والتفنينياعلي
االجيابي مع اجملتمع وإعداده ملمارسة العمل يف اجملاالت التالية:
(أ)

االتصاالت اهلاتفية وتطبيقاتها يف خدمة اجملتمع.

(ب)

االتصاالت الالسلكية والتطورات اهلائلة اليت طرأت عليها.

(ج)

اليبكات احلاسوبية احمللية والتعامل معها وإدارتها.

(د)

التعامل مع أحدث الطرق إلدارة شبكات االنرتن واالنرتان .

(ه)

تطبيقات األمن واحلماية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

( )2تزويد الطالب باملهارات واملعلومات الالزمة للعمل بكفاءة وفاعلية يف جماالت االتصال.
( )3تطوير املفاهيم واألساليب املتعلقة بإدارة تكنولوجيا االتصاالت مبا خيدم األعمال اإلدارية
والتجارينينينية ويواكنينينيب التقنينينيدم التكنولنينينيوجي املنينينيرتبط بواقنينينيع اجملتمنينينيع الفلسنينينيطيري خاصنينينية
واجملتمع العربي بيكل عام.
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مقررات درجة البكالوريوس  ي ختصص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
للحصول على درجة البكالوريوس يف ختصنيص تكنولوجينيا املعلومنيات واالتصنياالت،
على الطالب اد يتم بنجاي ( )136ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:
( )28ساعة معتمدة

 .1املقررات التأسيسية
 1.1تأسيسية إجبارية

( )22ساعة معتمدة

 2.1تأسيسية اختيارية

( )6ساعات معتمدة

.2املقررات األساسية

( )27ساعة معتمدة

.3املقررات التخصصية

( )75ساعة معتمدة

 1.3التخصصية اإلجبارية

( )69ساعة معتمدة

 2.3التخصصية االختيارية

( )6ساعات معتمدة
( )6ساعات معتمدة

.3املقررات احلرة

 .1املقررات التأةيسية ( كما  ي ااجدول رقم (  )1ي دليل ااجامعة).
 .2املقررات األةاةية
تتكود هذه املقررات من ( )27ساعة معتمدة مبينة يف اجلدول ا تي:

رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات
األةبوعية

املتطلب
السابق

نظري

عملي

 1113مبادفء االحصاء

3

3

-

 1150مهارات التواصل يف تكنولوجيا املعلومات

3

2

1

1112

 1187معاجلة البيانات

4

2

2

1112

 1280رياضيات منفصلة

2

2

-

6101

Linear Algebra 1282

2

1

1

 1291برجمة ()1

4

2

2

 1385أنظمة التيغيل

3

2

1

1381

 6101رياضيات ()1

3

3

-

-

 6102رياضيات ()2

3

3

-

6101

27

20

7

اجملموع
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،0102
6101
1187

.3

املقررات التخصصية :تتكود هذه املقررات من ( )75ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:

.1.3أ مقررات تخصصية اجبارية :وتتكود من ( )69ساعة معتمدة مبينة يف اجلدول ا تي:
رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات
االةبوعية

املتطلب السابق

نظري

عملي

1161

اساسيات الدارات الكهربائية

3

2

1

6101

1163

مقدمة يف االلكرتونيات

3

2

1

6101

3

2

1

1163،1160

2

1

1113 ، 6112

1

1262
1187

ليل الدارات الكهربائية

1262

وااللكرتونية

1263

االحتماالت واملتغريات العيوائية

3

1264

اتصاالت ()1

3

2

1265

الوسائط املتعددة

3

2

1

1266

تقنية تصميم صفحات الويب

4

2

2

1265

1290

تصميم منطق احلاسوب

3

2

1

1112،1280

1295

برجمة ()2

4

2

2

1291

1370

اتصاالت ()2

3

2

1

1263،1264

1373

اليبكات احمللية واالنرتان

3

2

1

1264

1375

شبكات االتصاالت الرقمية

3

2

1

1373

1377

الفجمة املرئية

3

2

1

1291

3

2

1

1295

1381

هيكلية احلاسوب ولغة امسبلي

3

2

1

1290

1383

قاعدة البيانات وإدارتها

3

2

1

1380

1411

تدريب ميداني

2

-

2

1470

تراسل املعطيات

3

2

1

1371

1473

برجمة اليبكات

4

2

2

1375 ،1295

1475

أدارة شبكات االتصال وأمنها

3

2

1

1373

1479

االنظمة املوزعة

3

2

1

1385

1497

ميروع خترج (( )1يطري فصلياً)

2

1

1

1498

ميروع خترج (( )2يطري فصلياً)

2

-

2

69

41

28

1380

ليل األنظمة وتصميمها

اجملموع
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انهاء املستوف الثال

انهاء املستوف الثال
1383 ، 1385
1497

.1.3ب مقررات تخصصية اختيارية :وتتكنيود منين ( )6سنياعات معتمنيدة خيتارهنيا
الطالب من املقررات ا تية:
رقم
املقرر

الساعات
املعتمدة

عنوان املقرر

الساعات
األةبوعية

املتطلب السابق

نظري

عملي

1284

حبوث العمليات

3

2

1

1282

1378

احملاكاة

3

2

1

1295

1391

مواضيع خاصة

3

2

1

1476

قاعدة البيانات املتقدمة

3

2

1

1383

1477

التجارة االلكرتونية

3

2

1

1266

1478

ادارة أنظمة تكنولوجيا املعلومات

3

2

1

1383،1373

1484

الذكاء االصطناعي واألنظمة اخلبرية

3

2

1

1281،1295

1494

هندسة الفجميات

3

2

1

1380

.4

انهنينينينينينينينينياء املسنينينينينينينينينيتوف
الثال

املقررات احلرة:

يسنينيتطيع الطالنينيب اختينينيار ( )6سنينياعات معتمنينيدة منينين أي ختصنينيص آخنينير منينين ختصصنينيات

اجلامعة كمقررات حرة على أد ال يكود مضمود املادة التعليمية مكررا يف املقررات األخنيرف
كماً و /أو كيفاً.
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توصـــيف المقـــررات التخصصـــية لتخصـــص تكنولوجيـــا المعلومـــات
واالتصاالت
 1113مبا ئ اإلحصا  3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي )
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تعرينينيف الطالنينيب بنينيدور اإلحصنينياء يف احلينينياة ويف طريقنينية البح ني
واالستقصاء ،ويتناول التوزيعات التكرارية واالحتمالية واملنحنى السنيوي .كمنيا يعنياجل موضنيوع
االرتباط واالحندار بصورة مبسطة.

 1151مها ات التواصل ل تكنولوليصا املعلومصات 3 :سصاعات معتمصدة ( 2نظص ي،
 1عملي)
متطلب سابق  1112احلاسوب
مهنينيارات الكتابني ة واحملادثنينية واعنينيداد العنينيرومل ومهنينيارات التواصنينيل واالتصنينيال يف جمنينيال
التطوير واألعمال من النواحي التقنية .وكتابة التقارير .التقنينية تصنيميم التقنيارير التقنينية ،دلينيل
االسنينينيتخدام ،تقنينينيارير حلنينينيول املينينينياكل ،مهنينينيارات وطنينينيرق التعنينينيبري النينينيتقري للمينينينياكل واحللنينينيول
الفجمية.

 1161أساسيات الدا ات الكه بائية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  6111رياضيات ()1
دارات التينينينينيار الكهربنينينينيائي املسنينينينيتمر ( )DCواملنينينينيرتدد ( )ACوتطبيقاتهمنيني نيا املختلفنينينينية
ومفنينينياهيم الكهرومغ ناطيسنينينيية والنينينيدارات الكهربائينينينية متعنينينيددة األطنينينيوار وآلينينينية عمنينينيل احملنينينيول
الكهربائي.

 1163مقدمة ل االلكرتونيات 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي )
متطلب سابق  6111رياضيات ()1
أسس ومفاهيم االلكرتونيات وأشباه املوصالت والثنائيات والرتانزسنيتورات والنبنيائط
االلكرتونية ذات القدرة العالية " االلكرتونيات الصناعية".
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 1187معاجلة البيانات 4:ساعات معتمدة ( 2نظ ي 2 ،عملي)
متطلب سابق  1112احلاسوب
البيانات احلاسوبية ( البيانات واملعلومنيات) وطنيرق تنظيمهنيا ومعاجلتهنيا ودورهنيا يف خمتلنيف
اجملاالت  ،حل املسنيائل باسنيتخدام احلاسنيوب ( خمطنيط سنيري العملينيات واخلوارزمينيات ) ،لغنيات
الفجمنية( مقدمنية للغنية سنينيي) ،الوثنيائق االلكرتونينية ( دورة حينياة الوثيقنينية وطنيرق فهرسنية الوثنينيائق
واسرتجاعها ) ،تطبيقنيات يف معاجلنية البياننيات (نظنيم التينيغيل والينيبكات تعريفهنيا ووظائفهنيا
واسنينينيتخداماتها وجمنينينياالت أخنينينيرف ) ،اسنينينيتخدامات متقدمنينينية للحواسنينينييب (التجنينينيارة االلكرتونينينينية
والتنجيم عن البيانات ).

 1262حتلي ص صصل ال ص صصدا ات الكه بائي ص صصة وااللكرتوني ص صصة 3 :س ص صصاعات معتم ص صصدة ( 2نظص صص ي،
1عملي).
متطلب سابق  1161أساسيات الدارات الكهربائية 1163 ،مقدمة يف االلكرتونيات
لينينينينيل النينينينيدارات الكهربائينينينينية املختلفنينينينية (AC

 )DC,ودارات النينينينيرن والنينينينيدارات

االلكرتونينينينية املختلفنينينينية " دارات تطبيقنينينينيات الثننينينينيائي " النينينيديود" ،مكنينينينيفات اإلشنينينينيارة الصنينينينيغرية،
مكنينينيفات اإلشنينينيارة الكنينينيبرية " مكنينينيفات القنينينيدرة " ،دارات املذبنينينيذبات ،املضنينينيخات التينينينيغيلية "
مكفات العمليات " ،الدارات املتكاملة وتصنيفاتها ".

 :1263االحتماالت واملتغريات العشوائية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي )
متطلب سابق  6112رياضيات ( 1113 ،)2مبادي االحصاء
االقرتاد االحتمالي وقوان االحتماالت ،املتغريات العيوائية واملقاييس املتعلقنية بهنيا .بعنيض
التوزيعات االحتمالية اخلاصة واملنفصلة وتوزيعات املتغريات العيوائية ،والتقارب االحتمالي.

 1264اتصاالت ( 3 : )1ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي )
متطلب سابق 1262

ليل الدارات الكهربائية وااللكرتونية

مفنياهيم نظنيام االتصنيال والنينيذي يينيمل متثينيل اإلشنينيارات والنينظم وتكنولوجينيا التعنينيديل
التننينياظري واملنينيتغريات العينينيوائية والضوضنينياء وتكنولوجينينيا التعنينيديل النبضنينيي والرقمنينيي ونظنينينيام
االتصاالت الضوئية.
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 1265الوسائط املتعد ة 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي )
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات
الوسنينيائط املتعنينيددة مفهومهنينيا واسنينيتخداماتها ،الوسنينيائط املتعنينيددة وانسنينيياب البياننينيات،
الصنينينيوتيات والسنينينيمعيات ،الصنينينيور والرسنينينيوم التخطيطينينينية ،الرؤينينينيا واحلركنينينية ،تقنينينينيات ضنينينيغط
البياننينيات ،التخنينيزين املرئنينيي ،أنظمنينية اتصنينيال للوسنينيائط املتعنينيددة ،الوثنينيائق ،النصنينيوص اهلجيننينية
والوسنينيائط اهلجيننينية ،واجهنينيات املسنينيتخدم ،التنينيزامن ،التجرينينيد يف الفجمنينية ،تطبيقنينيات الوسنينيائط
املتعددة وبرجمياتها.

 1266تقنية تصميم صفحات الويب 4 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 2 ،عملي )
متطلب سابق  1265الوسائط املتعددة
صفحات الويب واستخداماتها ،مواقع الويب ومراحنيل بنائهنيا ،مزاينيا وخصنيائص صنيفحات
ومواقع الويب ،برجميات إنياء مواقع الويب ،تكنولوجيا الوسائط املتعددة املستخدمة يف بننياء
املواقع ،حجز املواقع واستضافتها.

 1281ياضيات منفصلة 2 :ساعة معتمدة (  2نظ ي ).
متطلب سابق  6111رياضيات ()1
النماذج الرياضية ،املسببات الرياضية ،طرق الفهنة ،طرق تصحيح الفام احلاسنيوبية،
تع رينينينيف اجملموعنينينيات والعملينينينيات عليهنينينيا ،العالقنينينيات وأنواعهنينينيا ،املخططنينينيات والتفرعنينينيات ،طنينينيرق
البح  ،التجزئة ،االقرتانات وأنواعها ،اخلوارزميات وطرق العد.

 2 Linear Algebra 1282س صصاعة معتمصصدة ( 1نظصص ي 1 ،عمل صصي) (ي صصد س
باللغة االجنليزية)
متطلب سابق  6111رياضيات ( 1112 ، )1احلاسوب
امل صفوفات وأنظمة املعادالت  ،فضاء املتجهات ،االستقالل واألبعاد ،التحنيويالت اخلطينية
واملصنينينيفوفات ،نظرينينينية املصنينينيفوفة ،نظرينينينية التحنينينيويالت اخلطينينينية ،متثينينينيل التحنينينيويالت اخلطينينينية
مبصفوفة القيم املميزة واملتجهات املميزة.
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 1284حبوث العمليات 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق Linear Algebra 1282
املفاهيم األساسية ومنهجية حبوث العمليات ،الفجمة اخلطية ( الطريقة البيانينية ،طريقنية
سيمبلكس ،االزدواجية و ليل الثبات ) ،املسائل اخلاصة بالفجمة اخلطية ( مينياكل النقنيل
والتعي و اذج التدفق يف الينيبكات ) ،نظرينية القنيرارات ،نظرينية صنيفوف االنتظنيار ،التحلينيل
اليبكي ،نظرية املباريات ومالحق لكل وحدة تعتمد استخدام الفجمة .+QSB

 1291تصميم منطق احلاسوا 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  1281رياضيات منفصلة 1112 ،احلاسوب
ا ألنظمنية العددينينية وأنظمنينية الرتمينيز واملنطنينيق الثننينيائي ،اجلنيف البنينيولي ،البوابنينيات املنطقينينية،
تبسيط الدوال املنطقية ،املنطق التوافقي ،املنطنيق التنيوافقي /التتنيابعي ،النطاطنيات ،العنيدادات
املسجالت ،الذاكرة ،الدوائر املنطقية احلسابية ،مدخل إىل املعاجلات ،التطورات الراهنة يف
منطق احلاسوب وتطبيقاتها العملية.

 1291ب جمة ( 4 :)1ساعات معتمدة ( 2نظ ي 2 ،عملي).
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات
املفنينياهيم األساسنينينيية لتطنينينيوير الفجمنينينية الكينونينينينية ،الرتاكينينينيب واألصنينينيناف ،املصنينينيفوفات
والقنينينيوائم املتصنينينيلة ،النينينيدوال الصنينينيديقة والعملينينينيات ،األصنينينيناف املينينينيتقة والقوالنينينيب ومعاجلتهنينينيا،
استخدام املكتبات القياسية باستخدام لغة  ،C ++معاجلة امللفات بلغة .++C

 1295ب جمة ( 4 :)2ساعات معتمدة ( 2نظ ي 2 ،عملي)
متطلب سابق  1291برجمة ()1
نيأة لغة جافا مزاياهنيا واسنيتخداماتها ،املفنياهيم األساسنيية للفجمنية الكينونينية ومزاياهنيا
واملنينيتغريات ،املينينيغالت والتعنينيابري " احلسنينيابية واملنطقينينية و العالئقينينية " مجنينيل النينيتحكم الينينيرطية
والتكرار ينينينية ،مجنينينيل معاجلنينينية االسنينينيتثناءات  ،الرمنينينيوز والسالسنينينيل الرمزينينينية وأصنينينيناف األرقنينينيام،
األصنيناف واملننينياه إنينينيائها وخصائصنينيها املختلفنينية وأدواتهنينيا واسنينيتخداماتها وآلينينية التعامنينيل معهنينيا،
الواجهات واحلزم خبصائصها املختلفة كيفية إعالنها وتنفينيذها وإدارتهنيا ،االسنيتثناءات قنيذفها
والتقاطها ومعاجلت ها وآلية إنينيائها واسنيتخدامها ،برجمنية القننيوات املتعنيددة إنينيائها وتنفينيذها،
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أساسنييات اإلدخنيال واإلخنيراج وملفنيات القنيراءة و الكتابنية ،أساسنييات الرسنيومات والصنيور وآلينينية
معاجلتها.

 1371اتصاالت ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  1264اتصاالت ( 1263 ، )1االحتماالت واملتغريات العيوائية
مفنينينياهيم تقنينينينية املعلومنينينيات واسنينينيتخداماتها وتقنينينينية إرسنينينيال املعلومنينينيات وأنظمتهنينينيا ونظرينينينية
االحتمنينياالت واإلحصنينياء ومفنينياهيم أنظمنينية التعنينيديل الرقمنينيي وأساسنينييات إرسنينيال البياننينيات الرقمينينية
والييفرات وأنظمة رل اإلشنيارة الرقمينية واخنيذ العيننيات ومفهنيوم املنيودم وتطبيقاتنيه ،وآلينية نقنيل
البيانات الرقمية الكرتونياً عف شبكات االتصال املختلفة وسعة قننياة االتصنيال باالعتمنياد علنيى
املعلومات املرسلة.

 1373الشبكات احمللية واالنرتانت 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  1264اتصاالت ()1
معمارية اليبكات احمللية واالنرتان وبروتوكوالتها.

 1375شبكات االتصال ال قمية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  1373اليبكات احمللية واالنرتان
مقدمنينية عامنينية ،مفنينينياهيم أساسنينيية يف شنينيبكات االتصنينينيال الرقمينينية ،تراسنينيل البياننينينيات
الرقمينينية ،املنينيزج وخطنينيوط املينينيرتك الرقمينينية ،أنظمنينية التبنينيديل املختلفنينية الينينيائعة االسنينيتخدام يف
شنيني ني بكات االتصنينينينيال الرقمينينينينية ،اكتينينينينياف األخطنينينينياء وتصنينينينيحيحها ،طبقنينينينية ربنينينينيط البياننينينينيات،
بروتوكوالت طبقة ربط البيانات ،اليبكات الرقمية للخدمات التكاملية ،نظام (، ) X.25
نظام توصيل األطر ،ط الرتاسل غري املتزامن ،النظام العاملي لالتصنياالت املتنقلنية (،)GSM
أنظمة ( )CDMAلالتصاالت املتنقلة ،التداخل

الكهرومغناطيسي.

 1377الربجمة امل ئية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  1291برجمة ()1
مبنينينيادي الفجمنينينية املرئينينينية ،اسنينينيتخدام بنينينينية املراقبنينينية داخنينينيل التطبيقنينينيات ،التفاعنينينيل منينينيع
املستخدم بواسطة الفأرة ولوحة املفاتيح ،استخدام صناديق احلوار  ،Dialog Boxاستخدام
النصنينينينيوص واألشنينينينيكال ،اسنينينينيتخدام النيني نيني  ،Menusاسنينينينيتخدام اجلرافينينينينيا للرسنينينينيومات والنينينينيني
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 ،Bitmapsاسنينينينيتخدام  ، ActiveXواجهنينينينيات املراقبنينينينية ،إنينينينينياء أشنينينينيرطة األدوات وأشنينينينيرطة
احلنينينياالت ،اسنينينيتخراج البياننينينيات منينينين قاعنينينيدة البياننينينيات  ،ODBCإنينينينياء النينيني  ،Classesوالنينيني
 ،Modulesتطبيقات االنرتن .

 1378احملاكاة 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  1295برجمة ()2
مفنينينياهيم احملاكنينينياة ،منهجينينينية احملاكنينينياة ،ذجنينينية احملاكنينينياة ،عناصنينينير احملاكنينينياة
املتقطعنينية ،احملاكنينياة املسنينيتمرة ،األحنينيداث ،األنينينيطة ،املعاجلنينيات ،واكنينياة م نيونيت كنينيارلو،
األرقام العيوائية ،املتغريات العيوائية ،استخدام لغة  UMLللمحاكاة.

 1381حتليل األنظمة و تصميمها 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي )
متطلب سابق  1295برجمة ()2
بناء أنظمة املعلومات احلاسوبية باستخدام طريقنية التحلينيل املوجنيه للكياننيات ،حيني
يتننينينياول املوضنينينيوعات الرئيسنينينيية التالينينينية :مفنينينياهيم أساسنينينيية ،ومنهجينينينيات بننينينياء األنظمنينية ،ودراسنينينية
اجلداول ،و ليل األنظمة  ،ومجع املتطلبات ،وحاالت االستخدام ،وهيكلية النظنيام ،وسنيلوك
النظام ،والتصميم  ،وواجهات النظام ،واالصناف والطرق ،وتصميم امللفات وقاعدة البيانات،
وبرجمة واختبار النظام وتوثيقه وطرق التحويل ودراسنية حالنية تينيمل مناقينية مينيكلة و ليلنيها
واجياد حل هلا وتطوير الدراسة وتنفيذها وتنويعها وتطبيقات

عليها.

 1381هيكلية احلاسوا ولغة امسبلي 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  1291تصميم منطق احلاسوب
التنظنينينييم األساسنينينيي العنينينيام للحاسنينينيوب ،هيكلينينينية احلواسنينينييب ،هيكلينينينية املعاجلنينينيات
املصغرة ،برجميات املعاجلات املصنيغرة ،شنيكل التعليمنيات وأنواعهنيا منين حيني عنيدد العننياوين،
كيفينينينية تنفينينينيذ الفننينينيام يف احلاسنينينيوب ،الرتكينينينيب النينينيوظيفي للمعنينينياجل النينينيدقيق ،املسنينينيجالت،
االعرتاضات ،عرمل عناصر لغة التجميع امسبلي :التعليمنيات ،التوجيهنيات ،األدوات ،التعنيابري،
اسنينيتخدامها يف كتابنينية بنينيرام حلنينيل مسنينيائل خمتلفنينية ،املكوننينيات األساسنينيية لنظنينيام الفجمنينية بلغنينية
التجميع ،عالقة لغة التجميع بلغات الفجمة األخرف ،املاكرو (.)Macro
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 1383قاعدة البيانات وإ ا تها 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق 1381

ليل األنظمة وتصميمها

مقدمنية لقواعنيد البياننيات ،تنظنينييم قواعنيد البياننيات وطرقهنينيا ،تصنيميم قواعنيد البياننينيات
املنطقينينية ،أننينيواع قواعنينيد البياننينيات ،مه نيام نظنينيام إدارة قواعنينيد البياننينيات ،تطبينينيق قواعنينيد البياننينيات
العالئقية ،إدارة قواعد البيانات ،التطورات الراهنة واالجتاهات املستقبلية ،تطبيقات النيذكاء
االصطناعي.

 1385أنظمة التشغيل 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  1381هيكلية احلاسوب ولغة امسبلي
العمل و مفاهيم أساسية ،بنية أنظمة التيغيل ووظائفهنيا ،إدارة النيذاكرة الرئيسنيية ،إدارة
املعاجلنينيات ،جدولنينية املعاجلنينيات ،املعاجلنينيات املتعنينيددة ،إدارة العملينينيات :االعنينيرتامل واملقاطعنينية،
العملينينيات املتتالينينية ،العملينينيات املتزامننينية ،السنينييمافور ،مراقبنينية التينينيغيل ،التوقنينيف النهنينيائي ،إدارة
التخنيزين الثنينيانوي :جدولنينية األقنينيراص ،امللفنيات ،إدارة وحنينيدات اإلدخنينيال واإلخنينيراج ،األداء :قياسنينيه
ومراقبته وتقييمه ،احلماية و اإلخفاق ،مبادي تصميم أنظمة التيغيل.

 1391مواضيع خاصة  3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي )
متطلب سابق (انهاء املستوف الثال )
يتم طري موضوعات تدرس تتماشى مع التطور اجلاري يف جمال تطبيقات الويب أو حسنيب
ما يقرره جملس الكلية يف كل عام دراسي .وتوي املقرر يتغيري حسب التطورات اليت

نيدث

يف جمال تكنولوجيا املعلومات .اهلدف من طري هذه املواضيع إملام الطالب بآخر املواضنييع ذات
العالقة يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،من املواضيع املقرتحة.

 1411تد يب ميداني 2 :ساعات معتمدة ( 2عملي).
متطلب سابق انهاء املستوف الثال
إعداد الطلبة وتزويدهم باملهارات الالزمة للعمل يف أحدف املؤسسات واجلهات املتخصصنية
وهلا عالقة بالتخصص وذلا من خالل برنام تدريا منسق ب القسم وجهة التدريب.
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إعداد الطلبة للتدريب على االلتزام املهري وإتباع السلوكيات السليمة يف التعامنيل منيع جهنية
التدريب ،عمل تقارير تيمل النواحي العلمية واملهنية يف جمال التخصص.

 1471ت اسل املعطيات 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  1371اتصاالت ()2
أسس ومفاهيم إرسال واستقبال املعطيات مثل مبادي

وينيل اإلشنيارة القياسنيية إىل رقمينية

وبالعكس وأنواع الينييفرات املسنيتعملة يف عملينية الرتاسنيل ومبنيادي التجمينيع الرقمنيي مبسنيتوياته
املختلفة وتراسل حزمة النطاق األساسي للمعلومات الرقمية والتأثريات واألخطاء احلاصنيلة علنيى
اإلشارة الرقمية املرسنيلة وآلينية تصنيحيحها وخصنيائص ووسنيائل خنيدمات أنظمنية تراسنيل املعطينيات
وخمططاتها العامة.

 1473ب جمة الشبكات 4 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 2 ،عملي)
متطلب سابق  1295برجمة ( 1375 ،)2شبكات االتصال الرقمية
مفنينياهيم أساسنينيية يف برجمنينية الينينيبكات ،العمنينيل منينيع بنينيرام اخلنينيادم  /الزبنينيود باسنينيتخدام
بروتوكول  ،TCP/IPإنينياء روابنيط أنظمنية االتصنيال :نظنيام االتصنيال املوجنيه ونظنيام االتصنيال
متعدد الزبائن ،التطبيقات الفجمية لليبكات.

 1475إ ا ة شبكات االتصال وأمنها 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  1373اليبكات احمللية واالنرتان
موثوقينية شنيبكات االتصنيال وأمنهنينيا وأمنين النظنيام وبروتوكنينيوالت التينيفري املسنيتخدمة عنينيف
اليبكات وونيدداتها وأنظمنية إدارة الينيبكات وأدوات مننيع اخنيرتاق الينيبكة ()Fire Wall
وأنظمة اكتياف االقتحام.

 1476قاعدة البيانات املتقدمة 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وإدارتها
مفنينياهيم أساسنينيية متقدمنينية يف قواعنينيد البياننينيات والتطبيقنينيات املنبثقنينية عنينين النمنينياذج البيانينينية
املتطورة ،قواعد البيانات املعتمدة على الوق  ،تكنولوجيا قواعد البياننيات منين اجنيل تطبيقنيات
دعم املقررات ،قواعد البيانات :الذكية والكينونية واملركزية واملوزعنية ،ومعمارينية اخلنيادم /
املستخدم ،تكنولوجيا قواعد البيانات احلديثة وتطبيقاتها.
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 1477الت ا ة االلكرتونية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  1266تقنية تصميم صفحات الويب
التجنينيارة االلكرتونينينية :مفنينياهيم أساسنينينيية ،التعرينينيف ،املنهجينينية ،التكنولوجينينيا وخنينينيدمات
التجارة االلكرتونية دور االنرتن فيها ،معمارية اخلادم التجاري ،حلنيول البنيائع ،أنظمنية النيدفع
االلكرتونية وتقنياتها ،مزايا مواقع التجارة االلكرتونية ،احلماية ،تكنولوجيا املزاد العلري.

 1478إ ا ة أنظمة تكنولوليا املعلومات 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وادارتها 1373 ،اليبكات احمللية واالنرتان
مقدمنينينية يف األعمنينينيال وتكنولوجينينينيا املعلومنينينيات ،دعنينينيم تكنولوجينينينيا املعلومنينينيات للمنظمنينينيات،
مسنينيتلزمات تكنولوجينينيا املعلومنينيات املادينينية والفجمينينية وخصائصنينيها ،االتصنينياالت والينينيبكات،
االنرتن واالنرتان واالسكرتان  ،املعرفة ودعم القرار ،األنظمة الذكية يف األعمال ،تطوير
نظم املعلومات ومعايري األمن والتحكم.

 1479األنظمة املوزعة 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  1385أنظمة التيغيل
معمارينينينية حواسنينينييب املعاجلنينينيات املوازينينينية ،أداء احلواسنينينييب املتوازينينينية ،تصنينينيميم املعاجلنينينيات
املتوازية ،املعاجلا ت املصفوفة ،احلواسنييب األنبوبينية ،تصنينيف التصنياميم ،هيكلينية املعاجلنيات
املتعددة ،التطبيقات املتوازية ،تعريف باألنظمة املوزعة وتنظيم توزيعهنيا وملخنيص ملبنيادي برجمنية
النظم املوزعة.

 1484الذكا االصطناعي واألنظمة اخلبرية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  1281الرياضيات املنفصلة  1295 ،برجمة ()2
مقدمنينية يف النينيذكاء االصنينيطناعي ،حسنينياب املنطنينيق ،متثينينيل املعلومنينيات بالقواعنينيد ،أسنينياليب
أخرف لتمثيل املعلومات ،األنظمة اخلنيبرية ،لغنيات الفجمنية املسنيتخدمة يف النيذكاء االصنيطناعي
( ،)PROLOG, LISPاستخدامات عملية ،تطلعات مستقبلية.
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 1494هندسة الربجميات3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق 1381

ليل األنظمة وتصميمها

مفنينياهيم أساسنينيية :تعرينينيف ،نوعينينية الفجمينينيات ،وثوقينينية الفجمينينيات ،مينينياريع الفجمينينيات،
دورة حينينياة الفجمينينيات ،الطرائنينيق واألدوات والتقنينينيات ودورهنينيا يف هندسنينية الفجمينينيات،

لينينيل

األنظمنينية ومراحلنينيها وتقنياتهنينيا ،تصنينيميم أنظمنينية الفجمينينيات وتقنياتهنينيا ،تصنينيميم النمنينيوذج ،تنفينينيذ
الفجمة ،اختبار الفجمة ،توثيق األنظمة الفجمية ،صيانة األنظمة الفجمينية وتطويرهنيا ،إدارة
الفجميات واملوضوعات ذات العالقة بذلا :فريق العمل ،توزينيع املسنيؤوليات ،التخطنييط ،إدارة
التكلفنينية ،إدارة اجلدولنينية لتسنينيليم الفجمينينية وتركيبهنينيا ،تصنينيميم واجهنينيات التخاطنينيب  ،فحنينيص
الفجميات ،األدوات املساعدة يف هندسة الفجميات.

 1497مش وع خت ج ( 2 :)1ساعة معتمدة ( 1نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق انهاء املستوف الثال  1385 ،انظمة التيغيل  1383 ،قاعدة البيانات وادارتها
يرتبط الطالب مع عضو هيئة تدريس ،حي يع له امليروع التطبيقي بعد إنهاء املسنيتوف
الثال ني  ،يقنينيوم الطالنينيب بدراسنينية املينينيروع وتقنينيديم تقرينينير الدراسنينية ملنينيرحليت التحلينينيل و التصنينيميم
ومقرتي لتنفيذه يف املرحلة التالية.

 1498مش وع خت ج ( 2 :)2ساعة معتمدة ( 2عملي)
متطلب سابق  1497ميروع خترج ()1
يقوم الطالب بإكمال تنفيذ امليروع احملدد يف املرحلة السابقة ويقوم مبناقية امليروع.

 6111ياضيات ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي )
االقرتاننينينيات ،االشنينينيتقاق وقوانيننينينيه ،مينينينيتقة االقرتاننينينيات املثلثينينينية واملثلثينينينية العكسنينينيية وا سنينينيية
واللوغارمتية ،قانود السلسلة ،تطبيقات التفاضل ،النظرينية األساسنيية يف التكامنيل ،طنيرق التكامنيل،
تكامل االقرتانات املثلثية ،التكامالت املعتلة ،االقرتانات الزائدية ،تطبيقات التكامل.
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 6112ياضيات ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي )
متطلب سابق  6111رياضيات ()1
القطنينيوع املخروطينينية ،اإلحنينيداثيات القطبينينية وتكامالتهنينيا ،املتجهنينيات ،اإلحنينيداثيات يف
الفضنينياء ،املعنينيادالت الوسنينييطة ،االسنينيطوانيات والسنينيطوي الربيعينينية ،املينينيتقات اجلزئينينية والقنينييم
القصوف ،درجة ميل االقرتاد ،مضروبات الجران  ،التكامالت املتعددة ،املسنياحة السنيطحية،
املتسلسالت الالنهائية ومتسلسالت القوف ،تقاربها وتباعدها وتكاملها.
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