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 :المقرراتتوصيف 

 نظري ( 3س ا ت مدت د    3: مب  ئ اإلحص ء 0103

حةةةث ويف تريقةةةة الب احليةةةاة اء يفيهةةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل تعريةةةف الطالةةةب بةةةدور اإلحصةةة     

يعةاا موضةوع    كمةا  .حنةى السةوي  يةة واملن تمالواالستقصاء، ويتناول التوةيعةات التكراريةة واالح  

 االرتبا  واالءدار بصورة مبسطة.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 (: 1تد ضل  تك مل   1100

 اجلربيةةة، ت اجلربيةةة، وغةةريقرتانةةاآ، االيوضةةح هةةذا املقةةرر النهايةةات واالتصةةال، واالشةةتقا  

كامةل، تكامةل   لوبيتةال، الت  آ، نظريةة شةتقا تفاضل وتكامل االقرتانات الزائدية، تطبيقات اال

 امل.االقرتانات اجلربية وغري اجلربية، تطبيقات التك

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3ري ضي ت ا م :  1101

والعمليةةات  ألعةداد املركبةةة ليهةةا، ايةةات عيركةز هةةذا املقةرر علةةى األعةةداد احلقيقيةة والعمل   

ت املثلثيةة العكسةية،   ثيةة االقرتانةا  ات املثلرتانة عليها، كةثريات احلةدود االقرتانةات اجلربيةة، االق    

 الت.ملعاداينات واملتباالقرتانات اآلسية واالقرتانات اللوغاريتمية، ا

 (ا لي 1، نظري 2   س ا ت مدت د 3: مقدم  يف الم املكتب ت  املدلوم ت 1120

األخةةرى  عالقتةةه بةةالعلومورئيسةةية ته المفهةةوم املكتبةةات وتكنولوجيةةا املعلومةةات وموضةةوعا

أنةواع املكتبةات   ويف اجملتمةع،   ملعلومةات ااكةز  وتطوراته التارخيية، وأهمية ةيارة املكتبةات ومر 

دمات الةةةيت تنظيمهةةةا، واخلةةةوكتبيةةةة، د املت ووظائفهةةةا ومقتنياتهةةةا مةةةن املةةةواومراكةةةز املعلومةةةا

صةها وأهميتهةا   علومةات وخصائ ماهيةة امل ولةم،  تقدمها، والتطورات السريعة اليت يشهدها هةذا الع 

جمتمةع املسةتفيدين،    وتلبيةة حاجةات   ملعلومةات امةن   يف تنمية اجملتمع، والعوامل املؤ رة يف اإلفةادة 

ملهنيةة العربيةة   واملنظمةات ا  تاوأهم اجلمعي سية ذات الصلة بهذ  املوضوعات،واملصطلحات األسا

علومةات، واملسةميات   ات ومراكةز امل  املكتبة يفلني والدولية يف هذا اجملال، واإلعداد املهين للعام

تبعةةة يف املكتبةةات الدوليةةة امل  تالتقنينةةاويةةات احلديثةةة هلةةؤالء العةةاملني، وأحةةدث األدوات والتقن 

 ملعلومات املتطورة واحلديثة.ومراكز ا
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 1فيوي ء ا م    1124

 ( أو متزامن1) تفاضل وتكامل 1100متطلب سابق 

اقةةة سةم، الشةةغل والط ريةةك اجللةم حت يركةز هةةذا املقةرر علةةى املتجهةات، علةةم احلركةةة، ع   

 احلرارة. املوائع،انيكا بية، ميكجلاذاوالقدرة، الزخم والتصادمات، احلركة الدورانية، 

 ا لي( 1س ا  مدت د    1(: 1فيوي ء ا م  ا لي    1125

 ( أو متزامن1فيزياء عامة ) 1124متطلب سابق 

حركة احد، سام يف اجتا  وات األج، حركيتناول هذا املقرر عع املتجهات وتواةن القوى

حلركةة  اخلطةي،  الزخم ا كاك، حفظالحتااملقذوفات، قانون نيوتن الثاني يف احلركة، قوى 

ة، مبةدأ أرمخيةدس،   حلرارة النوعية لزوجة، ا، الالدائرية العمودية، العزوم يف احلركة الدورانية

 تطبيقات على معادلة برينولي.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 2فيوي ء ا م    1126

 (1فيزياء عامة ) 1124متطلب سابق 

املواسةعة   هةد الكهربةائي،  ئي، اجلالكهربة ايتناول هةذا املقةرر القةوة الكهربائيةة، اجملةال      

يةةة، القةةوة الدافعةةة  اومةةة الكهربائشةةر واملقملبااالكهربائيةةة واملةةواد العاةلةةة، التيةةار الكهربةةائي   

العةزوم الدورانيةة   واملغناتيسةية   ي والقةوى اتيسة الكهربائية و الدورات الكهربائية، اجملةال املغن 

ندسةةي،  يسةةي، الضةةوء اهل هرومغناتالك املغناتيسةةية، مصةةادر اجملةةاالت املغناتيسةةية، احلةةث    

 الضوء الفيزيائي.

 ا لي( 1س ا  مدت د    1(: 2فيوي ء ا م  ا لي    1127

 ( أو متزامن2فيزياء عامة ) 1126متطلب سابق 

ات، قةانون  حنة علةى األيونة  ئي والشة لكهربةا ااجملال الكهربائي، الطالء يتناول هذا املقرر 

عة راري، قيةاس سة  حلة مكافا جةول ا  ، كريشوف أوم ، قنطرة ويتسون، جمزئ اجلهد، قانون

  لضوئية الرقيقة.انيل، العدسات س، قانون ياريجمهولة، اجملال املغناتيسي األرضي، امليزان الت

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 1كي ي ء ا م    1128

ملعةادالت  اكال اجلزيئةات،  ئيةة وأشة  كيميايتناول هذا املقرر الرتكيب الةذري، الةروابط ال  

 .ةحاالت املاد ةونة واحلسابات الكيميائية للمادة والطاقة،املو
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 2كي ي ء ا م    1129

 (1كيمياء عامة ) 1128متطلب سابق 

ت الكيميائية، ركّية التفاعالحملائي، لول ايوضح هذا املقرر احملاليل، التفاعالت يف احمل

 ية.الكهربائديناميكا احلرارة الكيميائية، الكيمياء 

 ا لي( 2س ا  مدت د     2كي ي ء ا م  ا لي :  1130

 ( 1كيمياء عامة ) 1128متطلب سابق 

عامةل معهةا بأمةان    لكيميائيةة والت ملةواد ا يةة وا يتناول هةذا املقةرر التعةرف علةى األدوات املخرب    

تةةرتبط  ب وصةةفية وكميةةة راء جتةةار، إجةةوإجةةراء تفةةاعالت بسةةيطة تةةبني الةةتغريات الكيميائيةةة    

) الفولتيه  يا اجللفانيةلتفاعل، اخلال، سرعة اتزاناملواضيع الواردة يف الكيمياء العامة مثل  االب

 فاعل.رارة التل، ح(، املعايرة، الذائبية، اخلواص اجلمعية للمحالي

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3جيولوجي  ا م :  1132

رض عةةةادن و ةةةروات األات وامللبلةةةورايركةةةز هةةةذا املقةةةرر علةةةى تةةةاريخ األرض اجليولةةةوجي،   

 ة املائية.ورامليا  والد خلارجية،ايات املعدنية، الصخور، مظاهر األرض الرئيسية، العمل

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3(: 1الوم حي تي  ا م    1133

تكةةا ر  ، واملور ةةات، و وظائفهةةا ليةةة و يتنةةاول هةةذا املقةةرر كيميةةاء اخلليةةة، وعضةةيات اخل     

، وأجهةةزة تغذيةةة احليةةوانخللةةوي، وانفس ا، والتمثيةةل الضةةوئي، والتةةالكائنةةات احليةةة وتشةةكله

 العملي. جلزءالتبادل الغاةي يف الكائنات احلية وعملياته، وا

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3(: 2الوم حي تي  ا م    1134

 (1علوم حياتية عامة ) 1133متطلب سابق 

يم العصةيب،  وعمليةات التنظة   ، أجهةزة رمةوني يتناول هذا املقرر أجهةزة وعمليةات التنظةيم اهل   

 ملي.، واجلزء العيوالتنوع احلي احلركة واألجهزة العضلية، نشأة احلياة وتطورها،

 ا لي( 1نظري،  3س ا ت مدت د    4كي ي ء الدر صر:  1135

 (2كيمياء عامة ) 1129متطلب سابق 

ت األوىل يف اجلةدول الةدوري   يتناول هذا املقرر كيمياء العناصر الرئيسية املمثلة للمجموعا

) العناصةةةر الفلزيةةةة (، العناصةةةر االنتقاليةةةة، الالفلةةةزات، خامةةةات العناصةةةر الرئيسةةةية وتةةةرآ        
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استخالصةةها وخاصةةة الصةةناعية منهةةا، مركبةةات بعةةض العناصةةر واسةةتخداماتها يف الصةةناعة،     

 ي.العناصر املشعة واستخداماتها، والتجارب املتعلقة بهذ  املوضوعات، واجلزء العمل

 ا لي(1نظري،  2  س ا ت مدت د  3مه رات التواصل يف تكرولوجي  املدلوم ت: 1150

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

ل التطةوير  االتصةال يف جمةا  ولتواصةل  رات امهارات الكتابة واحملاد ة وإعداد العروض ومها

ة، دليةةةل تقنيةةةم التقةةةارير اليةةةة، تصةةةمي لتقناواألعمةةةال مةةةن النةةةواحي التقنيةةةة. وكتابةةةة التقةةةارير   

حللةةةول  للمشةةةاكل و اري الةةةتقينلتعةةةبااالسةةةتخدام، تقةةةارير حلةةةول املشةةةاكل، مهةةةارات و تةةةرآ   

 الربجمية.

 ا لي( 1نظري،  2ت د   س ا ت مد 3أس سي ت الدارات الكهرب ئي :  1160

 (1تفاضل وتكامل ) 1100متطلب سابق 

ار الكهربةائي  ات التية دارومة وواملقا ربائييتناول مبادىء الكهرباء الساكنة والتيار الكه

لةةدارات تيسةةية واناغمفةةاهيم الكهروموا املختلفةةة مةة( وتطبيقاتهAC( واملةةرتدد )DCاملسةةتمر )

 ائي.كهربالكهربائية متعددة األتوار وآلية عمل احملول ال

 ا لي ( 1نظري،  2  س ا ت مدت د  3كرت ني ت: لمقدم  يف اال 1163

 (1تفاضل وتكامل ) 1100متطلب سابق 

عمةل   ، تركيةب ومبةدأ   ملوصةالت أشةبا  ا وأسس ومفاهيم االلكرتونيةات  هذا املقرر يتناول 

يقةةةات طبمبةةةدأ عمةةةل وت ،داماتها اسةةةتخومميزاتهةةةا  اخلاصةةةة الثنائيةةةاتالثنةةةائي شةةةبه املوصةةةل ،

ائط والنبةةةةة(.  FETتةةةةةأ ري اجملةةةةةال ) وترانزسةةةةةتورات( BJTالرتانزسةةةةةتورات  نائيةةةةةة القطبيةةةةةة )

 ناعية".الص ة " االلكرتونياتااللكرتونية ذات القدرة العالي

 (ا لي 1 نظري، 2  س ا ت مدت د  3: أس سي ت أمن املدلوم ت 1171

ليت ميكن التهديدات ا شرلية, حيث حلماياأمن املعلومات و  املقرر العلمي بشرل يعنى هذا

و املعلومةات   للبيانةات  احلمايةة  لوقايةة و اواالنرتنةت ويوضةح وسةائل     أن تواجةه مسةتخدم احلاسةب   

مايةة. كمةا   الفريوسةات وجةدران احل   نة مة واحلماية  الضةارة  احلاسةب  املادي، وبةرامج  ها  األمنمن

 .والتشفري اتاملعلوم الكالسيكية للتشفري ومحاية األساليب سيتم شرل



 

154 

 

 

لومةات،  فةاهيم امةن املع  مساسةيات  الةب بأ يهةدف هةذا املقةرر إىل تعريةف الط     أهداف املقرر 

كات ات تةةةأمني الشةةةب ري وتقنيةةةلتشةةةفاات باسةةةتخدام املخةةةاتر ونقةةةا  الضةةةعف، محايةةةة البيانةةة  

 .واإلنرتنت

لتقنيةات  ايشةرل   ،ملعلوماتاو أمن  حلاسبيصف املفاهيم األساسية ألمن ا طرجات املقرر 

األدوات  الستخدامبة هارات املطلومين و املاأل يشرل الوعي، املوجودة حاليًا حلماية نظام احلاسب

 ية.األساسية يف مواجهة املشاكل األمن

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3مد جل  البي ن ت:  1187

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

ا ومعاجلتهةةا ات وتةةرآ تنظيمهةة املعلومةةانةةات والبيانةةات احلاسةةوبية ) البي يتنةةاول هةةذا املقةةرر  

يةةةات طةةةط سةةةري العملاسةةةوب ) طم احلحةةةل املسةةةائل باسةةةتخدا  ،ودورهةةةا يف طتلةةةف اجملةةةاالت  

حيةاة الو يقةةة   رتونيةة ) دورة ئق االلكلو ةا ا ، غةات الربجمةة) مقدمةة للغةةة سةي(    ل، واخلوارةميةات ( 

ل والشةبكات  نظم التشةغي )ت  البيانا عاجلةمتطبيقات يف  ، وترآ فهرسة الو ائق واسرتجاعها (

التجةارة  )  قدمةة للحواسةيب  دامات متسةتخ ا ،تعريفها ووظائفها واسةتخداماتها وجمةاالت أخةرى (   

 عن البيانات (. االلكرتونية والتنجيم

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 2تد ضل  تك مل   1200

 (1تفاضل وتكامل ) 1100متطلب سابق 

ن ى التكامةةل تتضةةم يقةةات علةة ، تطبيوضةةح هةةذا املقةةرر تةةرآ التكامةةل، التكامةةل املعتةةل   

ظريةةةة مةةةاكلورين ريةةةة تةةايلور، ن ائيةةةة، نظالنهاإلحةةدا يات القطبيةةةة، املتتاليةةةات واملتسلسةةالت ال  

نةائي والتكامةل   ، التكامةل الث آ اجلزئةي شتقالة القوى، االقرتانات بأكثر من متغري، االمتسلس

 الثال ي، تطبيقات على التكامل املتعدد

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3ئردس  إحداثي :  1201

الةدائرة،   يم،اخلةط املسةتق   لةدوران، اب وايتناول هذا املقرر املسةتوى الةديكارتي، االنسةح   

ات القطبيةة، املعةادالت   ين، اإلحةدا ي ية مبةتغري لثان، املعادلة العامة من الدرجة االقطوع املخروتية

ية، السةطول  سطول االسةطوان لكرة، الي، االوسيطة، املتجهات يف املستوى، الفضاء الديكارت

م يف الفضةةاء،  فضةةاء، املسةةتقي ات يف التجهةة الرتبيعيةةة، اإلحةةدا يات االسةةطوانية والكرويةةة، امل   

 ء، املنحنيات يف الفضاء. املستوى يف الفضا
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3أس سي ت الري ضي ت:  1202

تيةةب علةةى قةةات، عالقةةة الرت، العالموعةةاتيتنةةاول هةةذا املقةةرر املنطةةق وتةةرآ الربهةةان، اجمل  

 األعداد احلقيقية، خاصية أرمخيدس، االقرتانات.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3نظري  األادا :  1203

 أساسيات الرياضيات 1202متطلب سابق 

األعةةداد  يةةات علةةى جمموعةةة ، العملبيعيةةةيتنةةاول هةةذا املقةةرر مسةةلمات بيانيةةة لألعةةداد الط   

م احلساب، القاسم ألساسية يف عللنظرية ااية، الطبيعية، بناء األعداد الصحيحة، األعداد األول

اخلطيةة، نظريةة   ت تية، التطابقةا الديوفن دالتاملشرتك األكرب واملضاعف املشرتك األصغر، املعا

عةادلتني، والنظريةة   سةابية، حةل امل  انةات احل قرتالباقي الصينية، نظريات فريما وولسن واويلر، اال

 األساسية للمثلثات الفيثاغور ية.

 ا لي(1نظري،  2س ا ت مدت د    3إحص ء تطبيقي:  1204

 مبادئ اإلحصاء 0103متطلب سابق 

رتبةا   ول جمةتمعني، اال واحةد حة   تمةع جم يركز هذا املقرر على االستدالل اإلحصائي حول

نةائي، تةرآ غةري    األحةادي والث  التبةاين  ليةل حتواالءدار، اختبارات األوسا  والنسةب جملةتمعني،   

 معلميه.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3مد  الت تد ضلي :  1205

 (2تفاضل وتكامل ) 1200متطلب سابق 

ليةا وتطبيقاتهةا يف    والثانيةة والع األوىلب الرتة  يتناول هذا املقرر حل املعةادالت التفاضةلية مةن   

لرتب الثانيةة  أنظمةة   العادية من ا لتفاضليةت اامليكانيكا والفيزياء، حلول املتسلسالت للمعادال

 املعادالت التفاضلية اخلطية من الرتبة األوىل.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3الضوء الديوي ئي:  1220

 (2فيزياء عامة )  1126متطلب سابق 

 ات الليزر.ستقطاب، أساسيلظل، االيود اول هذا املقرر الضوء اهلندسي، التداخل، حيتنا
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3فيوي ء حديث :  1221

 (2فيزياء عامة )  1126متطلب سابق 

ف الذريةةة، الشةةعاع، األتيةةا لجلسةةمية ابيعةةة يتنةةاول هةةذا املقةةرر البنيةةة الذريةةة للمةةادة، الط   

 لنشا  االشعاعي.ية النووية واات، البنجسيمة، امليكانيكا املوجبة للالطبيعة املوجبة للماد

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 1الديوي ء الري ضي    1222

 (2مة )فيزياء عا 1126، (2تفاضل وتكامل ) 1200متطلب سابق 

فاضةةةةل اجلزئةةةةي، ات، التملتجهةةةةايركةةةةز هةةةةذا املقةةةةرر علةةةةى األعةةةةداد املركبةةةةة، حتليةةةةل   

امليةةةةة لتحةةةةويالت التكافوريةةةةة،  لسةةةةلةتعةةةةددة، احملةةةةددات واملصةةةةفوفات، مسواملتكةةةةامالت امل

(Integral Transforms.وتطبيقاتها ) 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3 (:1الكهر مغر طيسي    1223

 (2فيزياء عامة )1126متطلب سابق  

ت ، اجملةةاالسةةتمر واملتنةةاوب ائي امللكهربةةيتنةةاول هةةذا املقةةرر الشةةحنات واجملةةال، التيةةار ا    

ت اتيسةةي، معةةادال لكهرومغناحلةةث االكهربائيةةة لشةةحنات متحركةةة، اجملةةال املغناتيسةةي،    

 ماكسويل، اجملال واملادة.

 (ا لي 1، نظري 2   دت دس ا ت م 3: بر ء  تر ي  مص  ر املدلوم ت 1224

 وماتمقدمة يف علم املكتبات واملعل 1120متطلب سابق  

مرجعيةة،   فةة  كتةب، أعمةال   املختل اهلاوأشةك  مفهوم مصادر املعلومات وأهميتهةا وأنواعهةا  

د السةمعية  خطوتةات، املةوا  ائق واملالو ة ودوريات ومسلسالت، املطبوعات احلكوميةة، األرشةيف   

ايةا هةذ  املصةادر،    مز......اخل، والرقميةة. ونيةة  والبصرية، املصةغرات الفيلميةة، املصةادر اإللكرتو   

دة منهةةةا، لضةةةرورية لإلفةةةاتلزمات املسةةةاووأسةةةاليب تقوميهةةةا واسةةةتخدامها لألغةةةراض املختلفةةةة،  

 صادر.هذ  امل تاحةواملؤسسات ذات العالقة بإنتاج وتوةيع وتوفري وإ

 (ا لي 1، نظري 2   س ا ت مدت د 3: إ ار  مراكو املدلوم ت  املكتب ت 1225

 وماتمقدمة يف علم املكتبات واملعل 1120متطلب سابق  

احلديثة ومدارسةها بوجةه عةام وتطبيقاتهةا علةى      مفهوم علم اإلدارة، وأسس وأساليب اإلدارة 

املكتبات ومراكز املعلومات بشكل خاص، وموضوعات أساسية يف إدارة املكتبةات ومراكةز   
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املعلومات، والتخطيط واختاذ القرارات والتنظيم والتنسةيق والتوجيةه والتوظيةف واإلعةداد املهةين      

بشةةرية، وإدارة الوقةةت، وتةةرآ االتصةةال، وتةةدريب العةةاملني يف هةةذ  املؤسسةةات، وإدارة املةةوارد ال

وتنظيم اخلدمات واملتابعة وقياس األداء، والتمويل واملواةنة وامليزانية، وتصميم مباني املكتبةات  

 ومراكز املعلومات وتأ يثها، واملعايري املكتبية، وأخالقيات املهنة.

 ا لي( 1نظري،  2 س ا ت مدت د   3جم وا ت الك ئر ت احلي :  1226

 (2علوم حياتية عامة ) 1134لب سابق متط

ات، ، مملكةة الفطرية  ت النةوى دائيايوضح هةذا املقةرر التصةنيف، الفريوسةات، مملكةة بة      

نسةان، واجلةزء   ئنةات احليةة لإل  ميةة الكا ، أهاململكةة النباتيةة، العالقةات بةني الكائنةات احليةة      

 العلمي.

 ا لي( 1نظري،  2   س ا ت مدت د 3الشكل  الرتكيب للك ئر ت احلي  / حيوان:  1227

 جمموعات الكائنات  احلية 1226متطلب سابق 

-ائر البعةديات األوليةة، و نظة   يوانةات ة واحليتناول هذا املقرر مدخل إىل اململكة احليواني

الديةةةدان  شةةةطيات(، وشةةةعبةعات واملاالسةةةشةةةعبة املثقبةةةات )االسةةةفنجيات(، وشةةةعاعيات التما ل) 

رخويةات، شةعبة   ارات، شةعبة ال عبة الةدو وشة  ان اخليطيةة املسطحة وشعبة النيمرتيا، وشعبة الديةد 

واجلةزء   عبة احلبليةات، شة اجللةد،   كياتالديدان احللقية، شةعبة مفصةليات األرجةل، شةعبة شةو     

 العملي.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3الم الدلك:  1228

د رآ قيةةةاس األبعةةةاتةةةلفلكةةي،  رصةةةد ايتنةةاول هةةةذا املقةةةرر األجسةةام الفلكيةةةة، وسةةةائل ال  

الكواكةةةةب  لداخليةةةةة،ااكةةةةب جملموعةةةةة الشمسةةةةية، الشةةةةمس، األرض، الكو  الفلكيةةةةة، ا

ءتها ، تطةةةةور حها، إضةةةةاة سةةةةطاخلارجيةةةةة، النجةةةةوم خصائصةةةةها، أقةةةةدارها، درجةةةةات حةةةةرار    

 كية.الكواكب، اجملرات، أشبا  النجوم، احملريات الفل

 (ا لي 1، نظري 2   س ا ت مدت د 3: الدهرس  الوصدي  1229

 وماتعلم املكتبات واملعلمقدمة يف  1120متطلب سابق  

مفهوم الفهرسةة بشةكل عةام، وأنواعهةا، وأهميتهةا يف ضةبط وختةزين واسةرتجاع البيانةات          

واملعلومات، والتعريةف بالفهةارس وأهميتهةا ووظائفهةا وأنواعهةا وأشةكاهلا وقواعةدها وتقنيناتهةا         
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ملعلومةةات، الدوليةةة، والبيانةةات األساسةةية للفهرسةةة الوصةةفية، وفهرسةةة طتلةةف أشةةكال أوعيةةة ا 

 وعالقة الفهرسة بالتو يق، وحملة عن رؤوس املوضوعات العربية والدولية.

 ا لي( 1نظري،  3دت د   س ا ت م 4كي ي ء املركب ت  س الدضوي :  1230

 كيمياء العناصر 1135متطلب سابق 

لرتابةةط، التسةةاهمي، تاقةةة الرتابةةط ني، ايوضةةح هةةذا املقةةرر البنةةاء الةةذري، الرتابةةط األيةةو  

جلزيئيةةةة االبنةةةاءات ب عالقةةةة الةةةربط  رات،زيئةةةات الثنائيةةةة الةةةذرات، اجلزيئةةةات متعةةةددة الةةةذ   اجل

( واسةةتخدامها يف الةةربط،  Dفةةالك )أيةةة  ونشةةاتها، معقةةدات ) مرتاكبةةات ( العناصةةر االنتقال  

كبةةات العضةةوية  قدمةةة إىل املرربعةةة، مة املاملعقةةدات مثانيةةة األوجةةه، رباعيةةة األوجةةه واملسةةطح     

زيئيةةةة، الفلةةةزات، اد الصةةةلبة اجلبة، املةةةوالصةةةل يف املةةةواد الصةةةلبة  أنةةةواع املةةةوادالفلزيةةةة، الةةةربط 

 الالفلزات واجلزء العملي.

 (ا لي 1، نظري 2   س ا ت مدت د 3: (1تصريف   1231

 وماتمقدمة يف علم املكتبات واملعل 1120متطلب سابق  

نيف، رخيي للتصةةاوالتطةةور التةة ومةةات،مفهةوم التصةةنيف وأهميتةةه للمكتبةةات ومراكةةز املعل 

آ تصةنيف  يف اجليد، وترام التصنص نظومبادئ التصنيف ووظائفه وغاياته، ومميزات وخصائ

ئفةةه، وأنظمةةة وأنواعةةه ووظا التصةةنيف رمةةز املةةواد املكتبيةةة، ونظةةم التصةةنيف احلديثةةة، وأهميةةة 

تطبيقات وبة الكوجنرس، صنيف مكتام تالتصنيف العاملية  نظام تصنيف ديوي العشري، ونظ

 ية.عمل

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3تغذي  اإلنس ن:  1232

 (2علوم حياتية عامة ) 1134متطلب سابق 

اقةةة، لربوتينةةات، الطالةةدهون، ايات، يوضةةح هةةذا املقةةرر التغذيةةة وجسةةم اإلنسةةان، النشةةو   

 ياة اإلنسان.ل دورة حخال الفيتامينات، املاء والعناصر املعدنية، التغذية

 1نظةري،   2د   س ا ت مدت  3 ر ت احلي  / نب ت:الشكل  الرتكيب للك ئ 1233

 ا لي(

 جمموعة الكائنات احلية1226متطلب سابق 

يوضةةح هةةذا املقةةرر اخلصةةائص واملميةةزات الرتكيبيةةة للنباتةةات بدائيةةة النةةوى، والنباتةةات          

حقيقية النوى ) الوعائية والالوعائية (، مع االهتمام بطرآ تكا رهةا وتةرآ حياتهةا وربطهةا معةًا      
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لناحية التطويرية، لتشمل الطحالةب الزرقةاء املخضةرة، والطحالةب األخةرى، والكبةديات،       من ا

 واألشنات، والسرخسيات، ومعراة البذور، ومغطاة البذور، واجلزء العملي.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: األخالق  حق املؤلف 1235

 وماتمقدمة يف علم املكتبات واملعل 1120متطلب سابق  

املني يف ات املهنيةةة للعةةألخالقيةةم، واألخةةالآ وأخالقيةةات املهةةن بشةةكل عةةا تعريةةف مفهةةوم ا

نظمةة الضةابطة   ألالقةوانني وا  املؤلةف،  ، حةق جمال املكتبات واملعلومات، حقةوآ املليةة الفكريةة   

مةات العامليةة   عامليا، املنظحمليا و خاص حلقوآ امللكية الفكرية بكل عام وحق املؤلف بشكل

ختلفة الةيت توضةح   والنظريات امل ق املؤلفعة حلة عن هذ  احلقوآ، تبيواملؤسسات احمللية املسؤو

االتفاقيةات  حلةق املؤلةف و   الدوليةة  مايةة هذا احلق، شرو  محاية حقوآ أصحاب املصةنفات، احل 

 ؤلف.الدولية املنظمة لذلك، احلقوآ اجملاورة حلق امل

 (ا لي 1، نظري 2   دس ا ت مدت  3: املراجع  مص  ر املدلوم ت 1236

 وماتمقدمة يف علم املكتبات واملعل 1120متطلب سابق  

مات يف العلةوم  ، مصادر املعلوأنواعهاها، ومصادر املعلومات املطبوعة والسمعبصرية وأهميت

راجةع، املكتبةات   الةيت حتةدد كم   ملعلومةات در ااإلنسانية واالجتماعية والبحتة والتطبيقية، مصا

 مراكةةز يفااللكرتونيةةة  ملعلومةةاتاادر وأهميةةة مصةةااللكرتونيةةة، النشةةر االلكرتونةةي، مفهةةوم  

التةةةزود بهةةةا  رآ اختيارهةةةا وونيةةةة وتةةةلكرتاملعلومةةةات واملكتبةةةات، أنةةةواع مصةةةادر املعلومةةةات اال  

نةت واسةرتجاع   علومةات، االنرت بكات املشة يةة،  واسرتجاعها وتقييمها، قواعد البيانات االلكرتون

 ات عمليةلفكرية، تطبيقمللكية ااوآ قحاملعلومات االلكرتونية، نقل وتبادل املعلومات، 

 (ا لي 1، نظري 2   دس ا ت مدت  3: مص  ر املدلوم ت اجمل ني  1238

 بناء وتنمية مصادر املعلومات 1224متطلب سابق  

تةةب ونةةي، الكرتالنشةةر االلك تلفةةة،مصةةادر املعلومةةات بأشةةكاهلا وصةةورها وصةةيغها املخ  

لبيانةةةةات قميةةةةة، قواعةةةةد ا دعات الرسةةةةتو، املالرقميةةةةة، املراجةةةةع الرقميةةةةة، اجملةةةةالت الرقميةةةةة   

البحةةث   رتونيةةة، حمركةةات ت االلكعلومةةا االنرتنةةت ودورهةةا لتةةوفري وعةةرض امل     االلكرتونيةةة،

حةث  ث البسةيط والب اص، البحخشكل بشكل عام واملتخصصة منها ألغراض البحث العلمي ب

كريةةة الف وآ امللكيةةةصةةدر، حقةة ة املاملتقةةدم يف حمركةةات البحةةث، مصةةادر املعلومةةات متاحةة     

يةة  تطبيقةات عمل  االلكرتونيةة.  املصةادر  ل مةع ومصادر املعلومةات االلكرتونيةة، أخالقيةات التعامة    

 .تاالنرتن على على كيفية الوصول إىل املصادر العلمية اجملانية
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 ا لي ( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3: ئيكلي  املدلوم ت 1250

 معاجلة البيانات 1187متطلب سابق 

علومةةات ،  ليةةة بهياكةةل امل ة والعملنظريةةار اىل تزويةةد الطالةةب باملفةةاهيم   يهةةدف هةةذا املقةةر  

، التصةةفح ،  هةةام ، االدواتات ، املعلومةةتراكيةةب الو ةةائق ، وصةةف البيانةةات ، اسةةاس بنيةةة امل    

 .ملعلوماتصنيف وحتليل اتعلومات، امل البحث ، الرتميز ، السيطرة على املفردات ومكانز

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3تص يم تطبيق ت الويب:  1251

 هيكلية املعلومات  1250متطلب سابق 

اجهةات  لواالستخدام، دعم نظةم التشةغيل    اتواجه يغطي هذا املساآ املفاهيم التالية  أنواع

 سةتخدام لرسةومية، عناصةر واجهةات اال   االسةتخدام ا  املستخدم، واجهات االستخدام، متطلبات

 .اماالستخد تترآ تصميم و فحص واجهاتخدام، مناذج واالس الرسومية، التفاعل مع واجهة

 2سةةة ا ت مدت ةةةد     3:  بمقدمةةة  اىل اخلةةةدم ت املوجهةةة   خةةةدم ت الويةةة    1252

 ا لي ( 1نظري، 

 هيكلية املعلومات 1250متطلب سابق 

، XML ،DTD ،XML Schema يغطةي هةذا املسةاآ املفةاهيم التاليةةة  مقدمةة حةول      

إىل ملفات مةن   XMLفحات صاستخدامها يف حتويل  وكيفية  XPath  XSLTالتعرف على 

يف ربط  XML. أهمية Web Serviceيف تطبيقات خدمات الويب  XMLأنواع أخرى. أهمية 

ت لبيانات وقواعد البيانااوقواعد XML (، لغة System Integrationالتطبيقات املختلفة )

الويةب لتوةيةع     يف XML دور ، SAX) و DOMواجهةات برجمةة التطبيقةات)    ، العالئقيةة  

 .(REST و (SOAP وخدمات الويب وظائف من خالل البيانات

 ا لي(.2نظري،   2د   س ا ت مدت  4 حتليل الدارات الكهرب ئي   االلكرت ني : 1262

 أساسيات الدارات الكهربائية 1160متطلب سابق 

يةةة لكرتونوالةةدارات اال الةةرنني( ودارات DC, ACحتليةل الةةدارات الكهربائيةةة املختلفةةة ) 

ربات اإلشةةارة ة الصةةغرية، مكةة ت اإلشةةاركةةربااملختلفةةة " دارات تطبيقةةات الثنةةائي " الةةديود"، م  

العمليةةات "،  يلية " مكةةرباتات التشةةغملضةةخالكةةبرية " مكةةربات القةةدرة "، دارات املذبةةذبات، ا

 الدارات املتكاملة وتصنيفاتها ".
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 لي (ا  1نظري،  2س ا ت مدت د    3: ( 1اتص الت   1264

 لكرتونيةحتليل الدارات الكهربائية واال 1262متطلب سابق 

البةةالس ولّي فورييةةه ولةةنظم، حمةةات وامفةةاهيم نظةةام االتصةةال والةةذي يشةةمل متثيةةل اإلشةةار  

ي، املرشةحات  ائي الرقمة نة التحويل الث ضاء،وتطبيقاتهما، تكنولوجيا التضمني التناظري والضو

 اتفية والضوئية.االتصاالت اهل سي، ونظمسالنطاآ األالتناظرية والرقمية، الرتاسل باستخدام ا

 ا لي ( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3الوس ئط املتدد  :  1265

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

نات، الصوتيات وانسياب البيا ملتعددةائط االوسائط املتعددة مفهومها واستخداماتها، الوس

ت، التخةزين  ت ضةغط البيانةا  ة، تقنياركاحلوالسمعيات، الصور والرسوم التخطيطية، الرؤيا و

اهلجينةةةة،  جينةةةة والوسةةةائطنصةةةوص اهل، الاملرئةةي، أنظمةةةة اتصةةةال للوسةةةائط املتعةةةددة، الو ةةةائق 

 برجمياتها.وئط املتعددة استطبيقات الو واجهات املستخدم، التزامن، التجريد يف الربجمة،

 ا لي ( 1نظري،  2   س ا ت مدت د 3تقري  تص يم صدح ت الويب:  1266

 معاجلة البيانات 1187متطلب سابق 

ات ايةا وخصةائص صةفح   ئهةا، مز ل بناصفحات الويةب واسةتخداماتها، مواقةع الويةب ومراحة     

سةتخدمة يف بنةاء   ط املتعةددة امل ا الوسةائ لوجيومواقع الويب، برجميات إنشاء مواقع الويب، تكنو

 استضافتها.وواقع املواقع، حجز امل

 ( ا لي 1نظري،  2دت د   مس ا ت  3: املدلوم تبرجمي ت  تطبيق ت أمن  1272

 من املعلوماتأساسيات أ 1171،  معاجلة البيانات 1187متطلب سابق 

 مةن أ جمةاالت  تةدعم  يقةات تطب أو مةأنظ أي ناءلب الالةمة والتقنيات املعرفة املساآ هذا يوفر

 جمةةةالرب للغةةات ثةةةدياحل هلياكةةلا مةةن فادةلالسةةت الالةمةةة املهةةارات لتطةةوير وكةةذلك املعلومةةات،

 األنظمة.و التطبيقات ناءلب لبياناتا أمن لجما يف الرئيسية املبادئ املستخدمة وبنيتها لدعم

نةاء انظمةة   لالةمةة لب اباملعرفة بالتقنيات  لبإىل تزويد الطا املقرر يهدف هذا  أهداف املقرر

ن البيانةات  ال امة سةية يف جمة  دئ الرئيملبةا اوتطبيقيات تةدعم جمةاالت يف امةن املعلومةات وكةذلك      

 لبناء التطبيقات.

اكتسةةاب املهةةارات الالةمةةة انظمةةة وتطبيقيةةات يف جمةةال امةةن املعلومةةات   طرجةةات املقةةرر 

 وكذلك تعلم برجميات متقدمة يف امن املعلومات.
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 (نظري 3س ا ت مدت د    3: جرب خطي 1276

ت اخلطيةة  التحةويال بعةاد،  الل واألالسةتق ااملصفوفات وأنظمة املعةادالت، فضةاء املتجهةات،    

ية مبصةفوفة  لتحويالت اخلطا، متثيل طيةاخل واملصفوفات، نظرية املصفوفة، نظرية التحويالت

 القيم املميزة واملتجهات املميزة.

 (ا لي 1، نظري 2س ا ت مدت د    3: االخالقي ت  التشريد ت احل سوبي  1277

 أساسيات أمن املعلومات 1171متطلب سابق 

ر مواضةيع  . و يشمل املقرحلاسباتخدام ااملرتبط باست األخالقي السلوك يركز املقرر على

بة, وجةةرائم صوصةةية و احلوسةةبات، اخلاحلاسةةوامةةن املعلومةةات  املسةةؤوليات املهنيةةة واألخالقيةةة، 

 تنفيةذ ال عليهةا  ينطةوي  الةيت  ونيةة القان ءاتاإلجةرا  عةن  عامةة  حملةة  املقةرر  هةذا  كما يوفر احلاسب

 اتواخلروقة  نتهاكةات اال دراسةة ب الطةالب  أيضةا سةيقوم  . املعلومةات  ميف نظة  األمةن  على واحلفاظ

 اآل ةار  ليللتح احلالة اساتدر ستخداما وسيتم ة،الصل ذات واألنظمة بالقوانني يتعلق فيما األمنية

 .املعلومات أمن ملسائل القانونية

بية ، احلاسةو   التشةريعات و خالقيةات أالةب  يهدف هذا املقةرر اىل تزويةد الط   اهداف املقرر 

وسةةبة  واجلةةرائم احلاسةةبات واحلعلومةةات وامل كمةةا يقةةدم املسةةؤوليات املهنيةةة واالخالقيةةة يف امةةن 

تنفيةذ واحلفةاظ   نطةوي عليهةا ال  ة الةيت ي نونية احلاسب ، كما يوفر حملةة عامةة عةن اإلجةراءات القا    

 على االمن يف نظم املعلومات.

امةةل مةةع اسةةوبية يف التعحليات اتشةةريعاكتسةةاب الطالةةب األخالقيةةات وال طرجةةات املقةةرر 

 علومات.اظ على امن امليف احلف ونيةاجلرائم احلاسوب كما ايضا يقدم اإلجراءات القان

 نظري (. 2س ا  مدت د     2ري ضي ت مردصل :  1280

 (1) تفاضل وتكامل 1100متطلب سابق 

، بيةاسةو ربامج احلصةحيح الة  ، تةرآ ت ربهنةة النماذج الرياضية، املسببات الرياضية، ترآ ال

، ترآ البحةث،  طات والتفرعاتا، املخطواعهتعريف اجملموعات والعمليات عليها، العالقات وأن

 عد.آ الالتجزئة، االقرتانات وأنواعها، اخلوارةميات وتر
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 ا لي( 1نظري،  2 س ا ت مدت د   3مب  ئ التحليل الدد ي:  1281

 اتلبيانمعاجلة ا 1187،  (2تفاضل وتكامل ) 1200سابق متطلب 

الطةةرآ  ملةةتغري الواحةةد، ايةةة ذات اخلط تةةرآ حةةل املعادلةةة غةةري   يف التحليةةل العةةددي  مقدمةةة

، تريقةة نيةوتن حلةل    عادالت اخلطيةة حلل امل اشرةاملباشرة حلل املعادالت اخلطية، الطرآ غري املب

 ة.ت العدديتكامالالتقريب، االستكمال، ال، املعادالت غري اخلطية 

 ا لي( 1نظري،  2ت مدت د   س ا  3حبوث الد لي ت:  1284

 جرب خطي 1276متطلب سابق 

يانيةة، تريقةة   ) الطريقةة الب  اخلطيةة  ربجمةة املفاهيم األساسية ومنهجية حبوث العمليات، ال

النقةةل  خلطيةةة ) مشةةاكلاالربجمةةة باصةةة املسةةائل اخل ،وحتليةةل الثبةةات ( املزدوجةةةسةةيمبلكس، 

ار، التحليةةل ة صةةفوف االنتظةةات، نظريةةرارلقةةوالتعةةيني ومنةةاذج التةةدفق يف الشةةبكات (، نظريةةة ا

 .+QSBجمة خدام الرباست الشبكي، نظرية املباريات ومالحق لكل وحدة تعتمد

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3تص يم مرطق احل سوب:  1290

 احلاسوب 0102، رياضيات منفصلة 1280متطلب سابق 

املنطقية، تبسيط  بولي، البواباتجلرب الاائي، ألنظمة العددية وأنظمة الرتميز واملنطق الثنا

العةةةةدادات  عي، النطاتةةةةات،التتةةةةاب /افقيالةةةةدوال املنطقيةةةةة، املنطةةةةق التةةةةوافقي، املنطةةةةق التةةةةو 

رات الراهنةة يف  اجلةات، التطةو  عمدخل إىل امل املسجالت، الذاكرة، الدوائر املنطقية احلسابية،

 وتطبيقاتها العملية. منطق احلاسوب

 .ا لي( 2نظري،  2س ا ت مدت د    4: (1برجم    1291

 معاجلة البيانات 1187متطلب سابق 

ات والقوائم ناف، املصفوفصالرتاكيب واأل املفاهيم األساسية لتطوير الربجمة الكينونية،

اسةةةتخدام  لةةةب ومعاجلتهةةةا، ة والقواشةةةتقاملتصةةةلة، الةةةدوال الصةةةديقة والعمليةةةات، األصةةةناف امل   

 . ++Cمللفات بلغة ا، معاجلة C      املكتبات القياسية باستخدام لغة
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 ا لي( 2نظري،  2س ا ت مدت د    4(: 2برجم    1295

 (1برجمة ) 1291متطلب سابق 

يةةة ومزاياهةةا لربجمةةة الكينونساسةةية لم األنشةةأة لغةةة جافةةا مزاياهةةا واسةةتخداماتها، املفةةاهي

لةةتحكم الشةةرتية  عةةل ا الئقيةةة "يةةة و العنطقواملةةتغريات، املشةةغالت والتعةةابري " احلسةةابية وامل   

رقام، األصناف زية وأصناف األسل الرمالسالوالتكرارية، عل معاجلة االستثناءات ، الرموة و

عهةةا، الواجهةةات مآليةةة التعامةةل وداماتها اسةةتخواملنةةاهج إنشةةائها وخصائصةةها املختلفةةة وأدواتهةةا و 

فها والتقاتهةا  ذقة اءات االسةتثن  إدارتهةا، ها وواحلزم خبصائصها املختلفة كيفيةة إعالنهةا وتنفيةذ   

فيةةذها، أساسةةيات ة إنشةةائها وتناملتعةةدد نةةواتومعاجلتهةةا وآليةةة إنشةةائها واسةةتخدامها، برجمةةة الق

 ية معاجلتها.ات والصور وآلت الرسوماسيااإلدخال واإلخراج وملفات القراءة و الكتابة، أس

  لي(ا 2نظري،  2س ا ت مدت د    4 تركيب البي ن ت  تص يم اخلوارزمي ت: 1296

 (1برجمة ) 1291متطلب سابق 

ا ، معاجلةة  بيانةات وانواعهة  ركيةب ال ا ، تترآ متثيل البيانات وحتليل اخلوارةميةات رياضةي  

واملخططةات ،   ياكل الشجريةدسات، اهلاملكالقوائم واجلداول والسالسل الرمزية، الطوابري و

، تقيةيم وقةت    وارةميةات خلترآ تقييم ا ،يات تقنيات الفرة والبحث والربجمة ، حتليل اخلوارةم

رةميةةات ، مةةع طتلفةةة للخوا ، امثلةةة ميةةاتتشةةغيل اخلوارةميةةات ، تقيةةيم سةةعة الةةذاكرة للخوارة 

 .مياتاخلوارة صنيفتحتليلها وتقييمها من حيث الوقت وسعة الذاكرة ، 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: ئردس  اقليدي  1301

شةةةابه، املثلثةةةات، الت ، تطةةةابققليةةةدسيركةةةز هةةةذا املقةةةرر علةةةى البنةةةاء الرياضةةةي هلندسةةةة إ

 سمات.الفضاء، اجمل تويات يفاملسوالتكافؤ، الدائرة، متواةي األضالع، املستقيمات 

 (نظري 3  مدت د  س ا ت 3: االحت  الت 1302

 (2تفاضل وتكامل ) 1200متطلب سابق 

ئية واملقةاييس  عشةوا ، املةتغريات ال حتمةاالت  االيتناول هذا املقرر االقرتان االحتمةالي وقةوانني  

ت املةةةتغريات تصةةةلة، توةيعةةةافصةةةلة واملاملنواملتعلقةةةة بهةةةا، بعةةةض التوةيعةةةات االحتمةةةالي اخلاصةةةة   

 العشوائية، التقارب االحتمالي.
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3حتليل متجه ت:  1303

 (2تفاضل وتكامل ) 1200متطلب سابق 

خلطيةةةة ة وتكامالتهةةةا اتجهةةةامل انةةةاتيتنةةةاول هةةةذا املقةةةرر جةةةرب املتجهةةةات، تفاضةةةل االقرت    

 نائية.حدا يات االءتوكس، اإلسرية والسطحية واحلجمية، نظرية جرين، نظرية جاوس، نظ

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: (1  حتليل حقيقي 1304

 لرياضياتاأساسيات  1202( ، 1تفاضل وتكامل ) 1100متطلب سابق 

ط التجمةةع حةةة واملغلقةةة، نقةة املفتو فةةرتاتيتنةةاول هةةذا املقةةرر خةةواص األعةةداد احلقيقيةةة، ال   

 -انةةةةوت، نظريةةةةة بولزملتتاليةةةةاايةةةةل، للمجموعةةةةات، اجملموعةةةةات املرتاصةةةةة، نظريةةةةة هةةةةاين بور 

ملتصةةةلة، ات االقرتانةةةات النهايةةةا ظريةةةةنفرياسةةةرتاس، خاصةةةية كوشةةةي، االقرتانةةةات ونهاياتهةةةا، 

كامةةل رميةةان، تمةةة املتوسةةطة، ريةةة القي، نظاالتصةةال املنةةتظم، مشةةتقة االقرتانةةات مبةةتغري واحةةد 

 النظرية األساسية للتكامل.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3امليك نيك  الكالسيكي :  1320

 (1فيزياء عامة ) 1124متطلب سابق  

عةاد، القةوى   عدين و ال ةة أب بسيم يف ركة جيتناول هذا املقرر قوانني نيوتن يف احلركة، ح

انيكةةا ، مبةةادئ امليكخلاسةةئةا جسةةاماملركزيةةة، حركةةة نظةةام مةةن اجلسةةيمات، ديناميكةةا األ

 التحليلية ) معادالت الغرانج (.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3االحي ء الدقيق :  1321

 (2علوم عامة حياتية ) 1134متطلب سابق 

النمةةةو دائيةةةة النةةةوى، وبخلاليةةةا اة يف يوضةةةح هةةةذا املقةةةرر العالقةةةات الرتكيبيةةةة والوظيفيةةة  

بةاألخص العا يةات،   والفريوسةات و  لبكترييةا ايف  لةها، والورا ةة  امليكروبي وتأ ر  يف البيئة وعوام

ع ودراسةةة أنةةوا  تلفةةة التغذيةةة، غذيةةة وطالت كمةةا تشةةمل األمنةةا  الغذائيةةة للبكترييةةا مثةةل ذاتيةةة   

لتعايشية بني هذا ام، والعالقات غة اجلراع صبطتارة من البكترييا وتعرفها من خالل تفاعلها م

غةةذاء واسةةتغالهلا   الصةةناعة واليفاملهمةةة  رييةةا لنةةيرتوجني، والبكتاألنةةواع كالبكترييةةا املثبتةةة ل  

وقاية منها، واجلزء عدية وترآ المراض املم األألغراض التنمية والبكترييا املرضية مع دراسة أه

 العملي.
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 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3الدطري ت:  1323

 األحياء الدقيقة 1321متطلب سابق 

هةةةةا تكا رهةةةةا، بيئاتكيبهةةةةا وا، تراميع الفطريةةةةة ومكوناتهةةةة يتنةةةةاول هةةةةذا املقةةةةرر اجملةةةة  

 لي.تها االقتصادية، واجلزء العموفسيولوجيتها، أهمي

 نظري( 3  س ا ت مدت د 3االئتوازات  املوج ت:  1324

 فاضلية  )أو متزامن(تمعادالت  1205،  (2فيزياء عامة ) 1126متطلب سابق  

ية هتةةةةزاةات القسةةةةر مةةةةدة، االاملخبسةةةةيطة ويتنةةةةاول هةةةةذا املقةةةةرر احلركةةةةة التوافقيةةةةة ال    

(Forced( االهتةةةزاةات املتقارنةةةة ،)Coupledاملوجةةةات ا ،)وليةةةة، ملستعرضةةةة، املوجةةةات الط

 املوجات الكهرومغناتيسية.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3الم  ظ ئف الرب ت:  1325

 (2علوم حياتية عامة ) 1134متطلب سابق 

عمليةةةات  ا النبةةةات لتشةةةملسةةةيولوجييف ف احليويةةةة األساسةةةية يتنةةةاول هةةةذا املقةةةرر العمليةةةات

 السةكريات،  يفلبنةاء واهلةدم   النحةت وا ونقةل  امتصاص املاء وانتشار  داخةل النبةات، وعمليةات ال   

حليويةة يف النبةات   يم العمليةات ا و  وتنظة ت ومنة وعملية البناء الضوئي، ومراجعةة سةبل تغذيةة النبةا    

 باهلرمونات، واجلزء العملي.

 نظري( 3   دت دس ا ت م 3وراث   الم احلي   اجلوي ي: ال 1326

 (2علوم حياتية عامة ) 1134متطلب سابق 

دور الكةةر ون ) الذريةةة (، لإلنسةةا حصةةائييتنةةاول هةةذا املقةةرر قةةانوني منةةدل، والتحليةةل اإل  

كيب اجلزيئي ية فيها، والرتالرتكيب فاتوموسومات ) الصبغيات ( يف حتديد اجلنس، واالختال

دو ها، والورا ةةة حة ات وآليةةة روماهيةةة الطفة  ة (،) املور ةةة ( وتضةاعفها وتنسةةيلها ) الكلونة   للجينةة 

 السيتوبالةمية.

 ا لي( 2 س ا  مدت د   2كي ي ء فيوي ئي  ا لي :  1327

 (2كيمياء فيزيائية ) 1335متطلب سابق 

احمللةول،   يركز هذا املقرر على السعة احلرارية للغةاةات، حةرارة التفاعةل األيةوني، حةرارة     

اخنفةةاض درجةةة جتمةةد احمللةةول، تةةأ ري قةةوة احللةةول األيةةوني يف الذائبيةةة، اتةةزان احلالةةة، توصةةيل   
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احملاليةةل األيونيةةة، جهةةد اخلليةةة وتةةأ ري درجةةة احلةةرارة فيةةه، سةةرعات التفةةاعالت الكيميائيةةة          

 املختلفة، التوتر السطحي، االهتزاة من احملاليل.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3ميك نيك  الكم:  1328

 فيزياء حديثة 1221(، 1الفيزياء الرياضية ) 1222متطلب سابق  

لالحتديةد،  اوجبةة وعالقةات   حلةزم امل ية، ايتناول هذا املقرر حمدودية الفيزياء الكالسيك

(، الةةةدوال الصةةةحيحة والقةةةيم الصةةةحيحة   Spinمعادلةةةة شةةةرودنغر، الةةةزخم الةةةدوراني والةةةربم )  

(Eigen Valuesاجلهةةود يف بعةةد و ،)ة اهليةةدروجني، سةةيط، ذرقي الباحةةد، املذبةةذب التةةواف

 مقدمة يف نظرية االضطراب.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3كي ي ء اضوي :  1329

 (2كيمياء عامة ) 1129متطلب سابق 

ة، املركبةةةةةةات العضةةةةةةوي ركبةةةةةةاتيتنةةةةةةاول هةةةةةةذا املقةةةةةةرر الةةةةةةروابط الكيميائيةةةةةةة يف امل 

لكيل، املركبات ة هاليدات األألليفاتية ايدروكربونياهليدروكربونية، تفاعالت املركبات اهل

محةةةةاض لكيتونةةةةات، األهيةةةةدات وااللداألروماتيةةةةة، الكحةةةةوالت واإليثةةةةرات والفينةةةةوالت، وا   

 ي.الكربوكلسية ومشتقاتها، األمينات، واجلزء العمل

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3كي ي ء حتليلي :  1330

 (2كيمياء عامة ) 1129متطلب سابق 

لتحليل الكمةي  تحليلية، ترآ اتائج الع النيوضح هذا املقرر األخطاء والتعامل االحصائي م

ألمةالل شةحيحة   اعقةدة، اتةزان   ركبات املامل الوةنية، اتزان األمحاض والقواعد، معايرات تكون

تةرب الكيميةاء   ومةاتوغريف، ط ليةل الكر التحوالذوبان يف حماليلها، مقدمة يف التحليةل الطيفةي   

 ليلية، واجلزء العملي.التح

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3كي ي ء حيوي :  1331

 كيمياء عضوية 1329متطلب سابق 

والببتيةةةةدات،  المينيةةةةةامحةةةةاض يتنةةةةاول هةةةةذا املقةةةةرر السةةةةكريات، والشةةةةحميات، واأل    

 لطاقةة، وكيميةاء  هلةدم وانتةاج ا  عمليةات ا والب والربوتينات، واإلنزميةات والفيتامينةات، واالسةتق   

 األمحاض النووية، واجلزء العملي.
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 نظري( 3  س ا ت مدت د 3الديوي ء احلراري :  1332

 فيزياء حديثة 1221متطلب سابق 

رة، معةادالت  ها، درجةة احلةرا  تطبيقاترية ويركز هذا املقرر على قوانني الديناميكا احلرا

سةةية، الصةةةفر  (، االنعكاEntropyج )احلالةةة، كميةةةة احلةةرارة، الطاقةةةة الداخليةةة، االعةةةتال   

ة ، مفهةةةةوم الطاقةةةة إلحصةةةةائيةايكةةةةا املطلةةةةق وظةةةةواهر درجةةةةات احلةةةةرارة املنخفضةةةةة، امليكان   

(Ensemble.اإلحصائي وخباصة القانوني منه ) 

 ا لي( 1نظري،  3س ا ت مدت د    4طرق التحليل اآللي:  1333

 كيمياء حتليلية 1330متطلب سابق 

شةعة فةوآ   أحتت احلمةراء،   ي، أشعةث ذرايتناول هذا املقرر حتليل تيفي ) امتصاص وانبع

(، حتليةةل كهربةةائي ) قيةةاس اجلهةةد     NMRبنفسةةجية ومرئيةةة، الةةرتاول املغناتيسةةي النةةووي )     

غرايف بأنواعه توحتليل كروما فوريس (،كرتوواملعايرة، البلوغرافيا، التوصيل الكهربائي، ال

 املختلفة، حتليل حراري ) األنواع الشائعة (.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 1ي   كي ي ء فيوي ئ 1334

 كيمياء العناصر 1135متطلب سابق 

ري مثاليةة، إسةالة   ات ) مثالية، غة ك الغاةوسلو يتناول هذا املقرر تبيعة الكيمياء الفيزيائية

(، االتةةزان G.S.H.Eهلةةا )ريةةة ودواحلرااالغةةاةات، النظريةةة احلركيةةة(، قةةوانني الةةديناميكا   

درجةةةة احلةةةرارة مةةةل املختلفةةةة ك  بالعواتةةةأ رالت املةةةادة الةةةثالث والفيزيةةةائي والكيميةةةائي يف حةةةا

 غري مثالية(.ومثالية  )ئية والضغط، خواص حملاليل العامة وقوانينها الفيزيا

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 2كي ي ء فيوي ئي    1335

 (1كيمياء فيزيائية ) 1334متطلب سابق 

)   يةةا الكهربائيةةةالضةةعيفة واخلاللقويةةة ويةةة ايونيتنةةاول هةةذا املقةةرر االتةةزان يف احملاليةةل األ 

ظريةةة معةةدل يةةاس سةةرعتها، نيائيةةة وقلكيماالذائبيةةة، قةةانون ديبةةاي، ...(، حركيةةة التفةةاعالت  

نيةةة اجلزيئيةةة ) فيزيائيةةة والبخلةةواص الايةةة، سةةرعة التفاعةةل الكيميةةائي، البنيةةة الذريةةة واجلزيئ 

 كيمياء السطول.وحلالة الصلبة ايئية (، جلزا القطبية، اللزوجة، التوتر السطحي، ... األتياف
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 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3الم املر ا : 1336

 حيوان /الشكل والرتكيب للكائنات احلية 1227متطلب سابق 

العامةة   . كةذلك اخلصةائص  احليةوان ونسةان  يقدم هةذا املسةاآ مقدمةة آلليةات املناعةة يف اإل     

اليةةا اللمفاويةةة  كةةذا تفعيةةل اخل وملنةةاعي. اة انسةةجة يف اجلهةة لالسةةتجابات املناعيةةة. للخاليةةا واأل  

األمراض املناعية وعة )اإليدة(؛ قص املنا، ونوخاصة آليات االسستجابة املناعية ضد امليكروبات

هةاة املناعةةة يف  قةةة بةني خاليةةا ج ى العاليةةز علة وسةيتم الرتك  الذاتيةة، والناجتةةة عةن ةرع االعضةةاء.   

 تفاعالت.ى هذ  الة علاجلزيئات يف السيطرإنتاج االستجابات املناعية و

 (ا لي 1، نظري 2   س ا ت مدت د 3: (2تصريف   1337

 (1تصنيف ) 1231متطلب سابق  

 ت عليهةةا لةةتالئم لتعةةديالرس وادراسةةة تصةةنيف ديةةوي العشةةري وتصةةنيف مكتبةةة الكةةوجن   

اخلربات العملية و طلبة املهاراتكساب اللي إلاملكتبات العربية، مع الرتكيز على التطبيق العم

، وتصةنيف  تصنيف احلديثةة وانني القبيق لتصنيف طتلف أشكال أوعية املعلومات من خالل تط

د تةواجههم  لعمليةة الةيت قة   شةكالت ا ل املاملواد حسةب حاجةات املسةتفيدين يف بيئةات خاصةة، وحة      

ت املركبةةة صةةنيف املوضةةوعا لعشةةري، توي اأ نةةاء العمةةل. وبنةةاء وحتليةةل األرقةةام يف تصةةنيف ديةة    

 ة اإلنرتنت.لتصنيف مبساعدساعدة، اامل واملتخصصة، الكشاف التحليلي، اإلحاالت، اجلداول

 (ا لي 1، نظري 2   ت دس ا ت مد 3: املك نو  الدهرس  املوضواي  1338

 الفهرسة الوصفية 1229متطلب سابق  

تةةب ونةةي، الكرتالنشةةر االلك تلفةةة،مصةةادر املعلومةةات بأشةةكاهلا وصةةورها وصةةيغها املخ  

لبيانةةةةات قميةةةةة، قواعةةةةد ا دعات الرسةةةةتوقميةةةةة، املراجةةةةع الرقميةةةةة، اجملةةةةالت الرقميةةةةة، امل   الر

البحةةث   رتونيةةة، حمركةةات ت االلكعلومةةا االنرتنةةت ودورهةةا لتةةوفري وعةةرض امل     االلكرتونيةةة،

حةث  ث البسةيط والب اص، البحخشكل بشكل عام واملتخصصة منها ألغراض البحث العلمي ب

فكريةةة وآ امللكيةةة الصةةدر، حقةة ة املر املعلومةةات متاحةة املتقةةدم يف حمركةةات البحةةث، مصةةاد   

يةة  تطبيقةات عمل  االلكرتونيةة.  املصةادر  ل مةع ومصادر املعلومةات االلكرتونيةة، أخالقيةات التعامة    

 .تاالنرتن على على كيفية الوصول إىل املصادر العلمية اجملانية
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 (ا لي 1، نظري 2   س ا ت مدت د 3: الدهرس  االلكرت ني  1339

 الفهرسة الوصفية 1229ب سابق  متطل

ثةل قواعةةد  ميري الدوليةة  اعة تطبيقةات امل  نظريةات ومبةادىء وتطبيقةات الوصةف الببليةةوغرايف،    

(، ISBD)لوصةةةف الببليةةةوغرايف  ل( والتقةةةنني الةةةدولي  AACR2الفهرسةةةة األجنلوأمريكيةةةة ) 

كتبةات  هةارس امل الببليوغرافيةة يف ف  ( وإنشةاء التسةجيالت  MARC 21الفهرسةة املقةروءة آليةا )   

علومات املختلفة شكال مصادر املرافية ألليوغوالبيئات اإللكرتونية، إنشاء تسجيالت مارك البب

(، نظةةةم املكتبةةةة RDAة املصةةةادر)، امليتاداتةةةا، وصةةةف وإتاحةةة 21باسةةةتخدام تركيبةةةة مةةةارك  

 سخ.(، الفهرسة بالنOPACSآللية )(، الفهارس اILSاملتكاملة املبنية على احلاسوب )

 (ا لي 1، نظري 2   س ا ت مدت د 3:  ت الرق ي املكتب 1341

 بناء وتنمية مصادر املعلومات 1224متطلب سابق  

در إللكرتونةةي، مصةةا ا،النشةةر  ائصهاتعريةةف املكتبةةة الرقميةةة وأهةةدافها وأبعادهةةا وخص    

طلباتهةةةا الفنيةةةة، وخةةةدماتها ومت الرقميةةةة ومةةةاتاملعلومةةةات الرقميةةةة وتنميتهةةةا، إدارة مصةةةادر املعل

كريةة ومصةادر   ، امللكيةة الف ن الرقمةي ختةزا كتبات الرقمية وأنشةطتها، الرقمنةة واال  وظائف امل

نرتنةت واملكتبةات   تطبيقاتهةا، اال وملتعةددة  ئط ااملعلومات الرقمية، أمةن املصةادر الرقميةة، الوسةا    

، إعةداد العةاملني   كتبةات الرقميةة  تنيةة للم الو الرقمية، قواعد البيانات اإللكرتونيةة، املنظومةة  

 ية.م يف جمال املكتبات الرقمية، مناذج عاملوتنميته

 (ا لي 1، نظري 2   س ا ت مدت د 3: تكشيف  استخالص 1342

 املكانز والفهرسة املوضوعية 1338متطلب سابق  

همةا يف  سةتخالص وأهميت شةيف واال التك الضبط الببليوغرايف، التحليل املوضوعي، مفهوم

قليديةةةة ع التكشةةيف الت ا، أنةةوا كاهلا وأشةة اسةةرتجاع املعلومةةات، وظةةائف الكشةةافات وأنواعهةة     

قيةةةيم ات التكشةةةيف، تاتها، لغةةةخدامواحملسةةةوبة، املكةةةانز وقةةةوائم رؤوس املوضةةةوعات واسةةةت   

ص فات، االسةةةتخالاد الكشةةةاإعةةةد الكشةةةافات والتكشةةةيف، اجلوانةةةب العمليةةةة والفنيةةةة يف    

خلصةات،  ستاته، أنةواع امل لص ومكونستخواملستخلصات وأهدافها ووظائفها، خطوات إعداد امل

االنرتنةت،  ت املعلومةات و ات وشةبكا بيانة تقييم املستخلصات، االسةتخالص احملوسةب، قواعةد ال   

 تطبيقات عملية.
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 (ا لي 1، نظري 2   س ا ت مدت د 3: تسويق خدم ت املدلوم ت 1344

 قاعدة البيانات وإدارتها 1383متطلب سابق  

، مفهةةةوم  قيمةةةة املعلومةةات يةةف ب تعرت، الاملعلومةةات  ماهيتهةةا وأهميتهةةةا، خةةدمات املعلومةةةا   

ونظرياتةةه،  ل عةةام، مبادئةةهسةةويق بشةةكالت اقتصةةاديات املعلومةةات، اسةةتثمار املعلومةةات، مفهةةوم 

لتسةويقي وعناصةر ،   يثة. املزيج ايبه احلدأسالومفهوم تسويق املعلومات وتطور  وأهميته وأهدافه 

اتيجيات تسةويق  التصال، اسةرت وا املساومةسة وسوآ املعلومات وحبوث السوآ واملستفيدين، املناف

ملعلومةات  اق مشةكالت تسةوي   خةدماتها، ومةات  املعلومات وخدماتها، التسويق االلكرتوني للمعلو

 وخدماتها.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3تص يم االمن ط:  1353

 ( 2برجمة ) 1295متطلب سابق 

ى التصةةاميم املفروضةةة علةة ود، القيةة لشةةيئيةايغطةةي هةةذا املسةةاآ املفةةاهيم التاليةةة  النمةةاذج    

، اسةرتاتيجيات بنةاء   صميم البنائيةة منا  التية،أالشيئية التقليدية ،احلل القياسي للنمذجة الشيئ

الواجهةات،   حملوسةبة، ومنةط  لتصةميم ا ا  اخوارةميات األمنا  ، مقدمة لتصميم األمنا ، أمنة 

ت، تنسةةيق املةةتغرياحتليةةل شةةرتكة وص املاألمنةةا  التكيفيةةة، مقدمةةة لبنةةاء األمنةةا ، اخلصةةائ  

اد حلةةول صةةف لكيفيةةة إجيةةوألمنةةا ، البةةة األمنا ،العالقةةات، املسةةؤوليات والتعةةاون، تةةرآ قو

مةن خةالل األمنةا  ،      CAD  /CAMللمشاكل املتكررة يف تراكيب النظةام، حةل مشةكلة    

 .االسرتاتيجيات املتبعة لتنفيذ األمنا  وتشغيلها

 ا لي( 1نظري،  2دت د    ت مس ا 3التص يم التد الي  اجلرافيكي:  1356

 الوسائط املتعددة  1265متطلب سابق 

ل مةةةع أدوات التفاعةةة تهسةةةتخداماالي ، يهةةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل التعريةةةف بالتصةةةميم التفةةةاع 

علي حبيةةث موقةةع تفةةا شةةرل معةةايري تصةةميم)الرسةةومات، الصةةوت، اخل( ، و املسةةتخدم وتقنياتهةةا

 .تفاعليتصميم الت البرجميايتفاعل املستخدم باملوقع ويتأ ر فيه. شرل 

 ا لي(1نظري،  2س ا ت مدت د    3(: 2اتص الت   1370

 ( 1اتصاالت ) 1264متطلب سابق 

مفةةةةاهيم تقنيةةةةة املعلومةةةةات واسةةةةتخداماتها وتقنيةةةةة إرسةةةةال املعلومةةةةات وأنظمتهةةةةا ونظريةةةةة   

وأساسةيات   التعديل النبضةي والتعةديل الرقمةي    واملغريات العشوائية ومفاهيم أنظمة ,االحتماالت 
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إرسال البيانات الرقمية والشيفرات وأنظمة محل اإلشارة الرقمية واخذ العينات وكذلك تقنيات 

التعةةديل والكشةةف الرقمةةي متعةةدد املسةةتويات وأهميةةة املعلومةةات وقيةةاس كميةةة املعلومةةات الةةيت   

احلزمي اخلطي ينتجها املنبع ومنبع املعلومات واالنرتوبي وشفرة هوفمان و تشفري القناة  والرتميز 

 والرتميز الدوراني والدوار وسعة قناة االتصال باالعتماد على املعلومات املرسلة.

 ا لي( 1نظري،  2دت د   مس ا ت  3: أ  ات القرصر   إ ار  الثغرات 1372

  تبرجميات وتطبيقات أمن املعلوما 1272سابق متطلب 

 األدوات وعاتاملوضةةة ملتشةةةو ضةةةادة،امل والتةةةدابري القرصةةةنة تقنيةةةات املسةةةاآ يغطةةةي هةةةذا 

 ةالربجميةة تطبيقةةاتوال لتشةةغيلا أنظمةةة يف األمنيةةة والثغةةرات الضةةعف نقةةا  لتحديةةد والتقنيةةات

 وصةول ال حملاولة قيةاألخال صنةالقر ءاتإجرا مبمارسة الطالب وسيقوم الشبكة، وأيضا أنظمة

 متة يف حةةةال ملضةةةادالسةةةبل ا ولةةةة اجيةةةادوحما والبيانةةةات، األنظمةةةة السةةةتهداف بةةةه املصةةةرل غةةةري

 اكتشاف أي  غرة.

غةرات والتةدابري   ت القرصةنة والث التقنيةا الب بيهدف هذا املقرر اىل تزويد الط اهداف املقرر 

ضعف والثغرات تحديد نقا  الللتقنيات ت وااملضادة يف برجميات احلاسوب ،املوضوعات واألدوا

 .ة الشبكةأنظمواالمنية يف أنظمة التشغيل والتطبيقات الربجمية 

ضةةادة يف نة والتةةدبري امل القرصةةيف ةرياكتسةةاب الطالةةب املهةةارات الضةةرو طرجةةات املقةةرر 

 برجميات احلاسوب من اجل جتنب الثغرات األمنية.

 ا لي( 1نظري،  2ت د   س ا ت مد 3: الشبك ت احمللي   االنرتانت 1373

 ( 1اتصاالت ) 1264سابق متطلب 

واضةيع  مل خدمة باالضةافة  ت املسةت كةوال ربوتوبناء شبكات احلاسوب احملليةة والكةبرية وال  

 .تهاعديدة تتعلق بتصميم هذ  الشبكات وإدارتها ومحاي

 (نظري 3س ا ت مدت د    3:  مب  ئ الم التشدس 1374

 أساسيات أمن املعلومات 1171متطلب سابق 

م املقةرر اىل دعة   ويهةدف . تطبيقاتةه  والتشةفري  املعلومةات  ألمةن  شامال يقدم هذا املقرر عرضا

 مقدمةةة املقةرر  ويشةمل . والتشةفري  األمةن  ملفةاهيم  الةتقين  الفهةم  حتسةني  يف يرغبةون  الةذين  الطةالب 

 وحتليل والرتميز واآلليات، األمنية والسياسات املعلومات، بضمان املتعلقة القياسية للمصطلحات

لبيانةات  والةتحكم بالتشةفري يف ا   ،(الرتميز واملفاتيح اخلاصة والعامةة  نظم ذلك يف مبا) الشفرات
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 األساسةية  والربوتوكةوالت  وتةرآ انشةاء األرقةام التشةفري،     الرقمية، املوةعة واملرسلة والتوقيعات

 بهذ  األرقام. احلسابي التعقيد ومتطلبات

تةه، كمةا   لتشةفري وتطبيقا اساسةيات  الةب ا يهدف هةذا املقةرر اىل تزويةد الط    اهداف املقرر 

رقةةام التشةةفري  التةةرآ انشةةاء ا لشةةفرات ،ل اليةةيقةةدم السياسةةات االمنيةةة واالليةةات ، الرتميةةز وحت  

 .ة من التشفري املختلف نواع،آليات محاية تبادل املعلومات يف الشبكات ، األ

ة وآليةات  أنواعةه املختلفة  ولتشةفري  يات ااكتسةاب الطالةب املهةارات بأساسة     طرجات املقرر 

 محاية املعلومات وترآ الرتميز وحتليل الشفرات.

 ا لي( 1نظري،  3   س ا ت مدت د 3: الرق ي  شبك ت االتص ا  1375

 (2اتصاالت ) 1370متطلب سابق 

قميةة،  ل البيانةات الر ة، تراسة لرقمية امقدمة عامة، مفةاهيم أساسةية يف شةبكات االتصةال     

 شةةةبكات يفعة االسةةةتخدام فةةةة الشةةةائختلاملةةةزج وخطةةةو  املشةةةرتك الرقميةةةة، أنظمةةةة التبةةةديل امل

ت تبقةةة ات، بروتوكةوال ط البيانةةة ربة وتصةةحيحها، تبقة  االتصةال الرقميةة، اكتشةةاف األخطةاء   

( ، نظام توصيل األتر،  X.25ظام )نية، ربط البيانات، الشبكات الرقمية للخدمات التكامل

( CDMA) (، أنظمةة  GSMلةة ) ت املتنقصةاال منط الرتاسةل غةري املتةزامن، النظةام العةاملي لالت     

 لالتصاالت املتنقلة، التداخل الكهرومغناتيسي.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3: شبك ت احل سوب 1376

  معاجلة البيانات 1187سابق متطلب 

 وتبقةةات OSIال  ذجومنةةو بقةةاتالط بروتوكةةول. واإلنرتنةةت احلاسةةوب لشةةبكات مقدمةةة

وكةذلك   peer to peerو DNS و ،HTTP، FTP، SMTP، POP3 :التطبيةق 

 لظاهريةةة،ا الةةدوائر  شةةبكةال ةتبقةة. االةدحةةام يف والةةتحكم  TCPوUDP :النقةةل  تبقةةة

يح، والتصةةح اخلطةةأ كشةةف قةةاتتب. التوجيةةه وخوارةميةةات IP وبروتوكةةوالت واملوجهةةات،

 والشبكات احمللية الشبكات  ،ARP املوةعات، ،MACعناوين ال حتديد والدخول املتعدد ,

 .لكمبيوترا شبكات يف األمن. واملتنقلة الالسلكية الشبكات. الواسعة

 ةالتعرف على مهارات إنشاء الشكات احمللية  اليت ختدم األغراض التعليمي اهداف املقرر 

املبةادئ واألسةس   وإىل تقنيات شبكات احلاسب اآللي املختلفة من برامج وأجهزة ، التعرف علةى  

واملعةةايري والتطبيقةةات العمليةةة لشةةبكات احلاسةةب و نشةةأتها و تطورهةةا وذلةةك مةةن خةةالل تنةةاول        

وعة حول التقنيات واألساليب واألسس اليت يتم على أساسها بناء شةبكات  املعارف واملهارات املتن
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،  مواصفات األجهزة واألدوات املناسبة لبناء شبكات احلاسب ، التعرف على احلاسب التعليمية

تنميةةة مهةةارات ومعةةارف الطةةالب عةةن نظةةم التعلةةيم القائمةةة علةةى الشةةبكات والويةةب مةةن حيةةث         

 .ماهيته، وأهميتها، وأنواعها

م اساسةيات  تعرف على مفةاهي نك ان تم توقع يبعد االنتهاء من هذا املقرر  رجات املقرر  ط

االدوات ات ومواصةةفات واء الشةةبكة بنةةاالنصةةال  وانةةواع الشةةبكات ونطورهةةا ونشةةاتها وكيفيةة  

 الالةمة لبناء الشبكة.

 ا لي( 1نظري،  2د   س ا ت مدت  3: أمن شبك ت احل سوب  الويب 1379

 مة وتصميمهاحتليل األنظ 1380،  شبكات احلاسوب 1376متطلب سابق 

سةةتخدمة، ت التشةةفري املروتوكةةوالهةةا وباملسةةاآ يعةةين مبو وقيةةة الشةةبكات احلاسةةوبية وامن

فيةةة بنةةاء غطةةي املقةةرر كيي، وكةةذلك رتاآوانظمةةة ادارة الشةةبكات وادوات احلمايةةة ومنةةع االخةة 

لةةى ضةةعف عكيفيةة التعةةرف  ويةةب وال رجمةةةتطبيقةات الويةةب االمنةةة، ويةةزود الطالةب باساسةةيات ب  

 لويب.ات اوعيوب شبكة االنرتنت والثغرات االمنية يف تطبيق

كات يفيةةة بنةةاء الشةةبكات حةةول املهةةاربيهةةدف هةةذا املقةةرر تزويةةد الطالةةب  اهةةداف املقةةرر 

ب واسةتغالل نقةا    ة لربجمة الوياالساسي اهيماحلديثةو تطبيقات الويب االمنة ، كما يعطي املف

لشةبكات  االمنيةة يف ا  الثغةرات  ف علىيف تصميم صفحات الويب وكذلك التعرالضعف والعيب 

 واالنرتنت تطبيقات الويب وتطويرها بشكل امن.

و  بكات احلاسةةوبية نةةاء الشةة  بيفيةةة  تزويةةد الطالةةب باملهةةارات حةةول ك     طرجةةات املقةةرر  

 لويب االمنة.ا برجمة ية يفتطبيقات الويب االمنة كما يعطي املفاهيم االساس

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3الربجم  املرئي :  1377

 معاجلة البيانات 1187متطلب سابق 

ع املسةةتخدم مةةيقةةات، التفاعةةل ل التطبة داخةةمبةةادئ الربجمةةة املرئيةةة، اسةةتخدام بنيةةة املراقبةة 

، اسةتخدام النصةوص   Dialog Boxر حلةوا ابواسطة الفأرة ولوحة املفاتيح، استخدام صةناديق  

، Bitmapsلرسةةةةومات والةةةةة ، اسةةةةتخدام اجلرافيةةةةك لMenusدام الةةةةة واألشةةةةكال، اسةةةةتخ

الت، اسةةتخراج تة احلةةادوات وأشةةر، واجهةةات املراقبةةة، إنشةةاء أشةةرتة األ ActiveXاسةةتخدام 

، تطبيقةةات Modules، والةةة Classes، إنشةةاء الةةة  ODBCالبيانةةات مةةن قاعةةدة البيانةةات  

 االنرتنت.

 



 

175 
 

 

 ا لي( 1، نظري 2س ا ت مدت د    3احمل ك  :  1378

 (2برجمة ) 1295متطلب سابق 

 اة اضةافة اىل  لنمذجةة وللمحاكة  نهجيةة ل وامل يهدف هذا املقةرر اىل تنةاول املفةاهيم االساسةية    

ت، حماكةةاة شةةطة، املعاجلةةااث، األنألحةةدعناصةةر احملاكةةاة املتقطعةةة، احملاكةةاة املسةةتمرة، ا 

 ية.شوائكارلو، األرقام العشوائية، املتغريات الع نيتوم

 ا لي ( 1نظري،  2   س ا ت مدت د 3حتليل األنظ     تص ي ه :  1380

منةاهج البحةث    5303ملعلومات ، امهارات التواصل يف تكنولوجيا  1150 متطلب سابق 

 العلمي

حيةث يتنةاول    وجه للكيانةات، حليل املقة التاملعلومات احلاسوبية باستخدام تري أنظمةبناء 

جلةةداول، ا، ودراسةةة ألنظمةةةات بنةةاء هجيةةا، ومنأساسةةية املوضةةوعات الرئيسةةية التاليةةة  مفةةاهيم 

لنظةةام، النظةةام، وسةةلوك هيكليةةة اودام، ، وعةةع املتطلبةةات، وحةةاالت االسةةتخاألنظمةةةوحتليةةل 

انةات، وبرجمةة   ت وقاعةدة البي م امللفةا تصميوالتصميم ، وواجهات النظام، واالصناف والطرآ، و

يلها واجيةاد حةل   شة مشكلة وحتلشمل مناقلة تواختبار النظام وتو يقه وترآ التحويل ودراسة حا

 .هاعلي هلا وتطوير الدراسة وتنفيذها وتنويعها وتطبيقات

 ا لي( 1نظري،  2ت د   س ا ت مد 3ئيكلي  احل سوب  لغ  امسبلي:  1381

 تصميم منطق احلاسوب 1290متطلب سابق 

، ت املصةةغرةملعاجلةةاايكليةةة هسةةيب، التنظةةيم األساسةةي العةةام للحاسةةوب، هيكليةةة احلوا 

يفيةة تنفيةذ   كدد العناوين، عمن حيث  اعهابرجميات املعاجلات املصغرة، شكل التعليمات وأنو

ات، عةرض  الت، االعرتاضة ق، املسةج لةدقي ايف احلاسوب، الرتكيب الةوظيفي للمعةاا    الربنامج

بةة  دامها يف كتالتعةابري، اسةتخ  األدوات، ت، اعناصر لغة التجميع امسبلي  التعليمات، التوجيها

القةةة لغةةة  علغةةة التجميةةع،  لربجمةةة بام ابةةرامج حلةةل مسةةائل طتلفةةة، املكونةةات األساسةةية لنظةة    

 (.Macroالتجميع بلغات الربجمة األخرى، املاكرو )
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 ا لي( 2نظري،  1   س ا ت مدت د 3برجمي ت احل سوب الشخصي:  1382

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

ليب العمةل  جلةاهزة علةى أسةا   اجميةات  الرب ية، ا ةر دور احلواسيب يف مساندة النشاتات املهن

التقةديم والعةرض،   وسةوم البيانيةة   اول والراجلةد اليدوية، دراسة تطبيقات يف اجملاالت الرياضية و

 ات.ى الكائنة علإضافة إىل تصميم صفحات الويب والتأ ريات احلركي

 ا لي( 1نظري،  2   س ا ت مدت د 3ق اد  البي ن ت  إ ارته :  1383

 حتليل األنظمة وتصميمها 1380لب سابق متط

ات املنطقية، م قواعد البيانا، تصميوترقه تنظيم قواعد البياناتلقواعد البيانات،  مقدمة

انةات العالئقيةة، إدارة   يق قواعد البينات، تطبلبياإدارة قواعد ا ام نظامأنواع قواعد البيانات، مه

 االصطناعي. طبيقات الذكاءقبلية، تملستقواعد البيانات، التطورات الراهنة واالجتاهات ا

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3أنظ   التشغيل:   1385

 هيكلية احلاسوب ولغة امسبلي 1381متطلب سابق 

ولةة األقةراص،   الثانوي  جد نيإدارة التخز مفاهيم أساسية، بنية أنظمة التشغيل ووظائفها،

ة إدارة الةةذاكر ، ه وتقييمةةهتةة بقياسةةه ومراق داء امللفةةات، إدارة وحةةدات اإلدخةةال واإلخةةراج، األ   

لعمليةات  االعةرتاض   عةددة، إدارة ا ات املتملعاجلة اإدارة املعاجلةات،  جدولةة املعاجلةات،    ،الرئيسية 

لتشغيل، التوقةف النهةائي   فور، مراقبة ا، السيماامنةواملقاتعة، العمليات املتتالية، العمليات املتز

 ل.ميم أنظمة التشغي، احلماية و اإلخفاآ، مبادئ تص

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3أمتت  املك تب:  1387

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

علومةات،  ملاكتبيةة ومعاجلةة   بةات امل ملتطلدور احلواسيب يف مسةاندة النشةاتات املكتبيةة، ا   

مثةةل الرسةةم   اتات املكتبيةةةدعم النشةةزة لةةاألدوات املكتبيةةة االلكرتونيةةة، الربجميةةات اجلةةاه   

 ة الصور.عاجلاهلندسي والنشر املكتيب والربيد االلكرتوني، وم
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 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3:  برجم   يب متقدم  1390

 التصميم التفاعلي واجلرافيكي 1356متطلب سابق 

 CGI، Java Serverيهةةدف هةةذا املقةةرر اىل تنةةاول التطةةور يف تطبيقةةات الويةةب،      

Pages (JSP)، Java Server Faces (JSF) ،Java Servlets ،Scripting 

Languages   وكذلك إعداد خادم الويب واستخدام األدوات واملساعدات إلنشاء تطبيقات ،

( . بعد االنهاء من هذا املقرر يتوقةع أن يكةون الطالةب قةادرا علةى التعامةل مةع         client) املخدوم

قواعةةةد البيانةةةات يف العمليةةةات  تطبيقةةةات املعةةةامالت واملعةةةامالت التفاعليةةةة، وكةةةذلك اسةةةتخدام

 وتطبيقات إدارة حمتوى الويب والتطبيقات الديناميكية.

 ا لي ( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3: مواضيع خ ص   1391

 قاعدة البيانات وادارتها 1383متطلب سابق 

سةب  حيقةات الويةب أو   ال تطبجمة ي يف يتم ترل موضوعات تدرس تتماشى مع التطور اجلار

الةيت حتةدث    حسةب التطةورات   ر يتغيريملقرلس الكلية يف كل عام دراسي. حمتوي اما يقرر  جم

خر املواضةيع ذات  ام الطالةب بةآ  واضيع إملة امل اهلدف من ترل هذ  .يف جمال تكنولوجيا املعلومات

 ملقرتحة.يع امن املواض العالقة يف جمال تكنولوجيا املعلومات،

 ا لي ( 1نظري،  2   س ا ت مدت د PHP  :3برجم  الويب بلغ   1393

 قواعد البيانات وادارتها 1383متطلب سابق 

وضةةيح دور تويةةب املنتشةةرة، رجمةةة الغةةات بيغطةةي هةةذا املسةةاآ املفةةاهيم التاليةةة  حملةةة عةةن ل   

ول ت الويةب، مقدمةة حة   يف بنةاء تطبيقةا    Scripting Languages نصوص الويةب الربجميةة  

، DataTypesيانةةات  نةةواع الب ، الةةداالت، أ PHP. شةةرل حةةول لغةةة    MySQLو PHPلغةةة  

 PHP. تنصيب MySQL و PHPدام استخباملصفوفات... أهمية بناء وتطوير تطبيقات الويب 

ت. ربةط  مةل مةع امللفةات و اجمللةدا    يف التعا PHPوإعدادهما للعمةل. توضةيح مقةدرة     MySQLو 

PHP للتعامل مع قواعد بيانات طتلفة.  

 (ا لي 1، نظري 2   مدت د س ا ت 3حوسب  املكتب ت  مراكو املدلوم ت:  1398

 حتليل األنظمة وتصميمها 1380متطلب سابق  

أهميةةةة احلوسةةةبة يف املكتبةةةات ومراكةةةز املعلومةةةات، الربجميةةةات املسةةةتخدمة يف حوسةةةبة   

املكتبةةةات ومراكةةةز املعلومةةةات، بنةةةاء بةةةرامج حمليةةةة للحوسةةةبة، أنظمةةةة معلومةةةات املكتبةةةات       
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ت ومراكز املعلومات مع األنظمة األخةرى يف املؤسسةة   املتكاملة، تكامل نظام حوسبة املكتبا

واألنظمة اخلارجية ذات العالقة، مناذج من أنظمة حوسبة املكتبات ومراكةز املعلومةات احملليةة    

والعربيةةة والعامليةةة، الرتكيبةةات املقننةةة يف املكتبةةات وأهميتهةةا يف عمليةةة حوسةةبة املكتبةةات،         

بة السةةحابية واسةةتخداماتها يف حوسةةبة املكتبةةات   الفهةةارس املوحةةدة، الفهةةارس اآلليةةة، احلوسةة   

 ومراكز املعلومات.

 (.ا لي 2مدت د    س ا  2: تدريب ميداني 1401

  ساعة 85متطلب سابق انهاء 

ت املتخصصةة  ملؤسسةات واجلهةا  أحةدى ا  مةل يف إعداد الطلبة وتزويدهم باملهارات الالةمة للع

 يب.سم وجهة التدرق بني القمنس وهلا عالقة بالتخصص وذلك من خالل برنامج تدرييب

لتعامةل مةع جهةة    ت السةليمة يف ا لسةلوكيا تبةاع ا لتدريب على االلتزام املهين وإلإعداد الطلبة 

 التخصص. يف جمال هنيةالتدريب، عمل تقارير تشمل النواحي العلمية وامل

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3جرب جمر :  1402

 نظرية األعداد 1203متطلب سابق 

مةر التبةادالت،   ةلزمةر الدوريةة،   زئيةة، ا ر اجلاملقرر على العمليات الثنائية، الزم يركز هذا

جرانج، تشاكالت رية، نظرية الزمر الكس، الةمر املتما الت اهلندسية، الزمر اجلزئية السوية

 قسمة، احلقول.خارج ال لقاتالزمر، احللقات، احللقات اجلزئية، املثاليات، ح

 نظري( 3   ت مدت دس ا  3حتليل ري ضي:  1403

 (1) حتليل حقيقي 1304متطلب سابق 

نية، مسةائل  القرتانةات الضةم  اتعةددة،  مريات يتناول هذا املقرر تفاضل االقرتانةات ذوات مةتغ  

 ستلتجز.-انرمي القيم القصوى، االقرتانات حمدودة التغري، تكامل

 نظري( 3  د س ا ت مدت  3إحص ء ري ضي:  1404

 االتاالحتم 1302متطلب سابق 

ص اء الكةةايف وخةةوا ، اإلحصةةقةةدراتيوضةةح هةةذا املقةةرر التقةةدير بنقطةةة وتةةرآ حسةةاب امل   

نظريةةة بيمةةان  وبةةار الفرضةةيات  رتة، اختر بفةةاملقةةدرات مبةةا فيهةةا متباينةةة كةةرامري وراو، التقةةدي     

 يات.وبريسون، بعض ترآ بيز يف التقدير واختبار الفرض
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 نظري( 4   دس ا ت مدت  4مب  ئ التوبولوجي  الد م :  1405

 (1) حتليل حقيقي 1304متطلب سابق 

رتانات املتصةلة،  اجلزئية، االق القواعدوواعد يتناول هذا املقرر الفضاءات التوبولوجية، الق

 ياس.الق مسلمات الفصل والعد، الفضاءات املرتاصة، فضاءات

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: (2حتليل حقيقي   1407

 (1حتليل حقيقي  ) 1304متطلب سابق 

انةات،  قرتمتسلسةالت اال  يسةرتاس، وتون، تكامل رميان. متتاليات اإلقرتانات و نظريات سة 

 .ملرتيءالفضار أبل، اختباانظرية كوشي، اختبار ويسرتاس، اختبار ديرتشلت و 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: التحليل املركب 1410

 (1حتليل حقيقي ) 1304متطلب سابق 

طةيب ، القةوى   دسي والشكل القها اهلنمتثيلخواصها اجلربية واألعداد املركبة   تعريفها و

ألساسةةةةية ، اواإلقرتانةةةةات  لتحليليةةةةةنةةةةات ايف املسةةةةتوى املركةةةةب . اإلقرتا  واجلةةةةذور ، املنةةةةاتق 

 والتكامالت احملدودو ونظرية كوشي .

ي و االقطةةاب ليليةةة ، البةةواق لةةة التحالدا املتسلسةةالت   متسلسةةلة تةةايلور و لورنةةت ، اصةةفار   

 ة البواقي .ونظري

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3كي ي ء البي  :  1420

 إنهاء املستوى الثالثمتطلب سابق 

د الطبيعيةةة بةةاملواد ا ، تةةأ ر املةةواو امليةة اجلةةو يوضةةح هةةذا املقةةرر املةةواد الطبيعيةةة الرئيسةةية يف

طبيعيةة يف  ملةواد ال ا ةر الةتغري يف   أصةناعية،  وال الكيميائية الناجتة عن نشاتات اإلنسان احلياتية

 نقية البيئة.لو ات وتامل الكائنات احلية، العمليات الكيميائية يف معاجلة

 نظري( 3   ت دس ا ت مد 3الم البي    الدالق ت احليوي :  1423

 / حيوان الشكل والرتكيب للكائنات احلية 1227متطلب سابق 

ئةة، بيئةة اجملتمعةات،    يوضح هذا املقةرر مةدخل إىل علةم البيئةة، املبةادئ األساسةية لعلةم البي       

أيض اجملتمعات، التعاقب البيئةي، األنظمةة البيئيةة، مشةكالت البيئةة وأخطارهةا، إدارة املةوارد        

 البيئية وتقوميها، الرتبية البيئية.
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3مدخل إىل التقري ت احليوي   تطبيق ته : 1424

 (2علوم حياتية عامة ) 1134متطلب سابق 

ات يف النبةات  نتج عنها تطبيقة تء اليت ألحياقرر االكتشافات احلديثة يف علم ايوضح هذا امل

أتفةال األنابيةب   وسةة الورا يةة،   ة واهلندصةناع واحليوان واإلنسةان يف جمةاالت الطةب والزراعةة وال    

يةةوان، والتقنيةةة  النبةةات واحليف النسةةل حتسةةنيواختيةةار الصةةفات املتميةةزة أو املقامةةة لألمةةراض، و

بعةًا للقةيم   ذ  العمليةات ت  تةنظم هة  ة الةيت عةام مةع اسةتعراض الضةوابط االجتماعية     احليوية بشةكل  

 االجتماعية.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3فيوي ء احل ل  الصلب :  1426

 ميكانيكا الكم 1328متطلب سابق 

لقةةوة، ابكية العكسةةية، ي، والشةةلبلةةوريتنةةاول هةةذا املقةةرر الرتكيةةب البلةةوري، احليةةود ا  

( احلةةةرارة النوعيةةةة لألجسةةةام  Phonons) االهتةةةزاةات البلوريةةةة، النطةةةاآ الرابطةةةة البلوريةةةة،  

 (، سطول فريمي.Band Theoryآ )لنطااالصلبة، االلكرتونات احلرة يف البلورات، نظرية 

 (ا لي 1، نظري 2   س ا ت مدت د 3: الم  ظ ئف احليوان 1427

 (2علوم حياتية عامة ) 1134متطلب سابق 

لةم الوظةائف   عخةالل اسةتعراض    حلية مةن ادة ام الوحدة الوظيفية للميتناول هذا املقرر مفهو

للتغذية، ووظائف  منا  املختلفةعراض األاست اخللوية، ومفهوم التنوع الوظيفي احليوي من خالل

وم االتصةةال حليةةواني، ومفهةةاالعةةام  ة يفأجهةةزة اهلضةةم والتةةنفس والةةدوران واالسةةتناد واحلركةة  

بات العضةلية  صةيب، واالسةتجا  عالم العالسةت ستقبال احلواسي وااحليواني من خالل استعراض اال

وني باسةةتعراض التنسةةيق اهلرمةةلراجعةةة ويةةة اوالغديةةة والسةةلوكية، ومفهةةوم االسةةتتباب عةةرب التغذ 

توظيةف الفائةدة    ناسلي، ومفهةوم هاة التواجل التنظيم التناضحي واألترال ووظائف الغدد الصماء

 زء العملي.قية، واجلطبيات ختصصية وتاملعرفية من علم احليوان يف استخدام

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3الم األجر : 1428

 علم وظائف احليوان 1427حيوان،  /الشكل والرتكيب للكائنات احلية  1227متطلب سابق 

لنمةو والتجةدد،   الالفقاريةة، وا قاريةة و ت الفيتناول هذا املقرر مراحل تكوين أجنة احليوانةا 

ا مةن اخلاليةا   عمليةات تكوينهة  والبةالغ   يةوان ركيةب األجنةة املختلفةة ووظائفهةا للح    مع نبةذة عةن ت  

 اجلر ومية األولية، واجلزء العملي.
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3صر ا ت كي ي ئي :  1429

 إنهاء املستوى الثالثمتطلب سابق 

ت، انةا ات، منظفةات، ده ، مبلةور تبةرتو كيماويةا  -يتناول هذا املقرر الصناعات العضةوية 

لةوين، نكهةة،   تحفةظ، تغليةف،    )لغذائية ات امبيدات، املواد والعمليات الكيميائية يف الصناع

البوتةةةاس،  الفوسةةةفات،)  –ة ة العربيةةةنطقةةة... (، بعةةةض الصةةةناعات الكيميائيةةةة املنتشةةةرة يف امل 

تةةةاج الطاقةةةة ة يف حتسةةةني إنلكيميائيةةةاد االزجةةةاج، األمسةةةدة، الكربيةةةت، ... (، دور بعةةةض املةةةو

 . (.ئية، ..خاليا الوقود، املوصالت الكهربا)  –هلا واستغال

يةةات ا باسةةتخدام تقنخصائصةةه دراسةةةوحتضةةري املركبةةات غةةري املرتاكبةةة أو التناسةةقية،    

ة كمةا يسةتخدم   ات املغناتيسيئي والصفهرباحديثة مثل األجهزة املطيافية وقياس التوصيل الك

 ء، إخل.اهلوالتحضري يف الصندوآ اجلاف واخلطو  املفرغة من ا

 ا لي(1 س ا  مدت د   1حلق  حبث يف الكي ي ء :  1430

 إنهاء املستوى الثالثمتطلب سابق 

ء الطةالب  التةدريس باعطةا   ضةو هيئةة  قةوم ع يوفر هذا املقرر اخلةربة البحثيةة للطالةب حيةث ي    

 جمال التخصةص  عات احلديثة يف املوضورة يفمهمات حبثية  مثل قراءة وحتليل ورقة حبثية منشو

 اما الطالب. مناقشتهاائج وعمل مهمات حبثية عملية يف املخترب وعرض النتاو 

 (ا لي 1، نظري 2   س ا ت مدت د 3: االرشد  االلكرت ني  1431

 املكتبات الرقمية 1341متطلب سابق  

كرتونيةة  واألرشةفة اإلل  شةكل عةام  برشةفة  يهدف هذا املساآ إىل تعريف الطلبةة مبفهةوم األ  

إللكرتونية اراحل األرشفة تندات، ماملسرشفة يف جمال حفظ الو ائق وبشكل خاص، أهمية األ

كرتونيةة،  شةفة اإلل سةتخدمة يف األر ، األجهزة والربجميةات امل work flowوططط سري العمل 

رشةةةةيف،  اصةةةةة باأل األخالقيةةةةة اخلو(، القواعةةةةد واملعةةةةايري الدوليةةةةة   Digitizationالرقمنةةةةة )

بية بشةكل  ق باللغة العرة الو ائرشفم، ومشكالت أمشكالت األرشفة اإللكرتونية بشكل عا

 خاص وترآ التغلب عليها.
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 (ا لي 1، نظري 2   س ا ت مدت د 3: فهرس  املوا  اخل ص  1432

 الفهرسة االلكرتونية 1339متطلب سابق  

م ت وفهرسةةةتها، أهةةةلمخطوتةةةالرايف املخطوتةةةات  ماهيتهةةةا وأهميتهةةةا، الضةةةبط الببليةةةوغ 

ا وأهميتهةا  اهيتها وأشكاهلملبصرية  اعية خطوتات العربية، املواد السممراكز عع وحفظ امل

علومةات  ات ومراكةز امل  املكتبة يفقمةي  كمصادر للمعلومات، حتويةل هةذ  املصةادر للشةكل الر    

ص فهرسةتها  ملصةادر، وخصةائ  ة بهةذ  ا خلاصاحلديثة، الضبط الببليوغرايف هلا، حقول الوصف ا

لدوليةة للوصةف   اة والتقنينةات  و أمريكية جنلعد الفهرسة األالوصفية واملوضوعية، وتطبيقات قوا

 الببليوغرايف اخلاص بفهرستها.

 1، نظةري  2   سة ا ت مدت ةد   3: مؤسس ت  مراكو املدلومة ت املتخصصة    1433

 (ا لي

 باتإدارة مراكز املعلومات واملكت 1225متطلب سابق  

، األنةةواع داف، الوظةةائفهةةامليةةزات، األ املفهةةوم والطبيعةةة، النشةةأة والتطةةور، املقومةةات،    

يم، األنشةةةةطة موعةةةةات، التنظةةةةنميةةةةة اجمل(، ت)الطبيةةةةة، القانونيةةةةة، األعمةةةةال، الزراعيةةةةة ....إخل

العةةاملني  علومةةات، إعةةداد بكات املشةةات، واخلةةدمات، اإلدارة، التمويةةل، تكنولوجيةةا املعلومةة   

 ة.امليوتنميتهم، تقييم األداء، مناذج حملية وعربية وع

 (ا لي 1، نظري 2   س ا ت مدت د 3:  نيالرشر االلكرت 1434

 قاعدة البيانات وإدارتها 1383متطلب سابق  

لنشةاتات  ثةة يف مسةاندة ا  ل احلديالتصاامفهوم النشر اإللكرتوني، دور احلاسوب ووسائل 

ت املكتبيةة مثةل   لةدعم النشةاتا   اجلةاهزة  يةات املكتبية، األدوات املكتبية اإللكرتونية، الربجم

يةةة، احلةةرب ادر اإللكرتونيةةة، املصةةكرتونوالنشةةر اإللكرتونةةي واجلةةداول اإللمعاجلةةة النصةةوص 

كات إللكرتونةةةي، شةةةبالنشةةةر ا يةةةزاتاإللكرتونةةي، صةةةيغ النشةةةر اإللكرتونةةةي وبرجمياتةةه، م  

إللكرتوني، اصاديات النشر وني، اقتلكرتاملعلومات والنشر اإللكرتوني، مشكالت النشر اإل

 اجملال.التجارب العربية والعاملية يف هذا 
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 (ا لي 3   س ا ت مدت د 3: تدريب ميداني 1435

 ساعة 80إنهاء    متطلب سابق

ت املتخصصةة  ملؤسسةات واجلهةا  أحةدى ا  مةل يف إعداد الطلبة وتزويدهم باملهارات الالةمة للع

ريب.إعةداد  قسةم وجهةة التد  ق بةني ال منسة  وهلا عالقة بالتخصةص وذلةك مةن خةالل برنةامج تةدرييب      

ع جهةة التةدريب،   مة ة يف التعامةل  ت السةليم لوكياعلةى اإللتةزام املهةين وإتبةاع السة     الطلبة للتةدريب  

 .لتخصصاال عمل تقارير تشمل النواحي العلمية واملهنية يف جم

 (ا لي 4   س ا ت مدت د 4: مشر ع ختر  1436

 متطلب سابق  مستوى سنة رابعة

داد املشةروع   ة الطالةب إلعة  هيئة ثالث، توى المشروع تطبيقي يقوم به الطالب بعد إنهاء املست

ة املقرتل، جتميع موضوع ومناقش ، اقرتالاديةعناصر املشروع، اخللفية العلمية واجلدوى االقتص

ملشةروع واختيةار   ايةذ ذلك.تنفيةذ   يفيةة تنف ة وكاملعلومات، تقةديم تقريةر مسةتلزمات املشةروع الفنية     

ملسةتلزمات والوسةائل   ة اجلاهزة وايو الربجمة أالطريقة املناسبة لذلك من حيث اختيار لغة الربجم

 الضرورية.

 (ا لي 1، نظري 2   ت دس ا ت مد 3: مقدم  يف التص يم اجلرافيكي 1437

 تقنية تصميم صفحات الويب 1266متطلب سابق  

عمليةةة طبيقةةات يدويةةة و تن خةةالل كةةي، مةة تعتةةرب هةةذ  املةةادة مةةدخاًل إىل التصةةميم اجلرافي  

كتب وغريها وأغلفة ال لصقاتنات واملعالالشعارات واإلمتعددة تشمل العديد من التصاميم، ك

رافيكيةة  صميمات اجللى األنواع األساسية للتعو يشمل املقرر  .من املطبوعات والتصاميم الفنية

الرتقةةاء اوجرافيةةا وأسةةس  ة والتيبلصةةورووظائفهةةا، كمةةا يشةةمل أيضةةًا علةةى مهةةارات اسةةتخدام ا   

 مبستوى امللصق.

ميم عةةدد مةةن  ةةي األبعةةاد وتصة م الثاللتصةمي رات املعتمةةدة علةةى اوتعةرف الطالةةب أيضةةًا باملهةا  

 .ةنيات احلاسوبيمال التقاستعباملشاريع التطبيقية اليت يقوم الطالب بإعدادها 
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 (ا لي 1، نظري 2   س ا ت مدت د 3: املستو ا ت الرق ي  1438

 املكتبات الرقمية 1341قاعدة البيانات وإدارتها ،  1383متطلب سابق  

ائصةةها وآليةةة  ة وأنواعهةةا وخصالرقميةة ودعاتتنةةاول املقةةرر املعةةارف املتعلقةةة مبفهةةوم املسةةت    ي

ختطةيط وإدارة  وشائها، تنظيم جميات إنوبر عملها، بنية ومكونات املستودعات الرقمية، أدوات

سةتودعات الرقميةة يف   ت الرقمية، اململستودعاة بااملستودعات الرقمية، السياسات املختلفة املتعلق

 .خاص سطني بشكل عام ويف جامعة القدس املفتوحة بشكلفل

 (ا لي 1، نظري 2   س ا ت مدت د 3: أمه ت الكتب 1439

 وماتمقدمة يف علم املكتبات واملعل 1120متطلب سابق  

عةرف علةى   املختلفة )الت العلوم تب يفتعريف مصطلح أمهات الكتب، مناذج من أمهات الك

(، القةةواميس تيةةب معلوماتهةةاأسةةلوب تردت وقيقاتهةةا إذا وجةةموضةةوعاتها ومؤلفيهةةا وتارخيهةةا وحت

يقةة ترتيبهةا   ذ  الكتةب، تر ؤلفني هلة ء املة واألعمال املوسةوعية مةن أمهةات الكتةب، حتقيةق أمسةا      

د البيانات كرتوني، قواعلإ توفرها بشكل وحفظها وإتاحتها يف املكتبات ومراكز املعلومات،

ب. تةدريب  ريةة هلةذ  الكتة   كيةة الفك مللاوحقةوآ   املتخصصة بهذا النوع من الكتب، حق املؤلف

 وتطبيق عملي على جمموعة طتارة من هذ  الكتب.

 ا لي ( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3:  بواب ت الويب 1450

 لويب.اخلدمات املوجهة وخدمات مقدمة اىل ا PHP  ،1252الربجمة بلغة  1393متطلب سابق 

حسةةب  ويةةب وتطبيقاتهةةاابةةات النةةاء بوبكيفيةةة يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطلبةةة علةةى   

ل  خةةدمات ابةةات الويةةب مثةةقةةدمها بوتلةةيت احتياجةةات املسةةتخدم، التعةةرف علةةى أنةةواع اخلةةدمات ا 

ة، قواعةد البيانةات   ات املعلوماتية ة، اخلةدم الية املراسالت، األخبةار، أسةعار البورصةة واألسةواآ امل    

ة متناسةقة تتةيح   واجهةة تطبيقية   مةن خةالل   وابةة واخلدمات الرتفيهية... .،كيفية تزويد خةدمات الب 

الشخصةةية،  لفةةة  البوابةةات يةةب املختالو اسةةتخدام تطبيقةةات أخةةرى، التعةةرف علةةى أنةةواع بوابةةات    

، البوابةةةات ابةةةات احلكوميةةةة يةةةة، البوملالاالبوابةةةات اإلخباريةةةة، بوابةةةات البورصةةةات واألسةةةواآ    

ة....،والتعرف علةى  ابات التجاريوبحث، البت الالتعليمية، البوابات االجتماعية ، بوابات حمركا

 بعض الربجميات مفتوحة املصدر. 
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 (ا لي 1، نظري 2   س ا ت مدت د 3: نظم إسرتج ع املدلوم ت 1452

 قاعدة البيانات وإدارتها 1383متطلب سابق  

علومةةات رتجاع املسةةامةةدخالت نظةةم  ومةةات،مفهةةوم اسةةرتجاع املعلومةةات وأهميتةةه، دورة املعل 

وامل املؤ رة ملعلومات، العسرتجاع اظم االت اسرتجاع املعلومات، مكونات نوطرجاتها، مشك

، االنرتنةةت  رتجاع احملوسةةب ات، االسةة علومةة يف عمليةةات اسةةرتجاع املعلومةةات، لغةةات اسةةرتجاع امل    

يف  ثةة تطةورات حدي   ملتخصصةة، ابحةث  واسرتجاع املعلومات، البحث بشكل عام، حمركةات ال 

 نظم االسرتجاع احملوسبة.

 ا لي( 1نظري،  2 د   س ا ت مدت 3: لتحقيق ت  اال ل  الرق ي ا 1462

 بيانات وإدارتهاقاعدة ال 1383 ,أمن شبكات احلاسوب والويب  1379 متطلب سابق 

 التعةرض و ب وعع األدلةاحلاسو  جرائميفالتحقيق  مبادئ على يتم الرتكيز يف هذا املقرر

 يةتم  ت،البيانةا  يةة نقةل  لفةات وكيف امل أنةواع و التشةغيل  أنظمةة  مةن  الكمبيوتر تكنولوجيا ملفاهيم

 يف ألدلةة ا دور عن فضال ؛معها عاملوالت نيةاإللكرتو األدلة األساس يف عع على الطالب تعريف

ذلك كة  والعنيفة، ديةالتقلي ئمواجلرا يالسيربان واإلرهاب الكمبيوتر، جرائم ومالحقة كشف

 علومةات، امل أمةن  مةن  لتحقةق وا حتيةال واال يةة املدن القضةايا  للحةوادث،  يتطرآ اىل تةرآ االسةتجابة  

 نمةة عةةدد مةةع تحقيقةةاتال بطةةرآ لطةةالبا لتعريةةف العمليةةة وكمةةا يتطةةرآ املقةةرر لةةبعض التجةةارب

 الصلة. ذات التحقيق تقنيات

كيفيةة عةع   االلكرتونيةة و  اجلرائمالةب بة  يهدف هذا املقرر اىل تعريف الط أهداف املقرر 

 االدلة الالةمة للتعرف عليها.

رتونيةةة اجلةةرائم االلك عةةرف علةةىة للتإكسةةاب الطالةةب املهةةارات الالةمةة  ت املقةةرر طرجةةا

 ومعاجلتها.  الوقاية منها نية وترآكرتووذلك عن تريق اكسابه مهارات حتليل اجلرائم االل

 ا لي( 1نظري،  2مدت د    س ا ت 3: أمن نظم احل سوب  قوااد البي ن ت 1466

 نات وإدارتهاقاعدة البيا 1383 ,أنظمة التشغيل  1385 متطلب سابق 

املعلوماتيةة وكيفيةة تةوفري     اخرتاآ االنظمةة بملتعلقة انية يعين هذا املقرر بتزويد الطالب باملفاهيم االم

ت تتضةةمن السةةرية  اء قواعةةد بيانةةا كيفيةةة بنةة يةةة، ووسةةائل احلمايةةة هلةةا مةةن االخطةةار الداخليةةة واخلارج    

ة انظمةةة قواعةةد البيانةةات لتةةدقيق يف اداردوار واواال حياتوالنزاهةةة وتةةوفر املعلومةةة، وكةةذلك ادارة الصةةال

 .املختلفة
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لبيانات وتةامني هةذ    اعلومات وقواعد نظمة املمن اااجياد الوعي لدى الطالب باهمية  اهداف املقرر 

 املستخدمنيوادارة االنظمة وراكل، واخدام االنظمة وتطوير نظم قواعد ابيانات املوةعة باست

حلاسةوبية ومحايةة   امايةة االنظمةة   لالةمة حلارات كتساب الطالب املفاهيم واملهاا طرجات املقرر 

 ية املناسبة.م الربجمستخداقواعد البيانات وامن قواعد البيانات املوةعة با

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3تراسل املدطي ت:  1470

 (2اتصاالت ) 1370متطلب سابق 

ىل رقميةةةة ارة القياسةةةية إويةةةل اإلشةةةئ حتيةةةات مثةةةل مبةةةاد أسةةةس ومفةةةاهيم إرسةةةال واسةةةتقبال املعط 

سةةتوياته املختلفةةة مبلتجميةةع الرقمةةي اومبةةادئ  رتاسةةلوبةةالعكس وأنةةواع الشةةيفرات املسةةتعملة يف عمليةةة ال

ى اإلشةارة الرقميةة   احلاصةلة علة   خطةاء واألريات التةأ  ووتراسل حزمة النطاآ األساسي للمعلومةات الرقميةة   

 العامة. طيات وطططاتهااسل املعمة ترصائص ووسائل خدمات أنظاملرسلة وآلية تصحيحها وخ
 

 ا لي( 2نظري،  2س ا ت مدت د    4برجم  الشبك ت:  1473

 واالنرتانت الشبكات احمللية 1373(، 2برجمة ) 1295متطلب سابق 

ام تخدالزبةةون باسةة   خلةةادم /امج امفةةاهيم أساسةةية يف برجمةةة الشةةبكات، العمةةل مةةع بةةر      

ظةةام االتصةةال ملوجةةه ونام االتصةةال ، إنشةةاء روابةةط أنظمةةة االتصةةال  نظةةا TCP/IPبروتوكةةول 

 متعدد الزبائن، التطبيقات الربجمية للشبكات.

 ا لي( 1نظري،  2ت د   س ا ت مد 3إ ار  شبك ت االتص ا  أمره :  1475

 الشبكات احمللية واالنرتانت 1373متطلب سابق 

عةةرب  شةةفري املسةةتخدمةالت التوتوكةةووبرمو وقيةةة شةةبكات االتصةةال وأمنهةةا وأمةةن النظةةام   

( Fire Wallلشةةبكة )ااخةةرتاآ  منةةع الشةةبكات وحمةةدداتها وأنظمةةة إدارة الشةةبكات وأدوات

 وأنظمة اكتشاف االقتحام.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3التج ر  االلكرت ني :  1477

 تقنية تصميم صفحات الويب  1266متطلب سابق 

اهيم أساسية، التعريف، املنهجية، التكنولوجيا وخدمات التجارة التجارة االلكرتونية  مف

دور االنرتنةةةت فيهةةةا، معماريةةةة اخلةةةادم التجةةةاري، حلةةةول البةةةائع، أنظمةةةة الةةةدفع    و االلكرتونيةةةة 
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أمةن تطبيقةات التجةارة االلكرتونيةة     االلكرتونية وتقنياتها، مزايا مواقةع التجةارة االلكرتونيةة،    

 العلين.، تكنولوجيا املزاد ومحايتها

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3األنظ   املوزا :  1479

 أنظمة التشغيل 1385متطلب سابق 

اجلةةةات املتواةيةةةة، يةةةة، تصةةةميم املعاملتواة اسةةةيبمعماريةةةة حواسةةةيب املعاجلةةةات املواةيةةةة، أداء احلو 

عةددة، التطبيقةات   املت كليةة املعاجلةات  اميم، هيالتص املعاجلات املصفوفة، احلواسيب األنبوبية، تصنيف

 م املوةعة.ادئ برجمة النظملخص ملبعها واملتواةية، تعريف باألنظمة املوةعة وتنظيم توةي

 ا لي( 1نظري،  2د   س ا ت مدت  3: انظ   املدلوم ت اال اري  1481

 قاعدة البيانات وادارتها  1383متطلب سابق 

ت ملعلومةةاام احلديثةةة للتعريةةف بأنظمةةة  (، املفةةاهيMISمقدمةةة يف علةةم أنظمةةة املعلومةةات االداريةةة )  

داريةةة، دور تكنولوجيةةا ة املعلومةةات االميم أنظمةةو تصةة االداريةةة، املنهجيةةات احلديثةةة املسةةتخدمة يف بنةةاء  

ديثةة يف اسةتخدام أنظمةة    لةه، النمةاذج احل  حةة و فعا ة ناجاملعلومات يف بناء و تصميم أنظمةة معلومةات ادارية   

(، تطبيقةات  DSSررات )ظمةة اختةاذ القةر   دة يف أنملساعات االدارية و املعلومات االدارية يف حل املشكال

ال و فعاليةة أنظمةة املعلومةات    يف اختبار جنة  ةثالطرآ احلدي عملية على بناء أنظمة معلومات ادارية عمليا ً ،

 االدارية.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3الذك ء االصطر اي  األنظ   اخلبس :  1484

 حتليل االنظمة وتصميمها   1380متطلب سابق 

ليب أخرى بالقواعد، أسا علوماتيل املمقدمة يف الذكاء االصطناعي، حساب املنطق، متث

صةةةطناعي  يف الةةةذكاء اال ملسةةةتخدمةة التمثيةةةل املعلومةةةات، األنظمةةةة اخلةةةبرية، لغةةةات الربجمةةة     

(PROLOG, LISP.استخدامات عملية، تطلعات مستقبلية ،) 

 ا لي( 1نظري،  2د   س ا ت مدت  3 ت  أمره : ضبط أنظ   املدلوم 1485

 قاعدة البيانات وإدارتها 1383متطلب سابق 

مفةةاهيم ضةةبط األنظمةةة احلاسةةوبية، محايةةة النظةةام احلاسةةوبي وتقيةةيم املخةةاتر، تطةةوير       

سياسات احلماية ومسائل التعريف والتو يق وحتديةدا كلمةات السةر ووسةائل التعريةف األخةرى،       

، التشةةةةةةةفري Firewallsاومةةةةةةةة الفريوسةةةةةةةات، واجلةةةةةةةدران الناريةةةةةةةة أنظمةةةةةةةة وبرجميةةةةةةةات مق
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Cryptography   ( نظةم حتةري االخةرتاآ ،IDS) Intrusion Detection Systems ،

 وأمن الشبكات احلاسوبية واليت متثل يف جمملها وسائل األمن التقنية يف الوقت احلاضر.

 ا لي( 1نظري،  2د   س ا ت مدت  3:  تراسل البي ن ت ب لشبك ت 1486

 تصميم منطق احلاسوب 1290متطلب سابق 

 يف املستخدمة والتقنيات املبادئو األساسية املفاهيم على احلاسوب شبكات مقرر يركز

 الشةبكات،  ومعماريةة  والت،الربوتوكة  :األساسةية وتشةمل   املفةاهيم  فيعةرض  الشةبكات، 

 .ايريوالتبةديل،واملع  والتجميةع،  تطبيةق، ال وواجهةة  واخلةدمات،  والطبقات، املرجعية، والنماذج

 وتشةمل  احلاسةوب  بكاتشة  منظةور  مةن  الرقميةة  االتصةاالت  عةن  عامةة  حملةة  يقةدم  كمةا 

 الشةبكة،  وتطبيقةات  والتهةا، وبروتوك (TCP/IP) معماريةة اإلنرتنةت   :التاليةة  املوضةوعات 

 البيانةات،  ربةط  تشةبيك،وبروتوكوالت وال والتوجيةه  باألخطةاء،  والةتحكم  والتدفق واالحتقان

 ووسةائط  املتعةدد،  الوصةول  توبروتوكةوال  القنةاة،  وختصيص وتصحيحه، خلطأا واكتشاف

 أساسةيات  يغطةي  كمةا  .تنقلةة وامل الالسةلكية  الشةبكات  يف طتةارة  االتصال،وموضةوعات 

 .املقابس باستخدام الشبكة برجمة

 ا لي ( 1نظري،  2 د   س ا ت مدت 3:  امن  مح ي  تطبيق ت الويب 1489

 لبيانات بالشبكاتتراسل ا 1486متطلب سابق 

ط نظةم  ن احلواسيب ،ضبشاكل امة عن ميهدف هذا املقرر اىل تعريف الطلبة بلمحة عام 

لتو يةةةق،الربامج يةةةة املتبعةةةة ،اات االمنلسياسةةةوإدارتهةةةا ،ا املعلومةةات وتةةةدقيقها ،تقيةةةيم املخةةةاتر  

مةةن خةةرتاآ، اهلندسةةة االجتماعيةةة، ا  اال حتةةري املضةةادة للفريوسةةات،اجلدران الناريةةة ، نظةةم  

 ، امةةةةةن التجةةةةةارة  الويةةةةةبقةةةةةع موا الشةةةةةبكات،محاية البنيةةةةةة التحتيةةةةةة للمعلومةةةةةات، محايةةةةةة   

،  التشفري ، املو وقيةيفاملتطورة منية نيات االالتق،الثغرات االمنية للويب ، التشفري وااللكرتونية

 .ا االخالقيةصوصية والقضايلقة باخلملتعاامن املوبايل ،امن احلوسبة السحابية ، املخاوف 

 ا لي( 2نظري،  1س ا ت مدت د    3:  الوم( مشر ع التخر  1492

 يف املستوى الرابعمتطلب سابق 

، وتةوظيفهم  كتابةة مشةاريع ختةرجهم   لاملهةارات الضةرورية   بالطلبةة   يهدف املقةرر إىل تزويةد  

  ؛أساسةيات كتابةة املشةروع   ألساسيات البحث العلمي خاصة اجلانب العملي منه، ويشتمل علةى   

وع املشةروع، ووضةع خطتةه، وعةع مادتةه، وتأليفهةا، وربطهةا، وحتليلةها، وكيفيةة          اختيار موض
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تو يةةق املةةادة العلميةةة، وترتيةةب قائمةةة مصةةادر البحةةث ومراجعةةه، مةةع أمثلةةة توضةةيحية وتطبيقيةةة،   

 .تسهل على الطالب أمر كتابة مشروعه

 ا لي( 2نظري،  1   س ا ت مدت د 3:  ري ضي ت( مشر ع التخر  1493

 إنهاء املستوى الثالثبق متطلب سا

وظيفهم ، وتة اريع ختةرجهم كتابةة مشة  لورية املهةارات الضةر  بالطلبةة   يهدف املقةرر إىل تزويةد  

  ؛شةروع ملا ةأساسةيات كتابة   ويشتمل علةى   ألساسيات البحث العلمي خاصة اجلانب العملي منه،

، وكيفيةة  طهةا، وحتليلةها  فهةا، ورب تأليواختيار موضوع املشةروع، ووضةع خطتةه، وعةع مادتةه،      

ية وتطبيقيةةة، ع أمثلةةة توضةةيحراجعةةه، مةةث ومتو يةةق املةةادة العلميةةة، وترتيةةب قائمةةة مصةةادر البحةة 

 .تسهل على الطالب أمر كتابة مشروعه

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د   3ئردس  الربجمي ت:   1494

 حتليل األنظمة وتصميمها 1380متطلب سابق 

يات، دورة ، مشاريع الربجمربجمياتة ال، و وقيمفاهيم أساسية  تعريف، نوعية الربجميات

ليةةل األنظمةةة حتة الربجميةةات، يف هندسةة ورهةةاحيةاة الربجميةةات، الطرائةةق واألدوات والتقنيةةات ود 

فيةةذ الربجمةةة، م النمةةوذج، تنهةةا، تصةةمينياتومراحلةةها وتقنياتهةةا، تصةةميم أنظمةةة الربجميةةات وتق 

، إدارة الربجميةات  جمية وتطويرهةا نظمة الرباأل اختبار الربجمة، تو يق األنظمة الربجمية، صيانة

ارة التكلفةة،  ، التخطةيط، إد سةؤوليات ع املواملوضوعات ذات العالقةة بةذلك  فريةق العمةل، توةية     

يةةات، ب ، فحةةص الربجمت التخاتةةاجهةةاوتصةةميم إدارة اجلدولةةة لتسةةليم الربجميةةة وتركيبهةةا،  

 األدوات املساعدة يف هندسة الربجميات.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3:   سوبالرسم ب حل 1495

 ( 1برجمة ) 1291جرب خطي ،  1276 متطلب سابق 

الةدوائر  و  املسةتقيمة و سم اخلطرخال، الرسم باحلاسوب وتطبيقاته، أجهزة العرض واإلد

ا، التحةةويالت يف ضةةلعات وتعبئتهةةؤيةةة، املالر واألحةةرف وخوارةمياتهةةا، التقلةةيم والنوافةةذ ومرافةةا 

ت العاملية والقياسية، ان، اإلحدا ياو األلو ظاللقاييس نسبية، الدورانات واإلةاحة، الاملستوى مب

 ت.ارسم املنحني مات،الرسم التفاعلي، حتريك الصور واإليقونات، اجملس
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 ا لي( 1نظري،  1س ا  مدت د    2(: 1مشر ع ختر    1497

 ادارتهابيانات وقاعدة ال 1383ساعة معتمدة،  90انهاء  متطلب سابق 

املسةتوى   بيقةي بعةد إنهةاء   وع التطاملشةر  حيث يعني له عضو هيئة تدريس،يرتبط الطالب مع 

ل و التصميم ومقرتل رحليت التحليلدراسة ملير االثالث، يقوم الطالب بدراسة املشروع وتقديم تقر

 لتنفيذ  يف املرحلة التالية.

 ا لي( 2س ا  مدت د    2(: 2مشر ع ختر    1498

 ( 1مشروع خترج ) 1497بق سا بمتطل

 شة املشروع.قة ويقوم مبناقة السابملرحلايقوم الطالب بإكمال تنفيذ املشروع احملدد يف 

 ا لي( 3نظري،  1مدت د    س ا ت 4: التخر مشر ع  1499

 لبيانات وادارتهااقاعدة  1383انهاء املستوى الثالث ،  متطلب سابق 

قةررات  ملخةالل دراسةتهم    ن معرفةة و  مة ة مةا تعلمة  يقدم الطالب من خةالل هةذا املقةرر عصةار    

املوضوع املقةرتل   ع معلومات حولمنهم ع تطلباخلطة الدراسية لتحقيق املشروع النهائي. وهذا ي

رحلةةة، جيةةب علةةى   .يف هةةذ  املعمليةةًا   قةةرتلوحتقيةةق التقريةةر النهةةائي وكةةذلك تطةةوير النظةةام امل  

 مسةةاقات يف متةةت دراسةةتها دة والةةيتحملةةداام جبميةةع مراحةةل تطةةوير النظةة  الطةةالب القيةةام عمليةةاً 

هيئةةة  راف أحةةد أعضةةاء ع حتةةت إشةة شةةرواخةةرى) وبةةاألخص هندسةةة الربجميةةات ( ويةةتم اجنةةاة امل   

 كمني.ة التدريس احملعضاء هيئعض أبالتدريس. يطلب من الطالب تقديم عرض شفوي بوجود 

  .يسمح للطالب العمل بشكل فردي أو يف جمموعات

 نظري( 2  د س ا  مدت  2 مح ي  البي  : الصح  الد م    3211

ية كانالعوامةةل السةة  حليويةةة،ااءات يتنةةاول هةةذا املقةةرر مبةةادئ الصةةحة واملةةرض، االحصةة      

سةتوياتها املختلفةة،   اية الصةحية وم مة، الرعتقدوالصحة، األمنا  الصحية يف البلدان النامية وامل

 اية البيئة.ال البيئي ومحصحة، اإلبيئيمشاكل صحية طتارة، التثقيف الصحي، املشكالت ال

 (نظري 3س ا ت مدت د    3: (1مب  ئ احمل سب    4131

وأهةداف نظةام احملاسةبة     ،يهدف هذا املساآ إىل تعريف الطالب بأساسيات احملاسبة املالية

وذلك من خالل التعرف على الدورة املالية داخل املشةروع التجةاري بةدءًا مةن نظةام وأسةس        ،املالية

مبا  ،ورًا جبميع مراحل الدورة املالية وانتهاًء بإنتاج التقرير املالي األساسي للمشروعالتسجيل ومر
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ويةتم ذلةك مةن خةالل      واملركةز املةالي،  يتضمنه هذا التقرير من قوائم مالية أهمهةا قائمةة الةدخل    

تسجيل العمليات يف اليومية  وترحيلةها وترصةيدها   و مبكوناته املختلفة، دراسة النظام احملاسيب

عمليةةات البضةةاعة واخلصةةومات   ، والتعةةرف علةةى ميةةزان املراجعةةة وتةةرآ إعةةداد      ، ويف األسةةتاذ

والتقةارير املاليةة األوليةة قبةل      اإلقفةال قيود   ، وإعدادتقويم املخزونو جردبكافة أنواعها وترآ  

 .يةدالتسويات اجلر

 ا لي( 1نظري،  2   س ا ت مدت د 3أنظ   املدلوم ت احمل سبي :  4447

 (1مبادئ احملاسبة ) 4131، قاعدة البيانات وإدارتها 1383سابق  متطلب

ة؛ مةةن حيةةث لومةةات احملاسةةبيمةةة املعألنظ يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تقةةديم املفةةاهيم األساسةةية  

ططات انسياب طقها باستخدام ها وتو يقييمأهميتها وتصنيفاتها وكيفية تصميمها وتشغيلها وت

اسةةوب يف وجيةةا شةةبكات احلور تكنولاة دبيانةةات، وإبةةرالبيانةةات وخةةرائط النظةةام وقةةواميس ال 

إلهمةال وسةوء   االبيانةات مةن    ط يف حفةظ الضةب وأنظمة املعلومات، وبيان أهمية إجةراءات الرقابةة   

ميم وتنفيةذ  بية وكيفية تصت احملاسلومااالستخدام. وكذلك عرض لبعض مناذج من أنظمة املع

لعمالء، ونظام الفواتري يعات وتلبات اظام املبل  ناألنظمة الفرعية ألنظمة املعلومات احملاسبية مث

املوردين، ونظةام   فوعات وحساباتات واملدشرتيواملقبوضات النقدية وحسابات الزبائن، ونظام امل

 ملالية.اام والتقارير ستاذ العاأل التحكم باملخزون، ونظام املوارد البشرية، ونظام

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3تكرولوجي  التدليم:  5300

التعلةةيم،  اصةةة بتكنولوجيةةا ريةةة اخلاملهاويهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تنميةةة احلصةةيلة املعرفيةةة     

ك مةةن خةةالل والةةتعلم، وذلةة التعلةةيم ملةةييتالتقنيةةات التعليميةةة يف ع وميكةةن الطالةةب مةةن توظيةةف 

 ة والوسةةائطنشةةطة التعليميةة ن مةةن األألةةواوتعرضةةه للمفةةاهيم الرئيسةةة يف تكنولوجيةةا التعلةةيم،    

 االنرتنت.حلاسوب وي وااملتعددة واملنهاج التكنولوجي والتصميم التعليم

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3تص يم التدري :  5302

 التعليمتكنولوجيا  5300متطلب سابق 

يركز هذا املقرر على ماهية تصميم التعليم، واخللفية النظريةة لعلةم تصةميم التعلةيم،         

الشةةرو   خلاصةةة، وحتليةةلالسةةلوكية اداف بويةةة العامةةة واألهةةومناذجةةه، وحتديةةد األهةةداف الرت

صةميم االختبةارات   دئ تنظيمةه، وت مةي، ومبةا  تعلياخلارجية والداخلية للتعليم، وحتليةل احملتةوى ال  

ل، واألنشةةةطة ليميةةةة، الوسةةةائواد التعاملةةة التحصةةةيلية، وحتديةةةد اسةةةرتاتيجيات التعلةةةيم، وحتديةةةد

 قويم اجلمعي.لتشكيلي، والتلتقويم ااات تصميم عمليالرتبوية، وتصميم املنشطات العقلية، و
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 نظري( 3س ا ت مدت د   3:  مر ئج البحث الدل ي 5303

يةةة، فهةةو يتسةةم  ى وفاعلت جةةدوحةةل املشةةكال  أسةةاليبالبحةةث العلمةةي هةةو أكثةةر    أسةةلوب

جةدواها يف صةورة   يم فاعليتهةا و يري لتقةو معةا  بالتنظيم والوضةول واملوضةوعية ووضةع البةدائل أمةام     

هةة مشةاكله   كةل فةرد ملواج   هإلية تةاج  ذا حيية بعيدة عةن املةؤ رات الشخصةية والذاتيةة، لة     موضوع

 وحتدياتها.

الةمةةة املهةةارات ال ابهوإكسةةقةةه ترائ وويهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب مبنةةاهج البحةةث   

حةث  ماهيتةه   يةة  منةاهج الب  سةية اآلت ألسااللقيام بالبحث، وذلك مةن خةالل دراسةته للموضةوعات     

أدوات عةع  مع والعينةة، و ، واجملتلبحثشكلة البحث وصياغة الفرضيات وتصميم اوأنواعه، م

 البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البحث.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3القي ل  التقويم يف التدلم  التدليم:  5320

يتنةةةاول هةةةذا املقةةةرر املفةةةاهيم األساسةةةية يف عمليةةةة القيةةةاس والتقةةةويم،  ودور القيةةةاس        

( التخطةةةيط 1لتحصةةةيل )ا روبنةةةاء اختبةةةا لتقةةةويم يف التةةةدريس، وجمةةةاالت القيةةةاس وأسةةةاليبه، وا

ختبةةةةار (، وإخةةةةراج اال3بةةةةار التحصةةةةيل )(، وبنةةةةاء اخت2لالختبةةةةار، وبنةةةةاء اختبةةةةار التحصةةةةيل ) 

 م.لقياس والتقويا عملية يفصاء وتصحيحه، وخصائص االختبار اجليد، وأساسيات اإلح

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3ت: أس ليب تدري  الري ضي  5469

  املفةاهيم  تةدريس كةل منهةا    ة، وتةرآ رياضةي يعاا هةذا املقةرر املعرفةة الرياضةية والبنةى ال     

لربهةان الرياضةي،   اة واملهةارات،  ت اجلربية ةميةا اهلندسية واجلربية، التعميمات الرياضية، اخلوار

 .اضيةا  الرياألمنواملساحات واحلجوم، الوسائل التعليمية واأللعاب 

 


