توصيف المقررات:
 0103مب ئ اإلحص ء 3 :س ا ت مدت د  3نظري )
يهةةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل تعريةةةف الطالةةةب بةةةدور اإلحصة ةاء يف احليةةةاة ويف تريقةةةة البحةةةث
واالستقصاء ،ويتناول التوةيعةات التكراريةة واالحتماليةة واملنحنةى السةوي .كمةا يعةاا موضةوع
االرتبا واالءدار بصورة مبسطة.

 1100تد ضل تك مل  3 :)1س ا ت مدت د  3نظري)
يوضةةح هةةذا املقةةرر النهايةةات واالتصةةال ،واالشةةتقاآ ،االقرتانةةات اجلربيةةة ،وغةةري اجلربيةةة،
تفاضل وتكامل االقرتانات الزائدية ،تطبيقات االشةتقاآ ،نظريةة لوبيتةال ،التكامةل ،تكامةل
االقرتانات اجلربية وغري اجلربية ،تطبيقات التكامل.

 1101ري ضي ت ا م  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يركةز هةةذا املقةرر علةةى األعةةداد احلقيقيةة والعمليةةات عليهةةا ،األعةداد املركبةةة والعمليةةات
عليها ،كةثريات احلةدود االقرتانةات اجلربيةة ،االقرتانةات املثلثيةة االقرتانةات املثلثيةة العكسةية،
االقرتانات اآلسية واالقرتانات اللوغاريتمية ،املتباينات واملعادالت.

 1120مقدم يف الم املكتب ت املدلوم ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
مفهةةوم املكتبةةات وتكنولوجيةةا املعلومةةات وموضةةوعاته الرئيسةةية وعالقتةةه بةةالعلوم األخةةرى
وتطوراته التارخيية ،وأهمية ةيارة املكتبةات ومراكةز املعلومةات يف اجملتمةع ،وأنةواع املكتبةات
ومراكةةةز املعلومةةةات ووظائفهةةةا ومقتنياتهةةةا مةةةن املةةةواد املكتبيةةةة ،وتنظيمهةةةا ،واخلةةدمات الةةةيت
تقدمها ،والتطورات السريعة اليت يشهدها هةذا العلةم ،وماهيةة املعلومةات وخصائصةها وأهميتهةا
يف تنمية اجملتمع ،والعوامل املؤ رة يف اإلفةادة مةن املعلومةات وتلبيةة حاجةات جمتمةع املسةتفيدين،
واملصطلحات األساسية ذات الصلة بهذ املوضوعات ،وأهم اجلمعيات واملنظمةات املهنيةة العربيةة
والدولية يف هذا اجملال ،واإلعداد املهين للعاملني يف املكتبةات ومراكةز املعلومةات ،واملسةميات
احلديثةةة هلةةؤالء العةةاملني ،وأحةةدث األدوات والتقنيةةات والتقنينةةات الدوليةةة املتبعةةة يف املكتبةةات
ومراكز املعلومات املتطورة واحلديثة.
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 1124فيوي ء ا م  3 :)1س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1100تفاضل وتكامل ( )1أو متزامن
يركةز هةةذا املقةرر علةةى املتجهةات ،علةةم احلركةةة ،علةم حتريةةك اجلسةم ،الشةةغل والطاقةةة
والقدرة ،الزخم والتصادمات ،احلركة الدورانية ،اجلاذبية ،ميكانيكا املوائع ،احلرارة.

 1125فيوي ء ا م ا لي  1 :)1س ا مدت د  1ا لي)
متطلب سابق  1124فيزياء عامة ( )1أو متزامن
يتناول هذا املقرر عع املتجهات وتواةن القوى ،حركات األجسام يف اجتا واحد ،حركة
املقذوفات ،قانون نيوتن الثاني يف احلركة ،قوى االحتكاك ،حفظ الزخم اخلطةي ،احلركةة
الدائرية العمودية ،العزوم يف احلركة الدورانية ،اللزوجة ،احلرارة النوعيةة ،مبةدأ أرمخيةدس،
تطبيقات على معادلة برينولي.

 1126فيوي ء ا م  3 :)2س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1124فيزياء عامة ()1
يتناول هةذا املقةرر القةوة الكهربائيةة ،اجملةال الكهربةائي ،اجلهةد الكهربةائي ،املواسةعة
الكهربائيةةة واملةةواد العاةلةةة ،التيةةار الكهربةةائي املباشةةر واملقاومةةة الكهربائيةةة ،القةةوة الدافعةةة
الكهربائية و الدورات الكهربائية ،اجملةال املغناتيسةي والقةوى املغناتيسةية والعةزوم الدورانيةة
املغناتيسةةية ،مصةةادر اجملةةاالت املغناتيسةةية ،احلةةث الكهرومغناتيسةةي ،الضةةوء اهلندسةةي،
الضوء الفيزيائي.

 1127فيوي ء ا م ا لي  1 :)2س ا مدت د  1ا لي)
متطلب سابق  1126فيزياء عامة ( )2أو متزامن
يتناول هذا املقرر اجملال الكهربائي ،الطالء الكهربةائي والشةحنة علةى األيونةات ،قةانون
أوم  ،قنطرة ويتسون ،جمزئ اجلهد ،قانون كريشوف  ،مكافا جةول احلةراري ،قيةاس سةعة
جمهولة ،اجملال املغناتيسي األرضي ،امليزان التياري ،قانون سنيل ،العدسات الضوئية الرقيقة.

 1128كي ي ء ا م  3 :)1س ا ت مدت د  3نظري)
يتناول هذا املقرر الرتكيب الةذري ،الةروابط الكيميائيةة وأشةكال اجلزيئةات ،املعةادالت
املوةونة واحلسابات الكيميائية للمادة والطاقة ،حاالت املادة.
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 1129كي ي ء ا م  3 :)2س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1128كيمياء عامة ()1
يوضح هذا املقرر احملاليل ،التفاعالت يف احمللول املائي ،حركيّة التفاعالت الكيميائية،
ديناميكا احلرارة الكيميائية ،الكيمياء الكهربائية.

 1130كي ي ء ا م ا لي  2 :س ا مدت د  2ا لي)
متطلب سابق  1128كيمياء عامة ()1
يتناول هةذا املقةرر التعةرف علةى األدوات املخربيةة واملةواد الكيميائيةة والتعامةل معهةا بأمةان
وإجةةراء تفةةاعالت بسةةيطة تةةبني الةةتغريات الكيميائيةةة ،إج ةراء جتةةارب وصةةفية وكميةةة تةةرتبط
باملواضيع الواردة يف الكيمياء العامة مثل االتزان ،سرعة التفاعل ،اخلاليا اجللفانية ( الفولتيه
) ،املعايرة ،الذائبية ،اخلواص اجلمعية للمحاليل ،حرارة التفاعل.

 1132جيولوجي ا م  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يركةةةز هةةةذا املقةةةرر علةةةى تةةةاريخ األرض اجليولةةةوجي ،البلةةةورات واملعةةةادن و ةةةروات األرض
املعدنية ،الصخور ،مظاهر األرض الرئيسية ،العمليات اخلارجية ،امليا والدورة املائية.

 1133الوم حي تي ا م  3 :)1س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
يتنةةاول هةةذا املقةةرر كيميةةاء اخلليةةة ،وعضةةيات اخلليةةة ووظائفهةةا ،واملور ةةات ،وتكةةا ر
الكائنةةات احليةةة وتشةةكلها ،والتمثيةةل الضةةوئي ،والتةنفس اخللةةوي ،وتغذيةةة احليةةوان ،وأجهةةزة
التبادل الغاةي يف الكائنات احلية وعملياته ،واجلزء العملي.

 1134الوم حي تي ا م  3 :)2س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1133علوم حياتية عامة ()1
يتناول هذا املقرر أجهةزة وعمليةات التنظةيم اهلرمةوني ،أجهةزة وعمليةات التنظةيم العصةيب،
احلركة واألجهزة العضلية ،نشأة احلياة وتطورها ،التنوع احليوي ،واجلزء العملي.

 1135كي ي ء الدر صر 4 :س ا ت مدت د  3نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1129كيمياء عامة ()2
يتناول هذا املقرر كيمياء العناصر الرئيسية املمثلة للمجموعات األوىل يف اجلةدول الةدوري
( العناصةةةر الفلزيةةةة ) ،العناصةةةر االنتقاليةةةة ،الالفلةةةزات ،خامةةةات العناصةةةر الرئيسةةةية وتةةةرآ
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استخالصةةها وخاصةةة الصةةناعية منهةةا ،مركبةةات بعةةض العناصةةر واسةةتخداماتها يف الصةةناعة،
العناصر املشعة واستخداماتها ،والتجارب املتعلقة بهذ املوضوعات ،واجلزء العملي.

 1150مه رات التواصل يف تكرولوجي املدلوم ت 3:س ا ت مدت د  2نظري1 ،ا لي)
متطلب سابق  0102احلاسوب
مهارات الكتابة واحملاد ة وإعداد العروض ومهارات التواصةل واالتصةال يف جمةال التطةوير
واألعمةةةال مةةةن النةةةواحي التقنيةةةة .وكتابةةةة التقةةةارير التقنيةةةة ،تصةةةميم التقةةةارير التقنية ةة ،دليةةةل
االسةةةتخدام ،تقةةةارير حلةةةول املشةةةاكل ،مهةةةارات و تةةةرآ التعةةةبري الةةةتقين للمشةةةاكل و احللةةةول
الربجمية.

 1160أس سي ت الدارات الكهرب ئي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1100تفاضل وتكامل ()1
يتناول مبادىء الكهرباء الساكنة والتيار الكهربائي واملقاومة ودارات التيةار الكهربةائي
املسةةتمر ( )DCواملةةرتدد ( )ACوتطبيقاتهمةةا املختلفةةة ومفةةاهيم الكهرومغناتيسةةية والةةدارات
الكهربائية متعددة األتوار وآلية عمل احملول الكهربائي.

 1163مقدم يف االلكرت ني ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي )
متطلب سابق  1100تفاضل وتكامل ()1
يتناول هذا املقرر أسس ومفاهيم االلكرتونيةات وأشةبا املوصةالت  ،تركيةب ومبةدأ عمةل
الثنةةةائي شةةةبه املوصةةةل ،الثنائيةةةات اخلاصةةةة مميزاتهةةةا واسةةةتخداماتها  ،مبةةةدأ عمةةةل وتطبيقةةةات
الرتانزسةةةةةتورات نائيةةةةةة القطبيةةةةةة ( )BJTوترانزسةةةةةتورات تةةةةةأ ري اجملةةةةةال ( .)FETوالنبةةةةائط
االلكرتونية ذات القدرة العالية " االلكرتونيات الصناعية".

 1171أس سي ت أمن املدلوم ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
يعنى هذا املقرر العلمي بشرل أمن املعلومات و احلماية ,حيث يشرل التهديدات اليت ميكن
أن تواجةه مسةتخدم احلاسةب واالنرتنةت ويوضةح وسةائل الوقايةة و احلمايةة للبيانةات و املعلومةات
منها األمن املادي ،وبةرامج احلاسةب الضةارة واحلمايةة مةن الفريوسةات وجةدران احلمايةة .كمةا
سيتم شرل األساليب الكالسيكية للتشفري ومحاية املعلومات والتشفري.
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أهداف املقرر يهةدف هةذا املقةرر إىل تعريةف الطالةب بأساسةيات مفةاهيم امةن املعلومةات،
املخةةةاتر ونقةةةا الضةةةعف ،محايةةةة البيانة ةات باسةةةتخدام التشةةةفري وتقنية ةات تةةةأمني الشةةةبكات
واإلنرتنت.
طرجات املقرر يصف املفاهيم األساسية ألمن احلاسب و أمن املعلومات ،يشةرل التقنيةات
املوجودة حالياً حلماية نظام احلاسب ،يشرل الوعي األمين و املهارات املطلوبة الستخدام األدوات
األساسية يف مواجهة املشاكل األمنية.

 1187مد جل البي ن ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  0102احلاسوب
يتنةةاول هةةذا املقةةرر البيانةةات احلاسةةوبية ( البيانةةات واملعلوم ةات وتةةرآ تنظيمه ةا ومعاجلتهةةا
ودورهةةةا يف طتلةةةف اجملةةةاالت  ،حةةةل املسةةةائل باسةةةتخدام احلاسةةةوب ( ططةةةط سةةةري العمليةةةات
واخلوارةميةات ) ،لغةات الربجمةة( مقدمةة للغةةة سةي) ،الو ةائق االلكرتونيةة ( دورة حيةاة الو يقةةة
وترآ فهرسة الو ائق واسرتجاعها ) ،تطبيقات يف معاجلة البيانات (نظم التشةغيل والشةبكات
تعريفها ووظائفها واسةتخداماتها وجمةاالت أخةرى ) ،اسةتخدامات متقدمةة للحواسةيب (التجةارة
االلكرتونية والتنجيم عن البيانات ).

 1200تد ضل تك مل  3 :)2س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1100تفاضل وتكامل ()1
يوضةةح هةةذا املقةةرر تةةرآ التكامةةل ،التكامةةل املعتةةل ،تطبيقةةات عل ةى التكامةةل تتضةةمن
اإلحةةدا يات القطبيةةةة ،املتتاليةةةات واملتسلسةةالت الالنهائيةةةة ،نظريةةةة تةةايلور ،نظريةةةة مةةةاكلورين
متسلسلة القوى ،االقرتانات بأكثر من متغري ،االشتقاآ اجلزئةي ،التكامةل الثنةائي والتكامةل
الثال ي ،تطبيقات على التكامل املتعدد

 1201ئردس إحداثي  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يتناول هذا املقرر املسةتوى الةديكارتي ،االنسةحاب والةدوران ،اخلةط املسةتقيم ،الةدائرة،
القطوع املخروتية ،املعادلة العامة من الدرجة الثانية مبةتغريين ،اإلحةدا يات القطبيةة ،املعةادالت
الوسيطة ،املتجهات يف املستوى ،الفضاء الديكارتي ،الكرة ،السطول االسةطوانية ،السةطول
الرتبيعيةةة ،اإلحةةدا يات االسةةطوانية والكرويةةة ،املتجهةةات يف الفضةةاء ،املسةةتقيم يف الفضةةاء،
املستوى يف الفضاء ،املنحنيات يف الفضاء.
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 1202أس سي ت الري ضي ت 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يتنةةاول هةةذا املقةةرر املنطةةق وتةةرآ الربهةةان ،اجملموعةةات ،العالقةةات ،عالقةةة الرتتيةةب علةةى
األعداد احلقيقية ،خاصية أرمخيدس ،االقرتانات.

 1203نظري األادا  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1202أساسيات الرياضيات
يتنةةاول هةةذا املقةةرر مسةةلمات بيانيةةة لألعةةداد الطبيعيةةة ،العمليةةات علةةى جمموعةةة األعةةداد
الطبيعية ،بناء األعداد الصحيحة ،األعداد األولية ،النظرية األساسية يف علم احلساب ،القاسم
املشرتك األكرب واملضاعف املشرتك األصغر ،املعادالت الديوفنتية ،التطابقةات اخلطيةة ،نظريةة
الباقي الصينية ،نظريات فريما وولسن واويلر ،االقرتانةات احلسةابية ،حةل املعةادلتني ،والنظريةة
األساسية للمثلثات الفيثاغور ية.

 1204إحص ء تطبيقي 3 :س ا ت مدت د  2نظري1 ،ا لي)
متطلب سابق  0103مبادئ اإلحصاء
يركز هذا املقرر على االستدالل اإلحصائي حول جمتمةع واحةد حةول جمةتمعني ،االرتبةا
واالءدار ،اختبارات األوسا والنسةب جملةتمعني ،حتليةل التبةاين األحةادي والثنةائي ،تةرآ غةري
معلميه.

 1205مد الت تد ضلي  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1200تفاضل وتكامل ()2
يتناول هذا املقرر حل املعةادالت التفاضةلية مةن الرتةب األوىل والثانيةة والعليةا وتطبيقاتهةا يف
امليكانيكا والفيزياء ،حلول املتسلسالت للمعادالت التفاضلية العادية من الرتب الثانيةة أنظمةة
املعادالت التفاضلية اخلطية من الرتبة األوىل.

 1220الضوء الديوي ئي 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1126فيزياء عامة ()2
يتناول هذا املقرر الضوء اهلندسي ،التداخل ،حيود الظل ،االستقطاب ،أساسيات الليزر.
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 1221فيوي ء حديث  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1126فيزياء عامة ()2
يتنةةاول هةةذا املقةةرر البنيةةة الذريةةة للمةةادة ،الطبيعةةة اجلسةةمية لالشةةعاع ،األتيةةاف الذريةةة،
الطبيعة املوجبة للمادة ،امليكانيكا املوجبة للجسيمات ،البنية النووية والنشا االشعاعي.

 1222الديوي ء الري ضي  3 :)1س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1200تفاضل وتكامل ( 1126 ،)2فيزياء عامة ()2
يركةةةةز هةةةةذا املقةةةةرر علةةةةى األعةةةةداد املركبةةةةة ،حتليةةةةل املتجهةة ةات ،التفاضةةةةل اجلزئةةةةي،
واملتكةةةةامالت املتعةةةةددة ،احملةةةةددات واملصةةةةفوفات ،مسلسةةةةلة فوريةةةةة ،التحةةةةويالت التكامليةةةةة
( )Integral Transformsوتطبيقاتها.

 1223الكهر مغر طيسي  3 :)1س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق 1126فيزياء عامة ()2
يتنةةاول هةةذا املقةةرر الشةةحنات واجملةةال ،التيةةار الكهرب ةائي املسةةتمر واملتنةةاوب ،اجملةةاالت
الكهربائيةةة لشةةحنات متحركةةة ،اجملةةال املغناتيسةةي ،احلةةث الكهرومغناتيسةةي ،معةةادالت
ماكسويل ،اجملال واملادة.

 1224بر ء تر ي مص ر املدلوم ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
مفهوم مصادر املعلومات وأهميتهةا وأنواعهةا وأشةكاهلا املختلفةة كتةب ،أعمةال مرجعيةة،
دوريات ومسلسالت ،املطبوعات احلكوميةة ،األرشةيف والو ةائق واملخطوتةات ،املةواد السةمعية
والبصرية ،املصةغرات الفيلميةة ،املصةادر اإللكرتونيةة والرقميةة.......اخل ،ومزايةا هةذ املصةادر،
وأسةةةاليب تقوميهةةةا واسةةةتخدامها لألغةةةراض املختلفةةةة ،واملسة ةتلزمات الضةةةرورية لإلفةةةادة منهةةةا،
واملؤسسات ذات العالقة بإنتاج وتوةيع وتوفري وإتاحة هذ املصادر.

 1225إ ار مراكو املدلوم ت املكتب ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
مفهوم علم اإلدارة ،وأسس وأساليب اإلدارة احلديثة ومدارسةها بوجةه عةام وتطبيقاتهةا علةى
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
وتةةدريب العةةاملني يف هةةذ املؤسسةةات ،وإدارة املةةوارد البشةةرية ،وإدارة الوقةةت ،وتةةرآ االتصةةال،
وتنظيم اخلدمات واملتابعة وقياس األداء ،والتمويل واملواةنة وامليزانية ،وتصميم مباني املكتبةات
ومراكز املعلومات وتأ يثها ،واملعايري املكتبية ،وأخالقيات املهنة.

 1226جم وا ت الك ئر ت احلي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1134علوم حياتية عامة ()2
يوضح هةذا املقةرر التصةنيف ،الفريوسةات ،مملكةة بةدائيات النةوى ،مملكةة الفطريةات،
اململكةة النباتيةة ،العالقةات بةني الكائنةات احليةة ،أهميةة الكائنةات احليةة لإلنسةان ،واجلةزء
العلمي.

 1227الشكل الرتكيب للك ئر ت احلي  /حيوان 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1226جمموعات الكائنات احلية
يتناول هذا املقرر مدخل إىل اململكة احليوانية واحليوانةات األوليةة ،و نظةائر البعةديات -
شةةةعبة املثقبةةةات (االسةةةفنجيات) ،وشةةةعاعيات التما ل(االسة ةعات واملشةةةطيات) ،وشةةةعبة الديةةةدان
املسطحة وشعبة النيمرتيا ،وشعبة الديةدان اخليطيةة وشةعبة الةدوارات ،شةعبة الرخويةات ،شةعبة
الديدان احللقية ،شةعبة مفصةليات األرجةل ،شةعبة شةوكيات اجللةد ،شةعبة احلبليةات ،واجلةزء
العملي.

 1228الم الدلك 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يتنةةاول هةةةذا املقةةةرر األجسةةام الفلكيةةةة ،وسةةةائل الرصةةةد الفلكةةي ،تةةرآ قيةةةاس األبعةةةاد
الفلكيةةةةة ،اجملموعةةةةة الشمسةةةةية ،الشةةةةمس ،األرض ،الكواكةةةةب الداخليةةةةة ،الكواكةةةةب
اخلارجيةةةةة ،النجةةةةوم خصائصةةةةها ،أقةةةةدارها ،درجةةةةات حةةةةرارة سةةةةطحها ،إضةةةةاءتها  ،تطةةةةور
الكواكب ،اجملرات ،أشبا النجوم ،احملريات الفلكية.

 1229الدهرس الوصدي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
مفهوم الفهرسةة بشةكل عةام ،وأنواعهةا ،وأهميتهةا يف ضةبط وختةزين واسةرتجاع البيانةات
واملعلومات ،والتعريةف بالفهةارس وأهميتهةا ووظائفهةا وأنواعهةا وأشةكاهلا وقواعةدها وتقنيناتهةا
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الدوليةةة ،والبيانةةات األساسةةية للفهرسةةة الوصةةفية ،وفهرسةةة طتلةةف أشةةكال أوعيةةة املعلومةةات،
وعالقة الفهرسة بالتو يق ،وحملة عن رؤوس املوضوعات العربية والدولية.

 1230كي ي ء املركب ت س الدضوي  4 :س ا ت مدت د  3نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1135كيمياء العناصر
يوضةةح هةةذا املقةةرر البنةةاء الةةذري ،الرتابةةط األيةةوني ،الرتابةةط التسةةاهمي ،تاقةةة الرتابةةط،
اجلزيئةةةات الثنائيةةةة الةةةذرات ،اجلزيئةةةات متعةةةددة الةةةذرات ،عالقةةةة الةةةربط بالبنةةةاءات اجلزيئيةةةة
ونشةةاتها ،معقةةدات ( مرتاكبةةات ) العناصةةر االنتقاليةةة أفةةالك ( )Dواسةةتخدامها يف الةةربط،
املعقةةدات مثانيةةة األوجةةه ،رباعيةةة األوجةةه واملسةةطحة املربعةةة ،مقدمةةة إىل املركبةةات العضةةوية
الفلزيةةةة ،الةةةربط يف املةةةواد الصةةةلبة أنةةةواع املةةةواد الصةةةلبة ،املةةةواد الصةةةلبة اجلزيئيةةةة ،الفلةةةزات،
الالفلزات واجلزء العملي.

 1231تصريف  3 :)1س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
مفهةوم التصةةنيف وأهميتةةه للمكتبةةات ومراكةةز املعلومةةات ،والتطةةور التةارخيي للتصةنيف،
ومبادئ التصنيف ووظائفه وغاياته ،ومميزات وخصائص نظام التصنيف اجليد ،وترآ تصةنيف
املةةواد املكتبيةةة ،ونظةةم التصةةنيف احلديثةةة ،وأهميةةة رمةةز التصةةنيف وأنواعةةه ووظائفةةه ،وأنظمةةة
التصنيف العاملية نظام تصنيف ديوي العشري ،ونظام تصنيف مكتبة الكوجنرس ،وتطبيقات
عملية.

 1232تغذي اإلنس ن 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1134علوم حياتية عامة ()2
يوضةةح هةةذا املقةةرر التغذيةةة وجسةةم اإلنسةةان ،النشةةويات ،الةةدهون ،الربوتينةةات ،الطاقةةة،
الفيتامينات ،املاء والعناصر املعدنية ،التغذية خالل دورة حياة اإلنسان.

 1233الشكل الرتكيب للك ئر ت احلي  /نب ت 3 :س ا ت مدت د  2نظةري1 ،
ا لي)
متطلب سابق 1226جمموعة الكائنات احلية
يوضةةح هةةذا املقةةرر اخلصةةائص واملميةةزات الرتكيبيةةة للنباتةةات بدائيةةة النةةوى ،والنباتةةات
حقيقية النوى ( الوعائية والالوعائية ) ،مع االهتمام بطرآ تكا رهةا وتةرآ حياتهةا وربطهةا معةاً
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من ا لناحية التطويرية ،لتشمل الطحالةب الزرقةاء املخضةرة ،والطحالةب األخةرى ،والكبةديات،
واألشنات ،والسرخسيات ،ومعراة البذور ،ومغطاة البذور ،واجلزء العملي.

 1235األخالق حق املؤلف 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
تعريةةف مفهةةوم األخةةالآ وأخالقيةةات املهةةن بشةةكل عةةام ،واألخالقي ةات املهنيةةة للع ةاملني يف
جمال املكتبات واملعلومات ،حقةوآ املليةة الفكريةة ،حةق املؤلةف ،القةوانني واألنظمةة الضةابطة
حلقوآ امللكية الفكرية بكل عام وحق املؤلف بشكل خاص حمليا وعامليا ،املنظمةات العامليةة
واملؤسسات احمللية املسؤولة عن هذ احلقوآ ،تبيعة حق املؤلف والنظريات املختلفة الةيت توضةح
هذا احلق ،شرو محاية حقوآ أصحاب املصةنفات ،احلمايةة الدوليةة حلةق املؤلةف واالتفاقيةات
الدولية املنظمة لذلك ،احلقوآ اجملاورة حلق املؤلف.

 1236املراجع مص ر املدلوم ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
مصادر املعلومات املطبوعة والسمعبصرية وأهميتها ،وأنواعها ،مصادر املعلومات يف العلةوم
اإلنسانية واالجتماعية والبحتة والتطبيقية ،مصادر املعلومةات الةيت حتةدد كمراجةع ،املكتبةات
االلكرتونيةةة ،النشةةر االلكرتونةةي ،مفهةةوم وأهميةةة مص ةادر املعلومةةات االلكرتونيةةة يف مراكةةز
املعلومةةةات واملكتبةةةات ،أنةةةواع مصةةةادر املعلومةةةات االلكرتونيةةةة وتة ةرآ اختيارهةةةا والتةةةزود بهةةةا
واسرتجاعها وتقييمها ،قواعد البيانات االلكرتونيةة ،شةبكات املعلومةات ،االنرتنةت واسةرتجاع
املعلومات االلكرتونية ،نقل وتبادل املعلومات ،حقوآ امللكية الفكرية ،تطبيقات عملية

 1238مص ر املدلوم ت اجمل ني  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1224بناء وتنمية مصادر املعلومات
مصةةادر املعلومةةات بأشةةكاهلا وصةةورها وصةةيغها املختلفةةة ،النشةةر االلكرتونةةي ،الكتةةب
الرقميةةةةة ،املراجةةةةع الرقميةةةةة ،اجملةةةةالت الرقميةةةةة ،املسةةةةتودعات الرقميةةةةة ،قواعةةةةد البيانةةةةات
االلكرتونيةةة ،االنرتنةةت ودورهةةا لتةةوفري وعةةرض املعلومةةات االلكرتونيةةة ،حمركةةات البحةةث
بشكل عام واملتخصصة منها ألغراض البحث العلمي بشكل خاص ،البحث البسةيط والبحةث
املتقةةدم يف حمركةةات البحةةث ،مصةةادر املعلومةةات متاحةةة املصةةدر ،حقةةوآ امللكيةةة الفكريةةة
ومصادر املعلومةات االلكرتونيةة ،أخالقيةات التعامةل مةع املصةادر االلكرتونيةة .تطبيقةات عمليةة
على كيفية الوصول إىل املصادر العلمية اجملانية على االنرتنت.
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 1250ئيكلي املدلوم ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي )
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات
يهةةدف هةةذا املقةةرر اىل تزويةةد الطالةةب باملفةةاهيم النظريةةة والعمليةةة بهياكةةل املعلومةةات ،
تراكيةةب الو ةةائق  ،وصةةف البيانةةات  ،اسةةاس بنيةةة املعلوم ةات  ،املهةةام  ،االدوات  ،التصةةفح ،
البحث  ،الرتميز  ،السيطرة على املفردات ومكانز املعلومات ،تصنيف وحتليل املعلومات.

 1251تص يم تطبيق ت الويب 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1250هيكلية املعلومات
يغطي هذا املساآ املفاهيم التالية أنواع واجهات االستخدام ،دعم نظةم التشةغيل لواجهةات
االستخدام ،متطلبات املستخدم ،واجهات االسةتخدام الرسةومية ،عناصةر واجهةات االسةتخدام
الرسومية ،التفاعل مع واجهة االستخدام ،مناذج وترآ تصميم و فحص واجهات االستخدام.

 1252مقدمة ة اىل اخل ةةدم ت املوجهة ة خ ةةدم ت الوية ةب  3 :سة ة ا ت مدت ةةد 2
نظري 1 ،ا لي )
متطلب سابق  1250هيكلية املعلومات
يغطةي هةذا املسةاآ املفةاهيم التاليةةة مقدمةة حةول ،XML Schema ،DTD ،XML
التعرف على  XPath XSLTوكيفية استخدامها يف حتويل صفحات  XMLإىل ملفات مةن
أنواع أخرى .أهمية  XMLيف تطبيقات خدمات الويب  .Web Serviceأهمية  XMLيف ربط
التطبيقات املختلفة ( ،)System Integrationلغة  XMLوقواعد البيانات وقواعد البيانات
العالئقيةة  ،واجهةات برجمةة التطبيقةات( DOMو  ، (SAXدور  XMLيف الويةب لتوةيةع
البيانات من خالل وظائف وخدمات الويب ) SOAPو.) REST

 1262حتليل الدارات الكهرب ئي االلكرت ني  4 :س ا ت مدت د  2نظري2 ،ا لي).
متطلب سابق  1160أساسيات الدارات الكهربائية
حتليةل الةةدارات الكهربائيةةة املختلفةةة ( )DC, ACودارات الةةرنني والةةدارات االلكرتونيةةة
املختلفةةة " دارات تطبيقةةات الثنةةائي " الةةديود" ،مكةةربات اإلشةةارة الصةةغرية ،مك ةربات اإلشةةارة
الكةةبرية " مكةةربات القةةدرة " ،دارات املذبةةذبات ،املضةةخات التشةةغيلية " مكةةربات العمليةةات "،
الدارات املتكاملة وتصنيفاتها ".
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 1264اتص الت  3 : )1س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي )
متطلب سابق  1262حتليل الدارات الكهربائية وااللكرتونية
مفةةاهيم نظةةام االتصةةال والةةذي يشةةمل متثيةةل اإلشةةارات والةةنظم ،حم ةوليّ فورييةةه والبةةالس
وتطبيقاتهما ،تكنولوجيا التضمني التناظري والضوضاء ،التحويل الثنةائي الرقمةي ،املرشةحات
التناظرية والرقمية ،الرتاسل باستخدام النطاآ األساسي ،ونظم االتصاالت اهلاتفية والضوئية.

 1265الوس ئط املتدد  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي )
متطلب سابق  0102احلاسوب
الوسائط املتعددة مفهومها واستخداماتها ،الوسائط املتعددة وانسياب البيانات ،الصوتيات
والسمعيات ،الصور والرسوم التخطيطية ،الرؤيا واحلركة ،تقنيات ضةغط البيانةات ،التخةزين
املرئةةي ،أنظمةةةة اتصةةةال للوسةةةائط املتعةةةددة ،الو ةةةائق ،النصةةةوص اهلجينةةةة والوسةةةائط اهلجينةةةة،
واجهات املستخدم ،التزامن ،التجريد يف الربجمة ،تطبيقات الوسائط املتعددة وبرجمياتها.

 1266تقري تص يم صدح ت الويب 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي )
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات
صفحات الويةب واسةتخداماتها ،مواقةع الويةب ومراحةل بنائهةا ،مزايةا وخصةائص صةفحات
ومواقع الويب ،برجميات إنشاء مواقع الويب ،تكنولوجيا الوسةائط املتعةددة املسةتخدمة يف بنةاء
املواقع ،حجز املواقع واستضافتها.

 1272برجمي ت تطبيق ت أمن املدلوم ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي )
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات  1171 ،أساسيات أمن املعلومات
يوفر هذا املساآ املعرفة والتقنيات الالةمة لبناء أي أنظمة أو تطبيقةات تةدعم جمةاالت أمةن
املعلومةةات ،وكةةذلك لتطةةوير املهةةارات الالةمةةة لالسةةتفادة مةةن اهلياكةةل احلديثةةة للغةةات الربجمةةة
املستخدمة وبنيتها لدعم املبادئ الرئيسية يف جمال أمن البيانات لبناء التطبيقات واألنظمة.
أهداف املقرر يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة بالتقنيات الالةمةة لبنةاء انظمةة
وتطبيقيات تةدعم جمةاالت يف امةن املعلومةات وكةذلك املبةادئ الرئيسةية يف جمةال امةن البيانةات
لبناء التطبيقات.
طرجةةات املقةةرر اكتسةةاب املهةةارات الالةمةةة انظمةةة وتطبيقيةةات يف جمةةال امةةن املعلومةةات
وكذلك تعلم برجميات متقدمة يف امن املعلومات.
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 1276جرب خطي 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
املصفوفات وأنظمة املعةادالت ،فضةاء املتجهةات ،االسةتقالل واألبعةاد ،التحةويالت اخلطيةة
واملصفوفات ،نظرية املصفوفة ،نظرية التحويالت اخلطية ،متثيل التحويالت اخلطية مبصةفوفة
القيم املميزة واملتجهات املميزة.

 1277االخالقي ت التشريد ت احل سوبي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1171أساسيات أمن املعلومات
يركز املقرر على السلوك األخالقي املرتبط باستخدام احلاسبات .و يشمل املقرر مواضةيع
املسةةؤوليات املهنيةةة واألخالقيةةة ،امةةن املعلومةةات واحلاس ةبات ،اخلصوصةةية و احلوس ةبة ,وجةةرائم
احلاسب كما يوفر هةذا املقةرر حملةة عامةة عةن اإلجةراءات القانونيةة الةيت ينطةوي عليهةا التنفيةذ
واحلفاظ على األمةن يف نظةم املعلومةات .أيضةا سةيقوم الطةالب بدراسةة االنتهاكةات واخلروقةات
األمنية فيما يتعلق بالقوانني واألنظمة ذات الصلة ،وسيتم استخدام دراسات احلالة لتحليل اآل ةار
القانونية ملسائل أمن املعلومات.
اهداف املقرر يهدف هذا املقةرر اىل تزويةد الطالةب أخالقيةات والتشةريعات احلاسةوبية ،
كمةةا يقةةدم املسةةؤوليات املهنيةةة واالخالقيةةة يف امةةن املعلومةةات واحلاسةةبات واحلوسةةبة واجلةةرائم
احلاسب  ،كما يوفر حملةة عامةة عةن اإلجةراءات القانونيةة الةيت ينطةوي عليهةا التنفيةذ واحلفةاظ
على االمن يف نظم املعلومات.
طرجةةات املقةةرر اكتسةةاب الطالةةب األخالقيةةات والتشةةريعيات احلاسةةوبية يف التعامةةل مةةع
اجلرائم احلاسوب كما ايضا يقدم اإلجراءات القانونية يف احلفاظ على امن املعلومات.

 1280ري ضي ت مردصل  2 :س ا مدت د  2نظري ).
متطلب سابق  1100تفاضل وتكامل ()1
النماذج الرياضية ،املسببات الرياضية ،ترآ الربهنةة ،تةرآ تصةحيح الةربامج احلاسةوبية،
تعريف اجملموعات والعمليات عليها ،العالقات وأنواعها ،املخططات والتفرعات ،ترآ البحةث،
التجزئة ،االقرتانات وأنواعها ،اخلوارةميات وترآ العد.
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 1281مب ئ التحليل الدد ي 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1200تفاضل وتكامل ( 1187 ، )2معاجلة البيانات
مقدمةةة يف التحليةةل العةةددي تةةرآ حةةل املعادلةةة غةةري اخلطيةةة ذات املةةتغري الواحةةد ،الطةةرآ
املباشرة حلل املعادالت اخلطية ،الطرآ غري املباشرة حلل املعادالت اخلطيةة ،تريقةة نيةوتن حلةل
املعادالت غري اخلطية  ،التقريب ،االستكمال ،التكامالت العددية.

 1284حبوث الد لي ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1276جرب خطي
املفاهيم األساسية ومنهجية حبوث العمليات ،الربجمةة اخلطيةة ( الطريقةة البيانيةة ،تريقةة
سةةيمبلكس ،املزدوجةةة وحتليةةل الثبةةات ) ،املسةةائل اخلاصةةة بالربجمةةة اخلطيةةة ( مشةةاكل النقةةل
والتعةةيني ومنةةاذج التةةدفق يف الشةةبكات ) ،نظريةةة القةرارات ،نظريةة صةةفوف االنتظةار ،التحليةةل
الشبكي ،نظرية املباريات ومالحق لكل وحدة تعتمد استخدام الربجمة .QSB+

 1290تص يم مرطق احل سوب 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1280رياضيات منفصلة 0102 ،احلاسوب
األنظمة العددية وأنظمة الرتميز واملنطق الثنائي ،اجلرب البولي ،البوابات املنطقية ،تبسيط
الةةةةدوال املنطقيةةةةة ،املنطةةةةق التةةةةوافقي ،املنطةةةةق التةةةةوافقي /التتةةةةابعي ،النطاتةةةةات ،العةةةةدادات
املسجالت ،الذاكرة ،الدوائر املنطقية احلسابية ،مدخل إىل املعاجلةات ،التطةورات الراهنةة يف
منطق احلاسوب وتطبيقاتها العملية.

 1291برجم  4 :)1س ا ت مدت د  2نظري 2 ،ا لي).
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات
املفاهيم األساسية لتطوير الربجمة الكينونية ،الرتاكيب واألصناف ،املصفوفات والقوائم
املتصةةةلة ،الةةةدوال الصةةةديقة والعمليةةةات ،األصةةةناف املشةةةتقة والقوالةةةب ومعاجلتهةةةا ،اسةةةتخدام
املكتبات القياسية باستخدام لغة

 ،Cمعاجلة امللفات بلغة .C++
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 1295برجم  4 :)2س ا ت مدت د  2نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  1291برجمة ()1
نشةةأة لغةةة جافةةا مزاياهةةا واسةةتخداماتها ،املفةةاهيم األساسةةية للربجمةةة الكينونيةةة ومزاياهةةا
واملةةتغريات ،املشةةغالت والتعةةابري " احلسةةابية واملنطقيةةة و العالئقيةةة " عةةل الةةتحكم الشةةرتية
والتكرارية ،عل معاجلة االستثناءات  ،الرموة والسالسل الرمزية وأصناف األرقام ،األصناف
واملنةةاهج إنشةةائها وخصائصةةها املختلفةةة وأدواتهةةا واسةةتخداماتها وآليةةة التعامةةل معهةةا ،الواجهةةات
واحلزم خبصائصها املختلفة كيفيةة إعالنهةا وتنفيةذها وإدارتهةا ،االسةتثناءات قةذفها والتقاتهةا
ومعاجلتهةةا وآليةةة إنشةةائها واسةةتخدامها ،برجمةةة القنةةوات املتعةةددة إنشةةائها وتنفيةةذها ،أساسةةيات
اإلدخال واإلخراج وملفات القراءة و الكتابة ،أساسيات الرسومات والصور وآلية معاجلتها.

 1296تركيب البي ن ت تص يم اخلوارزمي ت 4 :س ا ت مدت د  2نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  1291برجمة ()1
ترآ متثيل البيانات وحتليل اخلوارةميةات رياضةيا  ،تركيةب البيانةات وانواعهةا  ،معاجلةة
القوائم واجلداول والسالسل الرمزية ،الطوابري واملكدسات ،اهلياكل الشجرية واملخططةات ،
تقنيات الفرة والبحث والربجمة  ،حتليل اخلوارةميات  ،ترآ تقييم اخلوارةميةات  ،تقيةيم وقةت
تشةةغيل اخلوارةميةةات  ،تقيةةيم سةةعة الةةذاكرة للخوارةميةةات  ،امثلةةة طتلفةةة للخوارةميةةات  ،مةةع
حتليلها وتقييمها من حيث الوقت وسعة الذاكرة  ،تصنيف اخلوارةميات.

 1301ئردس اقليدي  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يركةةةز هةةةذا املقةةةرر علةةةى البنةةةاء الرياضةةةي هلندسةةةة إقليةةةدس ،تطةةةابق املثلثةةةات ،التشةةةابه،
التكافؤ ،الدائرة ،متواةي األضالع ،املستقيمات واملستويات يف الفضاء ،اجملسمات.

 1302االحت الت 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1200تفاضل وتكامل ()2
يتناول هذا املقرر االقرتان االحتمةالي وقةوانني االحتمةاالت ،املةتغريات العشةوائية واملقةاييس
املتعلقةةةة بهةةةا ،بعةةةض التوةيعةةةات االحتمةةةالي اخلاصةةةة واملنفصةةةلة واملتصةةةلة ،توةيعةةةات املةةةتغريات
العشوائية ،التقارب االحتمالي.
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 1303حتليل متجه ت 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1200تفاضل وتكامل ()2
يتنةةةاول هةةةذا املقةةةرر جةةةرب املتجهةةةات ،تفاضةةةل االقرتانةةةات املتجهة ةة وتكامالتهةةةا اخلطيةةةة
والسطحية واحلجمية ،نظرية جرين ،نظرية جاوس ،نظرية ستوكس ،اإلحدا يات االءنائية.

 1304حتليل حقيقي  3 :)1س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1100تفاضل وتكامل ( 1202 ، )1أساسيات الرياضيات
يتنةةاول هةةذا املقةةرر خةةواص األعةةداد احلقيقيةةة ،الفةةرتات املفتوحةةة واملغلقةةة ،نق ةط التجمةةع
للمجموعةةةةات ،اجملموعةةةةات املرتاصةةةةة ،نظريةةةةة هةةةةاين بوريةةةةل ،املتتاليةةةةات ،نظريةةةةة بولزانةةةةو -
فرياسةةةرتاس ،خاصةةةية كوشةةةي ،االقرتانةةةات ونهاياتهةةةا ،نظريةةةة النهايةةةات االقرتانةةةات املتصةةةلة،
االتصةةال املنةةتظم ،مشةةتقة االقرتانةةات مبةةتغري واحةةد ،نظريةةة القيمةةة املتوسةةطة ،تكامةةل رميةةان،
النظرية األساسية للتكامل.

 1320امليك نيك الكالسيكي  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1124فيزياء عامة ()1
يتناول هذا املقرر قوانني نيوتن يف احلركة ،حركة جسيم يف بعدين و ال ةة أبعةاد ،القةوى
املركزيةةة ،حركةةة نظةةام مةةن اجلسةةيمات ،ديناميكةةا األجسةةام اخلاسةةئة ،مبةةادئ امليكانيكةةا
التحليلية ( معادالت الغرانج ).

 1321االحي ء الدقيق  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1134علوم عامة حياتية ()2
يوضةةةح هةةةذا املقةةةرر العالقةةةات الرتكيبيةةةة والوظيفية ةة يف اخلاليةةةا بدائيةةةة النةةةوى ،والنمةةةو
امليكروبي وتأ ر يف البيئة وعواملةها ،والورا ةة يف البكترييةا والفريوسةات وبةاألخص العا يةات،
كمةةا تشةةمل األمنةةا الغذائيةةة للبكترييةةا مثةةل ذاتيةةة التغذيةةة وطتلفةةة التغذيةةة ،ودراسةةة أنةةواع
طتارة من البكترييا وتعرفها من خالل تفاعلها مع صبغة اجلرام ،والعالقات التعايشية بني هذا
األنةةواع كالبكترييةةا املثبتةةة للنةةيرتوجني ،والبكترييةةا املهمةةة يف الصةةناعة والغةةذاء واسةةتغالهلا
ألغراض التنمية والبكترييا املرضية مع دراسة أهم األمراض املعدية وترآ الوقاية منها ،واجلزء
العملي.
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 1323الدطري ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1321األحياء الدقيقة
يتنةةةةاول هةةةةذا املقةةةةرر اجملةة ةاميع الفطريةةةةة ومكوناتهةة ةا ،تركيبهةةةةا وتكا رهةةةةا ،بيئاتهةةةةا
وفسيولوجيتها ،أهميتها االقتصادية ،واجلزء العملي.

 1324االئتوازات املوج ت 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1126فيزياء عامة ( 1205 ، )2معادالت تفاضلية (أو متزامن)
يتنةةةةاول هةةةةذا املقةةةةرر احلركةةةةة التوافقيةةةةة البسةةةةيطة واملخمةةةةدة ،االهتةةةةزاةات القسةةةةرية
( ،)Forcedاالهتةةةزاةات املتقارنةةةة ( ،)Coupledاملوجةةةات املستعرضةةةة ،املوجةةةات الطوليةةةة،
املوجات الكهرومغناتيسية.

 1325الم ظ ئف الرب ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1134علوم حياتية عامة ()2
يتنةةةاول هةةةذا املقةةةرر العمليةةةات احليويةةةة األساسةةةية يف فسةةةيولوجيا النبةةةات لتشةةةمل عمليةةةات
امتصاص املاء وانتشار داخةل النبةات ،وعمليةات النقةل والنحةت والبنةاء واهلةدم يف السةكريات،
وعملية البناء الضوئي ،ومراجعةة سةبل تغذيةة النبةات ومنةو وتنظةيم العمليةات احليويةة يف النبةات
باهلرمونات ،واجلزء العملي.

 1326الوراث الم احلي اجلوي ي 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1134علوم حياتية عامة ()2
يتنةةاول هةةذا املقةةرر قةةانوني منةةدل ،والتحليةةل اإلحصةةائي لإلنسةةان ( الذريةةة ) ،ودور الكةةر
وموسومات ( الصبغيات ) يف حتديد اجلنس ،واالختالفات الرتكيبية فيها ،والرتكيب اجلزيئي
للجينةة ( املور ةةة ) وتضةاعفها وتنسةةيلها ( الكلونةة ) ،وماهيةةة الطفةرات وآليةةة حةدو ها ،والورا ةةة
السيتوبالةمية.

 1327كي ي ء فيوي ئي ا لي  2 :س ا مدت د  2ا لي)
متطلب سابق  1335كيمياء فيزيائية ()2
يركز هذا املقرر على السعة احلرارية للغةاةات ،حةرارة التفاعةل األيةوني ،حةرارة احمللةول،
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.

 1328ميك نيك الكم 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1222الفيزياء الرياضية ( 1221 ،)1فيزياء حديثة
يتناول هذا املقرر حمدودية الفيزياء الكالسيكية ،احلةزم املوجبةة وعالقةات الالحتديةد،
معادلةةةة شةةةرودنغر ،الةةةزخم الةةةدوراني والةةةربم ( ،)Spinالةةةدوال الصةةةحيحة والقةةةيم الصةةةحيحة
( ،)Eigen Valuesاجلهةةود يف بعةةد واحةةد ،املذبةةذب التةةوافقي البسةةيط ،ذرة اهليةةدروجني،
مقدمة يف نظرية االضطراب.

 1329كي ي ء اضوي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1129كيمياء عامة ()2
يتنةةةةةةاول هةةةةةةذا املقةةةةةةرر الةةةةةةروابط الكيميائيةةةةةةة يف املركبةةةةةةات العضةةةةةةوية ،املركبةةةةةةات
اهليدروكربونية ،تفاعالت املركبات اهليدروكربونية األليفاتية هاليدات األلكيل ،املركبات
األروماتيةةةةة ،الكحةةةةوالت واإليثةةةةرات والفينةةةةوالت ،وااللدهيةةةةدات والكيتونةةةةات ،األمحةةةةاض
الكربوكلسية ومشتقاتها ،األمينات ،واجلزء العملي.

 1330كي ي ء حتليلي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1129كيمياء عامة ()2
يوضح هذا املقرر األخطاء والتعامل االحصائي مع النتائج التحليلية ،ترآ التحليل الكمةي
الوةنية ،اتزان األمحاض والقواعد ،معايرات تكون املركبات املعقةدة ،اتةزان األمةالل شةحيحة
الذوبان يف حماليلها ،مقدمة يف التحليةل الطيفةي والتحليةل الكرومةاتوغريف ،طتةرب الكيميةاء
التحليلية ،واجلزء العملي.

 1331كي ي ء حيوي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1329كيمياء عضوية
يتنةةةةاول هةةةةذا املقةةةةرر السةةةةكريات ،والشةةةةحميات ،واألمحةةةةاض االمينيةةةةة والببتيةةةةدات،
والربوتينات ،واإلنزميةات والفيتامينةات ،واالسةتقالب وعمليةات اهلةدم وانتةاج الطاقةة ،وكيميةاء
األمحاض النووية ،واجلزء العملي.
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 1332الديوي ء احلراري  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1221فيزياء حديثة
يركز هذا املقرر على قوانني الديناميكا احلرارية وتطبيقاتها ،درجةة احلةرارة ،معةادالت
احلالةةة ،كميةةةة احلةةرارة ،الطاقةةةة الداخليةةة ،االعةةةتالج ( ،)Entropyاالنعكاسةةية ،الصةةةفر
املطلةةةةق وظةةةةواهر درجةةةةات احلةةةةرارة املنخفضةةةةة ،امليكانيكةةةةا اإلحصةةةةائية ،مفهةةةةوم الطاقةة ةة
( )Ensembleاإلحصائي وخباصة القانوني منه.

 1333طرق التحليل اآللي 4 :س ا ت مدت د  3نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1330كيمياء حتليلية
يتناول هذا املقرر حتليل تيفي ( امتصاص وانبعاث ذري ،أشعة حتت احلمةراء ،أشةعة فةوآ
بنفسةةجية ومرئيةةة ،الةةرتاول املغناتيسةةي النةةووي ( ،)NMRحتليةةل كهربةةائي ( قيةةاس اجلهةةد
واملعايرة ،البلوغرافيا ،التوصيل الكهربائي ،الكرتوفوريس ) ،حتليل كروماتوغرايف بأنواعه
املختلفة ،حتليل حراري ( األنواع الشائعة ).

 1334كي ي ء فيوي ئي  3 :)1س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1135كيمياء العناصر
يتناول هذا املقرر تبيعة الكيمياء الفيزيائية وسلوك الغاةات ( مثالية ،غةري مثاليةة ،إسةالة
الغةةاةات ،النظريةةة احلركيةةة) ،قةةوانني الةةديناميكا احلراريةةة ودواهلةةا ( ،)G.S.H.Eاالتةةزان
الفيزيةةةائي والكيميةةةائي يف حةةةاالت املةةةادة الةةةثالث وتةةةأ ر بالعوامةةةل املختلفةةةة كدرجةةةة احلةةةرارة
والضغط ،خواص حملاليل العامة وقوانينها الفيزيائية ( مثالية وغري مثالية).

 1335كي ي ء فيوي ئي  3 :)2س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1334كيمياء فيزيائية ()1
يتنةةاول هةةذا املقةةرر االتةةزان يف احملاليةةل األيونيةةة القويةةة والضةةعيفة واخلاليةةا الكهربائيةةة (
الذائبيةةة ،قةةانون ديبةةاي ،)... ،حركيةةة التفةةاعالت الكيميائيةةة وقيةةاس سةةرعتها ،نظريةةة معةةدل
سةةرعة التفاعةةل الكيميةةائي ،البنيةةة الذريةةة واجلزيئيةةة ،اخلةةواص الفيزيائيةةة والبنيةةة اجلزيئيةةة (
القطبية ،اللزوجة ،التوتر السطحي ... ،األتياف اجلزيئية ) ،احلالة الصلبة وكيمياء السطول.
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1336الم املر ا  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1227الشكل والرتكيب للكائنات احلية /حيوان
يقدم هةذا املسةاآ مقدمةة آلليةات املناعةة يف اإلنسةان واحليةوان .كةذلك اخلصةائص العامةة
لالسةةتجابات املناعيةةة .للخاليةةا واألنسةةجة يف اجلهةةاة املنةةاعي .وكةةذا تفعيةةل اخلاليةةا اللمفاويةةة
وخاصة آليات االسستجابة املناعية ضد امليكروبات ،ونقص املناعة (اإليدة)؛ واألمراض املناعية
الذاتيةة ،والناجتةةة عةن ةرع االعضةةاء .وسةيتم الرتكيةةز علةى العالقةةة بةني خاليةةا جهةاة املناعةةة يف
إنتاج االستجابات املناعية واجلزيئات يف السيطرة على هذ التفاعالت.

 1337تصريف  3 :)2س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1231تصنيف ()1
دراسةةة تصةةنيف ديةةوي العشةةري وتصةةنيف مكتبةةة الكةةوجنرس والتعةةديالت عليهةةا لةةتالئم
املكتبات العربية ،مع الرتكيز على التطبيق العملي إلكساب الطلبة املهارات واخلربات العملية
لتصنيف طتلف أشكال أوعية املعلومات من خالل تطبيق قوانني التصنيف احلديثةة ،وتصةنيف
املواد حسةب حاجةات املسةتفيدين يف بيئةات خاصةة ،وحةل املشةكالت العمليةة الةيت قةد تةواجههم
أ نةةاء العمةةل .وبنةةاء وحتليةةل األرقةةام يف تصةةنيف دي ةوي العشةةري ،تصةةنيف املوضةةوعات املركبةةة
واملتخصصة ،الكشاف التحليلي ،اإلحاالت ،اجلداول املساعدة ،التصنيف مبساعدة اإلنرتنت.

 1338املك نو الدهرس املوضواي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1229الفهرسة الوصفية
مصةةادر املعلومةةات بأشةةكاهلا وصةةورها وصةةيغها املختلفةةة ،النشةةر االلكرتونةةي ،الكتةةب
الر قميةةةةة ،املراجةةةةع الرقميةةةةة ،اجملةةةةالت الرقميةةةةة ،املسةةةةتودعات الرقميةةةةة ،قواعةةةةد البيانةةةةات
االلكرتونيةةة ،االنرتنةةت ودورهةةا لتةةوفري وعةةرض املعلومةةات االلكرتونيةةة ،حمركةةات البحةةث
بشكل عام واملتخصصة منها ألغراض البحث العلمي بشكل خاص ،البحث البسةيط والبحةث
املتقةةدم يف حمركةةات البحةةث ،مصةةادر املعلومةةات متاحةةة املصةةدر ،حقةةوآ امللكيةةة الفكريةةة
ومصادر املعلومةات االلكرتونيةة ،أخالقيةات التعامةل مةع املصةادر االلكرتونيةة .تطبيقةات عمليةة
على كيفية الوصول إىل املصادر العلمية اجملانية على االنرتنت.
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 1339الدهرس االلكرت ني  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1229الفهرسة الوصفية
نظريةات ومبةادىء وتطبيقةات الوصةف الببليةةوغرايف ،تطبيقةات املعةايري الدوليةة مثةل قواعةةد
الفهرسةةةة األجنلوأمريكيةةةة ( )AACR2والتقةةةنني الةةةدولي للوصةةةف الببليةةةوغرايف (،)ISBD
الفهرسةة املقةروءة آليةا ( )MARC 21وإنشةاء التسةجيالت الببليوغرافيةة يف فهةارس املكتبةات
والبيئات اإللكرتونية ،إنشاء تسجيالت مارك الببليوغرافية ألشكال مصادر املعلومات املختلفة
باسةةةتخدام تركيبةةةة مةةةارك  ،21امليتاداتةةةا ،وصةةةف وإتاحة ةة املصةةةادر( ،)RDAنظةةةم املكتبةةةة
املتكاملة املبنية على احلاسوب ( ،)ILSالفهارس اآللية ( ،)OPACSالفهرسة بالنسخ.

 1341املكتب ت الرق ي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1224بناء وتنمية مصادر املعلومات
تعريةةف املكتبةةة الرقميةةة وأهةةدافها وأبعادهةةا وخصائصها،النشةةر اإللكرتونةةي ،مصةةادر
املعلومةةةات الرقميةةةة وتنميتهةةةا ،إدارة مصةةةادر املعلومةةةات الرقميةةةة وخةةةدماتها ومتطلباتهةةةا الفنيةةةة،
وظائف املكتبات الرقمية وأنشةطتها ،الرقمنةة واالختةزان الرقمةي ،امللكيةة الفكريةة ومصةادر
املعلومات الرقمية ،أمةن املصةادر الرقميةة ،الوسةائط املتعةددة وتطبيقاتهةا ،االنرتنةت واملكتبةات
الرقمية ،قواعد البيانات اإللكرتونيةة ،املنظومةة الوتنيةة للمكتبةات الرقميةة ،إعةداد العةاملني
وتنميتهم يف جمال املكتبات الرقمية ،مناذج عاملية.

 1342تكشيف استخالص 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1338املكانز والفهرسة املوضوعية
الضبط الببليوغرايف ،التحليل املوضوعي ،مفهوم التكشةيف واالسةتخالص وأهميتهمةا يف
اسةةرتجاع املعلومةةات ،وظةةائف الكشةةافات وأنواعهةةا وأشةةكاهلا ،أنةةواع التكشةةيف التقليديةةةة
واحملسةةةوبة ،املكةةةانز وقةةةوائم رؤوس املوضةةةوعات واسةةةتخداماتها ،لغة ةات التكشةةةيف ،تقيةةةيم
الكشةةةافات والتكشةةةيف ،اجلوانةةةب العمليةةةة والفنيةةةة يف إعةةةداد الكشةةةافات ،االسةةةتخالص
واملستخلصات وأهدافها ووظائفها ،خطوات إعداد املستخلص ومكوناته ،أنةواع املستخلصةات،
تقييم املستخلصات ،االسةتخالص احملوسةب ،قواعةد البيانةات وشةبكات املعلومةات واالنرتنةت،
تطبيقات عملية.
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 1344تسويق خدم ت املدلوم ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وإدارتها
املعلومةةات ماهيتهةةا وأهميتهةةةا ،خةةدمات املعلومةةةات ،التعريةةف بقيمةةةة املعلومةةات  ،مفهةةةوم
اقتصةةاديات املعلومةةات ،اسةةتثمار املعلومةةات ،مفهةةوم التسةةويق بشةةكل عةةام ،مبادئةةه ونظرياتةةه،
مفهوم تسويق املعلومات وتطور وأهميته وأهدافه وأساليبه احلديثة .املزيج التسةويقي وعناصةر ،
سوآ املعلومات وحبوث السوآ واملستفيدين ،املنافسة واملساومة واالتصال ،اسةرتاتيجيات تسةويق
املعلومات وخدماتها ،التسويق االلكرتوني للمعلومةات وخةدماتها ،مشةكالت تسةويق املعلومةات
وخدماتها.

 1353تص يم االمن ط 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1295برجمة ()2
يغطةةي هةةذا املسةةاآ املفةةاهيم التاليةةة النمةةاذج الشةةيئية  ،القي ةود املفروضةةة عل ةى التصةةاميم
الشيئية التقليدية ،احلل القياسي للنمذجة الشيئية،أمنا التصميم البنائيةة ،اسةرتاتيجيات بنةاء
خوارةميات األمنا  ،مقدمة لتصميم األمنا  ،أمنةا التصةميم احملوسةبة ،ومنةط الواجهةات،
األمنةةا التكيفيةةة ،مقدمةةة لبنةةاء األمنةةا  ،اخلصةةائص املشةةرتكة وحتليةةل املةةتغريات ،تنسةةيق
األمنا ،العالقةةات ،املسةةؤوليات والتعةةاون ،تةةرآ قولبةةة األمنةةا  ،وصةةف لكيفيةةة إجيةاد حلةةول
للمشاكل املتكررة يف تراكيب النظةام ،حةل مشةكلة  CAM / CADمةن خةالل األمنةا ،
االسرتاتيجيات املتبعة لتنفيذ األمنا وتشغيلها.

 1356التص يم التد الي اجلرافيكي 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1265الوسائط املتعددة
يهةةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل التعريةةةف بالتصةةةميم التفةةةاعلي  ،اسةةةتخداماته أدوات التفاعة ةل مةةةع
املسةةتخدم وتقنياتهةةا (الرسةةومات ،الصةةوت ،اخل)  ،وشةةرل معةةايري تصةةميم موقةةع تفةةاعلي حبيةةث
يتفاعل املستخدم باملوقع ويتأ ر فيه .شرل برجميات التصميم التفاعلي.

 1370اتص الت  3 :)2س ا ت مدت د  2نظري1 ،ا لي)
متطلب سابق  1264اتصاالت ()1
مفةةةةاهيم تقنيةةةةة املعلومةةةةات واسةةةةتخداماتها وتقنيةةةةة إرسةةةةال املعلومةةةةات وأنظمتهةةةةا ونظريةةةةة
االحتماالت ,واملغريات العشوائية ومفاهيم أنظمة التعديل النبضةي والتعةديل الرقمةي وأساسةيات
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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
ينتجها املنبع ومنبع املعلومات واالنرتوبي وشفرة هوفمان و تشفري القناة والرتميز احلزمي اخلطي
والرتميز الدوراني والدوار وسعة قناة االتصال باالعتماد على املعلومات املرسلة.

 1372أ ات القرصر إ ار الثغرات 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1272برجميات وتطبيقات أمن املعلومات
يغطةةةي هةةةذا املسةةةاآ تقنيةةةات القرصةةةنة والتةةةدابري املضةةةادة ،وتشة ةمل املوضة ةوعات األدوات
والتقنيةةات لتحديةةد نقةةا الضةةعف والثغةةرات األمنيةةة يف أنظمةةة التشةةغيل والتطبيقةةات الربجمي ةة
وأيضا أنظمة الشبكة ،وسيقوم الطالب مبمارسة إجراءات القرصنة األخالقية حملاولة الوصةول
غةةةري املصةةةرل بةةةه السةةةتهداف األنظمةةةة والبيانةةةات ،وحماولةةةة اجيةةةاد السةةةبل املضةةةادة يف حةةةال مت
اكتشاف أي غرة.
اهداف املقرر يهدف هذا املقرر اىل تزويد الطالب بالتقنيةات القرصةنة والثغةرات والتةدابري
املضادة يف برجميات احلاسوب ،املوضوعات واألدوات والتقنيات لتحديد نقا الضعف والثغرات
االمنية يف أنظمة التشغيل والتطبيقات الربجمية وأنظمة الشبكة.
طرجةةات املقةةرر اكتسةةاب الطالةةب املهةةارات الضةةرورية يف القرصةنة والتةةدبري املضةةادة يف
برجميات احلاسوب من اجل جتنب الثغرات األمنية.

 1373الشبك ت احمللي االنرتانت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1264اتصاالت ()1
بناء شبكات احلاسوب احملليةة والكةبرية والربوتوكةوالت املسةتخدمة باالضةافة ملواضةيع
عديدة تتعلق بتصميم هذ الشبكات وإدارتها ومحايتها.

 1374مب ئ الم التشدس  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1171أساسيات أمن املعلومات
يقدم هذا املقرر عرضا شامال ألمةن املعلومةات والتشةفري تطبيقاتةه .ويهةدف املقةرر اىل دعةم
الطةالب الةذين يرغبةون يف حتسةني الفهةم الةتقين ملفةاهيم األمةن والتشةفري .ويشةمل املقةرر مقدمةةة
للمصطلحات القياسية املتعلقة بضمان املعلومات ،والسياسات األمنية واآلليات ،والرتميز وحتليل
الشفرات (مبا يف ذلك نظم الرتميز واملفاتيح اخلاصة والعامةة) ،والةتحكم بالتشةفري يف البيانةات
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املوةعة واملرسلة والتوقيعات الرقمية ،وتةرآ انشةاء األرقةام التشةفري ،والربوتوكةوالت األساسةية
ومتطلبات التعقيد احلسابي بهذ األرقام.
اهداف املقرر يهدف هةذا املقةرر اىل تزويةد الطالةب اساسةيات التشةفري وتطبيقاتةه ،كمةا
يقةةدم السياسةةات االمنيةةة واالليةةات  ،الرتميةةز وحتلي ةل الشةةفرات  ،تةةرآ انشةةاء االرقةةام التشةةفري
،آليات محاية تبادل املعلومات يف الشبكات  ،األنواع املختلفة من التشفري .
طرجات املقرر اكتسةاب الطالةب املهةارات بأساسةيات التشةفري وأنواعةه املختلفةة وآليةات
محاية املعلومات وترآ الرتميز وحتليل الشفرات.

 1375شبك ت االتص ا الرق ي  3 :س ا ت مدت د  3نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1370اتصاالت ()2
مقدمة عامة ،مفةاهيم أساسةية يف شةبكات االتصةال الرقميةة ،تراسةل البيانةات الرقميةة،
املةةةزج وخطةةةو املشةةةرتك الرقميةةةة ،أنظمةةةة التبةةةديل املختلفةةةة الشةةةائعة االسةةةتخدام يف شةةةبكات
االتصةال الرقميةة ،اكتشةةاف األخطةاء وتصةةحيحها ،تبقةة ربةط البيانةات ،بروتوكةوالت تبقةةة
ربط البيانات ،الشبكات الرقمية للخدمات التكاملية ،نظام ( ، ) X.25نظام توصيل األتر،
منط الرتاسةل غةري املتةزامن ،النظةام العةاملي لالتصةاالت املتنقلةة ( ،)GSMأنظمةة ()CDMA
لالتصاالت املتنقلة ،التداخل الكهرومغناتيسي.

 1376شبك ت احل سوب 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات
مقدمةةة لشةةبكات احلاسةةوب واإلنرتنةةت .بروتوكةةول الطبقةةات ومنةةوذج ال  OSIوتبقةةات
التطبيةق ،POP3 ،SMTP ،FTP ،: HTTPو  DNSو peer to peerوكةذلك
تبقةةة النقةةل : UDPو  TCPوالةةتحكم يف االةدحةةام .تبق ةة الشةةبكة الةةدوائر الظاهريةةة،
واملوجهةةات ،وبروتوكةةوالت  IPوخوارةميةةات التوجيةةه .تبقةةات كشةةف اخلطةةأ والتصةةحيح،
والدخول املتعدد  ,حتديد عناوين ال ،MACاملوةعات ،ARP ،الشبكات احمللية والشبكات
الواسعة .الشبكات الالسلكية واملتنقلة .األمن يف شبكات الكمبيوتر.
اهداف املقرر التعرف على مهارات إنشاء الشكات احمللية اليت ختدم األغراض التعليمية
وإىل تقنيات شبكات احلاسب اآللي املختلفة من برامج وأجهزة  ،التعرف علةى املبةادئ واألسةس
واملعةةايري والتطبيقةةات العمليةةة لشةةبكات احلاسةةب و نشةةأتها و تطورهةةا وذلةةك مةةن خةةالل تنةةاول
املعارف واملهارات املتنوعة حول التقنيات واألساليب واألسس اليت يتم على أساسها بناء شةبكات
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احلاسب التعليمية ،التعرف على مواصفات األجهزة واألدوات املناسبة لبناء شبكات احلاسب ،
تنميةةة مهةةارات ومعةةارف الطةةالب عةةن نظةةم التعلةةيم القائمةةة علةةى الشةةبكات والويةةب مةةن حيةةث
ماهيته ،وأهميتها ،وأنواعها.
طرجات املقرر بعد االنتهاء من هذا املقرر يتوقع منك ان تتعرف على مفةاهيم اساسةيات
االنصةةال وانةةواع الشةةبكات ونطورهةةا ونشةةاتها وكيفي ةة بن ةاء الشةةبكات ومواصةةفات واالدوات
الالةمة لبناء الشبكة.

 1379أمن شبك ت احل سوب الويب 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1376شبكات احلاسوب  1380 ،حتليل األنظمة وتصميمها
املسةةاآ يعةةين مبو وقيةةة الشةةبكات احلاسةةوبية وامنهةةا وبروتوكةةوالت التشةةفري املسةةتخدمة،
وانظمةةة ادارة الشةةبكات وادوات احلمايةةة ومنةةع االخ ةرتاآ ،وكةةذلك يغطةةي املقةةرر كيفيةةة بنةةاء
تطبيقةات الويةةب االمنةةة ،ويةةزود الطالةب باساسةةيات برجمةةة الويةةب وكيفيةة التعةةرف علةةى ضةةعف
وعيوب شبكة االنرتنت والثغرات االمنية يف تطبيقات الويب.
اهةةداف املقةةرر يهةةدف هةةذا املقةةرر تزويةةد الطالةةب باملهةةارات حةةول كيفيةةة بنةةاء الشةةبكات
احلديثةو تطبيقات الويب االمنة  ،كما يعطي املفاهيم االساسية لربجمة الويب واسةتغالل نقةا
الضعف والعيب يف تصميم صفحات الويب وكذلك التعرف على الثغةرات االمنيةة يف الشةبكات
واالنرتنت تطبيقات الويب وتطويرها بشكل امن.
طرجةةات املقةةرر تزويةةد الطالةةب باملهةةارات حةةول كيفيةةة بنةةاء الشةةبكات احلاسةةوبية و
تطبيقات الويب االمنة كما يعطي املفاهيم االساسية يف برجمة الويب االمنة.

 1377الربجم املرئي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات
مبةةادئ الربجمةةة املرئيةةة ،اسةةتخدام بنيةةة املراقبةة داخةل التطبيقةةات ،التفاعةةل مةع املسةةتخدم
بواسطة الفأرة ولوحة املفاتيح ،استخدام صةناديق احلةوار  ،Dialog Boxاسةتخدام النصةوص
واألشةةةةكال ،اسةةةةتخدام الةةةةة  ،Menusاسةةةةتخدام اجلرافيةةةةك للرسةةةةومات والةةةةة ،Bitmaps
اسةةتخدام  ،ActiveXواجهةةات املراقبةةة ،إنشةةاء أشةةرتة األدوات وأشةةرتة احلةةاالت ،اسةةتخراج
البيانةةات مةةن قاعةةدة البيانةةات  ،ODBCإنشةةاء الةةة  ،Classesوالةةة  ،Modulesتطبيقةةات
االنرتنت.
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 1378احمل ك  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1295برجمة ()2
يهدف هذا املقةرر اىل تنةاول املفةاهيم االساسةية واملنهجيةة للنمذجةة وللمحاكةاة اضةافة اىل
عناصةةر احملاكةةاة املتقطعةةة ،احملاكةةاة املسةةتمرة ،األحةةداث ،األنشةةطة ،املعاجلةةات ،حماكةةاة
مونيت كارلو ،األرقام العشوائية ،املتغريات العشوائية.

 1380حتليل األنظ

تص ي ه  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي )

متطلب سابق  1150مهارات التواصل يف تكنولوجيا املعلومات  5303 ،منةاهج البحةث
العلمي
بناء أنظمة املعلومات احلاسوبية باستخدام تريقة التحليل املوجه للكيانةات ،حيةث يتنةاول
املوضةةوعات الرئيسةةية التاليةةة مفةةاهيم أساسةةية ،ومنهجيةةات بنةةاء األنظمةةة ،ودراسةةة اجلةةداول،
وحتليةةل األنظمةةة ،وعةةع املتطلبةةات ،وحةةاالت االسةةتخدام ،وهيكليةةة النظةةام ،وسةةلوك النظةةام،
والتصميم  ،وواجهات النظام ،واالصناف والطرآ ،وتصميم امللفةات وقاعةدة البيانةات ،وبرجمةة
واختبار النظام وتو يقه وترآ التحويل ودراسة حالة تشمل مناقشة مشكلة وحتليلها واجيةاد حةل
هلا وتطوير الدراسة وتنفيذها وتنويعها وتطبيقات عليها.

 1381ئيكلي احل سوب لغ امسبلي 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1290تصميم منطق احلاسوب
التنظةةيم األساسةةي العةةام للحاسةةوب ،هيكليةةة احلواسةةيب ،هيكليةةة املعاجلةةات املصةةغرة،
برجميات املعاجلات املصغرة ،شكل التعليمات وأنواعها من حيث عدد العناوين ،كيفيةة تنفيةذ
الربنامج يف احلاسوب ،الرتكيب الةوظيفي للمعةاا الةدقيق ،املسةجالت ،االعرتاضةات ،عةرض
عناصر لغة التجميع امسبلي التعليمات ،التوجيهات ،األدوات ،التعةابري ،اسةتخدامها يف كتابةة
بةةرامج حلةةل مسةةائل طتلفةةة ،املكونةةات األساسةةية لنظ ةام الربجمةةة بلغةةة التجميةةع ،عالقةةة لغةةة
التجميع بلغات الربجمة األخرى ،املاكرو (.)Macro
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 1382برجمي ت احل سوب الشخصي 3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  0102احلاسوب
دور احلواسيب يف مساندة النشاتات املهنية ،ا ةر الربجميةات اجلةاهزة علةى أسةاليب العمةل
اليدوية ،دراسة تطبيقات يف اجملاالت الرياضية واجلةداول والرسةوم البيانيةة والتقةديم والعةرض،
إضافة إىل تصميم صفحات الويب والتأ ريات احلركية على الكائنات.

 1383ق اد البي ن ت إ ارته  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1380حتليل األنظمة وتصميمها
مقدمة لقواعد البيانات ،تنظيم قواعد البيانات وترقها ،تصميم قواعد البيانات املنطقية،
أنواع قواعد البيانات ،مهام نظام إدارة قواعد البيانات ،تطبيق قواعد البيانةات العالئقيةة ،إدارة
قواعد البيانات ،التطورات الراهنة واالجتاهات املستقبلية ،تطبيقات الذكاء االصطناعي.

 1385أنظ التشغيل 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1381هيكلية احلاسوب ولغة امسبلي
مفاهيم أساسية ،بنية أنظمة التشغيل ووظائفها ،إدارة التخزين الثانوي جدولةة األقةراص،
امللفةةات ،إدارة وحةةدات اإلدخةةال واإلخةةراج ،األداء قياسةةه ومراقبتةةه وتقييمةةه ،إدارة الةةذاكرة
الرئيسية ،إدارة املعاجلةات ،جدولةة املعاجلةات ،املعاجلةات املتعةددة ،إدارة العمليةات االعةرتاض
واملقاتعة ،العمليات املتتالية ،العمليات املتزامنة ،السيمافور ،مراقبة التشغيل ،التوقةف النهةائي
 ،احلماية و اإلخفاآ ،مبادئ تصميم أنظمة التشغيل.

 1387أمتت املك تب 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  0102احلاسوب
دور احلواسيب يف مسةاندة النشةاتات املكتبيةة ،املتطلبةات املكتبيةة ومعاجلةة املعلومةات،
األدوات املكتبيةةة االلكرتونيةةة ،الربجميةةات اجلةةاهزة ل ةدعم النش ةاتات املكتبيةةة مثةةل الرسةةم
اهلندسي والنشر املكتيب والربيد االلكرتوني ،ومعاجلة الصور.
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 1390برجم يب متقدم  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1356التصميم التفاعلي واجلرافيكي
يهةةدف هةةذا املقةةرر اىل تنةةاول التطةةور يف تطبيقةةات الويةةب،CGI ،

Java Server

)Scripting ، Java Servlets ، Java Server Faces (JSF)،Pages (JSP
 ، Languagesوكذلك إعداد خادم الويب واستخدام األدوات واملساعدات إلنشاء تطبيقات
املخدوم ( . ) clientبعد االنهاء من هذا املقرر يتوقةع أن يكةون الطالةب قةادرا علةى التعامةل مةع
تطبيقةةةات املعةةةامالت واملعةةةامالت التفاعليةةةة ،وكةةةذلك اسةةةتخدام قواعةةةد البيانةةةات يف العمليةةةات
وتطبيقات إدارة حمتوى الويب والتطبيقات الديناميكية.

 1391مواضيع خ ص  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي )
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وادارتها
يتم ترل موضوعات تدرس تتماشى مع التطور اجلاري يف جمةال تطبيقةات الويةب أو حسةب
ما يقرر جملس الكلية يف كل عام دراسي .حمتوي املقرر يتغيري حسةب التطةورات الةيت حتةدث
يف جمال تكنولوجيا املعلومات .اهلدف من ترل هذ املواضيع إملةام الطالةب بةآخر املواضةيع ذات
العالقة يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،من املواضيع املقرتحة.

 1393برجم الويب بلغ  3 : PHPس ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي )
متطلب سابق  1383قواعد البيانات وادارتها
يغطةةي هةةذا املسةةاآ املفةةاهيم التاليةةة حملةةة عةةن لغةةات برجمةةة الويةةب املنتشةةرة ،توضةةيح دور
نصوص الويةب الربجميةة  Scripting Languagesيف بنةاء تطبيقةات الويةب ،مقدمةة حةول
لغةةة  PHPو .MySQLشةةرل حةةول لغةةة  ،PHPالةةداالت ،أنةةواع البيانةةات ،DataTypes
املصفوفات ...أهمية بناء وتطوير تطبيقات الويب باستخدام  PHPو . MySQLتنصيب PHP
و  MySQLوإعدادهما للعمةل .توضةيح مقةدرة  PHPيف التعامةل مةع امللفةات و اجمللةدات .ربةط
 PHPللتعامل مع قواعد بيانات طتلفة.

 1398حوسب املكتب ت مراكو املدلوم ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1380حتليل األنظمة وتصميمها
أهميةةةة احلوسةةةبة يف املكتبةةةات ومراكةةةز املعلومةةةات ،الربجميةةةات املسةةةتخدمة يف حوسةةةبة
املكتبةةةات ومراكةةةز املعلومةةةات ،بنةةةاء بةةةرامج حمليةةةة للحوسةةةبة ،أنظمةةةة معلومةةةات املكتبةةةات
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املتكاملة ،تكامل نظام حوسبة املكتبات ومراكز املعلومات مع األنظمة األخةرى يف املؤسسةة
واألنظمة اخلارجية ذات العالقة ،مناذج من أنظمة حوسبة املكتبات ومراكةز املعلومةات احملليةة
والعربيةةة والعامليةةة ،الرتكيبةةات املقننةةة يف املكتبةةات وأهميتهةةا يف عمليةةة حوسةةبة املكتبةةات،
الفهةةارس املوحةةدة ،الفهةةارس اآلليةةة ،احلوس ةبة السةةحابية واسةةتخداماتها يف حوسةةبة املكتبةةات
ومراكز املعلومات.

 1401تدريب ميداني 2 :س ا مدت د  2ا لي).
متطلب سابق انهاء  85ساعة
إعداد الطلبة وتزويدهم باملهارات الالةمة للعمةل يف أحةدى املؤسسةات واجلهةات املتخصصةة
وهلا عالقة بالتخصص وذلك من خالل برنامج تدرييب منسق بني القسم وجهة التدريب.
إعداد الطلبة للتدريب على االلتزام املهين وإتبةاع السةلوكيات السةليمة يف التعامةل مةع جهةة
التدريب ،عمل تقارير تشمل النواحي العلمية واملهنية يف جمال التخصص.

 1402جرب جمر  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1203نظرية األعداد
يركز هذا املقرر على العمليات الثنائية ،الزمر اجلزئيةة ،الزمةر الدوريةة ،ةمةر التبةادالت،
ةمر املتما الت اهلندسية ،الزمر اجلزئية السوية ،الزمر الكسرية ،نظرية الجرانج ،تشاكالت
الزمر ،احللقات ،احللقات اجلزئية ،املثاليات ،حلقات خارج القسمة ،احلقول.

 1403حتليل ري ضي 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1304حتليل حقيقي ()1
يتناول هذا املقرر تفاضل االقرتانةات ذوات مةتغريات متعةددة ،االقرتانةات الضةمنية ،مسةائل
القيم القصوى ،االقرتانات حمدودة التغري ،تكامل رميان -ستلتجز.

 1404إحص ء ري ضي 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1302االحتماالت
يوضةةح هةةذا املقةةرر التقةةدير بنقطةةة وتةةرآ حسةةاب املقةةدرات ،اإلحص ةاء الكةةايف وخةةواص
املقةةدرات مبةةا فيهةةا متباينةةة كةةرامري وراو ،التقةةدير بفةةرتة ،اختبةةار الفرضةةيات ونظريةةة بيمةةان
وبريسون ،بعض ترآ بيز يف التقدير واختبار الفرضيات.
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 1405مب ئ التوبولوجي الد م  4 :س ا ت مدت د  4نظري)
متطلب سابق  1304حتليل حقيقي ()1
يتناول هذا املقرر الفضاءات التوبولوجية ،القواعد والقواعد اجلزئية ،االقرتانات املتصةلة،
مسلمات الفصل والعد ،الفضاءات املرتاصة ،فضاءات القياس.

 1407حتليل حقيقي  3 :)2س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1304حتليل حقيقي ()1
تكامل رميان .متتاليات اإلقرتانات و نظريات سةتون ،ويسةرتاس ،متسلسةالت االقرتانةات،
نظرية كوشي ،اختبار ويسرتاس ،اختبار ديرتشلت و اختبار أبل ،الفضاءاملرتي.

 1410التحليل املركب 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1304حتليل حقيقي ()1
األعداد املركبة تعريفها وخواصها اجلربية ومتثيلها اهلندسي والشكل القطةيب  ،القةوى
واجلةةةةذور  ،املنةةةةاتق يف املسةةةةتوى املركةةةةب  .اإلقرتانةةةةات التحليليةةةةة واإلقرتانةةةةات األساسةةةةية ،
والتكامالت احملدودو ونظرية كوشي .
املتسلسةةالت متسلسةةلة تةةايلور و لورنةةت  ،اصةةفار الدالةةة التحليليةةة  ،البةةواقي و االقطةةاب
ونظرية البواقي .

 1420كي ي ء البي  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق إنهاء املستوى الثالث
يوضةةح هةةذا املقةةرر املةةواد الطبيعيةةة الرئيسةةية يف اجلةةو و امليةا  ،تةةأ ر املةةواد الطبيعيةةة بةةاملواد
الكيميائية الناجتة عن نشاتات اإلنسان احلياتية والصةناعية ،أ ةر الةتغري يف املةواد الطبيعيةة يف
الكائنات احلية ،العمليات الكيميائية يف معاجلة امللو ات وتنقية البيئة.

 1423الم البي

الدالق ت احليوي  3 :س ا ت مدت د  3نظري)

متطلب سابق  1227الشكل والرتكيب للكائنات احلية  /حيوان
يوضح هذا املقةرر مةدخل إىل علةم البيئةة ،املبةادئ األساسةية لعلةم البيئةة ،بيئةة اجملتمعةات،
أيض اجملتمعات ،التعاقب البيئةي ،األنظمةة البيئيةة ،مشةكالت البيئةة وأخطارهةا ،إدارة املةوارد
البيئية وتقوميها ،الرتبية البيئية.
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1424مدخل إىل التقري ت احليوي تطبيق ته  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1134علوم حياتية عامة ()2
يوضح هذا املقرر االكتشافات احلديثة يف علم األحياء اليت تنتج عنها تطبيقةات يف النبةات
واحليوان واإلنسةان يف جمةاالت الطةب والزراعةة والصةناعة واهلندسةة الورا يةة ،وأتفةال األنابيةب
واختيةةار الصةةفات املتميةةزة أو املقامةةة لألمةةراض ،وحتسةةني النسةةل يف النبةةات واحليةةوان ،والتقنيةةة
احليوية بشةكل عةام مةع اسةتعراض الضةوابط االجتماعيةة الةيت تةنظم هةذ العمليةات تبعةاً للقةيم
االجتماعية.

 1426فيوي ء احل ل الصلب  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  1328ميكانيكا الكم
يتنةةاول هةةذا املقةةرر الرتكيةةب البلةةوري ،احليةةود البلةةوري ،والش ةبكية العكسةةية ،القةةوة،
الرابطةةةة البلوريةةةة ،االهتةةةزاةات البلوريةةةة ،النطةةةاآ ( )Phononsاحلةةةرارة النوعيةةةة لألجسةةةام
الصلبة ،االلكرتونات احلرة يف البلورات ،نظرية النطاآ ( ،)Band Theoryسطول فريمي.

 1427الم ظ ئف احليوان 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1134علوم حياتية عامة ()2
يتناول هذا املقرر مفهوم الوحدة الوظيفية للمادة احلية مةن خةالل اسةتعراض علةم الوظةائف
اخللوية ،ومفهوم التنوع الوظيفي احليوي من خالل استعراض األمنا املختلفة للتغذية ،ووظائف
أجهةةزة اهلضةةم والتةةنفس والةةدوران واالسةةتناد واحلرك ةة يف العةةام احليةةواني ،ومفه ةوم االتصةةال
احليواني من خالل استعراض االستقبال احلواسي واالسةتعالم العصةيب ،واالسةتجابات العضةلية
والغديةةة والسةةلوكية ،ومفهةةوم االسةةتتباب عةةرب التغذيةةة الراجعةةة والتنسةةيق اهلرم ةوني باسةةتعراض
التنظيم التناضحي واألترال ووظائف الغدد الصماء واجلهاة التناسلي ،ومفهةوم توظيةف الفائةدة
املعرفية من علم احليوان يف استخدامات ختصصية وتطبيقية ،واجلزء العملي.

1428الم األجر  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1227الشكل والرتكيب للكائنات احلية  /حيوان 1427 ،علم وظائف احليوان
يتناول هذا املقرر مراحل تكوين أجنة احليوانةات الفقاريةة والالفقاريةة ،والنمةو والتجةدد،
مع نبةذة عةن تركيةب األجنةة املختلفةة ووظائفهةا للحيةوان البةالغ وعمليةات تكوينهةا مةن اخلاليةا
اجلر ومية األولية ،واجلزء العملي.
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 1429صر ا ت كي ي ئي  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق إنهاء املستوى الثالث
يتناول هذا املقرر الصناعات العضةوية -بةرتو كيماويةات ،مبلةورات ،منظفةات ،دهانةات،
مبيدات ،املواد والعمليات الكيميائية يف الصناعات الغذائية ( حفةظ ،تغليةف ،تلةوين ،نكهةة،
 ،) ...بعةةةض الصةةةناعات الكيميائيةةةة املنتشةةةرة يف املنطقة ةة العربية ةة – ( الفوسةةةفات ،البوتةةةاس،
الزجةةةاج ،األمسةةةدة ،الكربيةةةت ،) ... ،دور بعةةةض املةةةواد الكيميائيةةة يف حتسةةةني إنتةةةاج الطاقةةةة
واستغالهلا – ( خاليا الوقود ،املوصالت الكهربائية.) ... ،
حتضةةري املركبةةات غةةري املرتاكبةةة أو التناسةةقية ،ودراسةةة خصائصةةها باسةةتخدام تقنيةةات
حديثة مثل األجهزة املطيافية وقياس التوصيل الكهربائي والصفات املغناتيسية كمةا يسةتخدم
التحضري يف الصندوآ اجلاف واخلطو املفرغة من اهلواء ،إخل.

 1430حلق حبث يف الكي ي ء  1 :س ا مدت د 1ا لي)
متطلب سابق إنهاء املستوى الثالث
يوفر هذا املقرر اخلةربة البحثيةة للطالةب حيةث يقةوم عضةو هيئةة التةدريس باعطةاء الطةالب
مهمات حبثية مثل قراءة وحتليل ورقة حبثية منشورة يف املوضوعات احلديثة يف جمال التخصةص
او عمل مهمات حبثية عملية يف املخترب وعرض النتائج ومناقشتها اما الطالب.

 1431االرشد االلكرت ني  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1341املكتبات الرقمية
يهدف هذا املساآ إىل تعريف الطلبةة مبفهةوم األرشةفة بشةكل عةام واألرشةفة اإللكرتونيةة
بشكل خاص ،أهمية األرشفة يف جمال حفظ الو ائق واملستندات ،مراحل األرشفة اإللكرتونية
وططط سري العمل  ،work flowاألجهزة والربجميةات املسةتخدمة يف األرشةفة اإللكرتونيةة،
الرقمنةةةةة ( ،)Digitizationالقواعةةةةد واملعةةةةايري الدوليةةةةة واألخالقيةةةةة اخلاصةةةةة باألرشةةةةيف،
مشكالت األرشفة اإللكرتونية بشكل عام ،ومشكالت أرشفة الو ائق باللغة العربية بشةكل
خاص وترآ التغلب عليها.
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 1432فهرس املوا اخل ص  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1339الفهرسة االلكرتونية
املخطوتةةةات ماهيتهةةةا وأهميتهةةةا ،الضةةةبط الببليةةةوغرايف للمخطوتةةةات وفهرسةةةتها ،أهة ةم
مراكز عع وحفظ املخطوتات العربية ،املواد السمعية البصرية ماهيتها وأشكاهلا وأهميتهةا
كمصادر للمعلومات ،حتويةل هةذ املصةادر للشةكل الرقمةي يف املكتبةات ومراكةز املعلومةات
احلديثة ،الضبط الببليوغرايف هلا ،حقول الوصف اخلاصة بهةذ املصةادر ،وخصةائص فهرسةتها
الوصفية واملوضوعية ،وتطبيقات قواعد الفهرسة األجنلو أمريكيةة والتقنينةات الدوليةة للوصةف
الببليوغرايف اخلاص بفهرستها.

 1433مؤسس ت مراكو املدلومة ت املتخصصة  3 :سة ا ت مدت ةد  2نظةري1 ،
ا لي)
متطلب سابق  1225إدارة مراكز املعلومات واملكتبات
املفهةةوم والطبيعةةة ،النشةةأة والتطةةور ،املقومةةات ،امليةةزات ،األه ةداف ،الوظةةائف ،األنةةواع
(الطبيةةةةة ،القانونيةةةةة ،األعمةةةةال ،الزراعيةةةةة ....إخل) ،تنميةةةةة اجملموعةةةةات ،التنظةة ةيم ،األنشةةةةطة
واخلةةدمات ،اإلدارة ،التمويةةل ،تكنولوجيةةا املعلوم ةات ،ش ةبكات املعلومةةات ،إعةةداد العةةاملني
وتنميتهم ،تقييم األداء ،مناذج حملية وعربية وعاملية.

 1434الرشر االلكرت ني 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وإدارتها
مفهوم النشر اإللكرتوني ،دور احلاسوب ووسائل االتصال احلديثةة يف مسةاندة النشةاتات
املكتبية ،األدوات املكتبية اإللكرتونية ،الربجميةات اجلةاهزة لةدعم النشةاتات املكتبيةة مثةل
معاجلةةة النصةةوص والنشةةر اإللكرتونةةي واجلةةداول اإللكرتونيةةة ،املص ةادر اإللكرتونيةةة ،احلةةرب
اإللكرتونةةي ،صةةةيغ النشةةةر اإللكرتونةةةي وبرجمياتةةه ،ميةةةزات النشةةةر اإللكرتونةةةي ،شةةةبكات
املعلومات والنشر اإللكرتوني ،مشكالت النشر اإللكرتوني ،اقتصاديات النشر اإللكرتوني،
التجارب العربية والعاملية يف هذا اجملال.
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 1435تدريب ميداني 3 :س ا ت مدت د  3ا لي)
متطلب سابق إنهاء  80ساعة
إعداد الطلبة وتزويدهم باملهارات الالةمة للعمةل يف أحةدى املؤسسةات واجلهةات املتخصصةة
وهلا عالقة بالتخصةص وذلةك مةن خةالل برنةامج تةدرييب منسةق بةني القسةم وجهةة التدريب.إعةداد
الطلبة للتةدريب علةى اإللتةزام املهةين وإتبةاع السةلوكيات السةليمة يف التعامةل مةع جهةة التةدريب،
عمل تقارير تشمل النواحي العلمية واملهنية يف جمال التخصص.

 1436مشر ع ختر  4 :س ا ت مدت د  4ا لي)
متطلب سابق مستوى سنة رابعة
مشروع تطبيقي يقوم به الطالب بعد إنهاء املستوى الثالث ،تهيئةة الطالةب إلعةداد املشةروع
عناصر املشروع ،اخللفية العلمية واجلدوى االقتصادية ،اقرتال موضوع ومناقشة املقرتل ،جتميع
املعلومات ،تقةديم تقريةر مسةتلزمات املشةروع الفنيةة وكيفيةة تنفيةذ ذلك.تنفيةذ املشةروع واختيةار
الطريقة املناسبة لذلك من حيث اختيار لغة الربجمة أو الربجمية اجلاهزة واملسةتلزمات والوسةائل
الضرورية.

 1437مقدم يف التص يم اجلرافيكي 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1266تقنية تصميم صفحات الويب
تعتةةرب هةةذ املةةادة مةةدخالً إىل التصةةميم اجلرافيكةةي ،م ةن خةةالل تطبيقةةات يدويةةة وعمليةةة
متعددة تشمل العديد من التصاميم ،كالشعارات واإلعالنات وامللصقات وأغلفة الكتب وغريها
من املطبوعات والتصاميم الفنية .و يشمل املقرر على األنواع األساسية للتصميمات اجلرافيكيةة
ووظائفهةةا ،كمةةا يشةةمل أيض ةاً علةةى مهةةارات اسةةتخدام الصةةورة والتيبوجرافيةةا وأسةةس االرتقةةاء
مبستوى امللصق.
وتعةرف الطالةةب أيضةاً باملهةارات املعتمةةدة علةةى التصةميم الثال ةةي األبعةةاد وتصةميم عةةدد مةةن
املشاريع التطبيقية اليت يقوم الطالب بإعدادها باستعمال التقنيات احلاسوبية.
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 1438املستو ا ت الرق ي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وإدارتها  1341 ،املكتبات الرقمية
يتنةةاول املقةةرر املعةةارف املتعلقةةة مبفهةةوم املسةةتودعات الرقمي ةة وأنواعهةةا وخصائصةةها وآليةةة
عملها ،بنية ومكونات املستودعات الرقمية ،أدوات وبرجميات إنشائها ،تنظيم وختطةيط وإدارة
املستودعات الرقمية ،السياسات املختلفة املتعلقة باملستودعات الرقمية ،املسةتودعات الرقميةة يف
فلسطني بشكل عام ويف جامعة القدس املفتوحة بشكل خاص.

 1439أمه ت الكتب 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
تعريف مصطلح أمهات الكتب ،مناذج من أمهات الكتب يف العلوم املختلفة (التعةرف علةى
موضةةوعاتها ومؤلفيهةةا وتارخيهةةا وحتقيقاتهةةا إذا وج ةدت وأسةةلوب ترتيةةب معلوماتهةةا) ،القةةواميس
واألعمال املوسةوعية مةن أمهةات الكتةب ،حتقيةق أمسةاء املةؤلفني هلةذ الكتةب ،تريقةة ترتيبهةا
وحفظها وإتاحتها يف املكتبات ومراكز املعلومات ،توفرها بشكل إلكرتوني ،قواعد البيانات
املتخصصة بهذا النوع من الكتب ،حق املؤلف وحقةوآ امللكيةة الفكريةة هلةذ الكتةب .تةدريب
وتطبيق عملي على جمموعة طتارة من هذ الكتب.

 1450بواب ت الويب  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي )
متطلب سابق  1393الربجمة بلغة  1252 ، PHPمقدمة اىل اخلدمات املوجهة وخدمات الويب.

يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطلبةةة علةةى كيفيةةة بنةةاء بوابةةات الويةةب وتطبيقاتهةةا حسةةب
احتياجةةات املسةةتخدم ،التعةةرف علةةى أنةةواع اخلةةدمات الةةيت تقةةدمها بوابةةات الويةةب مث ةل خةةدمات
املراسالت ،األخبةار ،أسةعار البورصةة واألسةواآ املاليةة ،اخلةدمات املعلوماتيةة ،قواعةد البيانةات
واخلدمات الرتفيهية،. ...كيفية تزويد خةدمات البوابةة مةن خةالل واجهةة تطبيقيةة متناسةقة تتةيح
اسةةتخدام تطبيقةةات أخةةرى ،التعةةرف علةةى أنةةواع بوابةةات الويةةب املختلفةةة البوابةةات الشخصةةية،
البوابةةةات اإلخباريةةةة ،بوابةةةات البورصةةةات واألسةةةواآ املاليةةةة ،البوابةةةات احلكوميةةةة ،البوابةةةات
التعليمية ،البوابات االجتماعية  ،بوابات حمركات البحث ،البوابات التجارية،....والتعرف علةى
بعض الربجميات مفتوحة املصدر.
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 1452نظم إسرتج ع املدلوم ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وإدارتها
مفهةةوم اسةةرتجاع املعلومةةات وأهميتةةه ،دورة املعلومةةات ،مةةدخالت نظةةم اس ةرتجاع املعلومةةات
وطرجاتها ،مشكالت اسرتجاع املعلومات ،مكونات نظم اسرتجاع املعلومات ،العوامل املؤ رة
يف عمليةةات اسةةرتجاع املعلومةةات ،لغةةات اسةةرتجاع املعلومةةات ،االسةةرتجاع احملوسةةب ،االنرتنةةت
واسرتجاع املعلومات ،البحث بشكل عام ،حمركةات البحةث املتخصصةة ،تطةورات حديثةة يف
نظم االسرتجاع احملوسبة.

 1462التحقيق ت اال ل الرق ي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1379أمن شبكات احلاسوب والويب  1383 ,قاعدة البيانات وإدارتها

يتم الرتكيز يف هذا املقرر على مبادئ التحقيق يف جرائم احلاسوب وعع األدلة والتعةرض
ملفاهيم تكنولوجيا الكمبيوتر مةن أنظمةة التشةغيل وأنةواع امللفةات وكيفيةة نقةل البيانةات ،يةتم
تعريف الطالب على األساس يف عع األدلة اإللكرتونية والتعامل معها؛ فضال عن دور األدلةة يف
كشف ومالحقة جرائم الكمبيوتر ،واإلرهاب السيرباني واجلرائم التقليدية والعنيفة ،كةذلك
يتطرآ اىل تةرآ االسةتجابة للحةوادث ،القضةايا املدنيةة واالحتيةال والتحقةق مةن أمةن املعلومةات،
وكمةةا يتطةةرآ املقةةرر لةةبعض التجةةارب العمليةةة لتعريةةف الطةةالب بطةةرآ التحقيقةةات مةةع عةةدد م ةن
تقنيات التحقيق ذات الصلة.
أهداف املقرر يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطالةب بةاجلرائم االلكرتونيةة وكيفيةة عةع
االدلة الالةمة للتعرف عليها.
طرجةةات املقةةرر إكسةةاب الطالةةب املهةةارات الالةم ةة للتعةةرف علةةى اجلةةرائم االلكرتونيةةة
وذلك عن تريق اكسابه مهارات حتليل اجلرائم االلكرتونية وترآ الوقاية منها ومعاجلتها.

 1466أمن نظم احل سوب قوااد البي ن ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1385أنظمة التشغيل  1383 ,قاعدة البيانات وإدارتها

يعين هذا املقرر بتزويد الطالب باملفاهيم االمنية املتعلقة باخرتاآ االنظمةة املعلوماتيةة وكيفيةة تةوفري
وسةةائل احلمايةةة هلةةا مةةن االخطةةار الداخليةةة واخلارجيةةة ،وكيفيةةة بن ةاء قواعةةد بيانةةات تتضةةمن السةةرية
والنزاهةةة وتةةوفر املعلومةةة ،وكةةذلك ادارة الصةةالحيات واالدوار والتةةدقيق يف ادارة انظمةةة قواعةةد البيانةةات
املختلفة.
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اهداف املقرر اجياد الوعي لدى الطالب باهمية امن انظمة املعلومات وقواعد البيانات وتةامني هةذ
االنظمة وتطوير نظم قواعد ابيانات املوةعة باستخدام اوراكل ،وادارة االنظمة واملستخدمني
طرجات املقرر اكتساب الطالب املفاهيم واملهارات الالةمة حلمايةة االنظمةة احلاسةوبية ومحايةة
قواعد البيانات وامن قواعد البيانات املوةعة باستخدام الربجمية املناسبة.

 1470تراسل املدطي ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1370اتصاالت ()2
أسةةةس ومفةةةاهيم إرسةةةال واسةةةتقبال املعطيةةةات مثةةةل مبةةةادئ حتويةةةل اإلشة ةارة القياسةةةية إىل رقميةةةة
وبةةالعكس وأنةةواع الشةةيفرات املسةةتعملة يف عمليةةة الرتاسةةل ومبةةادئ التجميةةع الرقمةةي مبسةةتوياته املختلفةةة
وتراسل حزمة النطاآ األساسي للمعلومةات الرقميةة والتةأ ريات واألخطةاء احلاصةلة علةى اإلشةارة الرقميةة
املرسلة وآلية تصحيحها وخصائص ووسائل خدمات أنظمة تراسل املعطيات وطططاتها العامة.

 1473برجم الشبك ت 4 :س ا ت مدت د  2نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  1295برجمة ( 1373 ،)2الشبكات احمللية واالنرتانت
مفةةاهيم أساسةةية يف برجمةةة الشةةبكات ،العمةةل مةةع بةةرامج اخلةةادم  /الزبةةون باسةةتخدام
بروتوكةةول  ،TCP/IPإنشةةاء روابةةط أنظمةةة االتصةةال نظةةام االتصةةال املوجةةه ونظةةام االتصةةال
متعدد الزبائن ،التطبيقات الربجمية للشبكات.

 1475إ ار شبك ت االتص ا أمره  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1373الشبكات احمللية واالنرتانت
مو وقيةةة شةةبكات االتصةةال وأمنهةةا وأمةةن النظةةام وبروتوكةةوالت التشةةفري املسةةتخدمة عةةرب
الشةةبكات وحمةةدداتها وأنظمةةة إدارة الشةةبكات وأدوات منةةع اخةةرتاآ الشةةبكة ()Fire Wall
وأنظمة اكتشاف االقتحام.

 1477التج ر االلكرت ني  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1266تقنية تصميم صفحات الويب
التجارة االلكرتونية مفاهيم أساسية ،التعريف ،املنهجية ،التكنولوجيا وخدمات التجارة
االلكرتونيةةةة و دور االنرتنةةةت فيهةةةا ،معماريةةةة اخلةةةادم التجةةةاري ،حلةةةول البةةةائع ،أنظمةةةة الةةةدفع
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االلكرتونية وتقنياتها ،مزايا مواقةع التجةارة االلكرتونيةة ،أمةن تطبيقةات التجةارة االلكرتونيةة
ومحايتها ،تكنولوجيا املزاد العلين.

 1479األنظ املوزا  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1385أنظمة التشغيل
معماريةةةة حواسةةةيب املعاجلةةةات املواةيةةةة ،أداء احلواسةةةيب املتواةيةةةة ،تصةةةميم املعاجلةةةات املتواةيةةةة،
املعاجلات املصفوفة ،احلواسيب األنبوبية ،تصنيف التصاميم ،هيكليةة املعاجلةات املتعةددة ،التطبيقةات
املتواةية ،تعريف باألنظمة املوةعة وتنظيم توةيعها وملخص ملبادئ برجمة النظم املوةعة.

 1481انظ املدلوم ت اال اري  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وادارتها
مقدمةةة يف علةةم أنظمةةة املعلومةةات االداريةةة ( ،)MISاملفةةاهيم احلديثةةة للتعريةةف بأنظمةةة املعلومةةات
االداريةةة ،املنهجيةةات احلديثةةة املسةةتخدمة يف بنةةاء و تص ةميم أنظم ةة املعلومةةات االداريةةة ،دور تكنولوجيةةا
املعلومات يف بناء و تصميم أنظمةة معلومةات اداريةة ناجحةة و فعالةه ،النمةاذج احلديثةة يف اسةتخدام أنظمةة
املعلومات االدارية يف حل املشكالت االدارية و املساعدة يف أنظمةة اختةاذ القةرررات ( ،)DSSتطبيقةات
عملية على بناء أنظمة معلومات ادارية عمليا ً ،الطرآ احلديثة يف اختبار جنةال و فعاليةة أنظمةة املعلومةات
االدارية.

 1484الذك ء االصطر اي األنظ اخلبس  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1380حتليل االنظمة وتصميمها
مقدمة يف الذكاء االصطناعي ،حساب املنطق ،متثيل املعلومات بالقواعد ،أساليب أخرى
لتمثيةةةل املعلومةةةات ،األنظمةةةة اخلةةةبرية ،لغةةةات الربجمةةةة املسةةةتخدمة يف الةةةذكاء االصةةةطناعي
( ،)PROLOG, LISPاستخدامات عملية ،تطلعات مستقبلية.

 1485ضبط أنظ املدلوم ت أمره  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وإدارتها
مفةةاهيم ضةةبط األنظمةةة احلاسةةوبية ،محايةةة النظةةام احلاسةةوبي وتقيةةيم املخةةاتر ،تطةةوير
سياسات احلماية ومسائل التعريف والتو يق وحتديةدا كلمةات السةر ووسةائل التعريةف األخةرى،
أنظمةةةةةةةة وبرجميةةةةةةةات مق اومةةةةةةةة الفريوسةةةةةةةات ،واجلةةةةةةةدران الناريةةةةةةةة  ،Firewallsالتشةةةةةةةفري
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 ،Cryptographyنظةم حتةري االخةرتاآ (،IDS) Intrusion Detection Systems
وأمن الشبكات احلاسوبية واليت متثل يف جمملها وسائل األمن التقنية يف الوقت احلاضر.

 1486تراسل البي ن ت ب لشبك ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1290تصميم منطق احلاسوب
يركز مقرر شبكات احلاسوب على املفاهيم األساسية واملبادئ والتقنيات املستخدمة يف
الشةبكات ،فيعةرض املفةاهيم األساسةية وتشةمل :الربوتوكةوالت ،ومعماريةة الشةبكات،
والنماذج املرجعية ،والطبقات ،واخلةدمات ،وواجهةة التطبيةق ،والتجميةع ،والتبةديل،واملعايري .
كمةا يقةدم حملةة عامةة عةن االتصةاالت الرقميةة مةن منظةور شةبكات احلاسةوب وتشةمل
املوضةوعات التاليةة :معماريةة اإلنرتنةت ) (TCP/IPوبروتوكوالتهةا ،وتطبيقةات الشةبكة،
واالحتقان والتدفق والةتحكم باألخطةاء ،والتوجيةه والتشةبيك،وبروتوكوالت ربةط البيانةات،
واكتشاف اخلطأ وتصحيحه ،وختصيص القنةاة ،وبروتوكةوالت الوصةول املتعةدد ،ووسةائط
االتصال،وموضةوعات طتةارة يف الشةبكات الالسةلكية واملتنقلةة .كمةا يغطةي أساسةيات
برجمة الشبكة باستخدام املقابس.

 1489امن مح ي تطبيق ت الويب  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي )
متطلب سابق  1486تراسل البيانات بالشبكات
يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطلبة بلمحة عامة عن مشاكل امن احلواسيب ،ضبط نظةم
املعلومةةات وتةةةدقيقها ،تقيةةةيم املخةةةاتر وإدارتهةةةا ،السياسةةات االمنيةةةة املتبعةةةة ،التو يةةةق،الربامج
املضةةادة للفريوسةةات،اجلدران الناريةةة  ،نظةةم حتةةري االخةةرتاآ ،اهلندسةةة االجتماعيةةة ،امةةن
الشةةةةةبكات،محاية البنيةةةةةة التحتيةةةةةة للمعلومةةةةةات ،محايةةةةةة مواقةةةةةع الويةةةةةب  ،امةةةةةن التجةةةةةارة
االلكرتونية،الثغرات االمنية للويب  ،التشفري والتقنيات االمنية املتطورة يف التشفري  ،املو وقية،
امن املوبايل ،امن احلوسبة السحابية  ،املخاوف املتعلقة باخلصوصية والقضايا االخالقية.

 1492مشر ع التخر الوم) 3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق يف املستوى الرابع
يهدف املقةرر إىل تزويةد الطلبةة باملهةارات الضةرورية لكتابةة مشةاريع ختةرجهم ،وتةوظيفهم
ألساسيات البحث العلمي خاصة اجلانب العملي منه ،ويشتمل علةى أساسةيات كتابةة املشةروع؛
اختيار موض وع املشةروع ،ووضةع خطتةه ،وعةع مادتةه ،وتأليفهةا ،وربطهةا ،وحتليلةها ،وكيفيةة
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تو يةةق املةةادة العلميةةة ،وترتيةةب قائمةةة مصةةادر البحةةث ومراجعةةه ،مةةع أمثلةةة توضةةيحية وتطبيقيةةة،
تسهل على الطالب أمر كتابة مشروعه.

 1493مشر ع التخر ري ضي ت) 3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق إنهاء املستوى الثالث
يهدف املقةرر إىل تزويةد الطلبةة باملهةارات الضةرورية لكتابةة مشةاريع ختةرجهم ،وتةوظيفهم
ألساسيات البحث العلمي خاصة اجلانب العملي منه ،ويشتمل علةى أساسةيات كتابةة املشةروع؛
اختيار موضوع املشةروع ،ووضةع خطتةه ،وعةع مادتةه ،وتأليفهةا ،وربطهةا ،وحتليلةها ،وكيفيةة
تو يةةق املةةادة العلميةةة ،وترتيةةب قائمةةة مصةةادر البحةث ومراجعةةه ،مةع أمثلةةة توضةةيحية وتطبيقيةةة،
تسهل على الطالب أمر كتابة مشروعه.

 1494ئردس الربجمي ت3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1380حتليل األنظمة وتصميمها
مفاهيم أساسية تعريف ،نوعية الربجميات ،و وقية الربجميات ،مشاريع الربجميات ،دورة
حيةاة الربجميةةات ،الطرائةةق واألدوات والتقنيةةات ودورهةةا يف هندسةة الربجميةةات ،حتليةةل األنظمةةة
ومراحلةةها وتقنياتهةةا ،تصةةميم أنظمةةة الربجميةةات وتقنياتهةةا ،تصةةميم النمةةوذج ،تنفيةةذ الربجمةةة،
اختبار الربجمة ،تو يق األنظمة الربجمية ،صيانة األنظمة الربجمية وتطويرهةا ،إدارة الربجميةات
واملوضوعات ذات العالقةة بةذلك فريةق العمةل ،توةيةع املسةؤوليات ،التخطةيط ،إدارة التكلفةة،
إدارة اجلدولةةة لتسةةليم الربجميةةة وتركيبهةةا ،تصةةميم واجهةةات التخات ةب  ،فحةةص الربجميةةات،
األدوات املساعدة يف هندسة الربجميات.

 1495الرسم ب حل سوب 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1276جرب خطي  1291 ،برجمة ()1
الرسم باحلاسوب وتطبيقاته ،أجهزة العرض واإلدخال ،رسم اخلطو املسةتقيمة والةدوائر
واألحةةرف وخوارةمياتهةةا ،التقلةةيم والنوافةةذ ومرافةةا الرؤيةةة ،املضةةلعات وتعبئته ةا ،التحةةويالت يف
املستوى مبقاييس نسبية ،الدورانات واإلةاحة ،الظالل و األلوان ،اإلحدا يات العاملية والقياسية،
الرسم التفاعلي ،حتريك الصور واإليقونات ،اجملسمات ،رسم املنحنيات.
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 1497مشر ع ختر  2 :)1س ا مدت د  1نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق انهاء  90ساعة معتمدة 1383 ،قاعدة البيانات وادارتها
يرتبط الطالب مع عضو هيئة تدريس ،حيث يعني له املشةروع التطبيقةي بعةد إنهةاء املسةتوى
الثالث ،يقوم الطالب بدراسة املشروع وتقديم تقرير الدراسة ملرحليت التحليل و التصميم ومقرتل
لتنفيذ يف املرحلة التالية.

 1498مشر ع ختر  2 :)2س ا مدت د  2ا لي)
متطلب سابق  1497مشروع خترج ()1
يقوم الطالب بإكمال تنفيذ املشروع احملدد يف املرحلة السابقة ويقوم مبناقشة املشروع.

 1499مشر ع التخر  4 :س ا ت مدت د  1نظري 3 ،ا لي)
متطلب سابق انهاء املستوى الثالث  1383 ،قاعدة البيانات وادارتها
يقدم الطالب من خةالل هةذا املقةرر عصةارة مةا تعلمةو مةن معرفةة خةالل دراسةتهم ملقةررات
اخلطة الدراسية لتحقيق املشروع النهائي .وهذا يتطلب منهم عع معلومات حول املوضوع املقةرتل
وحتقيةةق التقريةةر النهةةائي وكةةذلك تطةةوير النظةةام املقةةرتل عملي ةاً .يف هةةذ املرحلةةة ،جيةةب علةةى
الطةةالب القيةةام عملي ةاً جبميةةع مراحةةل تطةةوير النظ ةام احملةةددة والةةيت متةةت دراسةةتها يف مسةةاقات
اخةةرى( وبةةاألخص هندسةةة الربجميةةات ) ويةةتم اجنةةاة املشةةروع حتةةت إش ةراف أحةةد أعضةةاء هيئةةة
التدريس .يطلب من الطالب تقديم عرض شفوي بوجود بعض أعضاء هيئة التدريس احملكمني.
يسمح للطالب العمل بشكل فردي أو يف جمموعات.

 3211الصح الد م مح ي البي  2 :س ا مدت د  2نظري)
يتنةةاول هةةذا املقةةرر مبةةادئ الصةةحة واملةةرض ،االحصةةاءات احليويةةة ،العوامةةل السةةكانية
والصحة ،األمنا الصحية يف البلدان النامية واملتقدمة ،الرعاية الصةحية ومسةتوياتها املختلفةة،
مشاكل صحية طتارة ،التثقيف الصحي ،املشكالت البيئية ،اإلصحال البيئي ومحاية البيئة.

 4131مب ئ احمل سب  3 :)1س ا ت مدت د  3نظري)
يهدف هذا املساآ إىل تعريف الطالب بأساسيات احملاسبة املالية ،وأهةداف نظةام احملاسةبة
املالية ،وذلك من خالل التعرف على الدورة املالية داخل املشةروع التجةاري بةدءاً مةن نظةام وأسةس
التسجيل ومروراً جبميع مراحل الدورة املالية وانتهاءً بإنتاج التقرير املالي األساسي للمشروع ،مبا
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يتضمنه هذا التقرير من قوائم مالية أهمهةا قائمةة الةدخل واملركةز املةالي ،ويةتم ذلةك مةن خةالل
دراسة النظام احملاسيب مبكوناته املختلفة ،وتسجيل العمليات يف اليومية وترحيلةها وترصةيدها
يف األسةةتاذ ،والتعةةرف علةةى ميةةزان املراجعةةة وتةةرآ إعةةداد  ،وعمليةةات البضةةاعة واخلصةةومات
بكافة أنواعها وترآ جرد وتقويم املخزون ،وإعداد قيود اإلقفةال والتقةارير املاليةة األوليةة قبةل
التسويات اجلردية.

 4447أنظ املدلوم ت احمل سبي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وإدارتها 4131 ،مبادئ احملاسبة ()1
يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تقةةديم املفةةاهيم األساسةةية ألنظمةةة املعلومةةات احملاسةةبية؛ مةةن حيةةث
أهميتها وتصنيفاتها وكيفية تصميمها وتشغيلها وتقييمها وتو يقها باستخدام طططات انسياب
البيانةةات وخةةرائط النظةةام وقةةواميس البيانةةات ،وإبةةراة دور تكنولوجيةةا شةةبكات احلاسةةوب يف
أنظمة املعلومات ،وبيان أهمية إجةراءات الرقابةة والضةبط يف حفةظ البيانةات مةن اإلهمةال وسةوء
االستخدام .وكذلك عرض لبعض مناذج من أنظمة املعلومات احملاسبية وكيفية تصميم وتنفيةذ
األنظمة الفرعية ألنظمة املعلومات احملاسبية مثل نظام املبيعات وتلبات العمالء ،ونظام الفواتري
واملقبوضات النقدية وحسابات الزبائن ،ونظام املشرتيات واملدفوعات وحسابات املوردين ،ونظةام
التحكم باملخزون ،ونظام املوارد البشرية ،ونظام األستاذ العام والتقارير املالية.

 5300تكرولوجي التدليم 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تنميةةة احلصةةيلة املعرفيةةة واملهاريةةة اخلاصةةة بتكنولوجيةةا التعلةةيم،
وميكةةن الطالةةب مةةن توظيةةف التقنيةةات التعليميةةة يف عملةةييت التعلةةيم والةةتعلم ،وذل ةك مةةن خةةالل
تعرضةةه للمفةةاهيم الرئيسةةة يف تكنولوجيةةا التعلةةيم ،وألةةوان مةةن األنشةةطة التعليمي ةة والوسةةائط
املتعددة واملنهاج التكنولوجي والتصميم التعليمي واحلاسوب واالنرتنت.

 5302تص يم التدري  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  5300تكنولوجيا التعليم
يركز هذا املقرر على ماهية تصميم التعليم ،واخللفية النظريةة لعلةم تصةميم التعلةيم،
ومناذجةةه ،وحتديةةد األهةةداف الرتبويةةة العامةةة واألهةداف السةةلوكية اخلاصةةة ،وحتليةةل الشةةرو
اخلارجية والداخلية للتعليم ،وحتليةل احملتةوى التعليمةي ،ومبةادئ تنظيمةه ،وتصةميم االختبةارات
التحصةةةيلية ،وحتديةةةد اسةةةرتاتيجيات التعلةةةيم ،وحتديةةةد املةةواد التعليميةةةة ،الوسةةةائل ،واألنشةةةطة
الرتبوية ،وتصميم املنشطات العقلية ،وتصميم عمليات التقويم التشكيلي ،والتقويم اجلمعي.
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 5303مر ئج البحث الدل ي3 :س ا ت مدت د  3نظري)
أسةةلوب البحةةث العلمةةي هةةو أكثةةر أسةةاليب حةةل املشةةكالت جةةدوى وفاعليةةة ،فهةةو يتسةةم
بالتنظيم والوضةول واملوضةوعية ووضةع البةدائل أمةام معةايري لتقةويم فاعليتهةا وجةدواها يف صةورة
موضوعية بعيدة عةن املةؤ رات الشخصةية والذاتيةة ،لةذا حيتةاج إليةه كةل فةرد ملواجهةة مشةاكله
وحتدياتها.
ويهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب مبنةةاهج البحةةث و ترائقةةه وإكس ةابه املهةةارات الالةمةةة
للقيام بالبحث ،وذلك مةن خةالل دراسةته للموضةوعات األساسةية اآلتيةة منةاهج البحةث ماهيتةه
وأنواعه ،مشكلة البحث وصياغة الفرضيات وتصميم البحث ،واجملتمع والعينةة ،وأدوات عةع
البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البحث.

 5320القي ل التقويم يف التدلم التدليم 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يتنةةةاول هةةةذا املقةةةرر املفةةةاهيم األساسةةةية يف عمليةةةة القيةةةاس والتقةةةويم ،ودور القيةةةاس
والتقةةةويم يف التةةةدريس ،وجمةةةاالت القيةةةاس وأسةةةاليبه ،وبنةةةاء اختبةةةار التحصةةةيل ( )1التخطةةةيط
لالختبةةةةار ،وبنةةةةاء اختبةةةةار التحصةةةةيل ( ،)2وبنةةةةاء اختبةةةةار التحصةةةةيل ( ،)3وإخةةةةراج االختبةةةةار
وتصحيحه ،وخصائص االختبار اجليد ،وأساسيات اإلحصاء يف عملية القياس والتقويم.

 5469أس ليب تدري

الري ضي ت 3 :س ا ت مدت د  3نظري)

يعاا هةذا املقةرر املعرفةة الرياضةية والبنةى الرياضةية ،وتةرآ تةدريس كةل منهةا املفةاهيم
اهلندسية واجلربية ،التعميمات الرياضية ،اخلوارةميةات اجلربيةة واملهةارات ،الربهةان الرياضةي،
املساحات واحلجوم ،الوسائل التعليمية واأللعاب واألمنا الرياضية.
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