توصيف المقررات:
 0103مبا ئ اإلحصاء 3 :ساعات معتمدة  3نظري )
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف الطا لررب برردور اإلح صرراء يف احل يرراة ويف ري قررة الب حررث
واالستقصاء ،ويت نرراول التوةي عررات التكرار يررة واالحتمال يررة واملنح نررى ال سرروي .ك مررا ي عرراا مو ضرروع
االرتبا واالحندار بصورة مبسطة.

 1100تداضل تكامل  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
يو ضررح هررذا امل قرررر النها يررات واالت صررال ،واال شررتقاا ،االقرتا نررات اجلرب يررة ،و غررري اجلرب يررة،
تفاضل وتكامل االقرتانات الزائدية ،تطبي قررات اال شررتقاا ،نظر يررة لوبي تررال ،التكا مررل ،تكا مررل
االقرتانات اجلربية وغري اجلربية ،تطبيقات التكامل.

 1101ر اضيات عامة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ير كررز هررذا امل قرررر ع لررى األ عررداد احلقيق يررة والعمل يررات علي هررا ،األ عررداد املرك بررة والعمل يررات
علي هررا ،كر ريات ا حلرردود االقرتا نررات اجلرب يررة ،االقرتا نررات امل ل يررة االقرتا نررات امل ل يررة العك سررية،
االقرتانات اآلسية واالقرتانات اللوغاريتمية ،املتباينات واملعادالت.

 1120مقدمة يف علم املكتبات املعلممات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
مف هرروم املكت بررات وتكنولوج يررا املعلو مررات ومو ضرروعاته الرئي سررية وعالق تره بررالعلوم األ خرررى
وتطوراته التارطية ،وأهم يررة ة يررارة املكت بررات ومرا كررز املعلو مررات يف اجملت مررع ،وأ نررواع املكت بررات
ومرا كررز املعلو مررات ووظائف هررا ومقتنيات هررا مررن ا ملررواد املكتب يررة ،وتنظيم هررا ،وا خلرردمات ا لرريت
تقدمها ،والتطورات السريعة اليت ي شررهدها هررذا الع لررم ،وماه يررة املعلو مررات وخصائ صررها وأهميت هررا
يف تنمية اجملتمع ،والعوا مررل ا ملررؤ رة يف اإل فررادة مررن املعلو مررات وتلب يررة حا جررات جمت مررع امل سررتفيدين،
واملصطلحات األساسية ذات الصلة بهذش املوضوعات ،وأهم اجلمع يررات واملنظ مررات املهن يررة العرب يررة
والدولية يف هذا اجملال ،واإلعداد املهو لل عرراملني يف املكت بررات ومرا كررز املعلو مررات ،وامل سررميات
احلدي ررة .ررؤالء ال عرراملني ،وأ حرردث األدوات والتقن يررات والتقني نررات الدول يررة املتب عررة يف املكت بررات
ومراكز املعلومات املتطورة واحلدي ة.
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 1122تكرملمجيا املعلممات يف املكتبات  3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
مكو نررات ن ظررم تكنولوج يررا املعلو مررات ،املكو نررات املاد يررة ،أنظ مررة املعلو مررات احلا سرروبية،
الربجم يررات ا جلرراهزة يف ع لررم املكت بررات ،مت يررل البيا نررات ومعاجلت هررا ،املعلو مررات و رررا وأدوات
اسرتجاع املعلومات ،شبكات احلاسوب ،الوسائط املتعددة ،النشر عرب تكنولوجيا املعلومات.

 1124فيو اء عامة  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1100تفاضل وتكامل ( )1أو متزامن
ير كررز هررذا امل قرررر ع لررى املتج هررات ،ع لررم احلر كررة ،ع لررم حتر يررك اجل سررم ،ال شررغل والطا قررة
والقدرة ،الزخم والتصادمات ،احلركة الدورانية ،اجلاذبية ،ميكانيكا املوائع ،احلرارة.

 1125فيو اء عامة عملية  1 :)1ساعة معتمدة  1عملي)
متطلب سابق  1124فيزياء عامة ( )1أو متزامن
يتناول هذا املقرر حتع املتجهات وتواةن القوى ،حركات األجسام يف اجتاش واحد ،حركة
املقذوفات ،قانون نيوتن ال اني يف احلركة ،قوى االحتكاك ،حفظ الزخم اخل طرري ،احلر كررة
الدائرية العمودية ،العزوم يف احلركة الدورانية ،اللزوجة ،احلرارة النوع يررة ،م برردأ أرمخ يرردس،
تطبيقات على معادلة برينولي.

 1126فيو اء عامة  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1124فيزياء عامة ()1
يت نرراول هررذا امل قرررر ال قرروة الكهربائ يررة ،ا جملررال الكهر بررائي ،اجل هررد الكهر بررائي ،املوا سررعة
الكهربائ يررة وا ملررواد العاة لررة ،الت يررار الكهر بررائي املبا شررر واملقاو مررة الكهربائ يررة ،ال قرروة الداف عررة
الكهربائية و الدورات الكهربائ يررة ،ا جملررال املغنا ي سرري وال قرروى املغنا ي سررية وال عررزوم الدوران يررة
املغنا ي سررية ،م صررادر ا جملرراالت املغنا ي سررية ،ا حلررث الكهرومغنا ي سرري ،ال ضرروء ا.ند سرري،
الضوء الفيزيائي.
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 1127فيو اء عامة عملية  1 :)2ساعة معتمدة  1عملي)
متطلب سابق  1126فيزياء عامة ( )2أو متزامن
يتناول هذا املقرر اجملال الكهربائي ،ال طررالء الكهر بررائي وال شررحنة ع لررى األيو نررات ،قررانون
أوم  ،قنطرة ويتسون ،جمزئ اجلهد ،قانون كريشوف  ،م كررافا جررول ا حلررراري ،ق يرراس سررعة
جمهولة ،اجملال املغنا يسي األرضي ،امليزان التياري ،قانون سنيل ،العدسات الضوئية الرقيقة.

 1128كيمياء عامة  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املقرر الرتك يررب ا لررذري ،ا لررروابط الكيميائ يررة وأ شرركال اجلزي ئررات ،امل عررادالت
املوةونة واحلسابات الكيميائية للمادة والطاقة ،حاالت املادة.

 1129كيمياء عامة  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1128كيمياء عامة ()1
يوضح هذا املقرر احملاليل ،التفاعالت يف احمللول املائي ،حركيّة التفاعالت الكيميائية،
ديناميكا احلرارة الكيميائية ،الكيمياء الكهربائية.

 1130كيمياء عامة عملية 2 :ساعة معتمدة  2عملي)
متطلب سابق  1128كيمياء عامة ()1
يت نرراول هررذا امل قرررر الت عرررف ع لررى األدوات املخرب يررة وا ملررواد الكيميائ يررة والتعا مررل مع هررا بأ مرران
وإ جررراء ت فرراعالت ب سرريطة ترربني ا لررتغريات الكيميائ يررة ،إ جررراء جتررارب و صررفية وكم يررة ترررتبط
باملواضيع الواردة يف الكيمياء العامة م ل االتزان ،سرعة التفاعل ،اخلاليا اجللفانية ( الفولتيه
) ،املعايرة ،الذائبية ،اخلواص اجلمعية للمحاليل ،حرارة التفاعل.

 1132جيملمجيا عامة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ير كررز هررذا امل قرررر ع لررى ترراري األرض اجليو لرروجي ،الب لررورات وامل عررادن و ررروات األرض
املعدنية ،الصخور ،مظاهر األرض الرئيسية ،العمليات اخلارجية ،املياش والدورة املائية.
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 1133علمم حياتية عامة  3 :)1ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
يت نرراول هررذا امل قرررر كيم يرراء اخلل يررة ،وع ضرريات اخلل يررة ووظائف هررا ،واملور ررات ،وت كررا ر
الكائ نررات احل يررة وت شرركلها ،والتم يررل ال ضرروئي ،وال تررنفس اخل لرروي ،وتغذ يررة احل يرروان ،وأج هررزة
التبادل الغاةي يف الكائنات احلية وعملياته ،واجلزء العملي.

 1134علمم حياتية عامة  3 :)2ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1133علوم حياتية عامة ()1
يتناول هررذا امل قرررر أج هررزة وعمل يررات التن ظرريم ا.ر مرروني ،أج هررزة وعمل يررات التن ظرريم الع صرريب،
احلركة واألجهزة العضلية ،نشأة احلياة وتطورها ،التنوع احليوي ،واجلزء العملي.

 1135كيمياء العراصر 4 :ساعات معتمدة  3نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1129كيمياء عامة ()2
يتناول هذا املقرر كيمياء العناصر الرئيسية املم لة للمجموعات األوىل يف ا جلرردول ا لرردوري
( العنا صررر الفلز يررة ) ،العنا صررر االنتقال يررة ،الالف لررزات ،خا مررات العنا صررر الرئي سررية و رررا
استخال صررها وخا صررة ال صررناعية من هررا ،مرك بررات ب عررض العنا صررر وا سررتخداماتها يف ال صررناعة،
العناصر املشعة واستخداماتها ،والتجارب املتعلقة بهذش املوضوعات ،واجلزء العملي.

 1150مهارات التماصل يف تكرملمجيا املعلممات 3:ساعات معتمدة  2نظري1 ،عملي)
متطلب سابق  0102احلاسوب
مهارات الكتابة واحملاد ة وإعداد العروض وم هررارات التوا صررل واالت صررال يف جمررال الت طرروير
واألع مررال مررن ال نررواحي التقن يررة .وكتا بررة الت قررارير التقن يررة ،ت صررميم الت قررارير التقن يررة ،دل يررل
اال سررتخدام ،ت قررارير ح لررول امل شرراكل ،م هررارات و رررا الت عرربري ا لررتقو للم شرراكل و احل لررول
الربجمية.
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 1160أساسيات الدارات الكهربائية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1100تفاضل وتكامل ()1
يتناول مبادىء الكهرباء الساكنة والتيار الكهربائي واملقاو مررة ودارات الت يررار الكهر بررائي
امل سررتمر ( )DCوا ملرررتدد ( )ACوتطبيقاته مررا املختل فررة وم فرراهيم الكهرومغنا ي سررية وا لرردارات
الكهربائية متعددة األ وار وآلية عمل احملول الكهربائي.

 1163مقدمة يف االلكرت نيات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي )
متطلب سابق  1100تفاضل وتكامل ()1
يتناول هذا املقرر أسس وم فرراهيم االلكرتون يررات وأ شررباش املو صررالت  ،ترك يررب وم برردأ ع مررل
ال نررائي شرربه املو صررل ،ال نائ يررات اخلا صررة مميزات هررا وا سررتخداماتها  ،م برردأ ع مررل وتطبي قررات
الرتانزستورات نائية القطبية ( )BJTوترانزستورات تأ ري اجملال (.)FET

 1171أساسيات أمن املعلممات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
يعنى هذا املقرر العلمي بشرل أمن املعلومات و احلماية ,حيث يشرل التهديدات اليت ميكن
أن توا جرره م سررتخدم احلا سررب واالنرت نررت ويو ضررح و سررائل الوقا يررة و احلما يررة للبيا نررات و املعلو مررات
من هررا األ مررن ا ملررادي ،و برررامج احلا سررب ال ضررارة واحلما يررة مررن الفريو سررات و جرردران احلما يررة .ك مررا
سيتم شرل األساليب الكالسيكية للتشفري ومحاية املعلومات والتشفري.
أ هرداف امل قررر ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف الطا لررب بأسا سرريات م فرراهيم ا مررن املعلو مررات،
امل خررا ر ون قررا ال ضررعف ،محا يررة البيا نررات با سررتخدام الت شررفري وتقن يررات تررأمني ال شرربكات
واإلنرتنت.
رجات املقرر يصف املفاهيم األساسية ألمن احلاسب و أمن املعلومات ،ي شرررل التقن يررات
املوجودة حالياً حلماية نظام احلاسب ،يشرل الوعي األمو و املهارات املطلوبة الستخدام األدوات
األساسية يف مواجهة املشاكل األمنية.

 1187معاجلة البيانات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  0102احلاسوب
يت نرراول هررذا امل قرررر البيا نررات احلا سرروبية ( البيا نررات واملعلو مررات و رررا تنظيم هررا ومعاجلت هررا
ودور هررا يف

ت لررف ا جملرراالت  ،حررل امل سررائل با سررتخدام احلا سرروب (
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طررط سررري العمل يررات

واخلوارةم يررات ) ،ل غررات الرب جمررة( مقد مررة لل غررة سرري) ،الو ررائق االلكرتون يررة ( دورة ح يرراة الو ي قررة
و را فهرسة الو ائق واسرتجاعها ) ،تطبيقات يف معاجلة البيانات (نظم الت شررغيل وال شرربكات
تعريف هررا ووظائف هررا وا سررتخداماتها و جمرراالت أ خرررى ) ،ا سررتخدامات متقد مررة للحوا سرريب (الت جررارة
االلكرتونية والتنجيم عن البيانات ).

 1200تداضل تكامل  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1100تفاضل وتكامل ()1
يو ضررح هررذا امل قرررر رررا التكا مررل ،التكا مررل املع تررل ،تطبي قررات ع لررى التكا مررل تت ضررمن
اإل حرردا يات القطب يررة ،املتتال يررات واملتسل سررالت الالنهائ يررة ،نظر يررة تررايلور ،نظر يررة مرراكلورين
متسلسلة القوى ،االقرتانات بأك ر من متغري ،االشتقاا اجلز ئرري ،التكا مررل ال نررائي والتكا مررل
ال ال ي ،تطبيقات على التكامل املتعدد

 1201ئردسة إحداثية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هررذا امل قرررر امل سررتوى ا لررديكارتي ،االن سررحاب وا لرردوران ،ا خلررط امل سررتقيم ،ا لرردائرة،
القطوع املخرو ية ،املعادلة العامة من الدرجة ال ان يررة مبررتغريين ،اإل حرردا يات القطب يررة ،امل عررادالت
الوسيطة ،املتجهات يف املستوى ،الفضاء الديكارتي ،الكرة ،ال سررطول اال سررطوانية ،ال سررطول
الرتبيع يررة ،اإل حرردا يات اال سررطوانية والكرو يررة ،املتج هررات يف الف ضرراء ،امل سررتقيم يف الف ضرراء،
املستوى يف الفضاء ،املنحنيات يف الفضاء.

 1202أساسيات الر اضيات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نرراول هررذا امل قرررر املن طررق و رررا الرب هرران ،اجملمو عررات ،العال قررات ،عال قررة الرتت يررب ع لررى
األعداد احلقيقية ،خاصية أرمخيدس ،االقرتانات.

 1203نظر ة األعدا  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1202أساسيات الرياضيات
يت نرراول هررذا امل قرررر م سررلمات بيان يررة لأل عررداد الطبيع يررة ،العمل يررات ع لررى جممو عررة األ عررداد
الطبيعية ،بناء األعداد الصحيحة ،األعداد األولية ،النظرية األساسية يف علم احلساب ،القاسم
املشرتك األكرب واملضاعف املشرتك األصغر ،املعادالت الديوفنتية ،التطاب قررات اخلط يررة ،نظر يررة
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البا قي الصينية ،نظريات فريما وولسن واوي لررر ،االقرتا نررات احل سررابية ،حررل امل عررادلتني ،والنظر يررة
األساسية للم ل ات الفي اغور ية.

 1204إحصاء تطبيقي 3 :ساعات معتمدة  2نظري1 ،عملي)
متطلب سابق  0103مبادئ اإلحصاء
يركز هذا املقرر على االستدالل اإلحصائي حررول جمت مررع وا حررد حررول جمررتمعني ،االرت بررا
واالحندار ،اختبارات األو سررا والن سررب جملررتمعني ،حتل يررل الت برراين األ حررادي وال نررائي ،رررا غررري
معلمية.

 1205معا الت تداضلية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1200تفاضل وتكامل ()2
يتناول ه ذا امل قرررر حررل امل عررادالت التفا ضررلية مررن الر تررب األوىل وال ان يررة والعل يررا وتطبيقات هررا يف
امليكانيكا والفيزياء ،حلول املتسلسالت للمعادالت التفاضلية العادية من الرتب ال ان يررة أنظ مررة
املعادالت التفاضلية اخلطية من الرتبة األوىل.

 1210اللغة اإلجنليو ة للتكرملمجيا 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
يركز هذا المقرر على اللغم اإلنجليزيم في العمل والدرا م بالمجاالت المتعلقم بتكنولوج يررا
املعلو مررات ،وي نرراقش جممو عررة متنو عررة مررن املو ضرروعات امله مررة يف عررال ال يرروم ال قررائم ع لررى
التكنولوج يررا مررن أسا سرريات األج هررزة وا لررربامج إىل ال شرربكات واألل عرراب ،وامل فررردات وامل هررارات
املطلو بررة يف ق طرراع األع مررال مب جررال تكنولوج يررا املعلو مررات ب شرركل عررام ،وي ترريح الفر صررة للطا لررب
الستخدام املفردات اجلديدة ا لرريت يتعلم هررا مررن خررالل متررارين متنو عررة وموا ضرريع احملاد ررة املقد مررة.
يستعرض املقرر أيضا عددًا من دراسات احلالة ملتخصصي تكنولوجيا املعلو مررات الفل سررطينيني،
وشركات تكنولوجيا املعلومات الفلسطينية ،وال شررركات الفل سررطينية األ خرررى ا لرريت حت ترراج إىل
تكنولوجيا املعلومات.

 1220الضمء الديو ائي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1126فيزياء عامة ()2
يتناول هذا املقرر الضوء ا.ندسي ،التداخل ،حيود الظل ،االستقطاب ،أساسيات الليزر.
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 1221فيو اء حد ثة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1126فيزياء عامة ()2
يت نرراول هررذا امل قرررر البن يررة الذر يررة لل مررادة ،الطبي عررة اجل سررمية لال شررعاع ،األ يرراف الذر يررة،
الطبيعة املوجبة للمادة ،امليكانيكا املوجبة للجسيمات ،البنية النووية والنشا االشعاعي.

 1222الديو اء الر اضية  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1200تفاضل وتكامل ( 1126 ،)2فيزياء عامة ()2
ير كررز هررذا امل قرررر ع لررى األ عررداد املرك بررة ،حتل يررل املتج هررات ،التفا ضررل اجلز ئرري،
واملت كررامالت املت عررددة ،ا حملررددات وامل صررفوفات ،مسل سررلة فور يررة ،الت حررويالت التكامل يررة
( )Integral Transformsوتطبيقاتها.

 1223الكهر مغراطيسية  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 1126فيزياء عامة ()2
يت نرراول هررذا امل قرررر ال شررحنات وا جملررال ،الت يررار الكهر بررائي امل سررتمر واملت نرراوب ،ا جملرراالت
الكهربائ يررة ل شررحنات متحر كررة ،ا جملررال املغنا ي سرري ،ا حلررث الكهرومغنا ي سرري ،م عررادالت
ماكسويل ،اجملال واملادة.

 1224براء ترمية مصا ر املعلممات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
مفهوم مصادر املعلو مررات وأهميت هررا وأنواع هررا وأ شرركا.ا املختل فررة ك تررب ،أع مررال مرجع يررة،
دوريات ومسلس الت ،املطبو عررات احلكوم يررة ،األر شرريف والو ررائق واملخطو ررات ،ا ملررواد ال سررمعية
والب صرررية ،امل صررغرات الفيلم يررة ،امل صررادر اإللكرتون يررة والرقم يررة.......اخل ،ومزا يررا هررذش امل صررادر،
وأ سرراليب تقومي هررا وا سررتخدامها لأل غررراض املختل فررة ،وامل سررتلزمات ال ضرررورية لإل فررادة من هررا،
واملؤسسات ذات العالقة بإنتاج وتوةيع وتوفري وإتاحة هذش املصادر.
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 1225إ ارة مراكو املعلممات املكتبات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
مفهوم علم اإلدارة ،وأسس وأساليب اإلدارة احلدي ررة ومدار سررها بو جرره عررام وتطبيقات هررا ع لررى
املكتبات ومراكز املعلومات بشكل خاص ،وموضوعات أساسية يف إدارة املكت بررات ومرا كررز
املعلومات ،والتخطيط واختاذ القرارات والتن ظرريم والتن سرريق والتوج يرره والتوظ يررف واإل عررداد امل هررو
و ترردريب ال عرراملني يف هررذش املؤس سررات ،وإدارة ا ملرروارد الب شرررية ،وإدارة الو قررت ،و رررا االت صررال،
وتنظيم اخلدمات واملتابعة وقياس األداء ،والتمويل واملواةنة وامليزانية ،وتصميم مباني املكت بررات
ومراكز املعلومات وتأ ي ها ،واملعايري املكتبية ،وأخالقيات املهنة.

 1226جمممعات الكائرات احلية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1134علوم حياتية عامة ()2
يو ضررح هررذ ا امل قرررر الت صررنيف ،الفريو سررات ،ممل كررة برردائيات ال نرروى ،ممل كررة الفطر يررات،
اململ كررة النبات يررة ،العال قررات بررني الكائ نررات احل يررة ،أهم يررة الكائ نررات احل يررة لإلن سرران ،وا جلررزء
العلمي.

 1227الشكل الرتكيب للكائرات احلية  /حيمان 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1226جمموعات الكائنات احلية
يت نرراول هررذا امل قرررر مرردخل إىل اململ كررة احليوان يررة واحليوا نررات األول يررة ،و ن ظررائر الب عررديات-
شررعبة امل ق بررات (اال سررفنجيات) ،و شررعاعيات التما ل(اال سررعات وامل شررطيات) ،و شررعبة الد يرردان
املسطحة وشعبة النيمرتيا ،و شررعبة الد يرردان اخليط يررة و شررعبة ا لرردوارات ،شررعبة الرخو يررات ،شررعبة
الد يرردان احللق يررة ،شررعبة مف صررليات األر جررل ،شررعبة شرروكيات اجل لررد ،شررعبة احلبل يررات ،وا جلررزء
العملي.

 1228علم الدلك 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نرراول هررذا امل قرررر األج سررام الفلك يررة ،و سررائل الر صررد الفل كرري ،رررا ق يرراس األب عرراد
الفلك يررة ،اجملمو عررة الشم سررية ،ال شررمس ،األرض ،الكوا كررب الداخل يررة ،الكوا كررب
اخلارج يررة ،الن جرروم خصائ صررها ،أ قرردارها ،در جررات حرررارة سررطحها ،إ ضرراءتها  ،ت طررور
الكواكب ،اجملرات ،أشباش النجوم ،احملريات الفلكية.
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 1229الدهرسة المصدية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
مف هرروم الفهر سررة ب شرركل عررام ،وأنواع هررا ،وأهميت هررا يف ضرربط و ختررزين وا سرررتجاع البيا نررات
واملعلو مررات ،والتعر يررف بالف هررارس وأهميت هررا ووظائف هررا وأنواع هررا وأ شرركا.ا وقوا عرردها وتقنينات هررا
الدول يررة ،والبيا نررات األسا سررية للفهر سررة الو صررفية ،وفهر سررة

ت لررف أ شرركال أوع يررة املعلو مررات،

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

 1230كيمياء املركبات س العضم ة 4 :ساعات معتمدة  3نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1135كيمياء العناصر
يو ضررح هررذا امل قرررر الب نرراء ا لررذري ،الرتا بررط األ يرروني ،الرتا بررط الت سرراهمي ،ا قررة الرتا بررط،
اجلزي ئررات ال نائ يررة ا لررذرات ،اجلزي ئررات مت عررددة ا لرذرات ،عال قررة ا لررربط بالب نرراءات اجلزيئ يررة
ون شررا ها ،مع قرردات ( مرتاك بررات ) العنا صررر االنتقال يررة أ فررالك ( )Dوا سررتخدامها يف ا لررربط،
املع قرردات مثان يررة األو جرره ،رباع يررة األو جرره وامل سررطحة املرب عررة ،مقد مررة إىل املرك بررات الع ضرروية
الفلز يررة ،ا لررربط يف ا ملررواد ال صررلبة أ نررواع ا ملررواد ال صررلبة ،ا ملررواد ال صررلبة اجلزيئ يررة ،الف لررزات،
الالفلزات واجلزء العملي.

 1231تصريف  3 :)1ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
مف هرروم الت صررنيف وأهمي ترره للمكت بررات ومرا كررز املعلو مررات ،والت طررور ال تررارطي للت صررنيف،
ومبادئ التصنيف ووظائفه وغاياته ،ومميزات وخصائص نظام التصنيف اجليد ،و را ت صررنيف
ا ملررواد املكتب يررة ،ون ظررم الت صررنيف احلدي ررة ،وأهم يررة ر مررز الت صررنيف وأنوا عرره ووظائ فرره ،وأنظ مررة
التصنيف العاملية نظام تصنيف ديوي العشري ،ونظام تصنيف مكتبة الكوجنرس ،وتطبيقات
عملية.
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 1232تغذ ة اإلنسان 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1134علوم حياتية عامة ()2
يو ضررح هررذا امل قرررر التغذ يررة وج سررم اإلن سرران ،الن شررويات ،ا لرردهون ،الربوتي نررات ،الطا قررة،
الفيتامينات ،املاء والعناصر املعدنية ،التغذية خالل دورة حياة اإلنسان.

 1233الشكل الرتكيب للكائرات احلية  /نبات 3 :ساعات معتمدة  2ن ظااري1 ،
عملي)
متطلب سابق 1226جمموعة الكائنات احلية
يو ضررح هررذا امل قرررر اخل صررائص واملم يررزات الرتكيب يررة للنبا تررات بدائ يررة ال نرروى ،والنبا تررات
حقيقية النوى ( الوعائية والالوعائية ) ،مع االهتمام ب طرررا تكا ر هررا و رررا حيات هررا وربط هررا م عراً
من الناحية التطوير يررة ،لت شررمل الطحا لررب الزر قرراء املخ ضرررة ،والطحا لررب األ خرررى ،والك بررديات،
واألشنات ،والسرخسيات ،ومعراة البذور ،ومغطاة البذور ،واجلزء العملي.

 1235األخالق حق املؤلف 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
تعر يررف مف هرروم األ خررالا وأخالق يررات امل هررن ب شرركل عررام ،واألخالق يررات املهن يررة لل عرراملني يف
جمال املكتبات واملعلومات ،حقوا امللكية الفكرية ،حق املؤلف ،القوانني واألنظمة ال ضررابطة
حل قرروا امللك يررة الفكر يررة ب شرركل عررام و حررق املؤ لررف ب شرركل خرراص ملل يررا وعامل يررا ،املنظ مررات
العاملية واملؤسسات احمللية املسؤولة عن هذش احلقوا ،بيعة حق املؤلف والنظريات املختلفة اليت
تو ضررح هررذا ا حلررق ،شرررو محا يررة ح قرروا أ صررحاب امل صررنفات ،احلما يررة الدول يررة حلررق املؤ لررف
واالتفاقيات الدولية املنظمة لذلك ،احلقوا اجملاورة حلق املؤلف.

 1236املراجع مصا ر املعلممات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
مصادر املعلومات املطبوعة والسمعبصرية وأهميتها ،وأنواعها ،مصادر املعلومات يف الع لرروم
اإلنسانية واالجتماعية والبحتة والتطبيقية ،م صررادر املعلو مررات ا لرريت حترردد كمرا جررع ،املكت بررات
االلكرتون يررة ،الن شررر االلكرتو نرري ،مف هرروم وأهم يررة م صررادر املعلو مررات االلكرتون يررة يف مرا كررز
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املعلو مررات واملكت بررات ،أ نررواع م صررادر املعلو مررات االلكرتون يررة و رررا اختيار هررا وال تررزود ب هررا
واسرتجاعها وتقييمها ،قوا عررد البيا نررات االلكرتون يررة ،شرربكات املعلو مررات ،االنرت نررت وا سرررتجاع
املعلومات االلكرتونية ،نقل وتبادل املعلومات ،حقوا امللكية الفكرية ،تطبيقات عملية

 1238مصا ر املعلممات اجملانية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1224بناء وتنمية مصادر املعلومات
م صررادر املعلو مررات بأ شرركا.ا و صررورها و صرريغها املختل فررة ،الن شررر االلكرتو نرري ،الك تررب
الرقم يررة ،املرا جررع الرقم يررة ،ا جملررالت الرقم يررة ،امل سررتودعات الرقم يررة ،قوا عررد البيا نررات
االلكرتون يررة ،االنرت نررت ودور هررا ل ترروفري و عرررض املعلو مررات االلكرتون يررة ،ملر كررات الب حررث
بشكل عام واملتخصصة منها ألغراض البحث العلمي بشكل خاص ،الب حررث الب سرريط والب حررث
املت قرردم يف ملر كررات الب حررث ،م صررادر املعلو مررات متا حررة امل صرردر ،ح قرروا امللك يررة الفكر يررة
وم صررادر املعلو مررات االلكرتون يررة ،أخالق يررات التعا مررل مررع امل صررادر االلكرتون يررة .تطبي قررات عمل يررة
على كيفية الوصول إىل املصادر العلمية اجملانية على االنرتنت.

 1250ئيكلية املعلممات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي )
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات
ي هرردف هررذا امل قرررر اىل تزو يررد الطا لررب بامل فرراهيم النظر يررة والعمل يررة بهيا كررل املعلو مررات ،
تراك يررب الو ررائق  ،و صررف البيا نررات  ،ا سرراس بن يررة املعلو مررات  ،امل هررام  ،االدوات  ،الت صررفح ،
البحث  ،الرتميز  ،السيطرة على املفردات ومكانز املعلومات ،تصنيف وحتليل املعلومات.

 1251تصميم تطبيقات الم ب 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1250هيكلية املعلومات
يغطي هذا املساا املفاهيم التالية أنواع واجهات االستخدام ،د عررم ن ظررم الت شررغيل لواج هررات
االستخدام ،متطلبات املستخدم ،واج هررات اال سررتخدام الر سررومية ،عنا صررر واج هررات اال سررتخدام
الرسومية ،التفاعل مع واجهة االستخدام ،مناذج و را تصميم و فحص واجهات االستخدام.
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 1252مقد مااة اىل ا خلاادمات املمج هااة خاادمات الم ااب  3 :ساااعات معت ماادة 2
نظري 1 ،عملي )
متطلب سابق  1250هيكلية املعلومات
يغ طرري هررذا امل سرراا امل فرراهيم التال يررة مقد مررة حررول ،XML Schema ،DTD ،XML
التعرف على  XPath XSLTوكيفية استخدامها يف حتويل صفحات  XMLإىل ملفات مررن
أنواع أخرى .أهمية  XMLيف تطبيقات خدمات الويب  .Web Serviceأهمية  XMLيف ربط
التطبيقات املختلفة ( ،)System Integrationلغة  XMLوقواعد البيانات وقواعد البيانات
العالئق يررة  ،واج هررات بر جمررة التطبي قررات( DOMو  ، (SAXدور  XMLيف الو يررب لتوة يررع
البيانات من خالل وظائف وخدمات الويب ) SOAPو.) REST

 1262حتليل الدارات الكهربائية االلكرت نية 4 :ساعات معتمدة  2نظري2 ،عملي).
متطلب سابق  1160أساسيات الدارات الكهربائية
حتل يررل ا لرردارات الكهربائ يررة املختل فررة ( )DC, ACودارات ا لرررنني وا لرردارات االلكرتون يررة
املختلفة  ،مكربات اإل شررارة ال صررغرية ،م كررربات اإل شررارة ال كرربرية " م كررربات ال قرردرة " ،دارات
املذبذبات ،املضخات التشغيلية " مكربات العمليات " ،الدارات املتكاملة وتصنيفاتها ".

 1264اتصاالت  3 : )1ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي )
متطلب سابق  1262حتليل الدارات الكهربائية وااللكرتونية
م فرراهيم ن ظررام االت صررال وا لررذي ي شررمل مت يررل اإل شررارات وا لررنظم ،ملرروليّ فوري يرره وال بررالس
وتطبيقاتهما ،تكنولوجيا التضمني التناظري والضوضاء ،التحويل ال نررائي الرق مرري ،املر شررحات
التناظرية والرقمية ،الرتاسل باستخدام النطاا األساسي ،ونظم االتصاالت ا.اتفية والضوئية.

 1265المسائط املتعد ة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي )
متطلب سابق  0102احلاسوب
الوسائط املتعددة مفهومها واستخداماتها ،الوسائط املتعددة وانسياب البيانات ،الصوتيات
والسمعيات ،الصور والرسوم التخطيطية ،الرؤيا واحلركة ،تقن يررات ضررغط البيا نررات ،الت خررزين
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املر ئرري ،أنظ مررة ات صررال للو سررائط املت عررددة ،الو ررائق ،الن صرروص ا.جي نررة والو سررائط ا.جي نررة،
واجهات املستخدم ،التزامن ،التجريد يف الربجمة ،تطبيقات الوسائط املتعددة وبرجمياتها.

 1266تقرية تصميم صدحات الم ب 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي )
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات
صررفحات الو يررب وا سررتخداماتها ،موا قررع الو يررب ومرا حررل بنائ هررا ،مزا يررا وخ صررائص صررفحات
ومواقع الويب ،برجميات إنشاء مواقع الويب ،تكنولوج يررا الو سررائط املت عررددة امل سررتخدمة يف ب نرراء
املواقع ،حجز املواقع واستضافتها.

 1272برجميات تطبيقات أمن املعلممات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي )
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات  1171 ،أساسيات أمن املعلومات
يوفر هذا املساا املعرفة والتقنيات الالةمة لبناء أي أنظ مررة أو تطبي قررات ترردعم جمرراالت أ مررن
املعلو مررات ،و كررذلك لت طرروير امل هررارات الالة مررة لال سررتفادة مررن ا.يا كررل احلدي ررة لل غررات الرب جمررة
املستخدمة وبنيتها لدعم املبادئ الرئيسية يف جمال أمن البيانات لبناء التطبيقات واألنظمة.
أهداف املقرر يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة بالتقن يررات الالة مررة لب نرراء انظ مررة
وتطبيق يررات ترردعم جمرراالت يف ا مررن املعلو مررات و كررذلك امل بررادئ الرئي سررية يف جمررال ا مررن البيا نررات
لبناء التطبيقات.
ر جررات امل قرررر اكت سرراب امل هررارات الالة مررة انظ مررة وتطبيق يررات يف جمررال ا مررن املعلو مررات
وكذلك تعلم برجميات متقدمة يف امن املعلومات.

 1276جرب خطي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
امل صررفوفات وأنظ مررة امل عررادالت ،ف ضرراء املتج هررات ،اال سررتقالل واألب عرراد ،الت حررويالت اخلط يررة
واملصفوفات ،نظرية املصفوفة ،نظرية التحويالت اخلطية ،مت يل التحويالت اخلط يررة مب صررفوفة
القيم املميزة واملتجهات املميزة.
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 1277االخالقيات التشر عات احلاسمبية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1171أساسيات أمن املعلومات
يركز املقرر على السلوك األخالقي املرتبط باستخدام احلاسبات .و يشمل امل قرررر موا ضرريع
امل سررؤوليات املهن يررة واألخالق يررة ،ا مررن املعلو مررات واحلا سرربات ،اخلصو صررية و احلو سرربة ,و جرررائم
احلا سررب ك مررا يرروفر هررذا امل قرررر حملررة عا مررة عررن اإل جررراءات القانون يررة ا لرريت ين طرروي علي هررا التنف يررذ
واحل فرراظ ع لررى األ مررن يف ن ظررم املعلو مررات .أي ضررا سرريقوم ال طررالب بدرا سررة االنتها كررات واخلرو قررات
األمنية فيما يتعلق بالقوانني واألنظمة ذات الصلة ،وسيتم استخدام دراسات احلالة لتحليل اآل ررار
القانونية ملسائل أمن املعلومات.
اهداف املقرر يهدف هررذا امل قرررر اىل تزو يررد الطا لررب أخالق يررات والت شررريعات احلا سرروبية ،
ك مررا ي قرردم امل سررؤوليات املهن يررة واالخالق يررة يف ا مررن املعلو مررات واحلا سرربات واحلو سرربة وا جلرررائم
احلاسب  ،ك مررا يرروفر حملررة عا مررة عررن اإل جررراءات القانون يررة ا لرريت ين طرروي علي هررا التنف يررذ واحل فرراظ
على االمن يف نظم املعلومات.
ر جررات امل قرررر اكت سرراب الطا لررب األخالق يررات والت شررريعيات احلا سرروبية يف التعا مررل مررع
اجلرائم احلاسوب كما ايضا يقدم اإلجراءات القانونية يف احلفاظ على امن املعلومات.

 1280ر اضيات مردصلة 2 :ساعة معتمدة  2نظري ).
متطلب سابق  1100تفاضل وتكامل ()1
النماذج الرياضية ،املسببات الرياضية ،رررا الربه نررة ،رررا ت صررحيح ا لررربامج احلا سرروبية،
تعريف اجملموعات والعمليات عليها ،العالقات وأنواعها ،املخططات والتفرعات ،را الب حررث،
التجزئة ،االقرتانات وأنواعها ،اخلوارةميات و را العد.

 1281مبا ئ التحليل العد ي 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1200تفاضل وتكامل ( 1187 ، )2معاجلة البيانات
مقد مررة يف التحل يررل ال عررددي رررا حررل املعاد لررة غررري اخلط يررة ذات ا ملررتغري الوا حررد ،ال طرررا
املباشرة حلل املعادالت اخلطية ،الطرا غري املباشرة حلل امل عررادالت اخلط يررة ،ري قررة ن يرروتن حلررل
املعادالت غري اخلطية  ،التقريب ،االستكمال ،التكامالت العددية.
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 1284حبمث العمليات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1276جرب خطي
املفاهيم األساسية ومنهجية حبوث العمل يررات ،الرب جمررة اخلط يررة ( الطري قررة البيان يررة ،ري قررة
سرريمبلكس ،املزدو جررة وحتل يررل ال بررات ) ،امل سررائل اخلا صررة بالرب جمررة اخلط يررة ( م شرراكل الن قررل
والت عرريني و منرراذج ال ترردفق يف ال شرربكات ) ،نظر يررة ال قرررارات ،نظر يررة صررفوف االنت ظررار ،التحل يررل
الشبكي ،نظرية املباريات ومالحق لكل وحدة تعتمد استخدام الربجمة .QSB+

 1290تصميم مرطق احلاسمب 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1280رياضيات منفصلة 0102 ،احلاسوب
األنظمة العددية وأنظمة الرتميز واملنطق ال نائي ،اجلرب البولي ،البوابات املنطقية ،تبسيط
ا لرردوال املنطق يررة ،املن طررق ال ترروافقي ،املن طررق ال ترروافقي /الت تررابعي ،النطا ررات ،ال عرردادات
املسجالت ،الذاكرة ،الدوائر املنطقية احلسابية ،مرردخل إىل املعا جلررات ،الت طررورات الراه نررة يف
منطق احلاسوب وتطبيقاتها العملية.

 1291برجمة  4 :)1ساعات معتمدة  2نظري 2 ،عملي).
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات
املفاهيم األساسية لتطوير الربجمة الكينونية ،الرتاكيب واألصناف ،املصفوفات والقوائم
املت صررلة ،ا لرردوال ال صررديقة والعمل يررات ،األ صررناف امل شررتقة والقوا لررب ومعاجلت هررا ،ا سررتخدام
املكتبات القياسية باستخدام لغة

 ،Cمعاجلة امللفات بلغة .C++

 1295برجمة  4 :)2ساعات معتمدة  2نظري 2 ،عملي)
متطلب سابق  1291برجمة ()1
ن شررأة ل غررة جا فررا مزايا هررا وا سررتخداماتها ،امل فرراهيم األسا سررية للرب جمررة الكينون يررة ومزايا هررا
وا ملررتغريات ،امل شررغالت والت عررابري " احل سررابية واملنطق يررة و العالئق يررة " حتررل ا لررتحكم ال شررر ية
والتكرارية ،حتل معاجلة االست ناءات  ،الرموة والسالسل الرمزية وأصناف األرقام ،األصناف
وامل نرراهج إن شررائها وخصائ صررها املختل فررة وأدوات هررا وا سررتخداماتها وآل يررة التعا مررل مع هررا ،الواج هررات
واحلزم خبصائصها املختل فررة كيف يررة إعالن هررا وتنف يررذها وإدارت هررا ،اال سررت ناءات قررذفها والتقا هررا
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ومعاجلت هررا وآل يررة إن شررائها وا سررتخدامها ،بر جمررة الق نرروات املت عررددة إن شررائها وتنف يررذها ،أسا سرريات
اإلدخال واإلخراج وملفات القراءة و الكتابة ،أساسيات الرسومات والصور وآلية معاجلتها.

 1296تركيب البيانات تصميم اخلمارزميات 4 :ساعات معتمدة  2نظري 2 ،عملي)
متطلب سابق  1291برجمة ()1
را مت يل البيانات وحتل يررل اخلوارةم يررات ريا ضرريا  ،ترك يررب البيا نررات وانواع هررا  ،معا جلررة
القوائم واجلداول والسالسل الرمزية ،الطوابري واملكدسات ،ا.ياكل الشجرية واملخط طررات ،
تقنيات الفرة والبحث والربجمة  ،حتليل اخلوارةميات  ،را تق يرريم اخلوارةم يررات  ،تق يرريم و قررت
ت شررغيل اخلوارةم يررات  ،تق يرريم سررعة ا لررذاكرة للخوارةم يررات  ،ام لررة

تل فررة للخوارةم يررات  ،مررع

حتليلها وتقييمها من حيث الوقت وسعة الذاكرة  ،تصنيف اخلوارةميات.

 1301ئردسة اقليد ة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ير كررز هررذا امل قرررر ع لررى الب نرراء الريا ضرري .ند سررة إقل يرردس ،ت طررابق امل ل ررات ،الت شررابه،
التكافؤ ،الدائرة ،متواةي األضالع ،املستقيمات واملستويات يف الفضاء ،اجملسمات.

 1302االحتماالت 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1200تفاضل وتكامل ()2
يتناول هذا امل قرررر اال قرررتان االحت مررالي و قرروانني االحت مرراالت ،ا ملررتغريات الع شرروائية وامل قرراييس
املتعل قررة ب هررا ،ب عررض التوةي عررات االحت مررالي اخلا صررة واملنف صررلة واملت صررلة ،توةي عررات ا ملررتغريات
العشوائية ،التقارب االحتمالي.

 1303حتليل متجهات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1200تفاضل وتكامل ()2
يت نرراول هررذا امل قرررر جرررب املتج هررات ،تفا ضررل االقرتا نررات املتج هررة وتكامالت هررا اخلط يررة
والسطحية واحلجمية ،نظرية جرين ،نظرية جاوس ،نظرية ستوكس ،اإلحدا يات االحننائية.
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 1304حتليل حقيقي  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1100تفاضل وتكامل ( 1202 ، )1أساسيات الرياضيات
يت نرراول هررذا امل قرررر خررواص األ عررداد احلقيق يررة ،ال فررتات املفتو حررة واملغل قررة ،ن قررط التج مررع
للمجموعات ،اجملموعات املرتاصة ،نظرية هاين بوريل ،املتتاليات ،نظرية بولزانو -فرياسرتاس،
خاصية كو شرري ،االقرتا نررات ونهايات هررا ،نظر يررة النها يررات االقرتا نررات املت صررلة ،االت صررال امل نررتظم،
م شررتقة االقرتا نررات مبررتغري وا حررد ،نظر يررة القي مررة املتو سررطة ،تكا مررل ر ميرران ،النظر يررة األسا سررية
للتكامل.

 1307شبكات ال ا وب 3 :اعات معتمدة  2نظريا  1عملي)
يشرح المقرر المف اهيم األ ا يم لش بكات احلا سرروب ومبادئ هررا وامل سررائل املتعل قررة بالت صررميم
وتقنيا ترره يف حت يررع ب قررات الربوتو كرروالت .و قررارن بررني األ نررواع املختل فررة مررن ال شرربكات مررن ح يررث
خصائ صررها والربوتو كرروالت امل سررتخدمة ،وي صررف معمار يررة اإلنرت نررت ،وال سررمات ال بررارةة
لربوتو كرروالت ( ،)TCP/IPواخل صررائص الفر يرردة لإلي ر نررت وال شرربكات احملل يررة الال سررلكية.
وي سرراعد الطا لررب يف احل صررول ع لررى خررربة عمل يررة يف ت صررميم شرربكات احلا سرروب ،وبنائ هررا،
وإ عررداداتها ،وإدارت هررا ،ويف أسا سرريات بر جمررة التطبي قررات والربوتو كرروالت با سررتخدام م قررابس
(.)TCP/UDP

 1320امليكانيكا الكالسيكية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1124فيزياء عامة ()1
يتناول هذا املقرر قوانني نيوتن يف احلركة ،حركة جسيم يف بعدين و ال ررة أب عرراد ،ال قرروى
املركز يررة ،حر كررة ن ظررام مررن اجل سرريمات ،دينامي كررا األج سررام اخلا سررئة ،م بررادئ امليكاني كررا
التحليلية ( معادالت الغرانج ).

 1321االحياء الدقيقة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1134علوم عامة حياتية ()2
يو ضررح هررذا امل قرررر العال قررات الرتكيب يررة والوظيف يررة يف اخلال يررا بدائ يررة ال نرروى ،والن مررو
امليكروبي وتأ رش يف البي ئررة وعوام لررها ،والورا ررة يف البكتري يررا والفريو سررات و برراألخص العا يررات،
ك مررا ت شررمل األ منررا الغذائ يررة للبكتري يررا م ررل ذات يررة التغذ يررة و تل فررة التغذ يرة ،ودرا سررة أ نررواع
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تارة من البكترييا وتعرفها من خالل تفاعلها مع صبغة اجلرام ،والعالقات التعايشية بني هذا
األ نررواع كالبكتري يررا امل ب تررة لل نرريرتوجني ،والبكتري يررا امله مررة يف ال صررناعة وال غررذاء وا سررتغال.ا
ألغراض التنمية والبكترييا املرضية مع دراسة أهم األمراض املعدية و را الوقاية منها ،واجلزء
العملي.

 1323الدطر ات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1321األحياء الدقيقة
يت نرراول هررذا امل قرررر ا جملرراميع الفطر يررة ومكونات هررا ،تركيب هررا وتكا ر هررا ،بيئات هررا
وفسيولوجيتها ،أهميتها االقتصادية ،واجلزء العملي.

 1324االئتوازات املمجات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1126فيزياء عامة ( 1205 ، )2معادالت تفاضلية (أو متزامن)
يت نرراول هررذا امل قرررر احلر كررة التوافق يررة الب سرريطة واملخ مرردة ،االه تررزاةات الق سرررية
( ،)Forcedااله تررزاةات املتقار نررة ( ،)Coupledاملو جررات املستعر ضررة ،املو جررات الطول يررة،
املوجات الكهرومغنا يسية.

 1325علم ظائف الربات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1134علوم حياتية عامة ()2
يت نرراول هررذا امل قرررر العمل يررات احليو يررة األسا سررية يف ف سرريولوجيا الن بررات لت شررمل عمل يررات
امتصاص ا ملرراء وانت شررارش دا خررل الن بررات ،وعمل يررات الن قررل والن حررت والب نرراء وا .رردم يف ال سرركريات،
وعملية البناء ال ضرروئي ،ومراج عررة سرربل تغذ يررة الن بررات و منرروش وتن ظرريم العمل يررات احليو يررة يف الن بررات
با.رمونات ،واجلزء العملي.

 1326المراثة علم احلياة اجلو ي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1134علوم حياتية عامة ()2
يت نرراول هررذا امل قرررر قررانوني م نردل ،والتحل يررل اإلح صررائي لإلن سرران ( الذر يررة ) ،ودور ال كررر
وموسومات ( الصبغيات ) يف حتديد اجلنس ،واالختالفات الرتكيبية فيها ،والرتكيب اجلزيئي
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للجي نررة ( املور ررة ) وت ضرراعفها وتن سرريلها ( الكلو نررة ) ،وماه يررة الط فرررات وآل يررة حرردو ها ،والورا ررة
السيتوبالةمية.

 1327كيمياء فيو ائية عملية 2 :ساعة معتمدة  2عملي)
متطلب سابق  1335كيمياء فيزيائية ()2
يركز هذا املقرر على السعة احلرار يررة لل غرراةات ،حرررارة التفا عررل األ يرروني ،حرررارة احمل لررول،
اخن فرراض در جررة جت مررد احمل لررول ،تررأ ري قرروة احل لررول األ يرروني يف الذائب يررة ،ا تررزان احلا لررة ،تو صرريل
احملال يررل األيون يررة ،ج هرد اخلل يررة و تررأ ري در جررة ا حلرررارة ف يرره ،سرررعات الت فرراعالت الكيميائ يررة
املختلفة ،التوتر السطحي ،االهتزاة من احملاليل.

 1328ميكانيكا الكم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1222الفيزياء الرياضية ( 1221 ،)1فيزياء حدي ة
يتناول هذا املقرر ملدودية الفيزياء الكال سرريكية ،ا حلررزم املوج بررة وعال قررات الالحتد يررد،
معاد لررة شرررودنغر ،ا لررزخم ا لرردوراني وا لررربم ( ،)Spinا لرردوال ال صررحيحة وال قرريم ال صررحيحة
( ،) Eigen Valuesاجل هررود يف ب عررد وا حررد ،املذ بررذب ال ترروافقي الب سرريط ،ذرة ا .يرردروجني،
مقدمة يف نظرية االضطراب.

 1329كيمياء عضم ة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1129كيمياء عامة ()2
يت نرراول هررذا امل قرررر ا لررروابط الكيميائ يررة يف املرك بررات الع ضرروية ،املرك بررات
ا.يدروكربونية ،تفاعالت املركبات ا.يدروكربونية األليفاتية هاليدات األلكيل ،املركبات
األرومات يررة ،الك حرروالت واإلي رررات والفي نرروالت ،وااللده يرردات والكيتو نررات ،األ محرراض
الكربوكلسية ومشتقاتها ،األمينات ،واجلزء العملي.

 1330كيمياء حتليلية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1129كيمياء عامة ()2
يوضح هذا املقرر األخطاء والتعامل االحصائي مع النتائج التحليلية ،را التحليل الك مرري
الوةنية ،اتزان األمحاض والقواعد ،معايرات تكون املركبات املع قرردة ،ا تررزان األ مررالل شررحيحة
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الذوبان يف ملالي لررها ،مقد مررة يف التحل يررل الطي فرري والتحل يررل الكرو مرراتوغريف،

ترررب الكيم يرراء

التحليلية ،واجلزء العملي.

 1331كيمياء حيم ة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1329كيمياء عضوية
يت نرراول هررذا امل قرررر ال سرركريات ،وال شررحميات ،واأل محرراض االمين يررة والببت يرردات،
والربوتي نررات ،واإلنز ميررات والفيتامي نررات ،واال سررتقالب وعمل يررات ا .رردم وان ترراج الطا قررة ،وكيم يرراء
األمحاض النووية ،واجلزء العملي.

 1332الديو اء احلرار ة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1221فيزياء حدي ة
يركز هذا املقرر على قوانني الديناميكا احلرارية وتطبيقات هررا ،در جررة ا حلرررارة ،م عررادالت
احلا لررة ،كم يررة ا حلرررارة ،الطا قررة الداخل يررة ،اال عررتالج ( ،)Entropyاالنعكا سررية ،ال صررفر
املط لررق و ظررواهر در جررات ا حلرررارة املنخف ضررة ،امليكاني كررا اإلح صررائية ،مف هرروم الطا قررة
( )Ensembleاإلحصائي وخباصة القانوني منه.

 1333طرق التحليل اآللي 4 :ساعات معتمدة  3نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1330كيمياء حتليلية
يتناول هذا املقرر حتليل يفي ( امتصاص وانبعاث ذري ،أشعة حتررت احل مررراء ،أ شررعة فرروا
بنف سررجية ومرئ يررة ،ا لرررتاول املغنا ي سرري ال نررووي ( ،)NMRحتل يررل كهر بررائي ( ق يرراس اجل هررد
واملعايرة ،البلوغرافيا ،التوصيل الكهربائي ،الكرتوفوريس ) ،حتليل كروماتوغرايف بأنواعه
املختلفة ،حتليل حراري ( األنواع الشائعة ).

 1334كيمياء فيو ائية  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1135كيمياء العناصر
يتناول هذا املقرر بيعة الكيمياء الفيزيائية وسلوك الغاةات ( م ال يررة ،غررري م ال يررة ،إ سررالة
ال غرراةات ،النظر يررة احلرك يررة) ،قرروانني ا لررديناميكا احلرار يررة ودوا .ررا ( ،)G.S.H.Eاال تررزان
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الفيز يررائي والكيم يررائي يف حرراالت ا ملررادة ا لر الث و تررأ رش بالعوا مررل املختل فررة كدر جررة ا حلرررارة
والضغط ،خواص حملاليل العامة وقوانينها الفيزيائية ( م الية وغري م الية).

 1335كيمياء فيو ائية  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1334كيمياء فيزيائية ()1
يت نرراول هررذا امل قرررر اال تررزان يف احملال يررل األيون يررة القو يررة وال ضررعيفة واخلال يررا الكهربائ يررة (
الذائب يررة ،قررانون دي برراي ،)... ،حرك يررة الت فرراعالت الكيميائ يررة وق يرراس سرررعتها ،نظر يررة م عرردل
سرررعة التفا عررل الكيم يررائي ،البن يررة الذر يررة واجلزيئ يررة ،ا خلررواص الفيزيائ يررة والبن يررة اجلزيئ يررة (
القطبية ،اللزوجة ،التوتر السطحي ... ،األ ياف اجلزيئية ) ،احلالة الصلبة وكيمياء السطول.

1336علم املراعة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1227الشكل والرتكيب للكائنات احلية /حيوان
ي قرردم هررذا امل سرراا مقد مررة آلل يررات املنا عررة يف اإلن سرران واحل يرروان .كررذلك اخل صررائص العا مررة
لال سررتجابات املناع يررة .للخال يررا واألن سررجة يف اجل هرراة امل نرراعي .و كررذا تفع يررل اخلال يررا اللمفاو يررة
وخاصة آليات االسستجابة املناعية ضد امليكروبات ،ونقص املناعة (اإليدة)؛ واألمراض املناعية
الذات يررة ،والنا جتررة عررن ةرع االع ضرراء .و سرريتم الرتك يررز ع لررى العال قررة بررني خال يررا ج هرراة املنا عررة يف
إنتاج االستجابات املناعية واجلزيئات يف السيطرة على هذش التفاعالت.

 1337تصريف  3 :)2ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1231تصنيف ()1
درا سررة ت صررنيف د يرروي الع شررري وت صررنيف مكت بررة ال كرروجنرس والت عررديالت علي هررا لررتالئم
املكتبات العربية ،مع الرتكيز على التطبيق العملي إلكساب الطلبة املهارات واخلربات العملية
لتصنيف

تلف أشكال أوعية املعلومات من خالل تطبيق قوانني الت صررنيف احلدي ررة ،وت صررنيف

ا ملررواد ح سررب حا جررات امل سررتفيدين يف بي ئررات خا صررة ،و حررل امل شرركالت العمل يررة ا لرريت قررد تررواجههم
أ نرراء الع مررل .وب نرراء وحتل يررل األر قررام يف ت صررنيف د يرروي الع شررري ،ت صررنيف املو ضرروعات املرك بررة
واملتخصصة ،الكشاف التحليلي ،اإلحاالت ،اجلداول املساعدة ،التصنيف مبساعدة اإلنرتنت.
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 1338املكانو الدهرسة املمضمعية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1229الفهرسة الوصفية
م صررادر املعلو مررات بأ شرركا.ا و صررورها و صرريغها املختل فررة ،الن شررر االلكرتو نرري ،الك تررب
الرقم يررة ،املرا جررع الرقم يررة ،ا جملررالت الرقم يررة ،امل سررتودعات الرقم يررة ،قوا عررد البيا نررات
االلكرتون يررة ،االنرت نررت ودور هررا ل ترروفري و عرررض املعلو مررات االلكرتون يررة ،ملر كررات الب حررث
بشكل عام واملتخصصة منها ألغراض البحث العلمي بشكل خاص ،الب حررث الب سرريط والب حررث
املت قرردم يف ملر كررات الب حررث ،م صررادر املعلو مررات متا حررة امل صرردر ،ح قرروا امللك يررة الفكر يررة
وم صررادر املعلو مررات االلكرتون يررة ،أخالق يررات التعا مررل مررع امل صررادر االلكرتون يررة .تطبي قرات عمل يررة
على كيفية الوصول إىل املصادر العلمية اجملانية على االنرتنت.

 1339الدهرسة االلكرت نية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1229الفهرسة الوصفية
نظر يررات وم بررادىء وتطبي قررات الو صررف الببل يرروغرايف ،تطبي قررات امل عررايري الدول يررة م ررل قوا عررد
الفهر سررة األجنلوأمريك يررة ( )AACR2والت قررنني ا لرردولي للو صررف الببل يرروغرايف (،)ISBD
الفهر سررة امل قررروءة آل يررا ( )MARC 21وإن شرراء الت سررجيالت الببليوغراف يررة يف ف هررارس املكت بررات
والبيئات اإللكرتونية ،إنشاء تسجيالت مارك الببليوغرافية ألشكال مصادر املعلومات املختل فررة
با سررتخدام تركي بررة مررارك  ،21امليتادا تررا ،و صررف وإتا حررة امل صررادر( ،)RDAن ظررم املكت بررة
املتكاملة املبنية على احلاسوب ( ،)ILSالفهارس اآللية ( ،)OPACSالفهرسة بالنس .

 1341املكتبات الرقمية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1229الفهرسة الوصفية
تعر يررف املكت بررة الرقم يررة وأ هرردافها وأبعاد هررا وخصائصها،الن شررر اإللكرتو نرري ،م صررادر
املعلو مررات الرقم يررة وتنميت هررا ،إدارة م صررادر املعلو مررات الرقم يررة و خرردماتها ومتطلبات هررا الفن يررة،
وظائف املكتبات الرقم يررة وأن شررطتها ،الرقم نررة واالخ تررزان الرق مرري ،امللك يررة الفكر يررة وم صررادر
املعلو مررات الرقم يررة ،أ مررن امل صررادر الرقم يررة ،الو سررائط املت عررددة وتطبيقات هررا ،االنرت نررت واملكت بررات
الرقمية ،قوا عررد البيا نررات اإللكرتون يررة ،املنظو مررة الو ن يررة للمكت بررات الرقم يررة ،إ عررداد ال عرراملني
وتنميتهم يف جمال املكتبات الرقمية ،مناذج عاملية.

182

 1342تكشيف استخالص 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1338املكانز والفهرسة املوضوعية
الضبط الببليوغرايف ،التحليل املوضوعي ،مفهوم التك شرريف واال سررتخالص وأهميته مررا يف
ا سرررتجاع املعلو مررات ،و ظررائف الك شررافات وأنواع هررا وأ شرركا.ا ،أ نررواع التك شرريف التقليد يررة
واحملو سرربة ،امل كررانز و قرروائم رؤوس املو ضرروعات وا سررتخداماتها ،ل غررات التك شرريف ،تق يرريم
الك شررافات والتك شرريف ،اجلوا نررب العمل يررة والفن يررة يف إ عررداد الك شررافات ،اال سررتخالص
واملستخلصات وأهدافها ووظائفها ،خطوات إعداد املستخلص ومكونا ترره ،أ نررواع املستخل صررات،
تق يرريم املستخل صررات ،اال سررتخالص احملو سررب ،قوا عررد البيا نررات و شرربكات املعلو مررات واالنرت نررت،
تطبيقات عملية.

 1344تسم ق خدمات املعلممات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1224بناء وتنمية مصادر املعلومات
املعلو مررات ماهيت هررا وأهميت هررا ،خرردمات املعلو مررات ،التعر يررف بقي مررة املعلو مررات  ،مف هرروم
اقت صرراديات املعلو مررات ،ا سررت مار املعلو مررات ،مف هرروم الت سررويق ب شرركل عررام ،مباد ئرره ونظريا ترره،
مفهوم تسويق املعلومات وتطورش وأهميته وأهدافه وأساليبه احلدي ة .املزيج الت سررويقي وعنا صرررش،
سوا املعل ومات وحبوث السوا واملستفيدين ،املنافسة واملساومة واالتصال ،ا سرررتاتيجيات ت سررويق
املعلومات وخدماتها ،التسويق االلكرتو نرري للمعلو مررات و خرردماتها ،م شرركالت ت سررويق املعلو مررات
وخدماتها.

 1353تصميم االمناط 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1295برجمة ()2
يغ طرري هررذا امل سرراا امل فرراهيم التال يررة الن مرراذج ال شرريئية  ،الق يررود املفرو ضررة ع لررى الت صرراميم
الشيئية التقليدية ،احلل القياسي للنمذجة الشيئية،أمنا الت صررميم البنائ يررة ،ا سرررتاتيجيات ب نرراء
خوارةميات األمنا  ،مقدمة لت صررميم األ منررا  ،أ منررا الت صررميم احملو سرربة ،و منررط الواج هررات،
األ منررا التكيف يررة ،مقد مررة لب نرراء األ منررا  ،اخل صررائص امل شرررتكة وحتل يررل ا ملررتغريات ،تن سرريق
األمنا ،العال قررات ،امل سررؤوليات والت عرراون ،رررا قول بررة األ منررا  ،و صررف لكيف يررة إ جيرراد ح لررول
للمشاكل املتكررة يف تراك يررب الن ظررام ،حررل م شرركلة  CAM / CADمررن خررالل األ منررا ،
االسرتاتيجيات املتبعة لتنفيذ األمنا وتشغيلها.
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 1356التصميم التداعلي اجلرافيكي 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1265الوسائط املتعددة
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل التعر يررف بالت صررميم الت فرراعلي  ،ا سررتخداماته أدوات التفا عررل مررع
امل سررتخدم وتقنيات هررا (الر سررومات ،ال صرروت ،اخل)  ،و شرررل م عررايري ت صررميم مو قررع ت فرراعلي حب يررث
يتفاعل املستخدم باملوقع ويتأ ر فيه .شرل برجميات التصميم التفاعلي.

 1370اتصاالت  3 :)2ساعات معتمدة  2نظري1 ،عملي)
متطلب سابق  1264اتصاالت ()1
م فرراهيم تقن يررة املعلو مررات وا سررتخداماتها وتقن يررة إر سررال املعلو مررات وأنظمت هررا ونظر يررة
االحتماالت ,واملغريات العشوائية ومفاهيم أنظمة الت عررديل النب ضرري والت عررديل الرق مرري وأسا سرريات
إرسال البيانات الرقمية والشيفرات وأنظمة محل اإلشارة الرقمية واخذ العينات وكذلك تقنيات
الت عررديل والك شررف الرق مرري مت عرردد امل سررتويات وأهم يررة املعلو مررات وق يرراس كم يررة املعلو مررات ا لرريت
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 القرصرة إ ارة الثغرات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1272برجميات وتطبيقات أمن املعلومات
يغ طرري هررذا امل سرراا تقن يررات القر صررنة وال ترردابري امل ضررادة ،وت شررمل املو ضرروعات األدوات
والتقن يررات لتحد يررد ن قررا ال ضررعف وال غرررات األمن يررة يف أنظ مررة الت شررغيل والتطبي قررات الربجم يررة
وأيضا أنظمة الشبكة ،وسيقوم الطالب مبمارسة إجراءات القرصنة األخالقية حملاولة الو صررول
غررري امل صرررل برره ال سرتهداف األنظ مررة والبيا نررات ،وملاو لررة ا جيرراد ال سرربل امل ضررادة يف حررال مت
اكتشاف أي غرة.
اهداف املقرر يهدف هذا املقرر اىل تزويد الطا لررب بالتقن يررات القر صررنة وال غرررات وال ترردابري
املضادة يف برجميات احلاسوب ،املوضوعات واألدوات والتقنيات لتحديد نقا الضعف وال غرات
االمنية يف أنظمة التشغيل والتطبيقات الربجمية وأنظمة الشبكة.
ر جررات امل قرررر اكت سرراب الطا لررب امل هررارات ال ضرررورية يف القر صررنة وال ترردبري امل ضررادة يف
برجميات احلاسوب من اجل جتنب ال غرات األمنية.
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 1374مبا ئ علم التشدس  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1171أساسيات أمن املعلومات
يقدم هذا املقرر عر ضررا شررامال أل مررن املعلو مررات والت شررفري تطبيقا ترره .وي هرردف امل قرررر اىل د عررم
ال طررالب ا لررذين يرغ بررون يف حت سررني الف هررم ا لررتقو مل فرراهيم األ مررن والت شررفري .وي شررمل امل قرررر مقد مررة
للمصطلحات القياسية املتعلقة بضمان املعلومات ،والسياسات األمنية واآلليات ،والرتميز وحتليل
الشفرات (مبا يف ذلك نظم الرتميز واملفاتيح اخلا صررة والعا مررة) ،وا لررتحكم بالت شررفري يف البيا نررات
املوةعة واملرسلة والتوقيعات الرقم يررة ،و رررا ان شرراء األر قررام الت شررفري ،والربوتو كرروالت األسا سررية
ومتطلبات التعقيد احلسابي بهذش األرقام.
اهداف املقرر ي هرردف هررذا امل قرررر اىل تزو يررد الطا لررب اسا سرريات الت شررفري وتطبيقا ترره ،ك مررا
ي قرردم السيا سررات االمن يررة واالل يررات  ،الرتم يررز وحتل يررل ال شررفرات  ،رررا ان شرراء االر قررام الت شررفري
،آليات محاية تبادل املعلومات يف الشبكات  ،األنواع املختلفة من التشفري .
رجات امل قررر اكت سرراب الطا لررب امل هررارات بأسا سرريات الت شررفري وأنوا عرره املختل فررة وآل يررات
محاية املعلومات و را الرتميز وحتليل الشفرات.

 1375شبكات االتصاا الرقمية  3 :ساعات معتمدة  3نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1370اتصاالت ()2
مقد مررة عا مررة ،م فرراهيم أسا سررية يف شرربكات االت صررال الرقم يررة ،ترا سررل البيا نررات الرقم يررة،
ا ملرزج وخ طررو امل شرررتك الرقم يررة ،أنظ مررة الت بررديل املختل فررة ال شررائعة اال سررتخدام يف شرربكات
االت صررال الرقم يررة ،اكت شرراف األخ طرراء وت صررحيحها ،ب قررة ر بررط البيا نررات ،بروتو كرروالت ب قررة
ر بررط البيا نررات ،ال شرربكات الرقم يررة لل خرردمات التكامل يررة ،منررط الرتا سررل غررري امل تررزامن ،الن ظررام
ال عرراملي لالت صرراالت املتنق لررة ( ،)GSMأنظ مررة ( )CDMAلالت صرراالت املتنق لررة ،ال تررداخل
الكهرومغنا يسي.

 1376آمن الشبكات الالسلكية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات
مقد مررة ل شرربكات احلا سرروب واإلنرت نررت .بروتو كررول الطب قررات و منرروذج ال  OSIو ب قررات
التطب يررق ،POP3 ،SMTP ،FTP ،: HTTPو  DNSو peer to peerو كررذلك
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ب قررة الن قررل : UDPو  TCPوا لررتحكم يف االةد حررام .ب قررة ال شرربكة ا لرردوائر الظاهر يررة،
واملوج هررات ،وبروتو كرروالت  IPوخوارةم يررات التوج يرره .ب قررات ك شررف اخل طررأ والت صررحيح،
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  ،الت عرررف ع لررى امل بررادئ واأل سررس
وامل عررايري والتطبي قررات العمل يررة ل شرربكات احلا سررب و ن شررأتها و تطور هررا وذ لررك مررن خررالل ت نرراول
املعارف واملهارات املتنوعة حول التقنيات واألساليب واألسس اليت يتم على أساسها بناء شرربكات
احلاسب التعليمية ،التعرف على مواصفات األجهزة واألدوات املناسبة لبناء شبكات احلاسب ،
تنم يررة م هررارات وم عررارف ال طرالب عررن ن ظررم التع لرريم القائ مررة ع لررى ال شرربكات والو يررب مررن ح يررث
ماهيته ،وأهميتها ،وأنواعها.
رجات املقرر بعد االنتهاء من هذا املقرر يتوقع منك ان تتعرف على م فرراهيم اسا سرريات
االن صررال وا نررواع ال شرربكات ونطور هررا ون شرراتها وكيف يررة ب نرراء ال شرربكات وموا صررفات واالدوات
الالةمة لبناء الشبكة.

 1379أمن شبكات احلاسمب الم ب 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1376آمن الشبكات الالسلكية  1380 ،حتليل األنظمة وتصميمها
امل سرراا ي عررو مبو وق يررة ال شرربكات احلا سرروبية وامن هررا وبروتو كرروالت الت شررفري امل سررتخدمة،
وانظ مررة ادارة ال شرربكات وادوات احلما يررة وم نررع اال خرررتاا ،و كررذلك يغ طرري امل قرررر كيف يررة ب نرراء
تطبي قررات الو يررب االم نررة ،و يررزود الطا لررب باسا سرريات بر جمررة الو يررب وكيف يررة الت عرررف ع لررى ضررعف
وعيوب شبكة االنرتنت وال غرات االمنية يف تطبيقات الويب.
ا هررداف امل قرررر ي هرردف هررذا امل قرررر تزو يررد الطا لررب بامل هررارات حررول كيف يررة ب نرراء ال شرربكات
احلدي ةو تطبيقات الويب االمنة  ،كما يعطي املفاهيم االساسية لربجمة الويب وا سررتغالل ن قررا
الضعف والعيب يف تصميم صفحات الويب وكذلك التعرف ع لررى ال غرررات االمن يررة يف ال شرربكات
واالنرتنت تطبيقات الويب وتطويرها بشكل امن.
ر جررات امل قرررر تزو يررد الطا لررب بامل هررارات حررول كيف يررة ب نرراء ال شرربكات احلا سرروبية و
تطبيقات الويب االمنة كما يعطي املفاهيم االساسية يف برجمة الويب االمنة.
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 1377الربجمة املرئية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات
م بررادئ الرب جمررة املرئ يررة ،ا سررتخدام بن يررة املراق بررة دا خررل التطبي قررات ،التفا عررل مررع امل سررتخدم
بواسطة الفأرة ولوحة املفاتيح ،ا سررتخدام صررناديق ا حلرروار  ،Dialog Boxا سررتخدام الن صرروص
واأل شرركال ،ا سررتخدام ا لررـ  ،Menusا سررتخدام اجلراف يررك للر سررومات وا لررـ ،Bitmaps
ا سررتخدام  ،ActiveXواج هررات املراق بررة ،إن شرراء أ شررر ة األدوات وأ شررر ة ا حلرراالت ،ا سررتخراج
البيا نررات مررن قا عرردة البيا نررات  ،ODBCإن شرراء ا لررـ  ،Classesوا لررـ  ،Modulesتطبي قررات
االنرتنت.

 1378احملاكاة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1295برجمة ()2
ي هرردف هررذا امل قرررر اىل ت نرراول امل فرراهيم االسا سررية واملنهج يررة للنمذ جررة وللمحا كرراة ا ضررافة اىل
عنا صررر احملا كرراة املتقط عررة ،احملا كرراة امل سررتمرة ،األ حررداث ،األن شررطة ،املعا جلررات ،ملا كرراة
مونيت كارلو ،األرقام العشوائية ،املتغريات العشوائية.

 1380حتليل األنظمة تصميمها 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي )
متطلب سابق  1150مهارات التواصل يف تكنولوجيا املعلو مررات  5303 ،م نرراهج الب حررث
العلمي
بناء أنظمة املعلومات احلاسوبية باستخدام ريقة التحليل املو جرره للكيا نررات ،ح يررث يت نرراول
املو ضرروعات الرئي سررية التال يررة م فرراهيم أسا سررية ،ومنهج يررات ب نرراء األنظ مررة ،ودرا سررة ا جلررداول،
وحتل يررل األنظ مررة ،و حتررع املتطل بررات ،و حرراالت اال سررتخدام ،وهيكل يررة الن ظررام ،و سررلوك الن ظررام،
والتصميم  ،وواجهات النظام ،واالصناف والطرا ،وت صررميم املل فررات وقا عرردة البيا نررات ،وبر جمررة
واختبار النظام وتو يقه و را التحويل ودراسة حالة تشمل مناقشة مشكلة وحتليلها وا جيرراد حررل
.ا وتطوير الدراسة وتنفيذها وتنويعها وتطبيقات عليها.
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 1381ئيكلية احلاسمب لغة امسبلي 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1290تصميم منطق احلاسوب
التن ظرريم األسا سرري ال عررام للحا سرروب ،هيكل يررة احلوا سرريب ،هيكل يررة املعا جلررات امل صررغرة،
برجميات املعاجلات املصغرة ،شكل التعليمات وأنواعها من حيث عدد العناوين ،كيف يررة تنف يررذ
الربنامج يف احلاسوب ،الرتك يررب ا لرروظيفي للم عرراا ا لرردقيق ،امل سررجالت ،االعرتا ضررات ،عرررض
عناصر لغة التجميع امسبلي التعليمات ،التوجي هررات ،األدوات ،الت عررابري ،ا سررتخدامها يف كتا بررة
برررامج حلررل م سررائل

تل فررة ،املكو نررات األسا سررية لن ظررام الرب جمررة بل غررة التجم يررع ،عال قررة ل غرة

التجميع بلغات الربجمة األخرى ،املاكرو (.)Macro

 1382برجميات احلاسمب الشخصي 3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عملي)
متطلب سابق  0102احلاسوب
دور احلواسيب يف مساندة النشا ات املهن يررة ،ا ررر الربجم يررات ا جلرراهزة ع لررى أ سرراليب الع مررل
اليدوية ،دراسة تطبيقات يف اجملاالت الريا ضررية وا جلررداول والر سرروم البيان يررة والت قررديم وال عرررض،
إضافة إىل تصميم صفحات الويب والتأ ريات احلركية على الكائنات.

 1383قاعدة البيانات إ ارتها 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1380حتليل األنظمة وتصميمها
مقدمة لقواعد البيانات ،تنظيم قواعد البيانات و رقها ،تصميم قواعد البيانات املنطقية،
أنواع قواعد البيانات ،مهام نظام إدارة قواعد البيانات ،تطبيق قواعد البيا نررات العالئق يررة ،إدارة
قواعد البيانات ،التطورات الراهنة واالجتاهات املستقبلية ،تطبيقات الذكاء االصطناعي.

 1385أنظمة التشغيل 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1381هيكلية احلاسوب ولغة امسبلي
مفاهيم أساسية ،بنية أنظمة التشغيل ووظائفها ،إدارة التخزين ال انوي جدو لررة األ قررراص،
املل فررات ،إدارة و حرردات اإلد خررال واإل خررراج ،األداء قيا سرره ومراقب ترره وتقيي مرره ،إدارة ا لررذاكرة
الرئي سررية ،إدارة املعا جلررات ،جدو لررة املعا جلرات ،املعا جلررات املت عررددة ،إدارة العمل يررات اال عرررتاض
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واملقا عة ،العمليات املتتالية ،العمليات املتزامنة ،السيمافور ،مراقبة التشغيل ،التو قررف الن هررائي
 ،احلماية و اإلخفاا ،مبادئ تصميم أنظمة التشغيل.

 1387أمتتة املكاتب 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  0102احلاسوب
دور احلوا سرريب يف م سرراندة الن شررا ات املكتب يررة ،املتطل بررات املكتب يررة ومعا جلررة املعلو مررات،
األدوات املكتب يررة االلكرتون يررة ،الربجم يررات ا جلرراهزة لرردعم الن شررا ات املكتب يررة م ررل الر سررم
ا.ندسي والنشر املكتيب والربيد االلكرتوني ،ومعاجلة الصور.

 1390برجمة ب متقدمة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1356التصميم التفاعلي واجلرافيكي
ي هرردف هررذا امل قرررر اىل ت نرراول الت طررور يف تطبي قررات الو يررب،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 هررذا امل قرررر يتو قررع أن ي كررون الطا لررب قررادرا ع لررى التعا مررل مررع
تطبي قررات امل عررامالت وامل عررامالت التفاعل يررة ،و كررذلك ا سررتخدام قوا عررد البيا نررات يف العمل يررات
وتطبيقات إدارة ملتوى الويب والتطبيقات الديناميكية.

 1391مماضيع خاصة  3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي )
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وادارتها
يتم رل موضوعات تدرس تتماشى مع التطور ا جلرراري يف جمررال تطبي قررات الو يررب أو ح سررب
ما يقررش جملس الكلية يف كل عام دراسي .ملتوي املقرر يت غرريري ح سررب الت طررورات ا لرريت حترردث
يف جمال تكنولوجيا املعلومات .ا.دف من رل هذش املوا ضرريع إ ملررام الطا لررب بررحخر املوا ضرريع ذات
العالقة يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،من املواضيع املقرتحة.
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 1393برجمة الم ب بلغة  3 : PHPساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي )
متطلب سابق  1383قواعد البيانات وادارتها
يغ طرري هررذا امل سرراا امل فرراهيم التال يررة حملررة عررن ل غررات بر جمررة الو يررب املنت شرررة ،تو ضرريح دور
ن صرروص الو يررب الربجم يررة  Scripting Languagesيف ب نرراء تطبي قررات الو يررب ،مقد مررة حررول
ل غررة  PHPو .MySQLشرررل حررول ل غررة  ،PHPا لررداالت ،أ نررواع البيا نررات ،DataTypes
املصفوفات ...أهمية بناء وتطوير تطبيقات الويب باستخدام  PHPو . MySQLتنصيب PHP
و  MySQLوإ عرردادهما للع مررل .تو ضرريح م قرردرة  PHPيف التعا مررل مررع املل فررات و اجمل لرردات .ر بررط
 PHPللتعامل مع قواعد بيانات

تلفة.

 1398حمسبة املكتبات مراكو املعلممات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1380حتليل األنظمة وتصميمها
أهم يررة احلو سرربة يف املكت بررات ومرا كررز املعلو مررات ،الربجم يررات امل سررتخدمة يف حو سرربة
املكت بررات ومرا كررز املعلو مررات ،ب نرراء برررامج ملل يررة للحو سرربة ،أنظ مررة معلو مررات املكت بررات
املتكاملة ،تكامل نظام حوسبة املكتبات ومراكز املعلومات مع األنظ مررة األ خرررى يف املؤس سررة
واألنظمة اخلارجية ذات العالقة ،مناذج من أنظمة حوسبة املكت بررات ومرا كررز املعلو مررات احملل يررة
والعرب يررة والعامل يررة ،الرتكي بررات املقن نررة يف املكت بررات وأهميت هررا يف عمل يررة حو سرربة املكت بررات،
الف هررارس املو حرردة ،الف هررارس اآلل يررة ،احلو سرربة ال سررحابية وا سررتخداماتها يف حو سرربة املكت بررات
ومراكز املعلومات.

 1401تدر ب ميداني 2 :ساعة معتمدة  2عملي).
متطلب سابق انهاء  85ساعة
إعداد الطلبة وتزويدهم باملهارات الالة مررة للع مررل يف أ حرردى املؤس سررات واجل هررات املتخص صررة
و.ا عالقة بالتخصص وذلك من خالل برنامج تدرييب منسق بني القسم وجهة التدريب.
إعداد الطلبة للتدريب على االلتزام امل هررو وإت برراع ال سررلوكيات ال سررليمة يف التعا مررل مررع ج هررة
التدريب ،عمل تقارير تشمل النواحي العلمية واملهنية يف جمال التخصص.
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 1402جرب جمر  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1203نظرية األعداد
يركز هذا املقرر على العمليات ال نائية ،الز مررر اجلزئ يررة ،الز مررر الدور يررة ،ة مررر الت بررادالت،
ةمر املتما الت ا.ندسية ،الزمر اجلزئية السوية ،الزمر الكسرية ،نظرية الجرانج ،تشاكالت
الزمر ،احللقات ،احللقات اجلزئية ،امل اليات ،حلقات خارج القسمة ،احلقول.

 1403حتليل ر اضي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1304حتليل حقيقي ()1
يتناول هذا املقرر تفا ضررل االقرتا نررات ذوات مررتغريات مت عررددة ،االقرتا نررات ال ضررمنية ،م سررائل
القيم القصوى ،االقرتانات ملدودة التغري ،تكامل رميان-ستلتجز.

 1404إحصاء ر اضي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1302االحتماالت
يو ضررح هررذا امل قرررر الت قرردير بنق طررة و رررا ح سرراب امل قرردرات ،اإلح صرراء ال كررايف و خررواص
امل قرردرات مبررا في هررا متباي نررة كرررامري وراو ،الت قرردير ب فرررتة ،اخت بررار الفر ضرريات ونظر يررة بي مرران
وبريسون ،بعض را بيز يف التقدير واختبار الفرضيات.

 1405مبا ئ التمبملمجيا العامة 4 :ساعات معتمدة  4نظري)
متطلب سابق  1304حتليل حقيقي ()1
يتناول هذا املقرر الفضاءات التوبولوجية ،القواعد والقواعد اجلزئية ،االقرتا نررات املت صررلة،
مسلمات الفصل والعد ،الفضاءات املرتاصة ،فضاءات القياس.

 1407حتليل حقيقي  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1304حتليل حقيقي ()1
تكامل رميان .متتاليات اإلقرتانات و نظر يررات سررتون ،وي سرررتاس ،متسل سررالت االقرتا نررات،
نظرية كوشي ،اختبار ويسرتاس ،اختبار ديرتشلت و اختبار أبل ،الفضاءاملرتي.
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 1410التحليل املركب 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1304حتليل حقيقي ()1
األعداد املركبة تعريفها وخواصها اجلربية ومت يلها ا.ندسي وال شرركل الق طرريب  ،ال قرروى
وا جلررذور  ،امل نررا ق يف امل سررتوى املر كررب  .اإلقرتا نررات التحليل يررة واإلقرتا نررات األسا سررية ،
والتكامالت احملدودو ونظرية كوشي .
املتسل سررالت متسل سررلة تررايلور و لور نررت  ،ا صررفار الدا لررة التحليل يررة  ،ال بررواقي و االق طرراب
ونظرية البواقي .

 1420كيمياء البي ة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق إنهاء املستوى ال الث
يو ضررح هررذا امل قرررر ا ملررواد الطبيع يررة الرئي سررية يف ا جلررو و امل يرراش ،تررأ ر ا ملررواد الطبيع يررة برراملواد
الكيميائية الناجتة عن نشا ات اإلنسان احليات يررة وال صررناعية ،أ ررر ا لررتغري يف ا ملررواد الطبيع يررة يف
الكائنات احلية ،العمليات الكيميائية يف معاجلة امللو ات وتنقية البيئة.

 1423علم البي ة العالقات احليم ة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1227الشكل والرتكيب للكائنات احلية  /حيوان
يو ضررح هررذا امل قرررر مرردخل إىل ع لررم البي ئررة ،امل بررادئ األسا سررية لع لررم البي ئررة ،بي ئررة اجملتم عررات،
أيض اجملتمعات ،التعا قررب البي ئرري ،األنظ مررة البيئ يررة ،م شرركالت البي ئررة وأخطار هررا ،إدارة ا ملرروارد
البيئية وتقوميها ،الرتبية البيئية.

1424مدخل إىل التقريات احليم ة تطبيقاتها 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1134علوم حياتية عامة ()2
يوضح هذا املقرر االكتشافات احلدي ة يف علم األحياء اليت تنتج عن هررا تطبي قررات يف الن بررات
واحل يرروان واإلن سرران يف جمرراالت ال طررب والزرا عررة وال صررناعة وا.ند سررة الورا يررة ،وأ فررال األناب يررب
واخت يررار ال صررفات املتم يررزة أو املقا مررة لأل مررراض ،وحت سررني الن سررل يف الن بررات واحل يرروان ،والتقن يررة
احل يو يررة ب شرركل عررام مررع ا سررتعراض ال ضرروابط االجتماع يررة ا لرريت تررنظم هررذش العمل يررات تب عراً لل قرريم
االجتماعية.
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 1426فيو اء احلالة الصلبة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  1328ميكانيكا الكم
يت نرراول هررذا امل قرررر الرتك يررب الب لرروري ،احل يررود الب لرروري ،وال شرربكية العك سررية ،ال قرروة،
الراب طررة البلور يررة ،االه تررزاةات البلور يررة ،الن طرراا ( )Phononsا حلرررارة النوع يررة لألج سررام
الصلبة ،االلكرتونات احلرة يف البلورات ،نظرية النطاا ( ،)Band Theoryسطول فريمي.

 1427علم ظائف احليمان 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1134علوم حياتية عامة ()2
يتنا ول هذا املقرر مفهوم الوحدة الوظيفية للمادة احل يررة مررن خررالل ا سررتعراض ع لررم الو ظررائف
اخللوية ،ومفهوم التنوع الوظيفي احليوي من خالل استعراض األمنا املختلفة للتغذية ،ووظائف
أج هررزة ا .ضررم وال تررنفس وا لرردوران واال سررتناد واحلر كررة يف ال عررال احل يررواني ،ومف هرروم االت صررال
احليواني م ن خالل استعراض االستقبال احلوا سرري واال سررتعالم الع صرريب ،واال سررتجابات الع ضررلية
والغد يررة وال سررلوكية ،ومف هرروم اال سررتتباب عرررب التغذ يررة الراج عررة والتن سرريق ا.ر مرروني با سررتعراض
التنظيم التناضحي واأل رال ووظائف الغدد الصماء واجلهاة التنا سررلي ،ومف هرروم توظ يررف الفا ئرردة
املعرفية من علم احليوان يف استخدامات ختصصية وتطبيقية ،واجلزء العملي.

1428علم األجرة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1227الشكل والرتكيب للكائنات احلية  /حيوان 1427 ،علم وظائف احليوان
يتناول هذا املقرر مراحل ت كرروين أج نررة احليوا نررات الفقار يررة والالفقار يررة ،والن مررو والت جرردد،
مررع ن بررذة عررن ترك يررب األج نررة املختل فررة ووظائف هررا للح يرروان ال بررالغ وعمل يررات تكوين هررا مررن اخلال يررا
اجلر ومية األولية ،واجلزء العملي.

 1429صراعات كيميائية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق إنهاء املستوى ال الث
يت نرراول هررذا امل قرررر ال صررناعات الع ضرروية -برررتو كيماو يررات ،مب لررورات ،منظ فررات ،دها نررات،
مبيدات ،املواد والعمليات الكيميائية يف الصناعات الغذائ يررة ( ح فررظ ،تغل يررف ،ت لرروين ،نك هررة،
 ،) ...ب عررض ال صررناعات الكيميائ يررة املنت شرررة يف املنط قررة العرب يررة ( الفو سررفات ،البو ترراس،
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الز جرراج ،األ مسرردة  ،الكرب يررت ،) ... ،دور ب عررض ا ملررواد الكيميائ يررة يف حت سررني إن ترراج الطا قررة
واستغال.ا ( خاليا الوقود ،املوصالت الكهربائية.) ... ،
حت ضررري املرك بررات غررري املرتاك بررة أو التنا سررقية ،ودرا سررة خصائ صررها با سررتخدام تقن يررات
حدي ة م ل األجهزة املطيافية وقياس التوصيل الكهربائي والصفات املغنا يسية ك مررا ي سررتخدم
التحضري يف الصندوا اجلاف واخلطو املفرغة من ا.واء ،إخل.

 1430حلقة حبث يف الكيمياء  1 :ساعة معتمدة 1عملي)
متطلب سابق إنهاء املستوى ال الث
يوفر هررذا امل قرررر ا خلررربة البح يررة للطا لررب ح يررث ي قرروم ع ضررو هي ئررة ال ترردريس باع طرراء ال طررالب
مهمات حب ية م ل قراءة وحتليل ورقة حب ية منشورة يف املوضوعات احلدي ة يف جمررال التخ صررص
او عمل مهمات حب ية عملية يف املخترب وعرض النتائج ومناقشتها اما الطالب.

 1431االرشدة االلكرت نية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1341املكتبات الرقمية
يهدف هذا امل سرراا إىل تعر يرف الطل بررة مبف هرروم األر شررفة ب شرركل عررام واألر شررفة اإللكرتون يررة
بشكل خاص ،أهمية األرشفة يف جمال حفظ الو ائق واملستندات ،مراحل األرشفة اإللكرتونية
و طط سري العمل  ،work flowاألج هررزة والربجم يررات امل سررتخدمة يف األر شررفة اإللكرتون يررة،
الرقم نررة ( ،)Digitizationالقوا عررد وامل عررايري الدول يررة واألخالق يررة اخلا صررة باألر شرريف،
مشكالت األرشفة اإللكرتونية بشكل عام ،ومشكالت أرشفة الو ائق باللغة العربية ب شرركل
خاص و را التغلب عليها.

 1432فهرسة املما اخلاصة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1339الفهرسة االلكرتونية
املخطو ررات ماهيت هررا وأهميت هررا ،ال ضرربط الببل يرروغرايف للمخطو ررات وفهر سررتها ،أ هررم
مراكز حتع وحفظ املخطو ات العربية ،املواد السمعية البصرية ماهيتها وأشكا.ا وأهميت هررا
كم صررادر للمعلو مررات ،حتو يررل هررذش امل صررادر لل شرركل الرق مرري يف املكت بررات ومرا كررز املعلو مررات
احلدي ة ،الضبط الببليوغرايف .ا ،حقول الوصف اخلا صررة ب هررذش امل صررادر ،وخ صررائص فهر سررتها

194

الوصفية واملوضوعية ،وتطبيقات قواعد الفهرسة األجن لررو أمريك يررة والتقني نررات الدول يررة للو صررف
الببليوغرايف اخلاص بفهرستها.

 1433مؤسسات مراكو املعلم مااات املتخص صااة 3 :ساااعات معت ماادة  2ن ظااري1 ،
عملي)
متطلب سابق  1225إدارة مراكز املعلومات واملكتبات
املف هرروم والطبي عررة ،الن شررأة والت طررور ،املقو مررات ،امل يررزات ،األ هررداف ،الو ظررائف ،األ نررواع
(الطب يررة ،القانون يررة ،األع مررال ،الزراع يررة ....إخل) ،تنم يررة اجملمو عررات ،التن ظرريم ،األن شررطة
وا خلرردمات ،اإلدارة ،التمو يررل ،تكنولوج يررا املعلو مررات ،شرربكات املعلو مررات ،إ عررداد ال عرراملني
وتنميتهم ،تقييم األداء ،مناذج مللية وعربية وعاملية.

 1434الرشر االلكرت ني 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وإدارتها
مفهوم النشر اإللكرتوني ،دور احلاسوب ووسائل االت صررال احلدي ررة يف م سرراندة الن شررا ات
املكتبية ،األدوات املكتبية اإللكرتون يررة ،الربجم يررات ا جلرراهزة لرردعم الن شررا ات املكتب يررة م ررل
معا جلررة الن صرروص والن شررر اإللكرتو نرري وا جلررداول اإللكرتون يررة ،امل صررادر اإللكرتون يررة ،ا حلرررب
اإللكرتو نرري ،صرريغ الن شررر اإللكرتو نرري وبرجميا ترره ،م يررزات الن شررر اإللكرتو نرري ،شرربكات
املعلومات والنشر اإللكرتوني ،مشكالت النشر اإللكرتوني ،اقتصاديات النشر اإللكرتوني،
التجارب العربية والعاملية يف هذا اجملال.

 1435تدر ب ميداني 3 :ساعات معتمدة  3عملي)
متطلب سابق إنهاء  80ساعة
إعداد الطلبة وتزويدهم باملهارات الالة مررة للع مررل يف إ حرردى املؤس سررات واجل هررات املتخص صررة
و.ا عال قة بالتخصص وذلك من خالل بر نررامج ترردرييب من سررق بررني الق سررم وج هررة ال ترردريب ،إ عررداد
الطل بررة لل ترردريب ع لررى اإلل تررزام امل هررو وإت برراع ال سررلوكيات ال سررليمة يف التعا مررل مررع ج هررة ال ترردريب،
عمل تقارير تشمل النواحي العلمية واملهنية يف جمال التخصص.
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 1436مشر ع ختر  4 :ساعات معتمدة  4عملي)
متطلب سابق مستوى سنة رابعة
مشروع تطبيقي يقوم به الطالب بعد إنهاء املستوى ال ا لررث ،تهي ئررة الطا لررب إل عررداد امل شررروع
عناصر املشروع ،اخللفية العلمية واجلدوى االقتصادية ،اقرتال موضوع ومناقشة املقرتل ،جتميع
املعلو مررات ،ت قررديم تقر يررر م سررتلزمات امل شررروع الفن يررة وكيف يررة تنف يررذ ذلك.تنف يررذ امل شررروع واخت يررار
الطريقة املناسبة لذلك من حيث اختيار لغة الربجمة أو الربجمية ا جلرراهزة وامل سررتلزمات والو سررائل
الضرورية.

 1437مقدمة يف التصميم اجلرافيكي 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1266تقنية تصميم صفحات الويب
تع ترررب هررذش ا ملررادة مرردخالً إىل الت صررميم اجلرافي كرري ،مررن خرالل تطبي قررات يدو يررة وعمل يررة
متعددة تشمل العديد من التصاميم ،كالشعارات واإلعالنات وامللصقات وأغلفة الكتب وغريها
من املطبوعات والتصاميم الفنية .و يشمل املقرر على األنواع األساسية للت صررميمات اجلرافيك يررة
ووظائف هررا ،ك مررا ي شررمل أي ضراً ع لررى م هررارات ا سررتخدام ال صررورة والتيبوجراف يررا وأ سررس االرت قرراء
مبستوى امللصق.
وت عرررف الطا لررب أي ضراً بامل هررارات املعت مرردة ع لررى الت صررميم ال ال رري األب عرراد وت صررميم عرردد مررن
املشاريع التطبيقية اليت يقوم الطالب بإعدادها باستعمال التقنيات احلاسوبية.

 1438املستم عات الرقمية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وإدارتها  1341 ،املكتبات الرقمية
يت نرراول امل قرررر امل عررارف املتعل قررة مبف هرروم امل سررتودعات الرقم يررة وأنواع هررا وخصائ صررها وآل يررة
عملها ،بنية ومكونات املستودعات الرقمية ،أدوات وبرجميات إنشائها ،تنظيم وخت طرريط وإدارة
املستودعات الرقمية ،السياسات املختلفة املتعلقة باملستودعات الرقم يررة ،امل سررتودعات الرقم يررة يف
فلسطني بشكل عام ويف جامعة القدس املفتوحة بشكل خاص.
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 1439أمهات الكتب 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
تعريف مصطلح أمهات الكتب ،مناذج من أمهات الكتب يف العلوم املختل فررة (الت عرررف ع لررى
مو ضرروعاتها ومؤلفي هررا وتارط هررا وحتقيقات هررا إذا و جرردت وأ سررلوب ترت يررب معلومات هررا) ،ال قررواميس
واألع مررال املو سرروعية مررن أم هررات الك تررب ،حتق يررق أ مسرراء ا ملررؤلفني .ررذش الك تررب ،ري قررة ترتيب هررا
وحفظها وإتاحتها يف املكتبات ومراكز املعلومات ،توفرها بشكل إلكرتوني ،قواعد البيانات
املتخصصة بهذا النوع من الكتب ،حررق املؤ لررف وح قرروا امللك يررة الفكر يررة .ررذش الك تررب .ترردريب
وتطبيق عملي على جمموعة

تارة من هذش الكتب.

 1450بمابات الم ب  3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي )
متطلب سابق  1393الربجمة بلغة  1252 ، PHPمقدمة اىل اخلدمات املوجهة وخدمات الويب.

ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف الطل بررة ع لررى كيف يررة ب نرراء بوا بررات الو يررب وتطبيقات هررا ح سررب
احتيا جررات امل سررتخدم ،الت عرررف ع لررى أ نررواع ا خلرردمات ا لرريت ت قرردمها بوا بررات الو يررب م ررل خرردمات
املرا سررالت ،األخ بررار ،أ سررعار البور صررة واأل سررواا املال يررة ،ا خلرردمات املعلومات يررة ،قوا عررد البيا نررات
واخلدمات الرتفيهية،. ...كيف يررة تزو يررد خرردمات البوا بررة مررن خررالل واج هررة تطبيق يررة متنا سررقة ت ترريح
ا سررتخدام تطبي قررات أ خرررى ،الت عرررف ع لررى أ نررواع بوا بررات الو يررب املختل فررة البوا بررات الشخ صررية،
البوا بررات اإلخبار يررة ،بوا بررات البور صررات واأل سررواا املال يررة ،البوا بررات احلكوم يررة ،البوا بررات
التعليمية ،البوابات االجتماعية  ،بوابات ملركات البحث ،البوابات التجار يررة،....والتعرف ع لررى
بعض الربجميات مفتوحة املصدر.

 1452نظم إسرتجاع املعلممات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وإدارتها
مف هرروم ا سرررتجاع املعلو مررات وأهمي ترره ،دورة املعلو مررات ،مرردخالت ن ظررم ا سرررتجاع املعلو مررات
و رجاتها ،مشكالت اسرتجاع املعلومات ،مكونات نظم اسرتجاع املعلومات ،العوامل املؤ رة
يف عمل يررات ا سرررتجاع املعلو مررات ،ل غررات ا سرررتجاع املعلو مررات ،اال سرررتجاع احملو سررب ،االنرت نررت
واسرتجاع املعلومات ،البحث بشكل عررام ،ملر كررات الب حررث املتخص صررة ،ت طررورات حدي ررة يف
نظم االسرتجاع احملوسبة.

197

 1462التحقيقات اال لة الرقمية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1379أمن شبكات احلاسوب والويب  1383 ,قاعدة البيانات وإدارتها

يتم الرتكيز يف هذا املقرر على مبادئ التحقيق يف جرائم احلاسوب وحتع األدلة والت عرررض
ملفاهيم تكنولوج يررا الكمب يرروتر مررن أنظ مررة الت شررغيل وأ نررواع املل فررات وكيف يررة ن قررل البيا نررات ،يررتم
تعريف الطالب على األساس يف حتع األدلة اإللكرتونية والتعامل معها؛ فضال عررن دور األد لررة يف
كشف ومالحقة جرائم الكمبيوتر ،واإلرهاب السيرباني واجلرائم التقليدية والعنيفة ،كررذلك
يت طرررا اىل رررا اال سررتجابة لل حرروادث ،الق ضررايا املدن يررة واالحت يررال والتح قررق مررن أ مررن املعلو مررات،
وك مررا يت طرررا امل قرررر لرربعض الت جررارب العمل يررة لتعر يررف ال طررالب ب طرررا التحقي قررات مررع عرردد مررن
تقنيات التحقيق ذات الصلة.
أهداف املقرر يهدف هذا املقرر اىل تعر يررف الطا لررب برراجلرائم االلكرتون يررة وكيف يررة حتررع
االدلة الالةمة للتعرف عليها.
ر جررات امل قرررر إك سرراب الطا لررب امل هررارات الالة مررة للت عرررف ع لررى ا جلرررائم االلكرتون يررة
وذلك عن ريق اكسابه مهارات حتليل اجلرائم االلكرتونية و را الوقاية منها ومعاجلتها.

 1466أمن نظم احلاسمب قماعد البيانات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1385أنظمة التشغيل  1383 ,قاعدة البيانات وإدارتها

يعو هذا املقرر بتزويد الطالب باملفاهيم االمنية املتعلقة باخرتاا االنظ مررة املعلومات يررة وكيف يررة ترروفري
و سررائل احلما يررة .ررا مررن االخ طررار الداخل يررة واخلارج يررة ،وكيف يررة ب نرراء قوا عررد بيا نررات تت ضررمن ال سرررية
والنزا هررة و ترروفر املعلو مررة ،و كررذلك ادارة ال صررالحيات واالدوار وال ترردقيق يف ادارة انظ مررة قوا عررد البيا نررات
املختلفة.
اهداف املقرر اجياد الوعي لدى الطالب باهمية امن انظمة املعلومات وقواعد البيا نررات و تررامني هررذش
االنظمة وتطوير نظم قواعد ابيانات املوةعة باستخدام اوراكل ،وادارة االنظمة واملستخدمني
رجات املقرر اكتساب الطالب املفاهيم واملهارات الالة مررة حلما يررة االنظ مررة احلا سرروبية ومحا يررة
قواعد البيانات وامن قواعد البيانات املوةعة باستخدام الربجمية املناسبة.
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 1470تراسل املعطيات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1370اتصاالت ()2
أ سررس وم فرراهيم إر سررال وا سررتقبال املعط يررات م ررل م بررادئ حتو يررل اإل شررارة القيا سررية إىل رقم يررة
و بررالعكس وأ نررواع ال شرريفرات امل سررتعملة يف عمل يررة الرتا سررل وم بررادئ التجم يررع الرق مرري مب سررتوياته املختل فررة
وتراسل حزمة النطاا األسا سرري للمعلو مررات الرقم يررة وال تررأ ريات واألخ طرراء احلا صررلة ع لررى اإل شررارة الرقم يررة
املرسلة وآلية تصحيحها وخصائص ووسائل خدمات أنظمة تراسل املعطيات و ططاتها العامة.

 1473برجمة الشبكات 4 :ساعات معتمدة  2نظري 2 ،عملي)
متطلب سابق  1295برجمة ( 1373 ،)2الشبكات احمللية واالنرتانت
م فرراهيم أسا سررية يف بر جمررة ال شرربكات ،الع مررل مررع برررامج ا خلررادم  /الز بررون با سررتخدام
بروتو كررول  ، TCP/IPإن شرراء روا بررط أنظ مررة االت صررال ن ظررام االت صررال املو جرره ون ظررام االت صررال
متعدد الزبائن ،التطبيقات الربجمية للشبكات.

 1475إ ارة شبكات االتصاا أمرها 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1373الشبكات احمللية واالنرتانت
مو وق يررة شرربكات االت صررال وأمن هررا وأ مررن الن ظررام وبروتو كرروالت الت شررفري امل سررتخدمة عرررب
ال شرربكات و ملرردداتها وأنظ مررة إدارة ال شرربكات وأدوات م نررع ا خرررتاا ال شرربكة ()Fire Wall
وأنظمة اكتشاف االقتحام.

 1477التجارة االلكرت نية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1266تقنية تصميم صفحات الويب
التجارة االلكرتونية مفاهيم أساسية ،التعريف ،املنهجية ،التكنولوجيا وخدمات التجارة
االلكرتون يررة و دور االنرت نررت في هررا ،معمار يررة ا خلررادم الت جرراري ،ح لررول ال بررائع ،أنظ مررة ا لرردفع
االلكرتونية وت قنيات هررا ،مزا يررا موا قررع الت جررارة االلكرتون يررة ،أ مررن تطبي قررات الت جررارة االلكرتون يررة
ومحايتها ،تكنولوجيا املزاد العلو.
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 1479األنظمة املمزعة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1385أنظمة التشغيل
التطبيقات املتواةية ،تعريف باألنظمة املوةعة وتنظيم توةيعها وملخص ملبادئ برجمة النظم املوةعة.

 1481انظمة املعلممات اال ار ة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وادارتها
مقد مررة يف ع لررم أنظ مررة املعلو مررات االدار يررة ( ،)MISامل فرراهيم احلدي ررة للتعر يررف بأنظ مررة املعلو مررات
االدار يررة ،املنهج يررات احلدي ررة امل سررتخدمة يف ب نرراء و ت صررميم أنظ مررة املعلو مررات االدار يررة ،دور تكنولوج يررا
املعلومات يف ب نرراء و ت صررميم أنظ مررة معلو مررات ادار يررة ناج حررة و فعا لرره ،الن مرراذج احلدي ررة يف ا سررتخدام أنظ مررة
املعلومات االدارية يف حل املشكالت االدارية و امل سرراعدة يف أنظ مررة ا خترراذ ال قرررررات ( ،)DSSتطبي قررات
عملية على بناء أنظمة معلومات ادارية عمليا ً ،الطرا احلدي ة يف اخت بررار جنررال و فعال يررة أنظ مررة املعلو مررات
االدارية.

 1484الذكاء االصطراعي األنظمة اخلبسة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1380حتليل االنظمة وتصميمها
مقدمة يف الذكاء االصطناعي ،حساب املنطق ،مت يل املعلومات بالقواعد ،أساليب أخرى
لتم يررل املعلو مررات ،األنظ مررة ا خلرربرية ،ل غررات الرب جمررة امل سررتخدمة يف ا لررذكاء اال صررطناعي
( ،)PROLOG, LISPاستخدامات عملية ،تطلعات مستقبلية.

 1485ضبط أنظمة املعلممات أمرها 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وإدارتها
م فرراهيم ضرربط األنظ مررة احلا سرروبية ،محا يررة الن ظررام احلا سرروبي وتق يرريم امل خررا ر ،ت طرروير
سياسات احلماية ومسائل التعريف والتو يررق وحتد يرردا كل مررات ال سررر وو سررائل التعر يررف األ خرررى،
أنظ مررة وبرجم يررات مقاو مررة الفريو سررات ،وا جلرردران النار يررة  ،Firewallsالت شررفري
 ،Cryptographyن ظررم حتررري اال خرررتاا (،IDS) Intrusion Detection Systems
وأمن الشبكات احلاسوبية واليت مت ل يف جمملها وسائل األمن التقنية يف الوقت احلاضر.
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 1492مشر ع التخر علمم) 3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عملي)
متطلب سابق يف املستوى الرابع
ي هرردف امل قرررر إىل تزو يررد الطل بررة بامل هررارات ال ضرررورية لكتا بررة م شرراريع خترررجهم ،و ترروظيفهم
ألساسيات البحث العلمي خاصة اجلانب العملي منه ،وي شررتمل ع لررى أسا سرريات كتا بررة امل شررروع؛
اخت يررار مو ضرروع امل شررروع ،وو ضررع خط ترره ،و حتررع ماد ترره ،وتأليف هررا ،وربط هررا ،وحتلي لررها ،وكيف يررة
تو يررق ا ملررادة ال علم يررة ،وترت يررب قائ مررة م صررادر الب حررث ومراج عرره ،مررع أم لررة تو ضرريحية وتطبيق يررة،
تسهل على الطالب أمر كتابة مشروعه.

 1493مشر ع التخر ر اضيات) 3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عملي)
متطلب سابق إنهاء املستوى ال الث
ي هرردف امل قرررر إىل تزو يررد الطل بررة بامل هررارات ال ضرررورية لكتا بررة م شرراريع خترررجهم ،و ترروظيفهم
ألساسيات البحث العلمي خاصة اجلانب العملي منه ،وي شررتمل ع لررى أسا سرريات كتا بررة امل شررروع؛
اخت يررار مو ضرروع امل شررروع ،وو ضررع خط ترره ،و حتررع ماد ترره ،وتأليف هررا ،وربط هررا ،وحتلي لررها ،وكيف يررة
تو يررق ا ملررادة العلم يررة ،وترت يررب قائ مررة م صررادر الب حررث ومراج عرره ،مررع أم لررة تو ضرريحية وتطبيق يررة،
تسهل على الطالب أمر كتابة مشروعه.

 1494ئردسة الربجميات3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1380حتليل األنظمة وتصميمها
مفاهيم أساسية تعريف ،نوعية الربجميات ،و وقية الربجميات ،مشاريع الربجميات ،دورة
ح يرراة الربجم يررات ،الطرا ئررق واألدوات والتقن يررات ودور هررا يف هند سررة الربجم يررات ،حتل يررل األنظ مررة
ومراح لررها وتقنيات هررا ،ت صررميم أنظ مررة الربجم يررات وتقنيات هررا ،ت صررميم الن مرروذج ،تنف يررذ الرب جمررة،
اختبار الربجمة ،تو يق األنظمة الربجمية ،صيانة األنظمة الربجمية وتطوير هررا ،إدارة الربجم يررات
واملو ضرروعات ذات العال قررة بررذلك فر يررق الع مررل ،توة يررع امل سررؤوليات ،التخ طرريط ،إدارة التكل فررة،
إدارة اجلدو لررة لت سررليم الربجم يررة وتركيب هررا ،ت صررميم واج هررات التخا ررب  ،ف حررص الربجم يررات،
األدوات املساعدة يف هندسة الربجميات.
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 1495الرسم باحلاسمب 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1276جرب خطي  1291 ،برجمة ()1
ا لرسم باحلاسوب وتطبيقاته ،أجهزة العرض واإلدخال ،رسم اخلطو امل سررتقيمة وا لرردوائر
واأل حرررف وخوارةميات هررا ،التق لرريم والنوا فررذ ومرا فررا الرؤ يررة ،امل ضررلعات وتعبئت هررا ،الت حررويالت يف
املستوى مبقاييس نسبية ،الدورانات واإلةاحة ،الظالل و األلوان ،اإلحدا يات العاملية والقياسية،
الرسم التفاعلي ،حتريك الصور واإليقونات ،اجملسمات ،رسم املنحنيات.

 1497مشر ع ختر  2 :)1ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق انهاء  90ساعة معتمدة 1383 ،قاعدة البيانات وادارتها
يرتبط الطالب مع عضو هيئة تدريس ،حيث يعني لرره امل شررروع التطبي قرري ب عررد إن هرراء امل سررتوى
ال الث ،يقوم الطالب بدراسة املشروع وتقديم تقرير الدراسة ملرحليت التحليل و التصميم وم قرررتل
لتنفيذش يف املرحلة التالية.

 1498مشر ع ختر  2 :)2ساعة معتمدة  2عملي)
متطلب سابق  1497مشروع خترج ()1
يقوم الطالب بإكمال تنفيذ املشروع احملدد يف املرحلة السابقة ويقوم مبناقشة املشروع.

 1499مشر ع التخر  4 :ساعات معتمدة  1نظري 3 ،عملي)
متطلب سابق انهاء املستوى ال الث  1383 ،قاعدة البيانات وادارتها
ي قرردم ال طررالب مررن خررالل هررذا امل قرررر ع صررارة مررا تعل مرروش مررن معر فررة خررالل درا سررتهم مل قررررات
اخلطة الدراسية لتحقيق املشروع النهائي .وهذا يتطلب منهم حتع معلومات حول املوضوع امل قرررتل
وحتق يررق التقر يررر الن هررائي و كررذلك ت طرروير الن ظررام امل قرررتل عمل يراً .يف هررذش املرح لررة ،جيررب ع لررى
ال طررالب الق يررام عمل يراً جبم يررع مرا حررل ت طرروير الن ظررام ا حملررددة وا لرريت متررت درا سررتها يف م سرراقات
ا خرررى( و برراألخص هند سررة الربجم يررات ) و يررتم ا جنرراة امل شررروع حتررت إ شررراف أ حررد أع ضرراء هي ئررة
التدريس .يطلب من الطالب تقديم عرض شفوي بوجود بعض أعضاء هيئة التدريس احملكمني.
يسمح للطالب العمل بشكل فردي أو يف جمموعات.
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 3211الصحة العامة محا ة البي ة 2 :ساعة معتمدة  2نظري)
يت نرراول هررذا امل قرررر م بررادئ ال صررحة وا ملرررض ،االح صرراءات احليو يررة ،العوا مررل ال سرركانية
والصحة ،األمنا الصحية يف البلدان النامية واملتقدمة ،الرعاية ال صررحية وم سررتوياتها املختل فررة،
مشاكل صحية

تارة ،الت قيف الصحي ،املشكالت البيئية ،اإلصحال البيئي ومحاية البيئة.

 3213االتصاا العالقات العامة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر اىل تعر يررف ال طررالب بعمل يررة االت صررال واركان هررا وانواع هررا وامل هررارات
االت صررالية ا لرريت حت قررق التفا عررل االجت مرراعي مررع اجلم هررور و سرربل فعال يررة الر سررائل وتأ ري هررا يف
اجلم هررور ،ك مررا و سرريتعرف الطا لررب ع لررى العال قررات العا مررة باعتبار هررا ن شررا اً حيو يراً مررن ان شررطة
االتصال ما سيقودش اىل فهم العالقات العامة باعتبارها احد انشطة االدارة  ،كما سيتناول هررذا
امل قرررر الو سررائل ا لرريت جت عررل ن شررا العال قررات العا مررة ف عرراال ،باإل ضررافة اىل درا سررة الو سررائل ا لرريت
يعتمدها اخصائيو العالقات العامة لتنفيذ مهامهم على املستوى االداري والتنظيمي وعلى م سررتوى
اتصالي حبيث يوفر جماال إلجنال املؤسسة وحتقيق اهدافها.

 4131مبا ئ احملاسبة  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا إىل تعريف الطالب بأساسيات احملاسبة املالية ،وأ هررداف ن ظررام احملا سرربة
املالية ،وذلك من خالل التعرف على الدورة املالية دا خررل امل شررروع الت جرراري برردءاً مررن ن ظررام وأ سررس
التسجيل ومروراً جبميع مراحل الدورة املالية وانتهاءً بإنتاج التقرير املالي األساسي للمشروع ،مبا
يتضمنه هذا التقرير من قرروائم مال يررة أهم هررا قائ مررة ا لرردخل واملر كررز ا ملررالي ،و يررتم ذ لررك مررن خررالل
دراسة النظام احملاسيب مبكوناته املختلفة ،وتسجيل العمليات يف اليومية وترحي لررها وتر صرريدها
يف األ سررتاذ ،والت عرررف ع لررى م يررزان املراج عررة و رررا إ عرردادش ،وعمل يررات الب ضرراعة واخل صررومات
بكافة أنواعها و را جرد وتقويم املخزون ،وإعداد ق يررود اإلق فررال والت قررارير املال يررة األول يررة ق بررل
التسويات اجلردية.

 4447أنظمة املعلممات احملاسبية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وإدارتها 4131 ،مبادئ احملاسبة ()1
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل ت قررديم امل فرراهيم األسا سررية ألنظ مررة املعلو مررات احملا سرربية؛ مررن ح يررث
أهميتها وتصنيفاتها وكيفية تصميمها وتشغيلها وتقييمها وتو يقها باستخدام
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ططات انسياب

البيا نررات و خرررائط الن ظررام و قررواميس البيا نررات ،وإ بررراة دور تكنولوج يررا شرربكات احلا سرروب يف
أنظمة املعلوما ت ،وب يرران أهم يررة إ جررراءات الرقا بررة وال ضرربط يف ح فررظ البيا نررات مررن اإله مررال و سرروء
االستخدام .وكذلك عرض لبعض مناذج من أنظمة املعلومات احملاسبية وكيفية ت صررميم وتنف يررذ
األنظمة الفرعية ألنظمة املعلومات احملاسبية م ل نظام املبيعات و لبات العمالء ،ونظام الفواتري
واملقبوضات ا لنقدية وحسابات الزبائن ،ونظام املشرتيات واملدفوعات وحسابات املوردين ،ون ظررام
التحكم باملخزون ،ونظام املوارد البشرية ،ونظام األستاذ العام والتقارير املالية.

 5300تكرملمجيا التعليم 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تنم يررة احل صرريلة املعرف يررة واملهار يررة اخلا صررة بتكنولوج يررا التع لرريم،
ومي كررن الطا لررب مررن توظ يررف التقن يررات التعليم يررة يف عم لررييت التع لرريم وا لررتعلم ،وذ لررك مررن خررالل
تعر ضرره للم فرراهيم الرئي سررة يف تكنولوج يررا التع لرريم ،وأ لرروان مررن األن شررطة التعليم يررة والو سررائط
املتعددة واملنهاج التكنولوجي والتصميم التعليمي واحلاسوب واالنرتنت.

 5302تصميم التدر

 3 :ساعات معتمدة  3نظري)

متطلب سابق  5300تكنولوجيا التعليم
يركز هذا املقرر على ماهية تصميم التعليم ،واخللفية النظر يررة لع لررم ت صررميم التع لرريم،
ومناذ جرره ،وحتد يررد األ هررداف الرتبو يررة العا مررة واأل هررداف ال سررلوكية اخلا صررة ،وحتل يررل ال شرررو
اخلارجية والداخل يررة للتع لرريم ،وحتل يررل احمل ترروى التعلي مرري ،وم بررادئ تنظي مرره ،وت صررميم االخت بررارات
التح صرريلية ،وحتد يررد ا سرررتاتيجيات التع لرريم ،وحتد يررد ا ملررواد التعليم يررة ،الو سررائل ،واألن شررطة
الرتبوية ،وتصميم املنشطات العقلية ،وتصميم عمليات التقويم التشكيلي ،والتقويم اجلمعي.

 5303مرائج البحث العلمي3 :ساعات معتمدة  3نظري)
أ سررلوب الب حررث العل مرري هررو أك ررر أ سرراليب حررل امل شرركالت جرردوى وفاعل يررة ،ف هررو يت سررم
بررالتنظيم والو ضررول واملو ضرروعية وو ضررع ال برردائل أ مررام م عررايري لت قررويم فاعليت هررا و جرردواها يف صررورة
مو ضرروعية بع يرردة عررن ا ملررؤ رات الشخ صررية والذات يررة ،لررذا حي ترراج إل يرره كررل فرررد ملواج هررة م شرراكله
وحتدياتها.
وي هرردف امل قرررر إىل تعر يررف الطا لررب مب نرراهج الب حررث و رائ قرره وإك سررابه امل هررارات الالة مررة
للقيام بالب حررث ،وذ لررك مررن خررالل درا سررته للمو ضرروعات األسا سررية اآلت يررة م نرراهج الب حررث ماهي ترره

204

وأنواعه ،مشكلة البحث وصياغة الفرضيات وتصميم البحث ،واجملت مررع والعي نررة ،وأدوات حتررع
البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البحث.

 5320القياس التقم م يف التعلم التعليم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نرراول هررذا امل قرررر امل فرراهيم األسا سررية يف عمل يررة الق يرراس والت قررويم ،ودور الق يرراس
والت قررويم يف ال ترردريس ،و جمرراالت الق يرراس وأ سرراليبه ،وب نرراء اخت بررار التح صرريل ( )1التخ طرريط
لالخت بررار ،وب نرراء اخت بررار التح صرريل ( ،)2وب نرراء اخت بررار التح صرريل ( ،)3وإ خررراج االخت بررار
وتصحيحه ،وخصائص االختبار اجليد ،وأساسيات اإلحصاء يف عملية القياس والتقويم.

 5469أساليب تدر

الر اضيات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)

ي عرراا هررذا امل قرررر املعر فررة الريا ضررية والب نررى الريا ضررية ،و رررا ترردريس كررل من هررا امل فرراهيم
ا.ندسية واجلربية ،التعميمات الريا ضررية ،اخلوارةم يررات اجلرب يررة وامل هررارات ،الرب هرران الريا ضرري،
املساحات واحلجوم ،الوسائل التعليمية واأللعاب واألمنا الرياضية.
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