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 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات :  1122

مررات، املكو يررا املعلو ظررم تكنولوج نررات ن سرروبية، مكو مررات احلا مررة املعلو يررة، أنظ نررات املاد

تررررا وأدوات  مررات و هرررا، املعلو نررات ومعاجلت يرررل البيا بررات، مت  لرررم املكت جلرراهزة يف ع يررات ا الربجم

 اسرتجاع املعلومات، شبكات احلاسوب، الوسائط املتعددة، النشر عرب تكنولوجيا املعلومات.

 

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(: 1فيزياء عامة   1124

 ( أو متزامن1تفاضل وتكامل ) 1100متطلب سابق 

قررة  شررغل والطا سررم، ال يررك اجل لررم حتر كررة، ع لررم احلر هررات، ع لررى املتج قرررر ع هررذا امل كررز  ير

 والقدرة، الزخم والتصادمات، احلركة الدورانية، اجلاذبية، ميكانيكا املوائع، احلرارة.

 عمل:( 1ساعة معتمدة   1(: 1فيزياء عامة عملية   1125

 ( أو متزامن1فيزياء عامة ) 1124ابق متطلب س

يتناول هذا املقرر مجع املتجهات وتوازن القوى، حركات األجسام يف اجتاه واحد، حركة 

املقذوفات، قانون نيوتن ال اني يف احلركة، قوى االحتكاك، حفظ الزخم اخلطرري، احلركررة 

برردأ أرمخيرردس،  الدائرية العمودية، العزوم يف احلركة الدورانية، اللزوجة، احلرارة النوعيررة، م

 تطبيقات على معادلة برينولي.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(: 2فيزياء عامة   1126

 (1فيزياء عامة ) 1124متطلب سابق 

سررعة  بررائي، املوا هررد الكهر بررائي، اجل جملررال الكهر يررة، ا قرروة الكهربائ قرررر ال هررذا امل نرراول  يت

عررة  قرروة الداف يررة، ال مررة الكهربائ شررر واملقاو بررائي املبا يررار الكهر لررة، الت ملررواد العاز يررة وا الكهربائ

يررة عررزوم الدوران سررية وال قرروى املغناتي سرري وال يررة، اجملررال املغناتي  الكهربائية و الدورات الكهربائ

سررري،  ضررروء ا.ند سررري، ال حلرررث الكهرومغناتي سرررية، ا جملررراالت املغناتي صرررادر ا سرررية، م املغناتي

 الضوء الفيزيائي.
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 عمل:( 1ساعة معتمدة   1(: 2فيزياء عامة عملية   1127

 ( أو متزامن2فيزياء عامة ) 1126متطلب سابق 

شررحنة علررى ا بررائي وال طررالء الكهر قررانون يتناول هذا املقرر اجملال الكهربائي، ال نررات،  أليو

سررعة  يرراس  جررول احلررراري، ق أوم ، قنطرة ويتسون، جمزئ اجلهد، قانون كريشوف ، مكررافا 

 جمهولة، اجملال املغناتيسي األرضي، امليزان التياري، قانون سنيل، العدسات الضوئية الرقيقة. 

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(: 1كيمياء عامة   1128

لررذري عررادالت يتناول هذا املقرر الرتكيررب ا ئررات، امل يررة وأشرركال اجلزي لررروابط الكيميائ ، ا

 املوزونة واحلسابات الكيميائية للمادة والطاقة، حاالت املادة.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(: 2كيمياء عامة   1129

 (1كيمياء عامة ) 1128متطلب سابق 

ت الكيميائية، يوضح هذا املقرر احملاليل، التفاعالت يف احمللول املائي، حركّية التفاعال

 ديناميكا احلرارة الكيميائية، الكيمياء الكهربائية.

 عمل:( 2ساعة معتمدة    2كيمياء عامة عملية:  1130

 ( 1كيمياء عامة ) 1128متطلب سابق 

مرران  هررا بأ مررل مع يررة والتعا ملررواد الكيميائ يررة وا لررى األدوات املخرب عرررف ع قرررر الت هررذا امل نرراول  يت

تررربني  سررريطة  فررراعالت ب جرررراء ت تررررتبط وإ يرررة  صرررفية وكم جترررارب و جرررراء  يرررة، إ لرررتغريات الكيميائ ا

باملواضيع الواردة يف الكيمياء العامة م ل: االتزان، سرعة التفاعل، اخلاليا اجللفانية ) الفولتيه 

 (، املعايرة، الذائبية، اخلواص اجلمعية للمحاليل، حرارة التفاعل.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3جيولوجيا عامة:  1132

كرررز ثررررروات األرض  ير عررررادن و لررررورات وامل لرررروجي، الب ترررراري  األرض اجليو لررررى  قرررررر ع هررررذا امل

 املعدنية، الصخور، مظاهر األرض الرئيسية، العمليات اخلارجية، املياه والدورة املائية.
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 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3(: 1علوم حياتية عامة   1133

ضررريات اخل يرررة، وع يررراء اخلل قررررر كيم هرررذا امل نررراول  كررراثر يت ثرررات، وت هرررا، واملور يرررة ووظائف ل

هررزة  يرروان، وأج يررة احل لرروي، وتغذ تررنفس اخل ضرروئي، وال يررل ال شرركلها، والتم  يررة وت نررات احل الكائ

 التبادل الغازي يف الكائنات احلية وعملياته، واجلزء العملي.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3(: 2علوم حياتية عامة   1134

 (1ة عامة )علوم حياتي 1133متطلب سابق 

ظرريم العصرريب،  يررات التن ظرريم ا.رمرروني، أجهررزة وعمل يررات التن قرررر أجهررزة وعمل هررذا امل يتناول 

 احلركة واألجهزة العضلية، نشأة احلياة وتطورها، التنوع احليوي، واجلزء العملي.

 عمل:( 1نظري،  3ساعات معتمدة   4كيمياء العناصر:  1135

 (2كيمياء عامة ) 1129متطلب سابق 

لرردوري  يتناول هذا املقرر كيمياء العناصر الرئيسية املم لة للمجموعات األوىل يف اجلرردول ا

ترررررا  سررررية و صررررر الرئي مررررات العنا لررررزات، خا يررررة، الالف صررررر االنتقال يررررة (، العنا صررررر الفلز ) العنا

صررناعة،  سررتخداماتها يف ال صررر وا عررض العنا بررات ب هررا، مرك صررناعية من صررة ال صررها وخا استخال

 ستخداماتها، والتجارب املتعلقة بهذه املوضوعات، واجلزء العملي.العناصر املشعة وا

 عمل:(1نظري،  2ساعات معتمدة   3مهارات التواصل يف تكنولوجيا املعلومات: 1150

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

طرروير  هررارات التواصررل واالتصررال يف جمررال الت مهارات الكتابة واحملادثة وإعداد العروض وم

نرررروا مررررن ال مررررال  يررررل واألع يررررة، دل قررررارير التقن صررررميم الت يررررة، ت قررررارير التقن بررررة الت يررررة. وكتا حي التقن

لررررول  شررراكل و احل لررررتق  للم عررربري ا تررررا الت هررررارات و  شررراكل، م لررررول امل قرررارير ح سرررتخدام، ت اال

 الربجمية.
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 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3أساسيات الدارات الكهربائية:  1160

 (1تفاضل وتكامل ) 1100متطلب سابق 

بررائي يت يررار الكهر مررة ودارات الت ناول مبادىء الكهرباء الساكنة والتيار الكهربائي واملقاو

سرررتمر ) ملررررتدد )DCامل لررردارات AC( وا سرررية وا فررراهيم الكهرومغناتي فرررة وم مرررا املختل ( وتطبيقاته

 الكهربائية متعددة األتوار وآلية عمل احملول الكهربائي.

 عمل: ( 1نظري،  2دة  ساعات معتم 3مقدمة يف االلكرتونيات:  1163

 (1تفاضل وتكامل ) 1100متطلب سابق 

برردأ عمررل  شررباه املوصررالت ، تركيررب وم يررات وأ يتناول هذا املقرر أسس ومفرراهيم االلكرتون

قرررات  مرررل وتطبي بررردأ ع سرررتخداماتها ، م هرررا وا صرررة مميزات يرررات اخلا صرررل ،ال نائ شررربه املو نرررائي  ال 

 (.  FETت تأثري اجملال )( وترانزستوراBJTالرتانزستورات ثنائية القطبية )

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3أساسيات أمن املعلومات:  1171

التهديدات اليت ميكن  أمن املعلومات و احلماية, حيث يشرل املقرر العلمي بشرل يعنى هذا

سررب سررتخدم احلا جرره م يررة و أن توا سررائل الوقا ضررح و نررت ويو يررة واالنرت نررات احلما مررات  للبيا و املعلو

هررا:  برررامج األمررنمن ملررادي، و سررب ا ضررارة احلا مررن ال يررة  مررا  واحلما يررة. ك سررات وجرردران احلما الفريو

 والتشفري. املعلومات الكالسيكية للتشفري ومحاية األساليب سيتم شرل

قررر:  هرداف امل مررات، أ مررن املعلو فرراهيم ا سرريات م لررب بأسا يررف الطا قرررر إىل تعر هررذا امل هرردف  ي

يررررة  ضررررعف، محا قررررا  ال خرررراتر ون شرررربكات امل تررررأمني ال يررررات  شررررفري وتقن سررررتخدام الت نررررات با البيا

 واإلنرتنت.

يررات  طرجات املقرر: شرررل التقن يصف املفاهيم األساسية ألمن احلاسب و أمن املعلومات، ي

املوجودة حاليا  حلماية نظام احلاسب، يشرل الوعي األم  و املهارات املطلوبة الستخدام األدوات 

 األمنية. األساسية يف مواجهة املشاكل

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3معاجلة البيانات:  1187

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

هررا  هررا ومعاجلت ترررا تنظيم مررات و نررات واملعلو سرروبية ) البيا نررات احلا قرررر البيا هررذا امل نرراول  يت

يررررات  سررررري العمل طررررط  سرررروب ) ط سررررتخدام احلا سررررائل با حررررل امل جملرررراالت ،  لررررف ا هرررا يف طت ودور
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يررا قررة واخلوارزم يرراة الوثي يررة ) دورة ح ثررائق االلكرتون سرري(،  الو غررة  مررة لل جمررة) مقد غررات الرب ت (، ل

شرربكات  شررغيل وال وترا فهرسة الوثائق واسرتجاعها (،  تطبيقات يف معاجلة البيانات  )نظم الت

جررارة  سرريب  )الت مررة للحوا سررتخدامات متقد خرررى (، ا سررتخداماتها وجمرراالت أ هررا وا هررا ووظائف تعريف

 لتنجيم عن البيانات (.االلكرتونية وا

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(: 2تفاضل وتكامل   1200

 (1تفاضل وتكامل ) 1100متطلب سابق 

ضرررمن  مررل تت لررى التكا قررات ع تررل، تطبي مرررل املع مررل، التكا ترررا التكا قرررر  هررذا امل ضررح  يو

مررراكلورين يرررة  ترررايلور، نظر يرررة  يرررة، نظر سرررالت الالنهائ يرررات واملتسل يرررة، املتتال حرررداثيات القطب  اإل

مررل  نررائي والتكا مررل ال  ئرري، التكا متسلسلة القوى، االقرتانات بأك ر من متغري، االشتقاا اجلز

 ال الثي، تطبيقات على التكامل املتعدد

 نظري( 3ساعات معتمدة   3هندسة إحداثية:  1201

لرردائرة،  لرردوران، اخلررط املسررتقيم، ا سررحاب وا لررديكارتي، االن قرررر املسررتوى ا هررذا امل يتناول 

عررادالت القطوع امل يررة، امل مبررتغريين، اإلحررداثيات القطب يررة  خروتية، املعادلة العامة من الدرجة ال ان

سررطول  سررطول االسررطوانية، ال الوسيطة، املتجهات يف املستوى، الفضاء الديكارتي، الكرة، ال

ضررراء،  سرررتقيم يف الف ضررراء، امل هرررات يف الف يرررة، املتج سرررطوانية والكرو حرررداثيات اال يرررة، اإل الرتبيع

 الفضاء، املنحنيات يف الفضاء.  املستوى يف

 نظري( 3ساعات معتمدة   3أساسيات الرياضيات:  1202

لررى  يررب ع قررة الرتت قررات، عال عررات، العال هرران، اجملمو ترررا الرب طررق و قرررر املن هررذا امل نرراول  يت

 األعداد احلقيقية، خاصية أرمخيدس، االقرتانات.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3نظرية األعداد:  1203

 أساسيات الرياضيات 1202 متطلب سابق

عرررداد  عرررة األ لرررى جممو يرررات ع يرررة، العمل عرررداد الطبيع يرررة لأل سرررلمات بيان قررررر م هرررذا امل نررراول  يت

الطبيعية، بناء األعداد الصحيحة، األعداد األولية، النظرية األساسية يف علم احلساب، القاسم 

يررة املشرتك األكرب واملضاعف املشرتك األصغر، املعادالت الديوفنتية، التط قررات اخلطيررة، نظر اب
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يررة  عررادلتني، والنظر حررل امل نررات احلسررابية،  لررر، االقرتا الباقي الصينية، نظريات فريما وولسن واوي

 األساسية للم ل ات الفي اغورثية.

 عمل:(1نظري،  2ساعات معتمدة   3إحصاء تطبيق::  1204

 مبادئ اإلحصاء 0103متطلب سابق 

بررا  يركز هذا املقرر على  حررول جمررتمعني، االرت حررد  مررع وا حررول جمت االستدالل اإلحصائي 

غررري  ترررا  نررائي،  برراين األحررادي وال  يررل الت سررب جملررتمعني، حتل واالحندار، اختبارات األوسررا  والن

 معلمية.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3معادالت تفاضلية:  1205

 (2تفاضل وتكامل ) 1200متطلب سابق 

حررل  قرررر  هررا يف يتناول هذا امل يررا وتطبيقات يررة والعل تررب األوىل وال ان مررن الر عررادالت التفاضررلية  امل

يررة: أنظمررة  امليكانيكا والفيزياء، حلول املتسلسالت للمعادالت التفاضلية العادية من الرتب ال ان

 املعادالت التفاضلية اخلطية من الرتبة األوىل.

 عمل:( 1ظري، ن 2ساعات معتمدة   3اللغة اإلجنليزية للتكنولوجيا:  1210

لوجيررا  تكنو ملمتومق   المجاالت وملدرم   ملومل في مإلنجميزي  ملمغ  عمى ملمقرر هذم يركز

مررررات لررررى ، املعلو قررررائم ع يرررروم ال عررررال ال مررررة يف  ضرررروعات امله مررررن املو عررررة  عررررة متنو نرررراقش جممو وي

فرررردات  عررراب، وامل شررربكات واألل لررربامج إىل ال هرررزة وا سررريات األج مرررن أسا يررا  هررراراتالتكنولوج  وامل

بررة  ترريح الفرصررةاملطلو عررام، وي مررات بشرركل  لررب  يف قطرراع األعمررال مبجررال تكنولوجيررا املعلو للطا

ثررة املقدمررة. متررارين متنوعررة ومواضرريع احملاد خررالل  مررن  هررا  لرريت يتعلم  الستخدام املفردات اجلديدة ا

سررطينيني،  مررات الفل يستعرض املقرر أيضا عدًدا من دراسات احلالة ملتخصصي تكنولوجيا املعلو

لرريت حتترراج إىل وشرك سررطينية األخرررى ا شررركات الفل ات تكنولوجيا املعلومات الفلسطينية، وال

  .تكنولوجيا املعلومات

 نظري( 3ساعات معتمدة   3الضوء الفيزيائ::  1220

 (2فيزياء عامة )  1126متطلب سابق 

 الليزر.يتناول هذا املقرر الضوء ا.ندسي، التداخل، حيود الظل، االستقطاب، أساسيات 



 
 

178 

 
 

 نظري( 3ساعات معتمدة   3فيزياء حديثة:  1221

 (2فيزياء عامة )  1126متطلب سابق 

يرررة،  يرراف الذر شررعاع، األت سررمية لال عررة اجل مرررادة، الطبي يررة لل يررة الذر قرررر البن هررذا امل نرراول  يت

 الطبيعة املوجبة للمادة، امليكانيكا املوجبة للجسيمات، البنية النووية والنشا  االشعاعي.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(: 1الفيزياء الرياضية   1222

 (2فيزياء عامة ) 1126(، 2تفاضل وتكامل ) 1200متطلب سابق 

ئررررري،  ضرررررل اجلز هرررررات، التفا يرررررل املتج برررررة، حتل عرررررداد املرك لرررررى األ قررررررر ع هرررررذا امل كرررررز  ير

يرررررة  حررررويالت التكامل يررررة، الت سررررلة فور صررررفوفات، مسل حملررررددات وامل عررررددة، ا كررررامالت املت واملت

(Integral Transforms.وتطبيقاتها ) 

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(: 1الكهرومغناطيسية   1223

 (2فيزياء عامة )1126متطلب سابق  

جملررراالت  نررراوب، ا سرررتمر واملت برررائي امل يرررار الكهر جملرررال، الت شرررحنات وا قررررر ال هرررذا امل نررراول  يت

عررر سررري، م حلرررث الكهرومغناتي سررري، ا جملرررال املغناتي كرررة، ا شرررحنات متحر يرررة ل ادالت الكهربائ

 ماكسويل، اجملال واملادة.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3بناء وتنمية مصادر املعلومات:  1224

 مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات 1120متطلب سابق  

يررة،  فررة: كتررب، أعمررال مرجع هررا وأنواعهررا وأشرركا.ا املختل مررات وأهميت مفهوم مصادر املعلو

سررمعية دوريات ومسلسالت، املطبوعررات احلك ملررواد ال ثررائق واملخطوتررات، ا يررة، األرشرريف والو وم

صررادر،  هررذه امل يررا  يررة.......اخل، ومزا يررة والرقم صررادر اإللكرتون يررة، امل صررغرات الفيلم والبصرررية، امل

هرررا،  فرررادة من ضررررورية لإل سرررتلزمات ال فرررة، وامل غرررراض املختل سرررتخدامها لأل هرررا وا سررراليب تقومي وأ

 توفري وإتاحة هذه املصادر.واملؤسسات ذات العالقة بإنتاج وتوزيع و
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 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3إدارة مراكز املعلومات واملكتبات:  1225

 مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات 1120متطلب سابق  

هررا علررى  عررام وتطبيقات مفهوم علم اإلدارة، وأسس وأساليب اإلدارة احلدي ررة ومدارسررها بوجرره 

بررات ومراكررز املكتبات ومراكز  املعلومات بشكل خاص، وموضوعات أساسية يف إدارة املكت

هرر   سرريق والتوجيرره والتوظيررف واإلعررداد امل ظرريم والتن املعلومات، والتخطيط واختاذ القرارات والتن

صررال،  ترررا االت قررت، و شرررية، وإدارة الو ملرروارد الب سررات، وإدارة ا هررذه املؤس عرراملني يف  ترردريب ال و

بررات وتنظيم اخلدمات واملتاب عة وقياس األداء، والتمويل واملوازنة وامليزانية، وتصميم مباني املكت

 ومراكز املعلومات وتأثي ها، واملعايري املكتبية، وأخالقيات املهنة.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3جمموعات الكائنات احلية:  1226

 (2علوم حياتية عامة ) 1134متطلب سابق 

صررنيف قرررر الت هررذا امل ضررح  يررات، يو كررة الفطر نرروى، ممل برردائيات ال كررة  سررات، ممل ، الفريو

جلررزء  سرران، وا يررة لإلن نررات احل يررة الكائ يررة، أهم نررات احل بررني الكائ قررات  يررة، العال كررة النبات اململ

 العلمي.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3الشكل والرتكيب للكائنات احلية / حيوان:  1227

 جمموعات الكائنات  احلية 1226متطلب سابق 

عررديات ظررائر الب يررة، و ن نررات األول يررة واحليوا كررة احليوان مرردخل إىل اململ قرررر  هررذا امل نرراول  -يت

يرررردان  شررررعبة الد شررررطيات(، و سررررعات وامل شررررعاعيات التماثل)اال سررررفنجيات(، و بررررات )اال شررررعبة امل ق

لرر يرردان اخليطيررة وشررعبة ا شررعبة املسطحة وشعبة النيمرتيا، وشررعبة الد يررات،  شررعبة الرخو دوارات، 

جلررزء  يررات، وا شررعبة احلبل شرروكيات اجللررد،  شررعبة  جررل،  شررعبة مفصررليات األر يررة،  يرردان احللق الد

 العملي.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3علم الفلك:  1228

عررراد  يررراس األب تررررا ق كررري،  صرررد الفل سرررائل الر يرررة، و سرررام الفلك قررررر األج هرررذا امل نررراول  يت

سرررررية، ال عرررررة الشم يرررررة، اجملمو كرررررب الفلك يرررررة، الكوا كرررررب الداخل شرررررمس، األرض، الكوا

طرررررور  ضررررراءتها ، ت سرررررطحها، إ حررررررارة  جرررررات  قررررردارها، در صرررررها، أ جررررروم خصائ يرررررة، الن اخلارج

 الكواكب، اجملرات، أشباه النجوم، احملريات الفلكية.
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 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3الفهرسة الوصفية:  1229

 وماتمقدمة يف علم املكتبات واملعل 1120متطلب سابق  

نررات  سرررتجاع البيا ختررزين وا ضرربط و هررا يف  هررا، وأهميت عررام، وأنواع شرركل  سررة ب هرروم الفهر مف

هررا  عرردها وتقنينات شرركا.ا وقوا هررا وأ هررا وأنواع هررا ووظائف هررارس وأهميت يررف بالف مررات، والتعر واملعلو

مررات،  يررة املعلو شرركال أوع لررف أ سررة طت صررفية، وفهر سررة الو سررية للفهر نررات األسا يررة، والبيا الدول

 فهرسة بالتوثيق، وحملة عن رؤوس املوضوعات العربية والدولية.وعالقة ال

 عمل:( 1نظري،  3ساعات معتمدة   4كيمياء املركبات ريمل العضوية:  1230

 كيمياء العناصر 1135متطلب سابق 

بررط،  قررة الرتا سرراهمي، تا بررط الت يرروني، الرتا بررط األ لررذري، الرتا نرراء ا قرررر الب هررذا امل ضررح  يو

لررررذر يررررة ا ئررررات ال نائ يررررة اجلزي نرررراءات اجلزيئ لررررربط بالب قررررة ا لررررذرات، عال عررررددة ا ئررررات مت ات، اجلزي

فرررالك ) يرررة: أ صرررر االنتقال برررات ( العنا قررردات ) مرتاك شررراتها، مع لرررربط، Dون سرررتخدامها يف ا ( وا

ضررروية  برررات الع مرررة إىل املرك عرررة، مقد سرررطحة املرب جررره وامل يرررة األو جررره، رباع يرررة األو قررردات مثان املع

صرررلبة: أ ملرررواد ال لرررربط يف ا يرررة، ا لرررزات، الفلز يرررة، الف صرررلبة اجلزيئ ملرررواد ال صرررلبة، ا ملرررواد ال نرررواع ا

 الالفلزات واجلزء العملي.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3(: 1تصنيف   1231

 مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات 1120متطلب سابق  

تررارطي  طررور ال مررات، والت كررز املعلو بررات ومرا ترره للمكت صررنيف وأهمي هرروم الت صررنيف، مف للت

ومبادئ التصنيف ووظائفه وغاياته، ومميزات وخصائص نظام التصنيف اجليد، وترا تصررنيف 

مررة  فرره، وأنظ عرره ووظائ صررنيف وأنوا مررز الت يررة ر صررنيف احلدي ررة، وأهم ظررم الت يررة، ون ملررواد املكتب ا

التصنيف العاملية: نظام تصنيف ديوي العشري، ونظام تصنيف مكتبة الكوجنرس، وتطبيقات 

 عملية.
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 نظري( 3ساعات معتمدة   3تغذية اإلنسان:  1232

 (2علوم حياتية عامة ) 1134متطلب سابق 

قرررة،  نرررات، الطا لررردهون، الربوتي شرررويات، ا سرران، الن سرررم اإلن يرررة وج قررررر التغذ هرررذا امل ضررح  يو

 الفيتامينات، املاء والعناصر املعدنية، التغذية خالل دورة حياة اإلنسان.

 1نظااري،  2ساعات معتمدة   3ت احلية / نبات: الشكل والرتكيب للكائنا 1233

 عمل:(

 جمموعة الكائنات احلية1226متطلب سابق 

ترررات  نررروى، والنبا يرررة ال ترررات بدائ يرررة للنبا يرررزات الرتكيب صرررائص واملم قررررر اخل هرررذا امل ضرررح  يو

عررا   هررا وربطهررا م طرررا تكاثرهررا وترررا حيات حقيقية النوى ) الوعائية والالوعائية (، مع االهتمام ب

لررب األخرررى، والكبررديات، من الن قرراء املخضرررة، والطحا لررب الزر شررمل الطحا يررة، لت احية التطوير

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

 نظري( 3ساعات معتمدة   3األخالق وحق املؤلف:  1235

 مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات 1120متطلب سابق  

هرروم األ يررف مف عرراملني يف تعر يررة لل يررات املهن عررام، واألخالق شرركل  هررن ب يررات امل خررالا وأخالق

جمال املكتبات واملعلومات، حقوا امللكية الفكرية، حق املؤلف، القوانني واألنظمة الضررابطة 

مررات  يررا، املنظ يررا وعامل خرراص ملل شرركل  لررف ب حررق املؤ عررام و شرركل  يررة ب يررة الفكر قرروا امللك حل

لة عن هذه احلقوا، تبيعة حق املؤلف والنظريات املختلفة اليت العاملية واملؤسسات احمللية املسؤو

لرررف  حلرررق املؤ يرررة  يرررة الدول صرررنفات، احلما صرررحاب امل قررروا أ يرررة ح شررررو  محا حلرررق،  هرررذا ا ضرررح  تو

 واالتفاقيات الدولية املنظمة لذلك، احلقوا اجملاورة حلق املؤلف.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3املراجع ومصادر املعلومات:  1236

 مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات 1120متطلب سابق  

لرروم  مصادر املعلومات املطبوعة والسمعبصرية وأهميتها، وأنواعها، مصادر املعلومات يف الع

بررات  جررع، املكت لرريت حترردد كمرا مررات ا اإلنسانية واالجتماعية والبحتة والتطبيقية، مصررادر املعلو

هرروم  نرري، مف شررر االلكرتو يررة، الن كررز االلكرتون يررة يف مرا مررات االلكرتون صررادر املعلو يررة م وأهم
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هررررا  تررررزود ب هررررا وال ترررررا اختيار يررررة و مررررات االلكرتون صررررادر املعلو نررررواع م بررررات، أ مررررات واملكت املعلو

سرررتجاع  مررات، االنرتنررت وا شرربكات املعلو يررة،  نررات االلكرتون عررد البيا واسرتجاعها وتقييمها، قوا

 وا امللكية الفكرية، تطبيقات عمليةاملعلومات االلكرتونية، نقل وتبادل املعلومات، حق

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3مصادر املعلومات اجملانية:  1238

 بناء وتنمية مصادر املعلومات 1224متطلب سابق  

ترررب  نررري، الك شرررر االلكرتو فرررة، الن صررريغها املختل صرررورها و شررركا.ا و مرررات بأ صرررادر املعلو م

يرررررة جملرررررالت الرقم يرررررة، ا جرررررع الرقم يرررررة، املرا نرررررات الرقم عرررررد البيا يرررررة، قوا سرررررتودعات الرقم ، امل

يرررة، حرررث   االلكرتون كرررات الب يرررة، ملر مرررات االلكرتون عررررض املعلو تررروفري و هرررا ل نرررت ودور االنرت

سرريط والبحررث  بشكل عام واملتخصصة منها ألغراض البحث العلمي بشكل خاص، البحررث الب

يرررة قررروا امللك صررردر، ح حرررة امل مرررات متا صرررادر املعلو حرررث، م كرررات الب قررردم يف ملر يرررة  املت الفكر

يررة  قررات عمل يررة. تطبي صررادر االلكرتون مررع امل مررل  يررات التعا يررة، أخالق مررات االلكرتون صررادر املعلو وم

 على كيفية الوصول إىل املصادر العلمية اجملانية على االنرتنت.

 عمل: ( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3هيكلية املعلومات:  1250

 معاجلة البيانات 1187متطلب سابق 

مرررات ،  كرررل املعلو يرررة بهيا يرررة والعمل فررراهيم النظر لرررب بامل يرررد الطا قررررر اىل تزو هرررذا امل هررردف  ي

صرررفح ،  هرررام ، االدوات ، الت مرررات ، امل يرررة املعلو سررراس بن نرررات ، ا صرررف البيا ثرررائق ، و يرررب الو تراك

 البحث ، الرتميز ، السيطرة على املفردات ومكانز املعلومات، تصنيف وحتليل املعلومات.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3يقات الويب: تصميم تطب 1251

 هيكلية املعلومات  1250متطلب سابق 

شررغيل لواجهررات  واجهات يغطي هذا املساا املفاهيم التالية: أنواع ظررم الت االستخدام، دعررم ن

 االسررتخدام الرسررومية، عناصررر واجهررات االسررتخدام املستخدم، واجهررات االستخدام، متطلبات

 .االستخدام االستخدام، مناذج وترا تصميم و فحص واجهات الرسومية، التفاعل مع واجهة
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ياااب :  1252 خااادمات الو هاااة و خلااادمات املوج ماااة اىل ا مااادة   3مقد  2سااااعات معت

 عمل: ( 1نظري، 

 هيكلية املعلومات 1250متطلب سابق 

حررول  مررة  يررة: مقد فرراهيم التال سرراا امل هررذا امل طرري  ، XML ،DTD ،XML Schemaيغ

مررن  XMLوكيفية استخدامها يف حتويل صفحات   XPath  XSLTالتعرف على  إىل ملفات 

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

وقواعد البيانات وقواعد البيانات XML (، لغة System Integrationالتطبيقات املختلفة )

يررة  قررات) واجهررات برجمررة ، العالئق يررع   يف XML دور ، SAX) و DOMالتطبي يررب لتوز الو

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

 عمل:(.2نظري،   2ساعات معتمدة   4حتليل الدارات الكهربائية وااللكرتونية:  1262

 أساسيات الدارات الكهربائية 1160متطلب سابق 

يررة  لرردارات الكهربائ يررل ا فررة )حتل يررة DC, ACاملختل لرردارات االلكرتون لرررنني وا ( ودارات ا

قرردرة "، دارات  املختلفة ، مكربات اإلشررارة الصررغرية، مكررربات اإلشررارة الكرربرية " مكررربات ال

 املذبذبات، املضخات التشغيلية " مكربات العمليات "، الدارات املتكاملة وتصنيفاتها ".

 عمل: ( 1ظري، ن 2ساعات معتمدة   3( : 1اتصاالت   1264

 حتليل الدارات الكهربائية وااللكرتونية 1262متطلب سابق 

بررالس  يرره وال ملررولّي فوري لررنظم،  شررارات وا يررل اإل شررمل مت  لررذي ي صررال وا ظررام االت فرراهيم ن م

نررائي الرقمرري، املرشررحات  وتطبيقاتهما، تكنولوجيا التضمني التناظري والضوضاء، التحويل ال 

 استخدام النطاا األساسي، ونظم االتصاالت ا.اتفية والضوئية.التناظرية والرقمية، الرتاسل ب

 عمل: ( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3الوسائط املتعددة:  1265

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

الوسائط املتعددة مفهومها واستخداماتها، الوسائط املتعددة وانسياب البيانات، الصوتيات 

خررزين  والسمعيات، الصور والرسوم التخطيطية، نررات، الت يررات ضررغط البيا الرؤيا واحلركة، تقن
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نرررة،  سرررائط ا.جي نرررة والو صررروص ا.جي ثرررائق، الن عرررددة، الو سرررائط املت صرررال للو مرررة ات ئررري، أنظ املر

 واجهات املستخدم، التزامن، التجريد يف الربجمة، تطبيقات الوسائط املتعددة وبرجمياتها.

 عمل: ( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3تقنية تصميم صفحات الويب:  1266

 معاجلة البيانات 1187متطلب سابق 

صررفحات  صررائص  يررا وخ هررا، مزا حررل بنائ يررب ومرا قررع الو سررتخداماتها، موا يررب وا صررفحات الو

نرراء  عررددة املسررتخدمة يف ب ومواقع الويب، برجميات إنشاء مواقع الويب، تكنولوجيررا الوسررائط املت

 املواقع، حجز املواقع واستضافتها.

 عمل: ( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3برجميات وتطبيقات أمن املعلومات:  1272

 أساسيات أمن املعلومات 1171معاجلة البيانات ،  1187متطلب سابق 

مررن  ترردعم جمرراالت أ قررات  يوفر هذا املساا املعرفة والتقنيات الالزمة لبناء أي أنظمررة أو تطبي

هررارات  طرروير امل كررذلك لت مررات، و جمررة املعلو غررات الرب كررل احلدي ررة لل مررن ا.يا سررتفادة  مررة لال الالز

 املستخدمة وبنيتها لدعم املبادئ الرئيسية يف جمال أمن البيانات لبناء التطبيقات واألنظمة.

نرراء انظمررة  املقرر يهدف هذا أهداف املقرر: مررة لب يررات الالز إىل تزويد الطالب باملعرفة بالتقن

مررن امل جمرراالت يف ا ترردعم  يررات  نررات وتطبيق مررن البيا جمررال ا سررية يف  بررادئ الرئي كررذلك امل مررات و علو

 لبناء التطبيقات.

قرررر: جررات امل مررات  طر مررن املعلو جمررال ا يررات يف  مررة وتطبيق مررة انظ هررارات الالز سرراب امل اكت

 وكذلك تعلم برجميات متقدمة يف امن املعلومات.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3جرب خط::  1276

عررادالت، ف يررة املصررفوفات وأنظمررة امل حررويالت اخلط عرراد، الت سررتقالل واألب ضرراء املتجهررات، اال

واملصفوفات، نظرية املصفوفة، نظرية التحويالت اخلطية، مت يل التحويالت اخلطيررة مبصررفوفة 

 القيم املميزة واملتجهات املميزة.
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 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3االخالقيات والتشريعات احلاسوبية:  1277

 أساسيات أمن املعلومات 1171متطلب سابق 

قرررر مواضرريع  يركز املقرر على السلوك األخالقي املرتبط باستخدام احلاسبات. و يشمل امل

جرررائم  سرربة, و صررية و احلو سرربات، اخلصو مررات واحلا مررن املعلو يررة، ا يررة واألخالق سررؤوليات املهن امل

طرروي  لرريت ين يررة ا عررن اإلجررراءات القانون مررة  قرررر حملررة عا هررذا امل يرروفر  سررب كمررا  يررذ احلا هررا التنف علي

قررات  سررة االنتهاكررات واخلرو طررالب بدرا سرريقوم ال مررات. أيضررا  ظررم املعلو واحلفرراظ علررى األمررن يف ن

األمنية فيما يتعلق بالقوانني واألنظمة ذات الصلة، وسيتم استخدام دراسات احلالة لتحليل اآلثررار 

 .القانونية ملسائل أمن املعلومات

قرررر اىل تزو اهداف املقرر: هررذا امل يرراتيهدف  لررب أخالق شررريعات يررد الطا سرروبية ،   والت احلا

جلرررائم  سرربة  وا سرربات واحلو مررات واحلا مررن املعلو يررة يف ا يررة واالخالق سررؤوليات املهن قرردم امل مررا ي ك

يررذ واحلفرراظ  هررا التنف طرروي علي لرريت ين يررة ا عررن اإلجررراءات القانون مررة  يرروفر حملررة عا احلاسب ، كمررا 

 على االمن يف نظم املعلومات.

قرررر: جررات امل مررع ا طر مررل  سرروبية يف التعا شررريعيات احلا يررات والت لررب األخالق سرراب الطا كت

 اجلرائم احلاسوب كما ايضا يقدم اإلجراءات القانونية يف احلفاظ على امن املعلومات.

 نظري (. 2ساعة معتمدة    2رياضيات منفصلة:  1280

 (1تفاضل وتكامل ) 1100متطلب سابق 

سرروبية، النماذج الرياضية، املسببات  لررربامج احلا ترررا تصررحيح ا ترررا الربهنررة،  الرياضية، 

تعريف اجملموعات والعمليات عليها، العالقات وأنواعها، املخططات والتفرعات، ترا البحررث، 

 التجزئة، االقرتانات وأنواعها، اخلوارزميات وترا العد.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3مبادئ التحليل العددي:  1281

 معاجلة البيانات 1187( ، 2تفاضل وتكامل ) 1200ق متطلب ساب

طررررا  حرررد، ال ملرررتغري الوا يرررة ذات ا غرررري اخلط لرررة  حرررل املعاد تررررا  عرررددي  يرررل ال مرررة يف التحل مقد

يرروتن حلررل  قررة ن عررادالت اخلطيررة، تري املباشرة حلل املعادالت اخلطية، الطرا غري املباشرة حلل امل

 املعادالت غري اخلطية ، التقريب، االستكمال، التكامالت العددية.
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 عمل:( 1نظري،  2عتمدة  ساعات م 3حبوث العمليات:  1284

 جرب خطي 1276متطلب سابق 

قررة  يررة، تري قررة البيان يررات، الربجمررة اخلطيررة ) الطري املفاهيم األساسية ومنهجية حبوث العمل

قررل  شرراكل الن يررة ) م جمررة اخلط صررة بالرب سررائل اخلا بررات (، امل يررل ال  جررة وحتل سرريمبلكس، املزدو

قررر يررة ال شرربكات (، نظر ترردفق يف ال منرراذج ال عرريني و يررل والت ظررار، التحل صررفوف االنت يررة  ارات، نظر

 .+QSBالشبكي، نظرية املباريات ومالحق لكل وحدة تعتمد استخدام الربجمة 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3تصميم منطق احلاسوب:  1290

 احلاسوب 0102رياضيات منفصلة،  1280متطلب سابق 

رب البولي، البوابات املنطقية، تبسيط األنظمة العددية وأنظمة الرتميز واملنطق ال نائي، اجل

عررررردادات  ترررررات، ال ترررررابعي، النطا تررررروافقي/ الت طرررررق ال تررررروافقي، املن طرررررق ال يرررررة، املن لررررردوال املنطق ا

طررورات الراهنررة يف  مرردخل إىل املعاجلررات، الت املسجالت، الذاكرة، الدوائر املنطقية احلسابية، 

 منطق احلاسوب وتطبيقاتها العملية.

 عمل:(. 2نظري،  2ات معتمدة  ساع 4(: 1برجمة   1291

 معاجلة البيانات 1187متطلب سابق 

املفاهيم األساسية لتطوير الربجمة الكينونية، الرتاكيب واألصناف، املصفوفات والقوائم 

سررررتخدام  هررررا، ا لررررب ومعاجلت شررررتقة والقوا صررررناف امل يررررات، األ صررررديقة والعمل لرررردوال ال صررررلة، ا املت

 . ++C، معاجلة امللفات بلغة C املكتبات القياسية باستخدام لغة     

 عمل:( 2نظري،  2ساعات معتمدة   4(: 2برجمة   1295

 (1برجمة ) 1291متطلب سابق 

هررا  يررة ومزايا جمررة الكينون سررية للرب فرراهيم األسا سررتخداماتها، امل هررا وا فررا مزايا غررة جا شررأة ل ن

شررررتية  لرررتحكم ال مجرررل ا يرررة "  يرررة و العالئق سرررابية واملنطق عرررابري " احل شرررغالت والت ملرررتغريات، امل وا

والتكرارية، مجل معاجلة االست ناءات ، الرموز والسالسل الرمزية وأصناف األرقام، األصناف 

نرر هررات وامل هررا، الواج مررل مع يررة التعا سررتخداماتها وآل هررا وا فررة وأدوات صررها املختل شررائها وخصائ اهج إن

قررذفها والتقاتهررا  هررا، االسررت ناءات  يررذها وإدارت هررا وتنف يررة إعالن فررة كيف واحلزم خبصائصها املختل
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سرريات  يررذها، أسا شررائها وتنف عررددة إن نرروات املت جمررة الق سررتخدامها، بر شررائها وا يررة إن هررا وآل ومعاجلت

 خال واإلخراج وملفات القراءة و الكتابة، أساسيات الرسومات والصور وآلية معاجلتها.اإلد

 عمل:( 2نظري،  2ساعات معتمدة   4تركيب البيانات وتصميم اخلوارزميات:  1296

 (1برجمة ) 1291متطلب سابق 

نررات وانواعهررا ، معاجلررة يررات رياضرريا ، تركيررب البيا يررل اخلوارزم  ترا مت يل البيانات وحتل

القوائم واجلداول والسالسل الرمزية، الطوابري واملكدسات، ا.ياكل الشجرية واملخططررات ، 

قررت  يرريم و يررات ، تق يرريم اخلوارزم تقنيات الفرز والبحث والربجمة ، حتليل اخلوارزميات ، ترا تق

مررع  يررات ،  فررة للخوارزم لررة طتل يررات ، ام  لررذاكرة للخوارزم سررعة ا يرريم  يررات ، تق شررغيل اخلوارزم ت

 ها وتقييمها من حيث الوقت وسعة الذاكرة ، تصنيف اخلوارزميات.حتليل

 نظري( 3ساعات معتمدة   3هندسة اقليدية:  1301

شرررابه،  طرررابق امل ل رررات، الت يررردس، ت سرررة إقل ضررري .ند نررراء الريا لرررى الب قررررر ع هرررذا امل كرررز  ير

 التكافؤ، الدائرة، متوازي األضالع، املستقيمات واملستويات يف الفضاء، اجملسمات.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3االحتماالت:  1302

 (2تفاضل وتكامل ) 1200متطلب سابق 

قرراييس  ملررتغريات العشرروائية وامل مرراالت، ا قرروانني االحت مررالي و قرررر االقرررتان االحت يتناول هذا امل

ملررررتغريات  عررررات ا صررررلة، توزي صررررلة واملت صررررة واملنف مررررالي اخلا عررررات االحت عررررض التوزي هررررا، ب قررررة ب املتعل

 العشوائية، التقارب االحتمالي.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3حتليل متجهات:  1303

 (2تفاضل وتكامل ) 1200متطلب سابق 

يررررة  هررررا اخلط هررررة وتكامالت نررررات املتج ضررررل االقرتا هررررات، تفا جرررررب املتج قرررررر  هررررذا امل نرررراول  يت

 اإلحداثيات االحننائية.والسطحية واحلجمية، نظرية جرين، نظرية جاوس، نظرية ستوكس، 
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 نظري( 3ساعات معتمدة   3(: 1حتليل حقيق:   1304

 أساسيات الرياضيات 1202( ، 1تفاضل وتكامل ) 1100متطلب سابق 

مرررع  قرررط التج قرررة، ن حرررة واملغل فررررتات املفتو يرررة، ال عرررداد احلقيق خرررواص األ قررررر  هرررذا امل نررراول  يت

فرياسرتاس،  -املتتاليات، نظرية بولزانو للمجموعات، اجملموعات املرتاصة، نظرية هاين بوريل،

نررتظم،  نررات املتصررلة، االتصررال امل يررات االقرتا يررة النها هررا، نظر نررات ونهايات خاصية كوشرري، االقرتا

سررية  يررة األسا ميرران، النظر مررل ر سررطة، تكا مررة املتو يررة القي حررد، نظر مبررتغري وا نررات  شررتقة االقرتا م

 للتكامل.

 (عممي 1 ظريمن 2  موتمدة  اعات  3: ش كات مل ا وب  1307

قررة بالتصررميم  لشاا كات مأل ا ااي  ملمفاااهيم ملمقرر يشرح هررا واملسررائل املتعل سرروب ومبادئ احلا

يررث  مررن ح شرربكات  مررن ال فررة  نررواع املختل بررني األ قررارن  كرروالت. و قررات الربوتو يررع تب ترره يف مج وتقنيا

بررررررارزة  سرررررمات ال نررررررت، وال يرررررة اإلنرت صرررررف معمار سررررررتخدمة، وي كررررروالت امل صرررررها والربوتو خصائ

كررو سررلكية. TCP/IPالت )لربوتو يررة الال شرربكات احملل نررت وال يرردة لإلي ر صررائص الفر (، واخل

هررررا،  سرررروب، وبنائ شرررربكات احلا صرررميم  يررررة يف ت خررررربة عمل لرررى  صررررول ع لررررب يف احل سررراعد الطا وي

قرررابس  سرررتخدام م كررروالت با قرررات والربوتو جمرررة التطبي سررريات بر هرررا، ويف أسا عرررداداتها، وإدارت وإ

(TCP/UDP.) 

 نظري( 3ساعات معتمدة   3الكالسيكية: امليكانيكا  1320

 (1فيزياء عامة ) 1124متطلب سابق  

قرروى  عرراد، ال يتناول هذا املقرر قوانني نيوتن يف احلركة، حركة جسيم يف بعدين وثالثررة أب

كررا  بررادئ امليكاني سررئة، م سررام اخلا كررا األج سرريمات، دينامي مررن اجل ظررام  كررة ن يررة، حر املركز

 التحليلية ) معادالت الغرانج (.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3االحياء الدقيقة:  1321

 (2علوم عامة حياتية ) 1134متطلب سابق 

مررررو  نرررروى، والن يررررة ال يررررا بدائ يررررة يف اخلال يررررة والوظيف قررررات الرتكيب قرررررر العال هررررذا امل ضررررح  يو

يررات، برراألخص العاث ثررة يف البكترييررا والفريوسررات و لررها، والورا ئررة وعوام  امليكروبي وتأثره يف البي

نررواع  سررة أ يررة، ودرا فررة التغذ يررة وطتل يررة التغذ يررا م ررل ذات يررة للبكتري منررا  الغذائ شررمل األ مررا ت ك
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طتارة من البكترييا وتعرفها من خالل تفاعلها مع صبغة اجلرام، والعالقات التعايشية بني هذا 

سرررتغال غرررذاء وا صرررناعة وال مرررة يف ال يرررا امله نررريرتوجني، والبكتري ترررة لل يرررا امل ب نرررواع كالبكتري .ا األ

ألغراض التنمية والبكترييا املرضية مع دراسة أهم األمراض املعدية وترا الوقاية منها، واجلزء 

 العملي.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3الفطريات:  1323

 األحياء الدقيقة 1321متطلب سابق 

هرررررا  هرررررا، بيئات هرررررا وتكاثر هرررررا، تركيب يرررررة ومكونات جملررررراميع الفطر قررررررر ا هرررررذا امل نررررراول  يت

 ولوجيتها، أهميتها االقتصادية، واجلزء العملي.وفسي

 نظري( 3ساعات معتمدة  3االهتزازات واملوجات:  1324

 معادالت تفاضلية  )أو متزامن( 1205( ، 2فيزياء عامة ) 1126متطلب سابق  

سررررررية  ترررررزازات الق مررررردة، االه سررررريطة واملخ يرررررة الب كرررررة التوافق قررررررر احلر هرررررذا امل نررررراول  يت

(Forced ترررزازات نرررة )(، االه يرررة، Coupledاملتقار جرررات الطول ضرررة، املو جرررات املستعر (، املو

 املوجات الكهرومغناتيسية.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3علم وظائف النبات:  1325

 (2علوم حياتية عامة ) 1134متطلب سابق 

يرررات  شرررمل عمل برررات لت سررريولوجيا الن سرررية يف ف يرررة األسا يرررات احليو قررررر العمل هرررذا امل نررراول  يت

سرركريات،  .رردم يف ال نرراء وا حررت والب قررل والن يررات الن بررات، وعمل خررل الن شرراره دا ملرراء وانت امتصاص ا

بررات  يررة يف الن يررات احليو ظرريم العمل بررات ومنرروه وتن يررة الن سرربل تغذ وعملية البناء الضرروئي، ومراجعررة 

 با.رمونات، واجلزء العملي.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3الوراثة وعلم احلياة اجلزي ::  1326

 (2علوم حياتية عامة ) 1134متطلب سابق 

كررر  يررة (، ودور ال سرران ) الذر صررائي لإلن يررل اإلح نرردل، والتحل قررانوني م قرررر  هررذا امل نرراول  يت

وموسومات ) الصبغيات ( يف حتديد اجلنس، واالختالفات الرتكيبية فيها، والرتكيب اجلزيئي 
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يررة  نررة (، وماه سرريلها ) الكلو ضرراعفها وتن ثررة ( وت نررة ) املور ثررة للجي حرردوثها، والورا يررة  فرررات وآل الط

 السيتوبالزمية.

 عمل:( 2ساعة معتمدة   2كيمياء فيزيائية عملية:  1327

 (2كيمياء فيزيائية ) 1335متطلب سابق 

حرررارة احمللررول،  عررل األيرروني،  حرررارة التفا غررازات،  يررة لل يركز هذا املقرر على السعة احلرار

لررو قرروة احل تررأثري  لررول،  مررد احمل جررة جت فرراض در صرريل اخن لررة، تو تررزان احلا يررة، ا يرروني يف الذائب ل األ

يرررة  فررراعالت الكيميائ سررررعات الت يررره،  حلررررارة ف جرررة ا ترررأثري در يرررة و هرررد اخلل يرررة، ج يرررل األيون احملال

 املختلفة، التوتر السطحي، االهتزاز من احملاليل.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3ميكانيكا الكم:  1328

 فيزياء حدي ة 1221(، 1الفيزياء الرياضية ) 1222متطلب سابق  

يررد،  يتناول هذا املقرر ملدودية الفيزياء الكالسرريكية، احلررزم املوجبررة وعالقررات الالحتد

لررررربم ) لرررردوراني وا لررررزخم ا شرررررودنغر، ا لررررة  صررررحيحة Spinمعاد قرررريم ال صررررحيحة وال لرررردوال ال (، ا

(Eigen Values ،يرردروجني سرريط، ذرة ا. ترروافقي الب بررذب ال حررد، املذ عررد وا هررود يف ب (، اجل

 يف نظرية االضطراب. مقدمة

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3كيمياء عضوية:  1329

 (2كيمياء عامة ) 1129متطلب سابق 

برررررررات  ضررررررروية، املرك برررررررات الع يرررررررة يف املرك لرررررررروابط الكيميائ قررررررررر ا هرررررررذا امل نررررررراول  يت

املركبات ا.يدروكربونية، تفاعالت املركبات ا.يدروكربونية األليفاتية هاليدات األلكيل، 

محررررراض  نرررررات، األ يررررردات والكيتو نررررروالت، وااللده حررررروالت واإلي ررررررات والفي يرررررة، الك األرومات

 الكربوكلسية ومشتقاتها، األمينات، واجلزء العملي.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3كيمياء حتليلية:  1330

 (2كيمياء عامة ) 1129متطلب سابق 

ئي مع النتائج التحليلية، ترا التحليل الكمرري يوضح هذا املقرر األخطاء والتعامل االحصا

شررحيحة  تررزان األمررالل  قرردة، ا الوزنية، اتزان األمحاض والقواعد، معايرات تكون املركبات املع
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يرراء  مرراتوغريف، طترررب الكيم يررل الكرو فرري والتحل يررل الطي لررها، مقدمررة يف التحل الذوبان يف ملالي

 التحليلية، واجلزء العملي.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3كيمياء حيوية:  1331

 كيمياء عضوية 1329متطلب سابق 

يررررردات،  يرررررة والببت محررررراض االمين شرررررحميات، واأل سررررركريات، وال قررررررر ال هرررررذا امل نررررراول  يت

يرراء  قررة، وكيم ترراج الطا .رردم وان يررات ا سررتقالب وعمل نررات، واال ميررات والفيتامي نررات، واإلنز والربوتي

 األمحاض النووية، واجلزء العملي.

 نظري( 3ساعات معتمدة  3الفيزياء احلرارية:  1332

 فيزياء حدي ة 1221متطلب سابق 

عررادالت  هررا، درجررة احلرررارة، م يركز هذا املقرر على قوانني الديناميكا احلرارية وتطبيقات

عرررتالج ) يرررة، اال قرررة الداخل حلررررارة، الطا يرررة ا لرررة، كم صرررفر Entropyاحلا سرررية، ال (، االنعكا

حلررررر جرررررات ا ظرررررواهر در لرررررق و قرررررة املط هررررروم الطا صرررررائية، مف كرررررا اإلح ضرررررة، امليكاني رارة املنخف

(Ensemble.اإلحصائي وخباصة القانوني منه ) 

 عمل:( 1نظري،  3ساعات معتمدة   4طرق التحليل اآلل::  1333

 كيمياء حتليلية 1330متطلب سابق 

فرروا شررعة   يتناول هذا املقرر حتليل تيفي ) امتصاص وانبعاث ذري، أشعة حتررت احلمررراء، أ

نرررووي ) سررري ال لررررتاول املغناتي يرررة، ا سرررجية ومرئ هرررد NMRبنف يررراس اجل برررائي ) ق يرررل كهر (، حتل

واملعايرة، البلوغرافيا، التوصيل الكهربائي، الكرتوفوريس (، حتليل كروماتوغرايف بأنواعه 

 املختلفة، حتليل حراري ) األنواع الشائعة (.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(: 1كيمياء فيزيائية   1334

 كيمياء العناصر 1135تطلب سابق م

سررالة  يررة، إ غررري م ال يررة،  يتناول هذا املقرر تبيعة الكيمياء الفيزيائية وسلوك الغازات ) م ال

.رررا ) يرررة ودوا لرررديناميكا احلرار قررروانني ا يرررة(،  يرررة احلرك غرررازات، النظر ترررزان G.S.H.Eال (، اال
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مرررل ترررأثره بالعوا لررر الث و ملرررادة ا حررراالت ا يرررائي يف  يرررائي والكيم حلررررارة  الفيز جرررة ا فرررة كدر املختل

 والضغط، خواص حملاليل العامة وقوانينها الفيزيائية ) م الية وغري م الية(.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(: 2كيمياء فيزيائية   1335

 (1كيمياء فيزيائية ) 1334متطلب سابق 

يررا ال ضررعيفة واخلال يررة وال يررة القو يررل األيون تررزان يف احملال قرررر اال هررذا امل نرراول  يررة  ) يت كهربائ

عرردل  يررة م سرررعتها، نظر يرراس  يررة وق فرراعالت الكيميائ يررة الت برراي، ...(، حرك قررانون دي يررة،  الذائب

يررة )  يررة اجلزيئ يررة والبن خلررواص الفيزيائ يررة، ا يررة واجلزيئ يررة الذر يررائي، البن عررل الكيم سرررعة التفا

 ء السطول.القطبية، اللزوجة، التوتر السطحي، ... األتياف اجلزيئية (، احلالة الصلبة وكيميا

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3علم املناعة: 1336

 الشكل والرتكيب للكائنات احلية/ حيوان 1227متطلب سابق 

مررة  صررائص العا كررذلك اخل يرروان.  سرران واحل عررة يف اإلن يررات املنا مررة آلل سرراا مقد هررذا امل قرردم  ي

كرررذا  نررراعي. و هررراز امل سرررجة يف اجل يرررا واألن يرررة. للخال سرررتجابات املناع يرررة لال يرررا اللمفاو يرررل اخلال تفع

وخاصة آليات االسستجابة املناعية ضد امليكروبات، ونقص املناعة )اإليدز(؛ واألمراض املناعية 

ضرراء.  عررن زرع االع جتررة  يررة، والنا عررة يف  الذات هرراز املنا يررا ج بررني خال قررة  لررى العال يررز ع سرريتم الرتك و

 تفاعالت.إنتاج االستجابات املناعية واجلزيئات يف السيطرة على هذه ال

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3(: 2تصنيف   1337

 (1تصنيف ) 1231متطلب سابق  

لرررتالئم  هررا  عررديالت علي كررروجنرس والت بررة ال صررنيف مكت شرررري وت يرروي الع صررنيف د سررة ت درا

املكتبات العربية، مع الرتكيز على التطبيق العملي إلكساب الطلبة املهارات واخلربات العملية 

شكال أوعية املعلومات من خالل تطبيق قوانني التصررنيف احلدي ررة، وتصررنيف لتصنيف طتلف أ

تررواجههم  قررد  لرريت  يررة ا شرركالت العمل حررل امل صررة، و ئررات خا سررتفيدين يف بي جررات امل سررب حا ملررواد ح ا

برررة  ضررروعات املرك صرررنيف املو شرررري، ت يررروي الع صرررنيف د قرررام يف ت يرررل األر نررراء وحتل مرررل. وب نررراء الع أث

 حاالت، اجلداول املساعدة، التصنيف مبساعدة اإلنرتنت.واملتخصصة، الكشاف التحليلي، اإل
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 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3املكانز والفهرسة املوضوعية:  1338

 الفهرسة الوصفية 1229متطلب سابق  

ترررب  نررري، الك شرررر االلكرتو فرررة، الن صررريغها املختل صرررورها و شررركا.ا و مرررات بأ صرررادر املعلو م

جملرررررال يرررررة، ا جرررررع الرقم يرررررة، املرا نرررررات الرقم عرررررد البيا يرررررة، قوا سرررررتودعات الرقم يرررررة، امل ت الرقم

يرررة، حرررث   االلكرتون كرررات الب يرررة، ملر مرررات االلكرتون عررررض املعلو تررروفري و هرررا ل نرررت ودور االنرت

سرريط والبحررث  بشكل عام واملتخصصة منها ألغراض البحث العلمي بشكل خاص، البحررث الب

قرررو صررردر، ح حرررة امل مرررات متا صرررادر املعلو حرررث، م كرررات الب قررردم يف ملر يرررة املت يرررة الفكر ا امللك

يررة  قررات عمل يررة. تطبي صررادر االلكرتون مررع امل مررل  يررات التعا يررة، أخالق مررات االلكرتون صررادر املعلو وم

 على كيفية الوصول إىل املصادر العلمية اجملانية على االنرتنت.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3الفهرسة االلكرتونية:  1339

 الفهرسة الوصفية 1229متطلب سابق  

عررد  يررة م ررل قوا عررايري الدول قررات امل يرروغرايف، تطبي صررف الببل قررات الو بررادىء وتطبي يررات وم نظر

يررررة ) سررررة األجنلوأمريك يرررروغرايف )AACR2الفهر صررررف الببل لرررردولي للو قررررنني ا (، ISBD( والت

يررا ) قررروءة آل بررات MARC 21الفهرسررة امل هررارس املكت يررة يف ف سررجيالت الببليوغراف شرراء الت ( وإن

فررة والبيئات اإللكرتونية،  إنشاء تسجيالت مارك الببليوغرافية ألشكال مصادر املعلومات املختل

مررررارك  برررة  سرررتخدام تركي صررررادر)21با حرررة امل صررررف وإتا ترررا، و بررررة RDA، امليتادا ظرررم املكت (، ن

 (، الفهرسة بالنس .OPACS(، الفهارس اآللية )ILSاملتكاملة املبنية على احلاسوب )

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3املكتبات الرقمية:  1341

 الفهرسة الوصفية 1229متطلب سابق  

صرررادر  نررري، م شرررر اإللكرتو هرررا وخصائصها،الن هررردافها وأبعاد يرررة وأ برررة الرقم يرررف املكت تعر

يرررة،  هرررا الفن خررردماتها ومتطلبات يرررة و مرررات الرقم صرررادر املعلو هرررا، إدارة م يرررة وتنميت مرررات الرقم املعلو

نررة واالختررزا شررطتها، الرقم يررة وأن يررة ومصررادر وظائف املكتبات الرقم ن الرقمرري، امللكيررة الفكر

بررات  هررا، االنرتنررت واملكت عررددة وتطبيقات يررة، الوسررائط املت مررن املصررادر الرقم يررة، أ مررات الرقم املعلو

عرراملني  عررداد ال يررة، إ بررات الرقم يررة للمكت مررة الوتن يررة، املنظو نررات اإللكرتون عررد البيا الرقمية، قوا

 وتنميتهم يف جمال املكتبات الرقمية، مناذج عاملية.
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 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3تكشيف واستخالص:  1342

 املكانز والفهرسة املوضوعية 1338متطلب سابق  

مررا يف  الضبط الببليوغرايف، التحليل املوضوعي، مفهوم التكشرريف واالسررتخالص وأهميته

يرررة  شررريف التقليد نرررواع التك شررركا.ا، أ هرررا وأ شرررافات وأنواع ظرررائف الك مرررات، و سررررتجاع املعلو ا

يرررريم واحمل شرررريف، تق غررررات التك سررررتخداماتها، ل ضرررروعات وا قرررروائم رؤوس املو كررررانز و سرررربة، امل و

سررررتخالص  شررررافات، اال عررررداد الك يررررة يف إ يررررة والفن نررررب العمل شرررريف، اجلوا شررررافات والتك الك

نررواع املستخلصررات،  ترره، أ واملستخلصات وأهدافها ووظائفها، خطوات إعداد املستخلص ومكونا

يرريم املستخلصررات، االسررتخالص احملوسرر نررت، تق مررات واالنرت نررات وشرربكات املعلو عررد البيا ب، قوا

 تطبيقات عملية.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3تسويق خدمات املعلومات:  1344

 بناء وتنمية مصادر املعلومات 1224متطلب سابق  

هررروم  مرررات ، مف مرررة املعلو يرررف بقي مرررات، التعر خررردمات املعلو هرررا،  هرررا وأهميت مرررات: ماهيت املعلو

ترره،  ئرره ونظريا عررام، مباد شرركل  سررويق ب هرروم الت مررات، مف سررت مار املعلو مررات، ا صرراديات املعلو اقت

سررويقي وعناصررره،  مفهوم تسويق املعلومات وتطوره وأهميته وأهدافه وأساليبه احلدي ة. املزيج الت

سررويق سوا املعل سرررتاتيجيات ت ومات وحبوث السوا واملستفيدين، املنافسة واملساومة واالتصال، ا

مررات  سررويق املعلو مررات وخرردماتها، مشرركالت ت نرري للمعلو املعلومات وخدماتها، التسويق االلكرتو

 وخدماتها.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3تصميم االمناط:  1353

 ( 2برجمة ) 1295متطلب سابق 

هررذا طرري  صرراميم  يغ لررى الت ضررة ع يررود املفرو شرريئية ، الق مرراذج  ال يررة: الن فرراهيم التال سرراا امل امل

نرراء  سرررتاتيجيات ب يررة، ا الشيئية التقليدية ،احلل القياسي للنمذجة الشيئية،أمنا  التصررميم البنائ

خوارزميات األمنا  ، مقدمة لتصررميم األمنررا ، أمنررا  التصررميم احملوسرربة، ومنررط الواجهررات، 

منررا  التك سرريق األ ملررتغريات، تن يررل ا شرررتكة وحتل صررائص امل منررا ، اخل نرراء األ مررة لب يررة، مقد يف

لررول  جيرراد ح يررة إ صررف لكيف منررا ، و بررة األ ترررا قول عرراون،  سررؤوليات والت قررات، امل األمنا ،العال

حررل مشرركلة  ظررام،  خررالل األمنررا  ،   CAD  /CAMللمشاكل املتكررة يف تراكيررب الن مررن 

   وتشغيلها.االسرتاتيجيات املتبعة لتنفيذ األمنا
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 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3التصميم التفاعل: واجلرافيك::  1356

 الوسائط املتعددة  1265متطلب سابق 

مرررع  عرررل  سرررتخداماته أدوات التفا فررراعلي ، ا صرررميم الت يرررف بالت قررررر إىل التعر هرررذا امل هررردف  ي

هررا سررتخدم وتقنيات قررع ت امل صررميم مو عررايري ت شرررل م صرروت، اخل( ، و سررومات، ال يررث )الر فرراعلي حب

 .يتفاعل املستخدم باملوقع ويتأثر فيه. شرل برجميات التصميم التفاعلي

 عمل:(1نظري،  2ساعات معتمدة   3(: 2اتصاالت   1370

 ( 1اتصاالت ) 1264متطلب سابق 

يرررررة  هرررررا ونظر مرررررات وأنظمت سرررررال املعلو يرررررة إر سرررررتخداماتها وتقن مرررررات وا يرررررة املعلو فررررراهيم تقن م

سرريات  وائية ومفاهيم أنظمة واملغريات العش,االحتماالت  عررديل الرقمرري وأسا عررديل النبضرري والت الت

إرسال البيانات الرقمية والشيفرات وأنظمة محل اإلشارة الرقمية واخذ العينات وكذلك تقنيات 

لرريت  مررات ا يررة املعلو يرراس كم مررات وق يررة املعلو سررتويات وأهم عرردد امل مرري مت شررف الرق عررديل والك الت

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

 والرتميز الدوراني والدوار وسعة قناة االتصال باالعتماد على املعلومات املرسلة.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3أدوات القرصنة وإدارة الثغرات:  1372

 برجميات وتطبيقات أمن املعلومات  1272متطلب سابق 

ضرررروعات األدوات  شررررمل املو ضررررادة، وت ترررردابري امل صررررنة وال يررررات القر سرررراا تقن هررررذا امل طرررري  يغ

يرررة  قرررات الربجم شرررغيل والتطبي مرررة الت يرررة يف أنظ غررررات األمن ضرررعف وال  قرررا  ال يرررد ن يرررات لتحد والتقن

وأيضا أنظمة الشبكة، وسيقوم الطالب مبمارسة إجراءات القرصنة األخالقية حملاولة الوصررول 

سررر بررره ال صررررل  حرررال مت غرررري امل ضرررادة يف  سررربل امل جيررراد ال لرررة ا نرررات، وملاو مرررة والبيا تهداف األنظ

 اكتشاف أي ثغرة.

ترردابري  اهداف املقرر: غرررات وال يررات القرصررنة وال  لررب بالتقن يهدف هذا املقرر اىل تزويد الطا

املضادة يف برجميات احلاسوب ،املوضوعات واألدوات والتقنيات لتحديد نقا  الضعف وال غرات 

  أنظمة التشغيل والتطبيقات الربجمية وأنظمة الشبكة.االمنية يف

قرررر: جررات امل ضررادة يف  طر ترردبري امل صررنة وال ضرررورية يف القر هررارات ال لررب امل سرراب الطا اكت

 برجميات احلاسوب من اجل جتنب ال غرات األمنية.
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 نظري( 3ساعات معتمدة   3مبادئ علم التشفمل :  1374

 املعلوماتأساسيات أمن  1171متطلب سابق 

قرررر اىل دعررم  هرردف امل ترره. وي شررفري تطبيقا مررات والت شررامال ألمررن املعلو يقدم هذا املقرر عرضررا 

مررة  قرررر مقد شررمل امل شررفري. وي مررن والت فرراهيم األ لررتق  مل هررم ا سررني الف بررون يف حت لررذين يرغ طررالب ا ال

يز وحتليل للمصطلحات القياسية املتعلقة بضمان املعلومات، والسياسات األمنية واآلليات، والرتم

نررات  شررفري يف البيا لررتحكم بالت مررة(، وا الشفرات )مبا يف ذلك نظم الرتميز واملفاتيح اخلاصررة والعا

سررية  شررفري، والربوتوكرروالت األسا قررام الت شرراء األر يررة، وترررا ان املوزعة واملرسلة والتوقيعات الرقم

 ومتطلبات التعقيد احلسابي بهذه األرقام.

ترره، كمررا  اهداف املقرر: شررفري وتطبيقا سرريات الت لررب اسا يررد الطا قرررر اىل تزو هررذا امل هرردف  ي

شررفري  قررام الت شرراء االر ترررا ان شررفرات ،  يررل ال يررز وحتل يررات ، الرتم يررة واالل سررات االمن قرردم السيا ي

 ،آليات محاية تبادل املعلومات يف الشبكات ، األنواع املختلفة من التشفري .

قررر: هررار طرجات امل لررب امل سرراب الطا يررات اكت فررة وآل عرره املختل شررفري وأنوا سرريات الت ات بأسا

 محاية املعلومات وترا الرتميز وحتليل الشفرات.

 عمل:( 1نظري،  3ساعات معتمدة   3شبكات االتصاا الرقمية :  1375

 (2اتصاالت ) 1370متطلب سابق 

يررة،  نررات الرقم سررل البيا يررة، ترا شرربكات االتصررال الرقم سررية يف  فرراهيم أسا مررة، م مقدمررة عا

ملررر شررربكات ا سرررتخدام يف  شرررائعة اال فرررة ال برررديل املختل مرررة الت يرررة، أنظ شررررتك الرقم طرررو  امل زج وخ

قررة  كرروالت تب نررات، بروتو بررط البيا قررة ر صررحيحها، تب طرراء وت شرراف األخ يررة، اكت صررال الرقم االت

ظررام  تررزامن، الن غررري امل سررل  منررط الرتا يررة،  خرردمات التكامل يررة لل شرربكات الرقم نررات، ال بررط البيا ر

صررررراالت امل عررررراملي لالت لرررررة )ال مرررررة  )GSMتنق ترررررداخل CDMA(، أنظ لرررررة، ال صررررراالت املتنق ( لالت

 الكهرومغناتيسي.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3آمن الشبكات الالسلكية:  1376

 معاجلة البيانات  1187متطلب سابق 

منرروذج قررات و كررول الطب نررت. بروتو سرروب واإلنرت شرربكات احلا مررة ل قررات  OSIال  مقد وتب

يررق كررذلك  peer to peerو DNS ، وHTTP ،FTP ،SMTP ،POP3 :التطب و
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قررل  قررة الن يررة،   TCPوUDP :تب لرردوائر الظاهر شرربكة: ا قررة ال حررام. تب لررتحكم يف االزد وا

كرروالت هررات، وبروتو صررحيح،  IP واملوج طررأ والت شررف اخل قررات ك يرره. تب يررات التوج وخوارزم

شبكات ،  الشبكات احمللية والARP، املوزعات، MACعناوين ال والدخول املتعدد , حتديد

 .الواسعة. الشبكات الالسلكية واملتنقلة. األمن يف شبكات الكمبيوتر

التعرف على مهارات إنشاء الشكات احمللية  اليت ختدم األغراض التعليمية  اهداف املقرر:

بررادئ واألسررس  عرررف علررى امل وإىل تقنيات شبكات احلاسب اآللي املختلفة من برامج وأجهزة ، الت

قرررات عرررايري والتطبي نررراول  وامل خرررالل ت مرررن  لرررك  هرررا وذ شرررأتها و تطور سرررب و ن شررربكات احلا يرررة ل العمل

شرربكات  املعارف واملهارات املتنوعة حول التقنيات واألساليب واألسس اليت يتم على أساسها بناء 

احلاسب التعليمية، التعرف على مواصفات األجهزة واألدوات املناسبة لبناء شبكات احلاسب  ، 

طررر عرررارف ال هرررارات وم يرررة م يرررث تنم مرررن ح يرررب  شررربكات والو لرررى ال مرررة ع لررريم القائ ظرررم التع عرررن ن الب 

 ماهيته، وأهميتها، وأنواعها.

سرريات  طرجات املقرر : بعد االنتهاء من هذا املقرر يتوقع  منك ان تتعرف على مفرراهيم اسا

صررفات واالدوات  شرربكات وموا نرراء ال يررة ب شرراتها وكيف هررا ون شرربكات ونطور نررواع ال صررال  وا االن

 لشبكة.الالزمة لبناء ا

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3أمن شبكات احلاسوب والويب:  1379

 حتليل األنظمة وتصميمها 1380آمن الشبكات الالسلكية ،  1376متطلب سابق 

سررتخدمة،  شررفري امل كرروالت الت هررا وبروتو سرروبية وامن شرربكات احلا يررة ال عرر  مبوثوق سرراا ي امل

نررع  يررة وم شرربكات وادوات احلما مررة ادارة ال نرراء وانظ يررة ب قرررر كيف طرري امل كررذلك يغ خرررتاا، و اال

ضررعف  لررى  عرررف ع يررة الت يررب وكيف جمررة الو سرريات بر لررب باسا يررزود الطا نررة، و يررب االم قررات الو تطبي

 وعيوب شبكة االنرتنت وال غرات االمنية يف تطبيقات الويب.

قرررر: هررداف امل شرربكات  ا نرراء ال يررة ب حررول كيف هررارات  لررب بامل يررد الطا قرررر تزو هررذا امل هرردف  ي

قررا   احلدي ةو سررتغالل ن تطبيقات الويب االمنة ، كما يعطي املفاهيم االساسية لربجمة الويب وا

شرربكات  يررة يف ال غرررات االمن الضعف والعيب يف تصميم صفحات الويب وكذلك التعرف علررى ال 

 واالنرتنت تطبيقات الويب وتطويرها بشكل امن.

قررررر: جرررات امل شرررب طر نررراء ال يرررة ب حرررول كيف هرررارات  لرررب بامل يرررد الطا سررروبية و تزو كات احلا

 تطبيقات الويب االمنة كما يعطي املفاهيم االساسية يف برجمة الويب االمنة.



 
 

198 

 
 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3الربجمة املرئية:  1377

 معاجلة البيانات 1187متطلب سابق 

سررتخدم  مررع امل عررل  قررات، التفا خررل التطبي بررة دا يررة املراق سررتخدام بن يررة، ا جمررة املرئ بررادئ الرب م

سررتخدام صررناديق احلرروار  سررتخدام النصرروص Dialog Boxبواسطة الفأرة ولوحة املفاتيح، ا ، ا

لرررررـ  سرررررتخدام ا شررررركال، ا لرررررـ Menusواأل سرررررومات وا يرررررك للر سرررررتخدام اجلراف ، Bitmaps، ا

سررتخدام  هررات املActiveXا سررتخراج ، واج حلرراالت، ا شرررتة ا شرررتة األدوات وأ شرراء أ بررة، إن راق

نررات  عرردة البيا مررن قا نررات  لررـ  ODBCالبيا شرراء ا لررـ Classes، إن قررات Modules، وا ، تطبي

 االنرتنت.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3احملاكاة:  1378

 (2برجمة ) 1295متطلب سابق 

سررية وامل فرراهيم االسا نرراول امل قرررر اىل ت هررذا امل هرردف  ضررافة اىل  ي جررة وللمحاكرراة ا نهجيررة للنمذ

كرراة  جلررات، ملا شررطة، املعا حررداث، األن سررتمرة، األ كرراة امل عررة، احملا كرراة املتقط صررر احملا عنا

 مونيت كارلو، األرقام العشوائية، املتغريات العشوائية.

 عمل: ( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3حتليل األنظمة و تصميمها:  1380

مررات ، مهارات  1150متطلب سابق   نرراهج البحررث  5303التواصل يف تكنولوجيا املعلو م

 العلمي

نرراول  نررات، حيررث يت بناء أنظمة املعلومات احلاسوبية باستخدام تريقة التحليل املوجرره للكيا

جلررداول،  سررة ا مررة، ودرا نرراء األنظ يررات ب سررية، ومنهج فرراهيم أسا يررة: م سررية التال ضرروعات الرئي املو

حررا بررات، و مجررع املتطل مررة، و يررل األنظ ظررام، وحتل سررلوك الن ظررام، و يررة الن سررتخدام، وهيكل الت اال

نررات، وبرجمررة  عرردة البيا فررات وقا والتصميم ، وواجهات النظام، واالصناف والطرا، وتصررميم املل

حررل  واختبار النظام وتوثيقه وترا التحويل ودراسة حالة تشمل مناقشة مشكلة وحتليلها واجيرراد 

 ات عليها..ا وتطوير الدراسة وتنفيذها وتنويعها وتطبيق
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 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3هيكلية احلاسوب ولغة امسبل::  1381

 تصميم منطق احلاسوب 1290متطلب سابق 

صررغرة،  جلررات امل يررة املعا سرريب، هيكل يررة احلوا سرروب، هيكل عررام للحا سرري ال ظرريم األسا التن

يررذ  برجميات املعاجلات املصغرة، شكل التعليمات وأنواعها من حيث عدد العناوين، يررة تنف كيف

عرررض  لرردقيق، املسررجالت، االعرتاضررات،  عرراا ا لرروظيفي للم الربنامج يف احلاسوب، الرتكيررب ا

بررة  سررتخدامها يف كتا عررابري، ا هررات، األدوات، الت عناصر لغة التجميع امسبلي: التعليمات، التوجي

غررر قرررة ل يرررع، عال غرررة التجم جمرررة بل ظرررام الرب سرررية لن نرررات األسا فرررة، املكو سرررائل طتل حلرررل م ة بررررامج 

 (.Macroالتجميع بلغات الربجمة األخرى، املاكرو )

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3برجميات احلاسوب الشخص::  1382

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

مررل  سرراليب الع ثررر الربجميررات اجلرراهزة علررى أ يررة، ا دور احلواسيب يف مساندة النشاتات املهن

عرررض، اليدوية، دراسة تطبيقات يف اجملاالت الرياضرري قررديم وال يررة والت ة واجلررداول والرسرروم البيان

 إضافة إىل تصميم صفحات الويب والتأثريات احلركية على الكائنات.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3قاعدة البيانات وإدارتها:  1383

 حتليل األنظمة وتصميمها 1380متطلب سابق 

ا، تصميم قواعد البيانات املنطقية، مقدمة لقواعد البيانات، تنظيم قواعد البيانات وترقه

يررة، إدارة  نررات العالئق أنواع قواعد البيانات، مهام نظام إدارة قواعد البيانات، تطبيق قواعد البيا

 قواعد البيانات، التطورات الراهنة واالجتاهات املستقبلية، تطبيقات الذكاء االصطناعي.

 مل:(ع 1نظري،  2ساعات معتمدة   3أنظمة التشغيل:   1385

 هيكلية احلاسوب ولغة امسبلي 1381متطلب سابق 

لررة األقررراص،  مفاهيم أساسية، بنية أنظمة التشغيل ووظائفها، إدارة التخزين ال انوي: جدو

لرررذاكرة  مررره ،إدارة ا تررره وتقيي سررره ومراقب خرررراج، األداء: قيا خرررال واإل حررردات اإلد فرررات، إدارة و املل

جلرر لررة املعا جلررات،  جدو سررية ،إدارة املعا عرررتاض الرئي يررات: اال عررددة، إدارة العمل جلررات املت ات، املعا
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هررائي  قررف الن واملقاتعة، العمليات املتتالية، العمليات املتزامنة، السيمافور، مراقبة التشغيل، التو

 ، احلماية و اإلخفاا، مبادئ تصميم أنظمة التشغيل.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3أمتتة املكاتب:  1387

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

مررات،  جلررة املعلو يررة ومعا بررات املكتب يررة، املتطل شرراتات املكتب سرراندة الن سرريب يف م دور احلوا

سرررم  يرررة م رررل الر شررراتات املكتب لررردعم الن جلررراهزة  يرررات ا يرررة، الربجم يرررة االلكرتون األدوات املكتب

 ا.ندسي والنشر املكتيب والربيد االلكرتوني، ومعاجلة الصور.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3برجمة ويب متقدمة:   1390

 التصميم التفاعلي واجلرافيكي 1356متطلب سابق 

يرررب،  قرررات الو طرررور يف تطبي نررراول الت قررررر اىل ت هرررذا امل هررردف   CGI ،Java Serverي

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

Languages   وكذلك إعداد خادم الويب واستخدام األدوات واملساعدات إلنشاء تطبيقات ،

مررع  client) املخدوم مررل  قررادرا علررى التعا لررب  قررع أن يكررون الطا قرررر يتو هررذا امل ( . بعد االنهاء من 

يرررات  نرررات يف العمل عرررد البيا سرررتخدام قوا كرررذلك ا يرررة، و عرررامالت التفاعل عرررامالت وامل قرررات امل تطبي

 توى الويب والتطبيقات الديناميكية.وتطبيقات إدارة مل

 عمل: ( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3مواضيع خاصة :  1391

 قاعدة البيانات وادارتها 1383متطلب سابق 

يررب أو حسررب  قررات الو يتم ترل موضوعات تدرس تتماشى مع التطور اجلرراري يف جمررال تطبي

غرريري لرريت حترردث ما يقرره جملس الكلية يف كل عام دراسي. ملتوي املقرر يت طررورات ا  حسررب الت

بررمخر املواضرريع ذات  لررب  ملررام الطا يف جمال تكنولوجيا املعلومات. ا.دف من ترل هذه املواضرريع إ

 العالقة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، من املواضيع املقرتحة.
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 عمل: ( 1نظري،  2ساعات معتمدة   PHP  :3برجمة الويب بلغة  1393

 البيانات وادارتهاقواعد  1383متطلب سابق 

ضرريح دور  شرررة، تو يررب املنت جمررة الو غررات بر عررن ل حملررة  يررة:  فرراهيم التال سرراا امل هررذا امل طرري  يغ

يررب الربجميررة حررول   Scripting Languages نصرروص الو يررب، مقدمررة  قررات الو نرراء تطبي يف ب

غرررة  غرررة MySQLو PHPل حرررول ل شررررل   .PHP نرررات نرررواع البيا لرررداالت، أ ، DataTypes، ا

 PHP. تنصيب MySQL و PHPة بناء وتطوير تطبيقات الويب باستخدام املصفوفات... أهمي

قرردرة  MySQLو  ضرريح م مررل. تو عرردادهما للع بررط  PHPوإ لرردات. ر فررات و اجمل مررع املل مررل  يف التعا

PHP  .للتعامل مع قواعد بيانات طتلفة 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3حوسبة املكتبات ومراكز املعلومات:  1398

 حتليل األنظمة وتصميمها 1380متطلب سابق  

سررربة  سرررتخدمة يف حو يرررات امل مرررات، الربجم كرررز املعلو برررات ومرا سررربة يف املكت يرررة احلو أهم

بررررات  مررررات املكت مررررة معلو سرررربة، أنظ يررررة للحو برررررامج ملل نرررراء  مررررات، ب كررررز املعلو بررررات ومرا املكت

خرررى يف املؤسسررة املتكاملة، تكامل نظام حوسبة املكتبات ومراكز املعلومات مع األنظمررة األ

يررة  مررات احملل بررات ومراكررز املعلو واألنظمة اخلارجية ذات العالقة، مناذج من أنظمة حوسبة املكت

برررات،  سررربة املكت يرررة حو هرررا يف عمل برررات وأهميت نرررة يف املكت برررات املقن يرررة، الرتكي يرررة والعامل والعرب

سرررب سرررتخداماتها يف حو سرررحابية وا سررربة ال يرررة، احلو هرررارس اآلل حررردة، الف هرررارس املو برررات الف ة املكت

 ومراكز املعلومات.

 عمل:(. 2ساعة معتمدة   2تدريب ميدان::  1401

 ساعة  85متطلب سابق انهاء 

حرردى مررل يف أ مررة للع املؤسسررات واجلهررات املتخصصررة  إعداد الطلبة وتزويدهم باملهارات الالز

 و.ا عالقة بالتخصص وذلك من خالل برنامج تدرييب منسق بني القسم وجهة التدريب.

مررع جهررة  مررل  سررليمة يف التعا سررلوكيات ال برراع ال هرر  وإت إعداد الطلبة للتدريب على االلتزام امل

 التدريب، عمل تقارير تشمل النواحي العلمية واملهنية يف جمال التخصص.
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 نظري( 3ساعات معتمدة   3جرب جمرد:  1402

 نظرية األعداد 1203متطلب سابق 

بررادالت،  مررر الت يررة، ز يررة، الزمررر الدور يركز هذا املقرر على العمليات ال نائية، الزمررر اجلزئ

زمر املتماثالت ا.ندسية، الزمر اجلزئية السوية، الزمر الكسرية، نظرية الجرانج، تشاكالت 

 قات اجلزئية، امل اليات، حلقات خارج القسمة، احلقول.الزمر، احللقات، احلل

 نظري( 3ساعات معتمدة   3حتليل رياض::  1403

 (1حتليل حقيقي ) 1304متطلب سابق 

نررات الضررمنية، مسررائل  عررددة، االقرتا مررتغريات مت نررات ذوات  يتناول هذا املقرر تفاضررل االقرتا

 ستلتجز.-انالقيم القصوى، االقرتانات ملدودة التغري، تكامل رمي

 نظري( 3ساعات معتمدة   3إحصاء رياض::  1404

 االحتماالت 1302متطلب سابق 

خرررواص  كرررايف و صرراء ال قررردرات، اإلح سررراب امل ترررا ح طرررة و قررردير بنق قرررر الت هرررذا امل ضررح  يو

مررران  يرررة بي ضررريات ونظر برررار الفر فررررتة، اخت قررردير ب كررررامري وراو، الت نرررة  هرررا متباي مبرررا في قررردرات  امل

  التقدير واختبار الفرضيات.وبريسون، بعض ترا بيز يف

 نظري( 4ساعات معتمدة   4مبادئ التوبولوجيا العامة:  1405

 (1حتليل حقيقي ) 1304متطلب سابق 

نررات املتصررلة،  يتناول هذا املقرر الفضاءات التوبولوجية، القواعد والقواعد اجلزئية، االقرتا

 القياس.مسلمات الفصل والعد، الفضاءات املرتاصة، فضاءات 

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(: 2حتليل حقيق:   1407

 (1حتليل حقيقي  ) 1304متطلب سابق 

نررات،  سررالت االقرتا سرررتاس، متسل سررتون، وي يررات  تكامل رميان. متتاليات اإلقرتانات و نظر

 نظرية كوشي، اختبار ويسرتاس، اختبار ديرتشلت و اختبار أبل، الفضاءاملرتي.

 



 
 

203 

 
 

 نظري( 3ساعات معتمدة   3: التحليل املركب 1410

 (1حتليل حقيقي ) 1304متطلب سابق 

قرروى  األعداد املركبة : تعريفها وخواصها اجلربية ومت يلها ا.ندسي والشرركل القطرريب ، ال

سرررررية ،  نرررررات األسا يرررررة واإلقرتا نرررررات التحليل كرررررب . اإلقرتا سرررررتوى املر نررررراتق يف امل جلرررررذور ، امل وا

 والتكامالت احملدودو ونظرية كوشي .

برررواقي و اال يرررة ، ال لرررة التحليل صرررفار الدا نرررت ، ا ترررايلور و لور سرررلة  سرررالت : متسل طررراب املتسل ق

 ونظرية البواقي .

 نظري( 3ساعات معتمدة   3كيمياء البي ة:  1420

 متطلب سابق إنهاء املستوى ال الث

برراملواد  يررة  ملررواد الطبيع تررأثر ا يرراه،  جلررو و امل سررية يف ا يررة الرئي ملررواد الطبيع قرررر ا هررذا امل ضررح  يو

لررتغري يف ثررر ا يررة والصررناعية، أ يررة يف  الكيميائية الناجتة عن نشاتات اإلنسان احليات ملررواد الطبيع ا

 الكائنات احلية، العمليات الكيميائية يف معاجلة امللوثات وتنقية البيئة.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3علم البي ة والعالقات احليوية:  1423

 الشكل والرتكيب للكائنات احلية / حيوان 1227متطلب سابق 

سررية بررادئ األسا ئررة، امل مرردخل إىل علررم البي قرررر  هررذا امل عررات،  يوضررح  ئررة اجملتم ئررة، بي لررم البي لع

ملرروارد  هررا، إدارة ا ئررة وأخطار يررة، مشرركالت البي ئرري، األنظمررة البيئ قررب البي أيض اجملتمعات، التعا

 البيئية وتقوميها، الرتبية البيئية.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3مدخل إىل التقنيات احليوية وتطبيقاتها: 1424

 (2علوم حياتية عامة ) 1134متطلب سابق 

بررات يو قررات يف الن هررا تطبي ضح هذا املقرر االكتشافات احلدي ة يف علم األحياء اليت تنتج عن

يررب  فررال األناب يررة، وأت سررة الوراث صررناعة وا.ند عررة وال طررب والزرا جمرراالت ال سرران يف  يرروان واإلن واحل

يررة  يرروان، والتقن بررات واحل سررل يف الن سررني الن مررراض، وحت مررة لأل يررزة أو املقا صررفات املتم يررار ال واخت

قرريم احل عررا  لل يررات تب هررذه العمل تررنظم  لرريت  يررة ا ضرروابط االجتماع سررتعراض ال مررع ا عررام  شرركل  يررة ب يو

 االجتماعية.



 
 

204 

 
 

 نظري( 3ساعات معتمدة   3فيزياء احلالة الصلبة:  1426

 ميكانيكا الكم 1328متطلب سابق 

قرروة،  سررية، ال شرربكية العك لرروري، وال يررود الب لرروري، احل يررب الب قرررر الرتك هررذا امل نرراول  يت

طرررراا ) يررررة، الن تررررزازات البلور يررررة، االه طررررة البلور سررررام Phononsالراب يررررة لألج حلرررررارة النوع ( ا

 (، سطول فريمي.Band Theoryالصلبة، االلكرتونات احلرة يف البلورات، نظرية النطاا )

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3علم وظائف احليوان:  1427

 (2علوم حياتية عامة ) 1134متطلب سابق 

سررتعراض علررم الوظررائف يتنا خررالل ا مررن  ول هذا املقرر مفهوم الوحدة الوظيفية للمادة احليررة 

اخللوية، ومفهوم التنوع الوظيفي احليوي من خالل استعراض األمنا  املختلفة للتغذية، ووظائف 

صررال  هرروم االت يررواني، ومف عررال احل كررة يف ال سررتناد واحلر لرردوران واال تررنفس وا ضررم وال هررزة ا. أج

سرري واالسررتعالم العصرريب، واالسررتجابات العضررلية احليواني م ن خالل استعراض االستقبال احلوا

سررتعراض  مرروني با سرريق ا.ر عررة والتن يررة الراج عرررب التغذ سررتتباب  هرروم اال سررلوكية، ومف يررة وال والغد

ئرردة  هرروم توظيررف الفا سررلي، ومف التنظيم التناضحي واألترال ووظائف الغدد الصماء واجلهاز التنا

 احليوان يف استخدامات ختصصية وتطبيقية، واجلزء العملي.املعرفية من علم 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3علم األجنة: 1428

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

مررو وال يررة، والن يررة والالفقار نررات الفقار جرردد، يتناول هذا املقرر مراحل تكرروين أجنررة احليوا ت

يررا  مررن اخلال هررا  يررات تكوين بررالغ وعمل يرروان ال هررا للح فررة ووظائف نررة املختل يررب األج عررن ترك بررذة  مررع ن

 اجلرثومية األولية، واجلزء العملي.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3صناعات كيميائية:  1429

 متطلب سابق إنهاء املستوى ال الث

ضرروية صررناعات الع قرررر ال هررذا امل نرراول  نررات، -يت فررات، دها لررورات، منظ يررات، مب برررتو كيماو

لرروين، نكهررة،  يررف، ت يررة ) حفررظ، تغل مبيدات، املواد والعمليات الكيميائية يف الصناعات الغذائ

يررررة  قررررة العرب شرررررة يف املنط يررررة املنت صررررناعات الكيميائ عررررض ال ترررراس،  :... (، ب سررررفات، البو ) الفو



 
 

205 

 
 

مسررردة جررراج، األ قرررة الز تررراج الطا سرررني إن يرررة يف حت ملرررواد الكيميائ عرررض ا يرررت، ... (، دور ب ، الكرب

 ) خاليا الوقود، املوصالت الكهربائية، ... (. :واستغال.ا 

يرررات  سرررتخدام تقن صرررها با سرررة خصائ سرررقية، ودرا برررة أو التنا غرررري املرتاك برررات  ضرررري املرك حت

سررتخدم  حدي ة م ل األجهزة املطيافية وقياس التوصيل الكهربائي والصفات املغناتيسية كمررا ي

 التحضري يف الصندوا اجلاف واخلطو  املفرغة من ا.واء، إخل.

 عمل:(1ساعة معتمدة   1حلقة حبث يف الكيمياء :  1430

 متطلب سابق إنهاء املستوى ال الث

طررالب  ترردريس باعطرراء ال ئررة ال قرروم عضررو هي لررب حيررث ي يررة للطا قرررر اخلررربة البح  هررذا امل يوفر 

ل قراءة وحتليل ورقة حب ية منشورة يف املوضوعات احلدي ة يف جمررال التخصررص مهمات حب ية  م 

 او عمل مهمات حب ية عملية يف املخترب وعرض النتائج ومناقشتها اما الطالب.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3االرشفة االلكرتونية:  1431

 املكتبات الرقمية 1341متطلب سابق  

يرر يررة يهدف هذا املسرراا إىل تعر عررام واألرشررفة اإللكرتون هرروم األرشررفة بشرركل  بررة مبف ف الطل

بشكل خاص، أهمية األرشفة يف جمال حفظ الوثائق واملستندات، مراحل األرشفة اإللكرتونية 

يررة، work flowوططط سري العمل  ، األجهررزة والربجميررات املسررتخدمة يف األرشررفة اإللكرتون

نرررررة ) عرررررايريDigitizationالرقم عرررررد وامل شرررررريف، (، القوا صرررررة باألر يرررررة اخلا يررررررة واألخالق  الدول

مشكالت األرشفة اإللكرتونية بشكل عام، ومشكالت أرشفة الوثائق باللغة العربية بشرركل 

 خاص وترا التغلب عليها.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3فهرسة املواد اخلاصة:  1432

 الفهرسة االلكرتونية 1339متطلب سابق  

هررررم  سرررتها، أ ترررات وفهر يررروغرايف للمخطو ضررربط الببل هرررا، ال هرررا وأهميت ترررات: ماهيت املخطو

هررا  مراكز مجع وحفظ املخطوتات العربية، املواد السمعية البصرية: ماهيتها وأشكا.ا وأهميت

مررات  كررز املعلو بررات ومرا مرري يف املكت شرركل الرق صررادر لل هررذه امل يررل  مررات، حتو كمصررادر للمعلو

هررذه املصررادر، وخصررائص فهرسررتها احلدي ة، الضبط الببليو غرايف .ا، حقول الوصف اخلاصررة ب
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يررة للوصررف  نررات الدول الوصفية واملوضوعية، وتطبيقات قواعد الفهرسة األجنلررو أمريكيررة والتقني

 الببليوغرايف اخلاص بفهرستها.

ماادة   3مؤسسات ومراكز املعلومااات املتخصصااة:  1433  1نظااري،  2ساااعات معت

 عمل:(

 إدارة مراكز املعلومات واملكتبات 1225متطلب سابق  

نرررواع  ظرررائف، األ هرررداف، الو يرررزات، األ مرررات، امل طرررور، املقو شرررأة والت عرررة، الن هررروم والطبي املف

شرررررطة  ظررررريم، األن عرررررات، التن يرررررة اجملمو يرررررة ....إخل(، تنم مرررررال، الزراع يرررررة، األع يرررررة، القانون )الطب

شررربكات املعل مرررات،  يرررا املعلو يرررل، تكنولوج خلررردمات، اإلدارة، التمو عررراملني وا عرررداد ال مرررات، إ و

 وتنميتهم، تقييم األداء، مناذج مللية وعربية وعاملية.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3النشر االلكرتون::  1434

 قاعدة البيانات وإدارتها 1383متطلب سابق  

شرراتات  مفهوم النشر اإللكرتوني، دور احلاسوب ووسائل االتصررال احلدي ررة يف مسرراندة الن

يررة م ررل  املكتبية، شرراتات املكتب لرردعم الن يررة، الربجميررات اجلرراهزة  األدوات املكتبية اإللكرتون

حلرررب  يررة، ا صررادر اإللكرتون يررة، امل جلررداول اإللكرتون نرري وا شررر اإللكرتو صرروص والن جلررة الن معا

شررربكات  نررري،  شرررر اإللكرتو يرررزات الن تررره، م نررري وبرجميا شرررر اإللكرتو صررريغ الن نررري،  اإللكرتو

ني، مشكالت النشر اإللكرتوني، اقتصاديات النشر اإللكرتوني، املعلومات والنشر اإللكرتو

 التجارب العربية والعاملية يف هذا اجملال.

 عمل:( 3ساعات معتمدة   3تدريب ميدان::  1435

 ساعة 80متطلب سابق:  إنهاء 

حرردى املؤسسررات واجلهررات املتخصصررة  مررل يف إ مررة للع إعداد الطلبة وتزويدهم باملهارات الالز

عررداد و.ا عال ترردريب، إ بررني القسررم وجهررة ال سررق  ترردرييب من نررامج  قة بالتخصص وذلك من خالل بر

ترردريب،  هررة ال مررع ج مررل  سررليمة يف التعا سررلوكيات ال برراع ال هرر  وإت تررزام امل لررى اإلل ترردريب ع بررة لل الطل

 .عمل تقارير تشمل النواحي العلمية واملهنية يف جمال التخصص
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 :(عمل 4ساعات معتمدة   4مشروع خترج:  1436

 متطلب سابق: مستوى سنة رابعة

لررب إلعررداد املشررروع:  ئررة الطا لررث، تهي مشروع تطبيقي يقوم به الطالب بعد إنهاء املستوى ال ا

عناصر املشروع، اخللفية العلمية واجلدوى االقتصادية، اقرتال موضوع ومناقشة املقرتل، جتميع 

يررار  شررروع واخت يررذ امل يررذ ذلك.تنف يررة تنف يررة وكيف شررروع الفن سررتلزمات امل يررر م قررديم تقر مررات، ت املعلو

الطريقة املناسبة لذلك من حيث اختيار لغة الربجمة أو الربجمية اجلرراهزة واملسررتلزمات والوسررائل 

 الضرورية.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3مقدمة يف التصميم اجلرافيك::  1437

 تقنية تصميم صفحات الويب 1266متطلب سابق  

خرر مررن  كررري،  صررميم اجلرافي مرردخال  إىل الت ملرررادة  هررذه ا ترررب  يرررة تع يررة وعمل قرررات يدو الل تطبي

وأغلفة الكتب وغريها  متعددة تشمل العديد من التصاميم، كالشعارات واإلعالنات وامللصقات

و يشمل املقرر على األنواع األساسية للتصررميمات اجلرافيكيررة  .من املطبوعات والتصاميم الفنية

صرررورة والتيبوجرا سررتخدام ال هررارات ا لررى م ضرررا  ع شررمل أي مررا ي هررا، ك قررراء ووظائف سررس االرت يررا وأ ف

 مبستوى امللصق.

مررن  عرردد  صررميم  عرراد وت ثرري األب صررميم ال ال لررى الت مرردة ع هررارات املعت ضررا  بامل لررب أي عرررف الطا وت

 .املشاريع التطبيقية اليت يقوم الطالب بإعدادها باستعمال التقنيات احلاسوبية

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3املستودعات الرقمية:  1438

 املكتبات الرقمية 1341قاعدة البيانات وإدارتها ،  1383متطلب سابق  

يرررة  صرررها وآل هرررا وخصائ يرررة وأنواع سرررتودعات الرقم هررروم امل قرررة مبف عرررارف املتعل قررررر امل نررراول امل يت

عملها، بنية ومكونات املستودعات الرقمية، أدوات وبرجميات إنشائها، تنظيم وختطرريط وإدارة 

يررة يف املستودعات الرقمية، السياسات املختلفة  يررة، املسررتودعات الرقم املتعلقة باملستودعات الرقم

 فلسطني بشكل عام ويف جامعة القدس املفتوحة بشكل خاص.
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 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3أمهات الكتب:  1439

 مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات 1120متطلب سابق  

عرررف علررى تعريف مصطلح أمهات الكتب، مناذج من أمهات الكتب يف ال فررة )الت علوم املختل

قررواميس  هررا(، ال يررب معلومات سررلوب ترت جرردت وأ هررا إذا و هررا وحتقيقات هررا وتارط ضرروعاتها ومؤلفي مو

هررا  قررة ترتيب تررب، تري .ررذه الك ملررؤلفني  مسرراء ا يررق أ تررب، حتق هررات الك مررن أم سرروعية  مررال املو واألع

، قواعد البيانات وحفظها وإتاحتها يف املكتبات ومراكز املعلومات، توفرها بشكل إلكرتوني

ترردريب  .ررذه الكتررب.  يررة  لررف وحقرروا امللكيررة الفكر حررق املؤ املتخصصة بهذا النوع من الكتب، 

 وتطبيق عملي على جمموعة طتارة من هذه الكتب.

 عمل: ( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3بوابات الويب :  1450

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

سررب   هررا ح يررب وتطبيقات بررات الو نرراء بوا يررة ب لررى كيف بررة ع يررف الطل قرررر إىل تعر هررذا امل هرردف  ي

خرردمات  يررب م ررل:  بررات الو قرردمها بوا لرريت ت خلرردمات ا نررواع ا لررى أ عرررف ع سررتخدم، الت جررات امل احتيا

يررة، ا سررواا املال صررة واأل سررعار البور بررار، أ سررالت، األخ نررات املرا عررد البيا يررة، قوا خلرردمات املعلومات

ترريح  سررقة ت يررة متنا خررالل واجهررة تطبيق مررن  بررة  خرردمات البوا يررد  يررة تزو واخلدمات الرتفيهية... .،كيف

صرررية،  برررات الشخ فرررة: البوا يرررب املختل برررات الو نرررواع بوا لرررى أ عررررف ع خررررى، الت قرررات أ سرررتخدام تطبي ا

يررررة، ال سررررواا املال صررررات واأل بررررات البور يررررة، بوا بررررات اإلخبار بررررات البوا يررررة، البوا بررررات احلكوم بوا

يررة....،والتعرف علررى  التعليمية، البوابات االجتماعية ، بوابات ملركات البحث، البوابات التجار

 بعض الربجميات مفتوحة املصدر. 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3نظم إسرتجاع املعلومات:  1452

 قاعدة البيانات وإدارتها 1383متطلب سابق  

سرررتج هرروم ا مررات مف سرررتجاع املعلو ظررم ا مرردخالت ن مررات،  ترره، دورة املعلو مررات وأهمي اع املعلو

وطرجاتها، مشكالت اسرتجاع املعلومات، مكونات نظم اسرتجاع املعلومات، العوامل املؤثرة 

نرررت  سرررب، االنرت سررررتجاع احملو مرررات، اال سررررتجاع املعلو غرررات ا مرررات، ل سررررتجاع املعلو يرررات ا يف عمل

طررورات حدي ررة يف  واسرتجاع املعلومات، البحث عررام، ملركررات البحررث املتخصصررة،  ت بشكل 

 نظم االسرتجاع احملوسبة.
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 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3التحقيقات واالدلة الرقمية:  1462

 قاعدة البيانات وإدارتها 1383 ,أمن شبكات احلاسوب والويب  1379متطلب سابق  

عرررض يتم الرتكيز يف هذا املقرر على مبادئ التحقيق  يف جرائم احلاسوب ومجع األدلة والت

يررتم  نررات،  قررل البيا يررة ن فررات وكيف نررواع املل شررغيل وأ مررن أنظمررة الت يرروتر  ملفاهيم تكنولوجيررا الكمب

لررة يف  عررن دور األد تعريف الطالب على األساس يف مجع األدلة اإللكرتونية والتعامل معها؛ فضال 

واجلرائم التقليدية والعنيفة، كررذلك  كشف ومالحقة جرائم الكمبيوتر، واإلرهاب السيرباني

مررات،  مررن املعلو مررن أ قررق  يررال والتح يررة واالحت ضررايا املدن حرروادث، الق سررتجابة لل ترررا اال طرررا اىل  يت

مررن  عرردد  مررع  قررات  طرررا التحقي طررالب ب يررف ال يررة لتعر جررارب العمل لرربعض الت قرررر  طرررا امل مررا يت وك

 تقنيات التحقيق ذات الصلة.

يررة مجررع يهدف هذا املقرر اىل أهداف املقرر: يررة وكيف برراجلرائم االلكرتون لررب  يررف الطا  تعر

 االدلة الالزمة للتعرف عليها.

قرررر: جررات امل يررة  طر جلرررائم االلكرتون لررى ا عرررف ع مررة للت هررارات الالز لررب امل سرراب الطا إك

 وذلك عن تريق اكسابه مهارات حتليل اجلرائم االلكرتونية وترا الوقاية منها ومعاجلتها. 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3احلاسوب وقواعد البيانات: أمن نظم  1466

 قاعدة البيانات وإدارتها 1383 ,أنظمة التشغيل  1385متطلب سابق  

ترروفري  يررة وكيفيررة  يع  هذا املقرر بتزويد الطالب باملفاهيم االمنية املتعلقة باخرتاا االنظمررة املعلومات

طرررار  مرررن االخ .رررا  يرررة  سرررائل احلما سررررية و ضرررمن ال نرررات تت عرررد بيا نررراء قوا يرررة ب يرررة، وكيف يرررة واخلارج الداخل

نررات  عررد البيا مررة قوا ترردقيق يف ادارة انظ صررالحيات واالدوار وال كررذلك ادارة ال مررة، و ترروفر املعلو هررة و والنزا

 .املختلفة

نررات وتررامني هررذه  اهداف املقرر: اجياد الوعي لدى الطالب باهمية امن انظمة املعلومات وقواعد البيا

 نظمة وتطوير نظم قواعد ابيانات املوزعة باستخدام اوراكل، وادارة االنظمة واملستخدمنياال

يررة  طرجات املقرر: يررة االنظمررة احلاسرروبية ومحا اكتساب الطالب املفاهيم واملهارات الالزمررة حلما

 قواعد البيانات وامن قواعد البيانات املوزعة باستخدام الربجمية املناسبة.
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 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3ملعطيات: تراسل ا 1470

 (2اتصاالت ) 1370متطلب سابق 

يررررة  سررررية إىل رقم شررررارة القيا يررررل اإل بررررادئ حتو يررررات م ررررل م سررررتقبال املعط سررررال وا فرررراهيم إر سررررس وم أ

فررة  سررتوياته املختل يررع الرقمرري مب بررادئ التجم سررل وم يررة الرتا سررتعملة يف عمل شرريفرات امل نررواع ال بررالعكس وأ و

اا األساسرري للمعلومررات الرقميررة والتررأثريات واألخطرراء احلاصررلة علررى اإلشررارة الرقميررة وتراسل حزمة النط

 املرسلة وآلية تصحيحها وخصائص ووسائل خدمات أنظمة تراسل املعطيات وطططاتها العامة.
 

 عمل:( 2نظري،  2ساعات معتمدة   4برجمة الشبكات:  1473

 ية واالنرتانتالشبكات احملل 1373(، 2برجمة ) 1295متطلب سابق 

سرررتخدام  برررون با خلرررادم /  الز بررررامج ا مرررع  مرررل  شررربكات، الع جمرررة ال سرررية يف بر فررراهيم أسا م

كررول  صررال TCP/IPبروتو ظررام االت جرره ون صررال املو ظررام االت صررال: ن مررة االت بررط أنظ شرراء روا ، إن

 متعدد الزبائن، التطبيقات الربجمية للشبكات.

 عمل:( 1نظري،  2 ساعات معتمدة  3إدارة شبكات االتصاا وأمنها:  1475

 الشبكات احمللية واالنرتانت 1373متطلب سابق 

عرررب  سررتخدمة  شررفري امل كرروالت الت ظررام وبروتو مررن الن هررا وأ صررال وأمن شرربكات االت يررة  موثوق

شرربكة ) خرررتاا ال نررع ا شرربكات وأدوات م مررة إدارة ال ملرردداتها وأنظ شرربكات و ( Fire Wallال

 وأنظمة اكتشاف االقتحام.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3نية: التجارة االلكرتو 1477

 تقنية تصميم صفحات الويب  1266متطلب سابق 

التجارة االلكرتونية: مفاهيم أساسية، التعريف، املنهجية، التكنولوجيا وخدمات التجارة 

لرررردفع  مرررة ا برررائع، أنظ لرررول ال جررراري، ح خلرررادم الت يرررة ا هرررا، معمار نرررت في يرررة و دور االنرت االلكرتون

يررة االلكرتونية وت جررارة االلكرتون قررات الت مررن تطبي يررة، أ جررارة االلكرتون قررع الت يررا موا هررا، مزا قنيات

 ومحايتها، تكنولوجيا املزاد العل .
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 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3األنظمة املوزعة:  1479

 أنظمة التشغيل 1385متطلب سابق 

 توزيعها وملخص ملبادئ برجمة النظم املوزعة.التطبيقات املتوازية، تعريف باألنظمة املوزعة وتنظيم 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3انظمة املعلومات االدارية:  1481

 قاعدة البيانات وادارتها  1383متطلب سابق 

يررة )  مررات االدار مررة املعلو لررم أنظ مررة يف ع مررات MISمقد مررة املعلو يررف بأنظ فرراهيم احلدي ررة للتعر (، امل

يررات احل يررة، املنهج يررا االدار يررة، دور تكنولوج مررات االدار مررة املعلو صررميم أنظ نرراء و ت سررتخدمة يف ب دي ررة امل

لرره، النمرراذج احلدي ررة يف اسررتخدام أنظمررة  نرراء و تصررميم أنظمررة معلومررات اداريررة ناجحررة و فعا املعلومات يف ب

قررات (، تطبيDSSاملعلومات االدارية يف حل املشكالت االدارية و املسرراعدة يف أنظمررة اخترراذ القرررررات )

يررة أنظمررة املعلومررات  بررار جنررال و فعال عملية على بناء أنظمة معلومات ادارية عمليا ً ، الطرا احلدي ة يف اخت

 االدارية.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3الذكاء االصطناع: واألنظمة اخلبملة:  1484

 حتليل االنظمة وتصميمها   1380متطلب سابق 

اب املنطق، مت يل املعلومات بالقواعد، أساليب أخرى مقدمة يف الذكاء االصطناعي، حس

صررررطناعي  لررررذكاء اال سررررتخدمة يف ا جمررررة امل غررررات الرب خلرررربرية، ل مررررة ا مررررات، األنظ يررررل املعلو لتم 

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

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3ضبط أنظمة املعلومات وأمنها:  1485

 قاعدة البيانات وإدارتها 1383متطلب سابق 

طرروير   خرراتر، ت يرريم امل سرروبي وتق ظررام احلا يررة الن سرروبية، محا مررة احلا ضرربط األنظ فرراهيم  م

يررف األخرررى،  سررر ووسررائل التعر مررات ال يرردا كل يررق وحتد سياسات احلماية ومسائل التعريف والتوث

يررررررررة  جلرررررررردران النار سررررررررات، وا مررررررررة الفريو يررررررررات مقاو مررررررررة وبرجم شررررررررفري Firewallsأنظ ، الت

Cryptography( ظررم حتررري االخرررتاا ، IDS) Intrusion Detection Systems، ن

 وأمن الشبكات احلاسوبية واليت مت ل يف جمملها وسائل األمن التقنية يف الوقت احلاضر.
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 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3مشروع التخرج  علوم(:  1492

 متطلب سابق يف املستوى الرابع

ترروظيفهم  خترررجهم، و شرراريع  بررة م ضرررورية لكتا هررارات ال بررة بامل يررد الطل قرررر إىل تزو هرردف امل ي

بررة املشررروع؛   سرريات كتا شررتمل علررى: أسا ألساسيات البحث العلمي خاصة اجلانب العملي منه، وي

يررة  لررها، وكيف هررا، وربطهررا، وحتلي ترره، وتأليف يررار موضرروع املشررروع، ووضررع خطترره، ومجررع ماد اخت

ملررادة ال يررق ا يررة، توث ضرريحية وتطبيق لررة تو مررع أم  عرره،  حررث ومراج صررادر الب مررة م يررب قائ يررة، وترت علم

 تسهل على الطالب أمر كتابة مشروعه.

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3مشروع التخرج  رياضيات(:  1493

 متطلب سابق إنهاء املستوى ال الث

شرراريع بررة م ضرررورية لكتا هررارات ال بررة بامل يررد الطل قرررر إىل تزو هرردف امل ترروظيفهم  ي خترررجهم، و

بررة املشررروع؛   سرريات كتا شررتمل علررى: أسا ألساسيات البحث العلمي خاصة اجلانب العملي منه، وي

يررة  لررها، وكيف هررا، وربطهررا، وحتلي ترره، وتأليف يررار موضرروع املشررروع، ووضررع خطترره، ومجررع ماد اخت

ضرريحية وتط لررة تو مررع أم  عرره،  حررث ومراج صررادر الب مررة م يررب قائ يررة، وترت ملررادة العلم يررق ا يررة، توث بيق

 تسهل على الطالب أمر كتابة مشروعه.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة  3هندسة الربجميات:   1494

 حتليل األنظمة وتصميمها 1380متطلب سابق 

مفاهيم أساسية: تعريف، نوعية الربجميات، وثوقية الربجميات، مشاريع الربجميات، دورة 

يررات ئررق واألدوات والتقن يررات، الطرا يرراة الربجم مررة  ح يررل األنظ يررات، حتل سررة الربجم هررا يف هند ودور

جمررة،  يررذ الرب مرروذج، تنف صررميم الن هررا، ت يررات وتقنيات مررة الربجم صررميم أنظ هررا، ت لررها وتقنيات ومراح

اختبار الربجمة، توثيق األنظمة الربجمية، صيانة األنظمة الربجمية وتطويرهررا، إدارة الربجميررات 

مررل، ت يررق الع بررذلك: فر قررة  ضرروعات ذات العال فررة، واملو طرريط، إدارة التكل سررؤوليات، التخ يررع امل وز

يررات،  حررص الربجم تررب ، ف هررات التخا صررميم واج هررا، ت يررة وتركيب سررليم الربجم لررة لت إدارة اجلدو

 األدوات املساعدة يف هندسة الربجميات.
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 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3الرسم باحلاسوب:   1495

 ( 1برجمة ) 1291جرب خطي ،  1276متطلب سابق  

لرردوائر ا لرسم باحلاسوب وتطبيقاته، أجهزة العرض واإلدخال، رسم اخلطو  املسررتقيمة وا

حررويالت يف  هررا، الت ضررلعات وتعبئت يررة، امل فررا الرؤ فررذ ومرا لرريم والنوا هررا، التق حرررف وخوارزميات واأل

املستوى مبقاييس نسبية، الدورانات واإلزاحة، الظالل و األلوان، اإلحداثيات العاملية والقياسية، 

 لرسم التفاعلي، حتريك الصور واإليقونات، اجملسمات، رسم املنحنيات.ا

 عمل:( 1نظري،  1ساعة معتمدة   2(: 1مشروع خترج   1497

 قاعدة البيانات وادارتها 1383ساعة معتمدة،  90متطلب سابق  انهاء 

هرراء املسررتوى  عررد إن قرري ب لرره املشررروع التطبي يرتبط الطالب مع عضو هيئة تدريس، حيث يعني 

ال الث، يقوم الطالب بدراسة املشروع وتقديم تقرير الدراسة ملرحليت التحليل و التصميم ومقرررتل 

 لتنفيذه يف املرحلة التالية.

 عمل:( 2ساعة معتمدة   2(: 2مشروع خترج   1498

 ( 1مشروع خترج ) 1497متطلب سابق 

 يقوم الطالب بإكمال تنفيذ املشروع احملدد يف املرحلة السابقة ويقوم مبناقشة املشروع.

 عمل:( 3نظري،  1ساعات معتمدة   4مشروع التخرج:  1499

 قاعدة البيانات وادارتها 1383متطلب سابق  انهاء املستوى ال الث ، 

قررررات  سررتهم مل خررالل درا فررة  مررن معر مرروه  مررا تعل قرررر عصررارة  هررذا امل خررالل  مررن  طررالب  قرردم ال ي

قرررتل  اخلطة الدراسية لتحقيق املشروع النهائي. وهذا يتطلب منهم مجع معلومات حول املوضوع امل

لررى  جيررب ع لررة،  هررذه املرح يررا  .يف  قرررتل   عمل ظررام امل طرروير الن كررذلك ت هررائي و يررر الن يررق التقر وحتق

طررالب ا يررا ال يررام عمل سرراقات  لق سررتها يف م متررت درا لرريت  حملررددة وا ظررام ا طرروير الن حررل ت يررع مرا جبم

ئرررة  ضررراء هي حرررد أع شرررراف أ حترررت إ شرررروع  جنررراز امل يرررتم ا يرررات ( و سرررة الربجم بررراألخص هند خررررى) و ا

 التدريس. يطلب من الطالب تقديم عرض شفوي بوجود بعض أعضاء هيئة التدريس احملكمني.

 أو يف جمموعات. يسمح للطالب العمل بشكل فردي 
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 نظري( 2ساعة معتمدة   2الصحة العامة ومحاية البي ة:   3211

سررركانية  مرررل ال يرررة، العوا صررراءات احليو ملررررض، االح صرررحة وا برررادئ ال قررررر م هرررذا امل نررراول  يت

فررة،  والصحة، األمنا  الصحية يف البلدان النامية واملتقدمة، الرعاية الصررحية ومسررتوياتها املختل

 الت قيف الصحي، املشكالت البيئية، اإلصحال البيئي ومحاية البيئة.مشاكل صحية طتارة، 

 نظري( 3ساعات معتمدة   3االتصاا والعالقات العامة:   3213

هرررارات  هرررا وامل هرررا وانواع صرررال واركان يرررة االت طرررالب بعمل يرررف ال قررررر اىل تعر هرررذا امل هررردف  ي

يرررة  سررربل فعال هرررور و مرررع اجلم مررراعي  عرررل االجت قرررق التفا لررريت حت صرررالية ا هرررا يف االت سرررائل وتأثري الر

شررطة  مررن ان يررا   شرراتا  حيو هررا ن مررة باعتبار قررات العا لررى العال لررب ع سرريتعرف الطا مررا و هررور، ك اجلم

هررذا  االتصال ما سيقوده اىل فهم العالقات العامة باعتبارها احد انشطة االدارة ، كما سيتناول 

ضررافة اىل د عرراال، باإل مررة ف قررات العا شررا  العال عررل ن لرريت جت سررائل ا قرررر الو لرريت امل سررائل ا سررة الو را

يعتمدها اخصائيو العالقات العامة لتنفيذ مهامهم على املستوى االداري والتنظيمي وعلى مسررتوى 

 اتصالي حبيث يوفر جماال إلجنال املؤسسة وحتقيق اهدافها.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(: 1مبادئ احملاسبة   4131

سرربة يهدف هذا املساا إىل تعريف الطالب بأساسيات احملاس ظررام احملا هررداف ن بة املالية، وأ

ظررام وأسررس  مررن ن برردءا   جرراري  خررل املشررروع الت املالية، وذلك من خالل التعرف على الدورة املالية دا

التسجيل ومرورا  جبميع مراحل الدورة املالية وانتهاًء بإنتاج التقرير املالي األساسي للمشروع، مبا 

هررا  يررة أهم قرروائم مال خررالل يتضمنه هذا التقرير من  مررن  لررك  يررتم ذ ملررالي، و لرردخل واملركررز ا مررة ا قائ

لررها وترصرريدها  دراسة النظام احملاسيب مبكوناته املختلفة، وتسجيل العمليات يف اليومية  وترحي

صرررومات  ضررراعة واخل يرررات الب عرررداده، وعمل تررررا إ عرررة و يرررزان املراج لرررى م عررررف ع سرررتاذ، والت يف األ

بررل   بكافة أنواعها وترا  جرد وتقويم املخزون، وإعداد يررة ق يررة األول قررارير املال فررال والت يررود اإلق ق

 التسويات اجلردية.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3أنظمة املعلومات احملاسبية:  4447

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

يررث  مررن ح سرربية؛  مررات احملا مررة املعلو سررية ألنظ فرراهيم األسا قررديم امل قرررر إىل ت هررذا امل هرردف  ي

أهميتها وتصنيفاتها وكيفية تصميمها وتشغيلها وتقييمها وتوثيقها باستخدام طططات انسياب 
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سرروب يف  شرربكات احلا يررا  بررراز دور تكنولوج نررات، وإ قررواميس البيا ظررام و خرررائط الن نررات و البيا

مررن اإلهمررال وسرروء أنظمة املعلوما نررات  بررة والضرربط يف حفررظ البيا جررراءات الرقا يررة إ يرران أهم ت، وب

يررذ  االستخدام. وكذلك عرض لبعض مناذج من أنظمة املعلومات احملاسبية وكيفية تصررميم وتنف

األنظمة الفرعية ألنظمة املعلومات احملاسبية م ل: نظام املبيعات وتلبات العمالء، ونظام الفواتري 

ظررام واملقبوضات ا لنقدية وحسابات الزبائن، ونظام املشرتيات واملدفوعات وحسابات املوردين، ون

 التحكم باملخزون، ونظام املوارد البشرية، ونظام األستاذ العام والتقارير املالية.

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3تكنولوجيا التعليم:  5300

يرررة وامل صررريلة املعرف يرررة احل قررررر إىل تنم هرررذا امل هررردف  لررريم، ي يرررا التع صرررة بتكنولوج يرررة اخلا هار

خررالل  مررن  لررك  لررتعلم، وذ لرريم وا لررييت التع يررة يف عم يررات التعليم يررف التقن مررن توظ لررب  كررن الطا ومي

سرررائط  يرررة والو شرررطة التعليم مرررن األن لررروان  لررريم، وأ يرررا التع سرررة يف تكنولوج فررراهيم الرئي ضررره للم تعر

 نرتنت.املتعددة واملنهاج التكنولوجي والتصميم التعليمي واحلاسوب واال

 نظري( 3ساعات معتمدة   3تصميم التدري :  5302

 تكنولوجيا التعليم 5300متطلب سابق 

لرريم،      لررم تصررميم التع يررة لع يركز هذا املقرر على ماهية تصميم التعليم، واخللفية النظر

شرررو   يررل ال صررة، وحتل سررلوكية اخلا هررداف ال مررة واأل يررة العا هررداف الرتبو يررد األ جرره، وحتد ومناذ

بررارات  اخلارجية مرره، وتصررميم االخت بررادئ تنظي مرري، وم يررل احملترروى التعلي لرريم، وحتل يررة للتع والداخل

شرررطة  سرررائل، واألن يرررة، الو ملرررواد التعليم يرررد ا لررريم، وحتد سررررتاتيجيات التع يرررد ا صررريلية، وحتد التح

 الرتبوية، وتصميم املنشطات العقلية، وتصميم عمليات التقويم التشكيلي، والتقويم اجلمعي.

 نظري( 3ساعات معتمدة  3لبحث العلم::  مناهج ا 5303

سرررم  هرررو يت يررة، ف جررردوى وفاعل شرركالت  حرررل امل سررراليب  هرررو أك ررر أ مرري  حرررث العل سررلوب الب أ

صررورة  جرردواها يف  هررا و قررويم فاعليت عررايري لت مررام م برردائل أ ضررع ال ضرروعية وو ضررول واملو بررالتنظيم والو

يرره كررل  لررذا حيترراج إل يررة،  صررية والذات ملررؤثرات الشخ عررن ا يرردة  شرراكله موضرروعية بع فرررد ملواجهررة م

 وحتدياتها.

مررة  هررارات الالز سررابه امل قرره وإك حررث و ترائ نرراهج الب لررب مب يررف الطا قرررر إىل تعر هرردف امل وي

ترره  نرراهج البحررث: ماهي يررة: م سررية اآلت سررته للموضرروعات األسا خررالل درا مررن  لررك  للقيام بالبحررث، وذ
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نررة مررع والعي ، وأدوات مجررع وأنواعه، مشكلة البحث وصياغة الفرضيات وتصميم البحث، واجملت

 البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البحث.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3القياس والتقويم يف التعلم والتعليم:  5320

يرررراس      قرررويم،  ودور الق يرررراس والت يرررة الق سررررية يف عمل فررراهيم األسا قرررررر امل هرررذا امل نررراول  يت

برررار  نررراء اخت سررراليبه، وب يررراس وأ جمررراالت الق تررردريس، و قرررويم يف ال صررريل )والت طررريط 1التح ( التخ

صررررريل ) برررررار التح نررررراء اخت برررررار، وب صررررريل )2لالخت برررررار التح نررررراء اخت برررررار 3(، وب خرررررراج االخت (، وإ

 وتصحيحه، وخصائص االختبار اجليد، وأساسيات اإلحصاء يف عملية القياس والتقويم.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3أساليب تدري  الرياضيات:  5469

فررة الريا قرررر املعر هررذا امل عرراا  فرراهيم ي هررا: امل كررل من ترردريس  ترررا  ضررية، و نررى الريا ضررية والب

هررارات، الربهرران الرياضرري،  يررات اجلربيررة وامل ا.ندسية واجلربية، التعميمات الرياضررية، اخلوارزم

 املساحات واحلجوم، الوسائل التعليمية واأللعاب واألمنا  الرياضية.

  
  


