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    441144112200114422001155  

    
  

  

44      14111411  
Windows XP, or a higher version. Word 0227 or higher , 

Email, Point Internet, Power 0227 or higher  

11    44114411Microsoft Power point XP or higher,     

Google Drive ( Docs), Google Search 
Win RaR. ،WinZip  

انشاء عرض الكتروني تقديمي بخصائص متقدمة من خالل  .1
  POWER POINTبرمجية 

في   WinZip,Winrarالملفات التعامل مع برامج حفظ  .0
 تخزين الملفات وارسالها عبر البريد االلكتروني 

 ونشرها من خالل   CVكيفية اعداد السيرة الذاتية  .3

(google.doc) 

تلخيص بحث علمي وتصميم الملخص من خالل برمجية 
    بوربوينت وعرضه امام الطالب في الشعبة.  

33    44114411

( تجارب حسب الجزء الخاص المتعلق بالجانب ( تجارب حسب الجزء الخاص المتعلق بالجانب 66عمل )عمل )
مع مراعاة مع مراعاة   العملي للمقرر وتقديم تقاريرعن هذه التجاربالعملي للمقرر وتقديم تقاريرعن هذه التجارب

  ..الوحدات المحذوفةالوحدات المحذوفة

11  44134413

( تجارب حسب الجزء المتعلق بالجانب العملي ( تجارب حسب الجزء المتعلق بالجانب العملي 66عمل )عمل )
وتقديم تقارير عن هذه التجارب مع مراعاة الوحدات وتقديم تقارير عن هذه التجارب مع مراعاة الوحدات 

  ..المحذوفةالمحذوفة
11      44114411  MMiinniittaabb,,  RReelleeaassee  1122,,  RR  

11      44114411  
C++ Compiler example Visual studio or any C++ 

compiler, Div C,  

11  
44

41114111
وتقديم وتقديم بالمقرر بالمقرر ( تجارب حسب الملحق الخاص ( تجارب حسب الملحق الخاص 66عمل )عمل )

  ..تقاريرعن هذه التجاربتقاريرعن هذه التجارب
11    41114111HHTTMMLL,,VVBB  SSccrriipptt,,  AASSPP,,  AADDOO,,  XXMMLL  

99      41114111  WWiinn  QQSSBB,,  QQSSBB  

4141  41114111

EExxcceell  XXPP,,  oorr  hhiigghheerr  vveerrssiioonn  PPoowweerr  PPooiinntt  XXPP  

oorr  hhiigghheerr  vveerrssiioonn  

برامج تعليمية مثل: قواعد اللغة اإلنجليزية وقواعد اللغة برامج تعليمية مثل: قواعد اللغة اإلنجليزية وقواعد اللغة 
  العربيةالعربية

4444      41194119  
C++ Compiler example Visual studio or any C++ 

compiler, Div C++. 

4141      41914191  
( تجارب حسب الجزء المتعلق بالجانب العملي ( تجارب حسب الجزء المتعلق بالجانب العملي 77عمل )عمل )

  ..للمقرر وتقديم تقارير عن هذه التجاربللمقرر وتقديم تقارير عن هذه التجارب



 0 

4343    4441944194CC++++  CCoommpplliieerr  eexxaammppllee  VViissuuaall  ssttuuddiioo  oorr  

aannyy  CC++++  CCoommpplliieerr,,  DDiivv  CC++++..  

4141    11  41914191  
JJ  BBuuiillddeerr  44  oorr  hhiigghheerr,,  oorr  aannyy  CCoommpplliieerr  

((EEcclliippssee,,  NNeettBBeeaannss))..  

4141  43114311
بحث علمي في احد المواضيع المستخدمة في كل فصل من بحث علمي في احد المواضيع المستخدمة في كل فصل من 

  ( ( OOFFDDMM،،WWCCDDMMالمواضيع المذكورة في المقرر ) المواضيع المذكورة في المقرر ) 
4141  43114311VViissuuaall  BBaassiicc  66  oorr  HHiigghheerr..  

4141  43114311

المتضمنة المتضمنة   ةةتصميم نماذج محاكاة لتطبيقات نظم المحاكاتصميم نماذج محاكاة لتطبيقات نظم المحاكا
وعمل برامج محاكاة باستخدام وعمل برامج محاكاة باستخدام   UUMMLLبالمقرر باستخدام لغة بالمقرر باستخدام لغة 

احدى لغات البرمجة الكينونية الموجهة أو استخدام برمجيات احدى لغات البرمجة الكينونية الموجهة أو استخدام برمجيات 
EExxcceell  XXPP  oorr  hhiigghheerr  ,,  AArreennaa  ,,  MMaattllaabb  22000088  oorr  

hhiigghheerr    . لتصميم عمليات أساسية بالمحاكاة .لتصميم عمليات أساسية بالمحاكاة  
4141      

  مشروع يشمل جميع مراحل تحليل وتصميم نظام ما.مشروع يشمل جميع مراحل تحليل وتصميم نظام ما. 4311
Rational RoseParadigm UMLVisual  

4949    43134313  
MMyy  SSQQLL  vveerrssiioonn55  oorr  hhiigghheerr,,  OOrraaccllee  تطبيقاتتطبيقات  
  ..الوحدة التاسعة الوحدة التاسعة 

1111    43114311  LLiinnuuxx//UUnniixx  

1414  41114111

عمل تجارب مخبرية بالمواضيع المتعلقة بأنظمة التضمين عمل تجارب مخبرية بالمواضيع المتعلقة بأنظمة التضمين 
  ,,  TTDDMM))النبضي والرقمي والتقسيم الزمني والتردديالنبضي والرقمي والتقسيم الزمني والترددي

FFDDMM))    

1111  41114111

استخدام االدوات االدارية لدليل النشاط في ويندوز سيرفر استخدام االدوات االدارية لدليل النشاط في ويندوز سيرفر 
02230223  oorr  hhiigghheerr  دم المهام االدارية االتية:دم المهام االدارية االتية:بحيث نستخبحيث نستخ  
  ادارة المستخدمين والمجموعات ادارة المستخدمين والمجموعات   --

      تأمين مواد الشبكةتأمين مواد الشبكة  --

  تقنيات المفتاح العموميتقنيات المفتاح العمومي  --

  ادوات تكوين االمانادوات تكوين االمان  --

  SSNNMMPPالخدمة الخدمة   --

  NNeettwwoorrkk  MMoonniittoorrمراقب الشبكة مراقب الشبكة   --

--  OOPP--  MMaannaaggeerr  

--  TTiinnyy  ppeerrssoonnaall  FFiirreewwaallll  

  تطبيقات على خوارزميات تشفير البيانات تطبيقات على خوارزميات تشفير البيانات   --
( من  التدريبات التطبيقية من الكتااب  4تقريرًا بحل ) الطالبيقدم  -41111    1313

اختيار التادريبات المناسابة    عضو هيئة التدريسالمقرر ويترك 
ويعطاي هاذا الجاناب     ،بحيث يراعي التنوع وتحقيق االهداف

 ( من عالمة االمتحان العملي.32%)
ة بالتجارة بدراسة أحد المواقع االلكترونية الخاص الطالبيقوم  -0

االلكترونية من حيث الخدمات، السرية، األمن،  والتصميم أو 
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، كما يقوم موضوعات مشابهة وذلك بناء على ما درسه في المقرر
الطالب بشراء منتج مجاني، حجز موقع لالعالنات االلكترونية، التعرف 

من عالمة (%72ويعطى هذا الجانب ) على مواقع المزادات االلكترونية
  حان العملياالمت

1111  41114111

  //  CClliieenntt))  مشروع يشمل بناء قاعدة بيانات موزعةمشروع يشمل بناء قاعدة بيانات موزعة

SSeerrvveerr))   إلحدى أنظمة المعلومات في مؤسسة أو شركة إلحدى أنظمة المعلومات في مؤسسة أو شركة
  معينة.معينة.

1111      41144114  PPrroojjeecctt   + +MMSS  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  

1111  41134113

  (.(.DDAACCتناظرية إلى رقمية )تناظرية إلى رقمية )  تحويل اإلشارة منتحويل اإلشارة من  ..11

  (.(.AASSKKالتعديل بواسطة اإلقفال بالطريقة السعوية )التعديل بواسطة اإلقفال بالطريقة السعوية )  ..00

  ..CCrroossss  ccaabblleeربط جهازين بواسطة ربط جهازين بواسطة   ..33
  (.(.LLAANNعمل شبكة محلية )عمل شبكة محلية )  ..44

  aacccceessss  ppooiinnttبواسطة )بواسطة )    wwiirreelleessssعمل شبكة عمل شبكة   ..55

&&  wwiirreelleessss  aaddaapptteerr.).)  

تطبيقات عامة على استخدام برمجيات التحكم تطبيقات عامة على استخدام برمجيات التحكم   ..66
  الصفية....(.الصفية....(.بالشبكات )برمجية إدارة الغرف بالشبكات )برمجية إدارة الغرف 

1111    41114111  AAmmzzii  PPRROOLLOOGG,,  SSwwii  pprroolloogg..  

1111    41114111  WWiinnddoowwss  22000000  SSeerrvveerr  oorr  hhiigghheerr    

1919  41944194  
    AAcccceessss  XXPP  oorr  hhiigghheerrتطبيقات على قواعد البيانات تطبيقات على قواعد البيانات 

vveerrssiioonn.. برنامج الشامل ، برنامج الشامل ،    

3131    41994199  
حوسبة أنظمة وعمل برمجيات لها تتناسب مع التطور حوسبة أنظمة وعمل برمجيات لها تتناسب مع التطور 

  ..التكنولوجي واستخدام التطبيقات الحديثةالتكنولوجي واستخدام التطبيقات الحديثة

 

 

 

 

 

 

 


