
 
 

 تامولعم مظنالتخصص للخطة الدراسیة لقسم  وصف مقررات
 بوساحلا

 
 رقم المقرر 2505100

 اسم المقرر مھارات الحاسوب
 لساعاتعدد ا نجاح/رسوب

 المتطلبات السابقة  ال یوجد
 

یتضمن ھذا المقرر مقدمة في استخدامات الحاسوب للطلبة الذین یدرسون مجاالت یكون الحاسوب 
مفیداً جداً في أعمالھم . ویشمل كیفیة حلول المشاكل، أجھزة الحاسوب والبرمجیات ، كیفیة استخدام 

أجھزة التشغیل (وندوز) ، واألوفس مع استخدامات البیانات ، أنظمة النظام الثنائي، إضافة إلى 
 االنترنت من خالل البحث والبرید اإللكتروني . 

المحاضرات العملیة في المختبر ـ الجداول الریاضیة اإللكترونیة، مبادئ وأساسیات ، مكونات 
 مایكوروسوفت أوفیس ، البحث واإلبحار في اإلنترنت ، البرید اإللكتروني.

  
 

 رقم المقرر 2505221
 اسم المقرر مبادئ البرمجة

 عدد الساعات )مختبر 2نظري + ( 3 ساعات مكتسبة  3 
 المتطلبات السابقة  ال یوجد

 
) األعلى إلى top-downیتضمن ھذا المقرر ، مبادئ حلول المشاكل المتعرف على طریقة (

األسفل لتطویر الخوارزمیات ، المفاھیم األساسیة للبرمجة اإلجرائیة ، تطویر برمجیات باستخـدام 
) ، تتضمن أنواع البیانات ، التحكم البنیوني ، الدوال ، cرمجیات اإلجرائیة مثل لغة س (لغات الب

المصفوفات ، التعامل مع السالسل الحرفیة ، المؤشرات ، والھیكلیة ، التعامل مع النایالت ، إضافة 
ات إلى التقنیة المربحة في تشغیل واختیار وتصحیح البرامج مع التطبیقات الالزمة في مختبر

 الحاسوب، وحلول التاوین للتعرف أكثر على المزایا المختلفة للغات البرمجة. 
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 رقم المقرر 2505222
 سم المقررا البناءات الحسابیة المنفصلة

 عدد الساعات ساعة عملي 1ساعات مكتسبة نظري +   3 
 المتطلبات السابقة 2505100

 
المقرر طرح الكثیر من المواضیع ، المنطق النسبي ، المنطق المتصل ، جداول الحقیقة  یتناول ھذا

ت الكونیة ، األشكال الطبیعیة المتصلة وغیر المتصلة ، األصحیة والمنطق التنبؤي ، حساب الكمیا
والواقعیة ، محددات المنطق التنبؤي ، الدوال (اإلدخالیة ، المعكوسة ، التركیبیة) ، العالقات 
(اإلنعكاسیة ، التناظریة ، االنتقالیة ، المكافئة) ، المجموعات (مخططات فن ، المتممات ، الضرب 

یكل البراھین ذات الكاریتزي ، مجموعات القوة ) ، مبدأ بیكن حول الدرجات وقدرة العد ، ھ
الصیغة الرسمیة ، البراھین المباشرة ، البراھین بواسطة المثال المحدود ، البرھان بواسطة التناقض 
، الریاضیات االستداللیة ، االستدالل القوي ، التعاریف الریاضیاتیة الدوارة ، اساسیات العد ، 

 المخططات واألشجار ، االحتمالیات المتقطعة. 
 

 رقم المقرر 2505223
 اسم المقرر الحاسوب نظم المعلومات  
 عدد الساعات ساعات مكتسبة نظري   3 

 المتطلبات السابقة 2505100
 

ماتیة التخاذ القرار ، وحلول المقرر المفاھیم األساسیة لنظم المعلومات ، المتطلبات المعلو یغطي
 TPS, MIS, DSS, GIS, ES…etcالمشاكل ، أنواع نظم المعلومات 

األجھزة المستخدمة ألنظمة المعلومات ، البرمجیات ، تطویر النظام مرحلة التحلیل ، التصمیم ، 
بنظر االعتبار والتطبیق ) إدارة البیانات ، وقاعدة البیانات ، استخدام وإدارة نظم المعلومات ، األخذ 

أیضاً  اعتبارات الجودة والكفاءة ، والقضایا الخاصة بأخالقیات المجتمع وبشكل شامل  وعالقتھ 
 بنظم المعلومات. 

 
 رقم المقرر 2505224

 اسم المقرر بناء تكنولوجیا المعلومات   
 عدد الساعات ساعات مكتسبة نظري   3 

 المتطلبات السابقة 2505100 
 
یركز ھذا المقرر التعرف على استراتیجیات تكنولوجیا المعلومات التخطیط للبنیة التحتیة ، 

كونات األساسیة للبنیة التحتیة لتكنولوجیا المواصفات المعیاریة للتكنولوجیا والمنظمات ، الم
المعلومات (المعماریة ، الموارد ، المیزانیة، والعالقات..الخ) البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات 
والعولمة ، العالقة بین البنیة التحتیة الداخلیة والخارجیة ، تكنولوجیا المعلومات والخدمات اإلداریة 

دارة البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات ، تحویل المشاكل لتكنولوجیا ، المفاھیم التشریعیة إل
 المعلومات واالتجاھات المستقبلیة.

 
 
 
 
 
 

2 
 



 رقم المقرر 2505225
 اسم المقرر ھیاكل البیانات والخوارزمیات  
 عدد الساعات )مختبر 2نظري + ( 3 ساعات مكتسبة  3

 المتطلبات السابقة 2505221
 

ومبادئھا لربط المفاھیم البرمجیة بالتطبیق العملي  ++Cیتضمن المقرر أسس وقواعد لغة البرمجة 
معززین ذلك باألمثلة والتمارین ، حیث یركز المقرر أیضاً على شرح مفھوم المصفوفات وكیفیة 

ربط البرامج الفرعیة مع بعضھا البعض التعامل معھا إضافة إلى البرامج الفرعیة والدوال وآلیة 
ومع البرنامج الرئیسي حیث یتناول المقرر المؤشرات واستخدامھا وكیفیة التصریح عنھا وتطبیقاتھا 
مع السالسل المحرفیة والمصفوفات المكونة من ھذه السالسل ، السالسل المرتبطة وكیفیة خزن 

 طابور ، مع األشجار واألشجار الثنائیة . البیانات بصورة كفوءة ، التكدیس واستخداماتھ ، ال
المحاضرات العملیة في المختبر ، یتضمن المقرر تطبیقات عملیة في استخدامات ھیكلیة البیانات 

 وأنواع البیانات التجریدیة وتطبیقاتھا من خالل تحدید وتطبیق خوارزمیات معروفة . 
 

 
 رقم المقرر 2505231

 اسم المقرر وخصوصیة المعلومات أمن  
 عدد الساعات ساعات مكتسبة نظري  3

 المتطلبات السابقة 2505224
 

منظمات في الحفاظ على یغطي المقرر المفاھیم والطرق والتقنیات الحدیثة التي تعتمد علیھا معظم ال
صحة المعلومات وخصوصیتھا وموثوقیة عملھا ، كما یشیر المقرر االطالع على المخاطر األمنیة 
والطرق العدیدة والمتبعة في سرقة المعلومات والتحایل ، یتضمن المقرر المفاھیم العامة للشبكات 

إلى أداء القیاسات البایولوجیة  وكیفیة حمایتھا بعد عرض األخطار التي تحدد ھذه الشبكات ، إضافة
وكیفیة تصمیم وأداء ھذا النظام ، كما یبحث المقرر خصائص جدار النار مع التطرق إلى أھمیة 
موقع الویب وما ھي المعاییر القیاسیة في تصمیمھ والتھدیدات األمنیة للمواقع مبیناً بعض التطبیقات 

 الحدیثة . 
 

 رقم المقرر   2505232
 اسم المقرر مبادئ البرمجة الموجھة للكیانات  
 تعدد الساعا )مختبر 2نظري + ( 3 ساعات مكتسبة  3

 المتطلبات السابقة 2505221
  
یقدم ھذا المقرر مفھوم الكیان ومكوناتھ من المتغیرات والدوال األعضاء ، وكیفیة التصریح عن  

األصناف وإنشاء الكیانات ومعالجتھا واستخدامھا لبناء النظم البرمجیة المختلفة ، إضافة إلى 
رتبط بعالقات ھرمیة فیما بینھا ، لغة موضوع التوارث والدوال األعضاء بین الكیانات التي ت

) ، إجراءات تطویر البرمجة بطریقة البرمجة الموجھة ، التحلیل UMLالنمذجة الموحدة (
والتصامیم ، والتطبیق، إعادة استخدام التشفیر ، إضافة إلى تطبیقات عملیة من قبل الطلبة باستخدام 

 .  Javaو  ++Cلغات البرمجة الموجھة للكیانات مثل 
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 رقم المقرر 2505233
 اسم المقرر مع الحاسوب االنسان تفاعل  
 عدد الساعات )مختبر 2نظري + ( 3 ساعات مكتسبة  3

 المتطلبات السابقة 2505225
 

یشمل المقرر نظرة تاریخیة حول تطویر تفاعل اإلنسان مع الحاسوب ، النشاط المركز ، والتصمیم 
وظائفیة واالستخداماتیة إضافة إلى االتصاالت ، إنسان مع إنسان المركز على المستخدم ، وال

وإنسان مع الحاسوب ، إدارة العمل ، إدارة العمل الحسي ، واجھات البرمجیات وإرشادات حول 
كیفیة تصمیمھا ، الناحیة النفسیة ، الخزن والسیطرة على البناءات قصیرة المدى وبعیدة المدى ، 

اإلدراك الحسي ، طرق تجریبیة ، ھندسة موجات االتصال وطاقاتھا ، اختیار تجارب تفاعلیة ، 
الطرق الكمیة للمعلومات ، النماذج الحسیة البشریة ، تصنیف وتصمیم وتطبیق النماذج ، لغة 
األوامر ، كیفیة إمالء الواجھات ، اللغة الطبیعیة ، التكیف وغیر التكیف مع الواجھات األجھزة 

ھزة التأشیریة ، مواجھات العرض ، تألیف الكالم وتمییزه ، تحدید مواصفات (لوحة المفاتیح) ، األج
 وتصامیم الواجھات التفاعلیة وقضایا تطبیقیة ، تقیم الواجھات . 

 المحاضرات العملیة في المختبر :
 تصمیم واجھات وفقاً لمواصفات نظریة.

 
 رقم المقرر 2505311

 اسم المقرر تحلیل وتصمیم النظم  
 ساعاتعدد ال ساعات مكتسبة نظري  3

 المتطلبات السابقة 2505223
 

یتضمن ھذا المقرر األساسیات ألدوات تطویر البرمجیات ، تحلیل الكلف والفوائد، النماذج األولیة 
للتصامیم ، االختبارات والبدائل واالستراتیجیات لتصامیم النظم، تصامیم الواجھات ، تطویر 

ألجھزة المساندة لتطویر البرمجیات ، ویشمل ) اCASEالتطبیقات مع استخدام األدوات المساندة (
المقرر أیضاً دورة حیاة النظام ، التخطیط لألنظمة واالختیار ، التحلیل ، التصمیم ، والتطبیق 

 إضافة إلى العملیات. 
 
 

 رقم المقرر 2505312
 اسم المقرر تنظیم وبناء الحاسوب  
 عدد الساعات )مختبر 2 نظري +( 3 ساعات مكتسبة  3

 المتطلبات السابقة 2503101
 

یركز ھذا المقرر على دراسة ثبوت وانسیاب نقطة األنظمة ، التمثیل حول التحلیل العددي وغیر 
العددي (التشفیر الحرفي، بیانات بیانیة) ، األسس التنظیمیة لـ فان نیومن، وحدة التحكم، سحب 

ذ ، مجموعة األوامر واألنواع ، التحكم والتعامل بالبیانات، األوامر ، إعادة تشفیر ، والتنفی
المخرجات والمدخالت ، اسمبلي (تجمیع) وبرمجة ولغة الماكنة ، ھیكلیة وشكل األوامر ، نماذج 
العنواین، الدوال وآلیة ربط البرامج الفرعیة ، دورة الوقت ، اإلدخال واإلخراج ، ذاكرة الكاش، 

 رمجة الدقیقة ، والمعالجة المتعددة والمعماریة البدیلة. الذاكرة االفتراضیة، الب
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 رقم المقرر 2505313

 اسم المقرر التجارة اإللكترونیة  
 عدد الساعات )مختبر 2نظري + ( 3 ساعات مكتسبة  3

 المتطلبات السابقة 2505223 
 

الھدف من ھذا المقرر ھو تعریف الطالب العملیات والفعالیات للتجارة اإللكترونیة، ویكشف استخدام 
المعلومات ومفاھیمھا ، المزایا األساسیة للتجارة اإللكترونیة ومنھجیاتھا ، تناقل األرصدة  تقنیات

إلكترونیاً ، اإلنترنت والشبكة العنكبوتیة ، التطبیقات الرئیسیة لألعمال والتجارة اإللكترونیة، 
تجارة عملیات بناء التجارة اإللكترونیة ضمن المؤسسة ، البنیة التحتیة ومعماریة، نظم ال

 اإللكترونیة، بناء وتطویر بیئة وطرق التجارة اإللكترونیة، أمنیة حركات العمل ضمن اإلنترنت. 
 المحاضرات العملیة في المختبر : 

 إعطاء الخبرة في بناء تطبیقات التجارة اإللكترونیة 
 

 
 رقم المقرر 2505314

 اسم المقرر النظم المتعددة الوسائط  
 عدد الساعات )مختبر 2نظري + ( 3 ساعات مكتسبة  3

 متطلبات السابقةال 2505223
 

یشمل المقرر المفاھیم والمصطلحات للوسائط المتعددة ، تقنیات الوسائط المتعددة التفاعلیة ، أنواع 
البیانات وھیكلتھا المتعلقة بالوسائط المتعددة، مثالً األشكال والمخططات ، الرسومات، الصور، 

ملیة الوسائط المتعددة وتقنیتھا، والصور المتحركة، والصوت ، األفالم المتحركة .. الخ )، تكا
تقنیات لتصمیم وإنتاج تطبیقات الوسائط المتعددة باستخدام أدوات التألیف ، المعاییر والمواصفات 
المتعلقة بصناعة الوسائط المتعددة، االتجاھات المستقبلیة الستخدامات الوسائط المتعددة التفاعلیة، 

 ة الوسائط ، قضایا متعلقة بالخزن للوسائط المتعددة. اعتبارات حول تصمیم وتطبیق أنظمة المتعدد
 

 رقم المقرر 2505321
 اسم المقرر أساسیات نظم قواعد البیانات

 عدد الساعات )مختبر 2نظري + ( 3 ساعات مكتسبة  3
 المتطلبات السابقة 2505223

 
یغطي ھذا المقرر المبادئ والمفاھیم األساسیة لقواعد البیانات وتقنیتھا ، إضافة إلى التركیز على 

ت ، تصمیم قواعد البیانات العالئقیة ، واستخدام لغات قوعد البیانات العالئقیة ، لغة تعریف البیانا
لغة التعامل مع البیانات ، لغات االستفسارات، الخزن وتركیبة الفایالت، تكاملیة وسریة البیانات، 
اإلسناد ومعالجة األخطاء، وقواعد البیانات الموزعة، كذلك یشمل المقرر مكونات بیئیة ، نظم قواعد 

 ات المعیاریة.البیانات وھیكلیة ھذا النظام، إضافة إلى دراسة نموذج الكینونات والعالق
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 رقم المقرر 2505322

 اسم المقرر المعلوماتشبكات   
 عدد الساعات )مختبر 2نظري + ( 3 ساعات مكتسبة  3

 المتطلبات السابقة 2505312
 

یشمل المقرر على مبادئ ومفاھیم شبكات الكاسوب، ومكونات نموذج الشبكات ، نظام تشغیل 
استخدام الشبكات ، الشبكات المحلیة ، تصمیم وبناء شبكات الحاسوب، مسؤولیات مدیر الشبكة ، 

نظام تشغیل الشبكة (تصمیم مجموعة المستخدمین، الصالحیات والحقوق ، المجموعات والنطاق ، 
إضافة محطة طرفیة) ، مشاركة المعلومات عبر الشبكة ، أساسیات الشبكة المحلیة ، وشبكات 

عة متوسطة النطاق والواسعة ، أنواع وأشكال الربط ، الشبكات المحلیة ، تقنیات الشبكات واس
النطاق ، (محول الدائرة ، محول الخدمة)، قضایا المتعلقة باألداء، بروتوكوالت الشبكة، إنسیابیة 

 السیطرة والوصول المتعدد ، اكتشاف وتصحیح األخطاء. 
 المحاضرات العملیة في المختبر: 

  .إدارة الشبكات ، برمجة البروتوكوالت، محاكاة الشبكة باستخدام الخادم، وأدوات التحلیل
.  
      

 رقم المقرر 2505411
 اسم المقرر برمجة وتطویر الوب

 عدد الساعات )مختبر 2نظري + ( 3 ساعات مكتسبة  3
 المتطلبات السابقة 2505225

 
یتضمن ھذا المقرر مفاھیم برمجة اإلنترنت ، ملقم الوب ، طرق وتصمیم برمجة جانب الوحدة 

الملقم ، تطبیقات الوب في بناء وتطویر البرمجیات ، دورة حیاة تطویر البرمجیة المتعلقة  -التابعة 
و  بالوب ، تطویر صفحات دینامیكیة للوب ، برمجة و بناء وتطویر الوب ، برمجة كولد فیشن

)JSP ،بناء تطبیقات الوب عن طریق تكاملیة تقنیات مختلفة مثل ،(HTML, XML, SML ،
، وبرمجة  Ftp, Httpمراقبة أداء األنظمة، استخدام الجانب الملقم في البرمجة عن طریق 

الواجھات البینیة عن طریق استخدام البوابة الشائعة ، وبرمجة الواجھات البینیة للمستخدم لتطبیقات 
 ب. الو

 المحاضرات العملیة في المختبر :
ورشة عمل في المختبر لتطبیق مختلف التقنیات وتكاملھا في تطویر مختلف التطبیقات المتعلقة 

 بالوب. 
 

 رقم المقرر 2505412
 اسم المقرر نظم المعلومات الذكیة

 عدد الساعات )مختبر 2نظري + ( 3 ساعات مكتسبة  3
 المتطلبات السابقة  2505225

 
یتضمن المقرر نمذجة العملیات الحسیة باستخدام طریقة الذكاء االصطناعي المتضمنة الطرق 

لنظامیة ، تمثیل المعرفة ، المكائن والمحركات االستداللیة ، التسبیب المتقدم والعكسي ، نظم ا
المعلومات الذكیة والتعلیمیة ، التخطیط لألحداث، برمجة نظم المعلومات الذكیة، تطبیقات وحاالت 

 .   Prolog,  Lispدراسیة، وكما یشمل المقرر البرمجة بإحدى لغات الذكاء االصطناعي مثل 
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 المحاضرات العملیة في المختبر : 
 استخدام إحدى لغات برمجة الذكاء االصطناعي في بناء حاالت معروفة.

 
 

 رقم المقرر 2505413
 اسم المقرر نظم التشغیل

 عدد الساعات )مختبر 2نظري + ( 3 ساعات مكتسبة  3
 المتطلبات السابقة 2505312 

  .   
مات وھیكل نظام التشغیل ، جدولة المعالج ، المعالجة المتزامنة ، یركز المقرر على ما یلي ، خد

التقنیات التزامنیة ، أقفال الموت ، إدارة الذاكرة، الذاكرة االفتراضیة، ذاكرة الكاش المساندة، 
 المدخالت والمخرجات، إدارة الخزن الثانوي، أنظمة الملفات. 

 المحاضرات العملیة في المختبر : 
 تشغیل متعددة كأمثلة ألنظمة تشغیل ذات األغراض العامة وتطبیقاتھا في المختبر.  استخدام أنظمة

 
 رقم المقرر 2505431

 اسم المقرر ةنظم قواعد البیانات المتقدم
 عدد الساعات )مختبر 2نظري + ( 3 ساعات مكتسبة  3

 المتطلبات السابقة 2505321
 

یتضمن ھذا المقرر : تعریف الطلبة بالمواضیع المتقدمة في مجال نظم قواعد البیانات، مثل إدارة 
الحركات، السیطرة على التزامن، األمنیة، األمثلیة، قواعد البیانات الكیانیة، قواعد البیانات 

البیانات، التطورات الحالیة في  الموزعة، مواضیع متخصصة مثل مستودعات البیانات / تعدین
 تقنیات قواعد البیانات، تكامل قواعد البیانات مع األعمال حتى بیئة شبكة اإلنترنت. 

 المحاضرات العملیة في المختبر : 
 بناء تطبیقات متقدمة في قواعد البیانات.

 
 رقم المقرر 2505432

 اسم المقرر النظم الموزعة وتطبیقاتھا  
 عدد الساعات ساعات مكتسبة نظري  3

 المتطلبات السابقة 2505321
 

ا المقرر : المبادئ األساسیة لألنظمة الموزعة ، قضایا تخص تصمیم وتنفیذ التطبیقات یتضمن ھذ
الموزعة، معماریة الوحدة التابعة (العمیل) ، الملقم الخاصة بالمنظمة، معماریة الكیانات الموزعة ، 

)، ھندسة أداء البرمجیات، مبادئ التصمیم والتقنیات للتطبیقات ORBطلب الكائن للوكیل (
موزعة (كفاءة أعباء العمل، المحلیة ، المشاركة، قاعدة البیانات، التوازي)، أنواع التطبیقات ال

 الموزعة (التقنیات الوسیطة والكفاءة، تقنیات إدارة قواعد البیانات، إدارة الحركات ومراقبتھا). 
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 رقم المقرر 2505498
 اسم المقرر المعلومات  في نظم مقرر خاص

 عدد الساعات  )مختبر 2نظري + ( 3 ساعات مكتسبة 3 
 المتطلبات السابقة 2505225

 
المعلومات الحاسوبیة وتقنیاتھ   میتضمن ھذا المقرر تعریف الطلبة بالمواضیع المتقدمة في مجال نظ

 المتطورة. 
 المحاضرات العملیة في المختبر : 

 تستخدم مشاریع في التطبیقات العملیة من اجل توضیح المفاھیم والتقنیات الموصوفة في المقرر.
 

 رقم المقرر 2505499
 المقرراسم  مشروع تخرج   
 عدد الساعات )مختبر 2نظري + ( 3 ساعات مكتسبة  3 

 المتطلبات السابقة 2505321
 

ھذا المقرر یمثل الحد األعلى الذي سوف یجھز الطلبة بالفرصة لتطبیق المعرفة الضمنیة 
والمھارات العملیة في نظم المعلومات الحاسوبیة والتي تم اكتسابھا خالل المراحل الرئیسیة والتي 
سوف یتم تطبیقھا في المشروع ، مشروع التخرج یعطي للطلبة الفرصة ومحاولة للتعرف على 
دورة حیاة نظم المعلومات وكیفیة تطویر المراحل المقالیة لتنفیذ النظم مع األخذ بنظر االعتبار 

ات مختلف األدوار إلدارة مشروع البرمجیات، كما یھدف المقرر بزیادة قابلیة الطلبة على استخدام
مختلف التقنیات مثل تحلیل وتصمیم األنظمة، وتطویرھا، مع إجراء االختبارات لھا، وصیانتھا، 

 وھذا المقرر یؤكد على عمل الفریق لتنفیذ مشروع جوھري ومھم. 
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