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كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابــغ

اتصاالت الكلية

جهة االت�صال:  عميد الكلية

ت: 4234030 -02   حتويلة: 103     ف: 4234030 -02    حتويلة: 101

fcitr@kau.edu.sa 
www.kau.edu.sa/fcitr

النشأة
عام 2009 م.

الرؤية
اأن نكون كلية متميزة يف جمال التعليم وذلك بال�سعي لتوفري بيئة تعليمية جذابة وانتهاج خطط درا�سية حديثة ومعتمدة عامليا. واأن نكون متميزين يف جماالت 

البحث العلمي وذلك بتنفيذ م�ساريع بحثية ذات نتائج نظرية وتطبيقية مرموقة واأن ن�ساهم يف تقدم وتطور املجتمع بتقدمي خدمات تدريبية وا�ست�سارية ملختلف 

قطاعات و�سرائح املجتمع ال�سعودي.

الرسالة
تقدمي تعليم متطور ومتميز وفق مناهج تعليمية حديثة وتخريج طالب ذوي كفاءات عالية لتلبية متطلبات �سوق العمل واإجراء بحوث علمية نظرية وتطبيقية 

ذات م�ستوى رفيع وتقدمي خدمات تدريبية وا�ست�سارية ملختلف قطاعات املجتمع على امل�ستوى الوطني واملحلي وتوفري بيئة مهنية وتعليمية جذابة لتحفيز العطاء 

والتطوير امل�ستمر جلميع من�سوبي الكلية.
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االأق�صام و الدرجات العلمية  

هناك ثالثة اأق�سام علمية متنح درجة البكالوريو�س :

الق�صم/الربنامج الدرجة العلمية

بكالوريو�س تقنية املعلومات

بكالوريو�س علوم احلا�سب

بكالوريو�س نظم املعلومات

  مقررات اجلامعة االأ�صا�صية  

ال�صاعات املعتمدة: 26

و هي مواد يدر�سها طالب اجلامعة   للح�سول على البكالوريو�س 

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــات ال�صاعات 

املعتمدة
ا�صم املقرر رقم املقرر رمز املقرر م

�صريري عملي نظري

0 0 2 2 الثقافة اال�سالمية )1( 101 �سلم 1

�سلم 101 0 0 2 2 الثقافة اال�سالمية )2( 201 �سلم 2

�سلم 201 0 0 2 2 الثقافة اال�سالمية )3( 301 �سلم 3

�سلم 301 0 0 2 2 الثقافة اال�سالمية )4( 401 �سلم 4

0 0 3 3 مهارات اللغة 101 عرب 6

عرب 101 0 0 3 3 التحرير الكتابي 201 عرب 7

0 0 3 3 مهارات االت�سال 101  COMM 7

0 0 3 3 مهارات احلا�سب 100 مت 7

0 0 3 3 اللغة االجنليزية )1( 101 لغة  7

لغة101  0 0 3 3 اللغة االجنليزية )1( 102 لغة  7

26 26 املجمـــوع

 مقررات الكلية االأ�صا�صية    

 ال�صاعات املعتمدة:24  

 و هي مواد يدر�سها جميع طالب الكلية

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رقم املقرر رمز املقرر م

�صريري عملي نظري

�س 101 0 0 3 3 مقدمة اإح�ساء للحو�سبة 210 �س 1

0 0 3 3 مقدمة حو�سبة 201 مت 2

0 0 3 3 برجمة )1( 202 حا�سب 3

حا�سب202 0 0 3 3 برجمة )2( 203 حا�سب 4

حا�سب203 0 1 3 3 تراكيب البيانات )1( 204 حا�سب 5

0 2 1 2 اأ�ساليب الكتابة العلمية 221 مت 6

0 1 2 2 مقدمة الإدارة م�ساريع النظم الربجمية 334 منا 7

ORحا�سب323   
323OR   منا

323 مت

0 0 0 2 موا�سيع وق�سايا معلوماتية 428 منا 8

0 1 3 3 تراكيب متقطعة )1( 222 حا�سب 9

24 املجمـــوع

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
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اتصاالت القسم
جهة االت�صال:  رئي�س الق�سم

ت: 024234030  حتويلة: 107  ف:024234030   حتويلة: 107

fcitr@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/fcitr

النشأة
عام  2009 م

مقررات الق�صم االأ�صا�صية    )ال�صاعات املعتمدة: 57(

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رقم املقرر رمز املقرر م

تدريب عملي نظري

202 حا�سب 0 1 3 3 تنظيم وبنيان احلا�سب 210 مت 1

201 مت 0 1 3 3 مبادئ تقنية املعلومات 220 مت 2

204 حا�سب 0 1 3 3 قواعد البيانات )1( 240 مت 3

204 حا�سب 0 1 3 3 حتليل وت�سميم النظم 250 مت 4

250 مت 0 1 3 3 هند�سة الربجميات )1( 251 5 مت

251 مت 0 1 3 3 مناذج ت�سميم الربجميات 252 6 مت

حا�سب 204، مت 210 0 1 3 3 نظم الت�سغيل 260 7 مت

250 مت 0 1 3 3 تفاعل االن�سان واحلا�سب 280 8 مت

204 حا�سب 0 1 3 3 الر�سم باحلا�سب 285 9 مت

204 حا�سب 0 1 3 3 برجمة تطبيقية متقدمة 305 10 مت

- 3 0 0 0 تدريب �سيفي 323 11 مت

مت 220 ، مت 250 0 0 3 3 تقنية املعلومات واالإدارة 330 12 مت

مت 240 0 1 3 3 اإدارة قواعد البيانات 345 13 مت

مت 260 0 1 3 3 �سبكات احلا�سب 370 14 مت

مت 285 0 1 3 3 تقنية الو�سائط املتعددة 380 15 مت

مت 370، مت 252 0 1 3 3 تطبيقات ال�سبكة البينية 405 16 مت

مت 370 0 1 3 3 اأمن املعلومات 425 17 مت

مت 220، مت 250 0 1 2 2 تقييم االحتياجات والتكنولوجي 435 18 مت

مت 370 0 1 3 3 اإدارة ال�سبكات 470 19 مت

�سنة اخلرج 0 0 1 1 م�سروع تخرج )1( 498 20 مت

مت 498 0 2 2 3 م�سروع تخرج )2( 499 21 مت

57 املجمــوع

مقررات اأ�صا�صية اختيارية   )ال�صاعات املعتمدة : 8 (

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رقم املقرر رمز املقرر م

تدريب عملي نظري

- 0 3 1 3 مهارات احلا�سب 100 مت 1

مت 240 0 1 3 3 قواعد البيانات )2( 340 مت 2

مت 370 0 1 3 3 ت�سميم وتقييم �سبكات البيانات 375 مت 3

مت 330 0 1 3 3 نظم دعم القرار 430 مت 4

مت 435 0 1 3 3 تقنية االأعمال االلكرتونية 436 مت 5

مت 340 0 1 3 3 م�ستودعات البيانات والتنقيب 440 مت 6

مت 440 0 1 3 3 هند�سة املعرفة 445 مت 7

مت 251 0 1 3 3 هند�سة الربجميات )2( 455 مت 8

مت 251 0 1 3 3 اقت�ساديات الربجميات 456 مت 9

مت 370 0 1 3 3 �سبكات البيانات الال�سلكية 475 مت 10

مت 380 0 1 3 3 اأ�سا�سيات تقنية التدريب 480 مت 11

مت 280 0 1 3 3 ت�سميم النظم املتمركزة حول امل�ستخدم 485 مت 12

- 0 1 3 3 موا�سيع خمتارة يف تقنية املعلومات 490 مت 13

39 املجمــوع

قسم

تقنية المعلومات
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توصيف المقررات

مت 201 مقدمة حو�صبة

املكونات  املختلفة.  باأنواعها  البيانات  متثيل  وطرق  الثنائي  احل�ساب  مبادئ 

الداخلية لبنية احلا�سب و عملها، و اأ�سا�سيات اخلوارزميات وكتابة الربامج ونظم 

ت�سغيل احلا�سبات قواعد البيانات و�سبكات احلا�سبات. مقدمة يف تقنية املعلومات 

ونظم املعلومات..

مت 220 مبادئ تقنية املعلومات

وكذلك  املعلومات،  تقنية  واأ�س�س  مببادئ  الطالب  تعريف  اإىل  املقرر  هذا  يهدف 

تعريفه بالربجميات امل�ستخدمة يف حلول تقنية املعلومات.

متطلبات �سابقة،  مت 201

مت 323 تدريب �صيفي

ببيئة العمل يف جمال التخ�س�س . بع�س امل�سكالت العملية والتطبيقية يف املجاالت 

تقرير  تقدمي  الطالب على  تدريب  باملوؤ�س�سات.  العمل  الفعلية يف حقل  التطبيقية 

عن م�ساهداته لنظم العمل التي تدرب عليها يف بيئة العمل. تقييم الطالب من قبل 

م�سرف التدريب واجلهة التي تدرب فيها.

مت 210 تنظيم وبنيان احلا�صب

البناء الداخلي للحا�سب. تعريف ودرا�سة االأجزاء الداخلية الرئي�سية التي يتكون منها 

احلا�سب وكيفية الربط بينها من حيث توافقها والتحكم يف املنطق والت�سميم الرقمي.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 202

مت 221 اأ�صاليب الكتابة العلمية

حتليل  ناجحة  لكتابة  املطلوبة  اال�سرتاتيجيات  وتعليمهم  الكتابة  مهارات  تطوير 

املقاالت وكذلك تو�سيح مفهوم وطريقة الكتابة ال�سليمة. يتعلم الطالب الطريقة 

الفعالة والقوية والوا�سحة يف �سياغة اجلمل وتنظيم الفقرات، وذلك للتقليل من 

�سعف االأ�سلوب التعبريي وكذلك عدم و�سوح املعني املق�سود.

مت 240 قواعد البيانات 1

مقدمة يف املفاهيم االأ�سا�سية لنمذجة البيانات ومبادئ ت�سميم قواعد البيانات. 

مفاهيم وطرق بناء النماذج االإرتباطية والنماذج االإرتباطية بني الكينونات. فهم 

مناذج قواعد البيانات ومطابقة البيانات بهذه النماذج. كي يغطي املقرر القواعد 

االأ�سا�سية للغة اال�ستعالم الهيكلي.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 204

مت 250 حتليل وت�صميم النظم

تعليم وتدريب الطالب على كيفية حتليل نظم املعلومات واالأدوات امل�ساعدة لعملية 

النظم  وتوثيق  ت�سميم  حتليل،  من  الطالب  متكني  اإىل  اأي�سًا  وتهدف  التحليل. 

االلكرتونية املتكاملة با�ستخدام الطرق العلمية.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 204

مت 252 مناذج ت�صميم الربجميات

تو�صيف املقررات

باأطر  اأي�سًا  وتعريفه  املقيا�س،  الكبرية  الربجميات  بنيان  باأ�س�س  الطالب  تعريف 

واأمناط واأ�ساليب تطوير واإن�ساء االأنظمة املبنية على املكونات.

متطلبات �سابقة،  مت 251

مت 280 تفاعل االإن�صان واحلا�صب

االإن�سان واحلا�سب وعوامل تفعيل وت�سهيل  واأ�س�س تفاعل  تعريف الطالب مببادئ 

ا�ستخدام التطبيقات ملتخ�س�سي تقنية املعلومات.

متطلبات �سابقة،  مت 250

مت 251 هند�صة الربجميات 1

تعريف الطالب بطرق هند�سة الربجميات. ويتناول املقرر املفاهيم االأ�سا�سية يف 

هند�سة الربجميات من هند�سة املتطلبات و الت�سميم والتحليل اخلا�س للنظم. 

كما يعر�س املقرر اأ�ساليب خمتلفة من طرق تطوير الربجميات كالتطوير املرحلي 

املتتابع والتطوير ال�سريع.

متطلبات �سابقة،  م 250

مت 260 نظم الت�صغيل

بني  و�سيطة  تعمل كربجميات  التي  واخلوارزميات  والرتاكيب  االأ�سا�سية  املفاهيم 

الت�سغيل  االأ�سا�سية لنظم  املفاهيم  الت�سغيل.  ي�سمى نظم  اأو ما  والعتاد  امل�ستخدم 

احلديثة وطرق ت�سميمها واملقارنة بني طرق عملها من حيث الكفاءة واالعتمادية. 

ال�سرعة و  الت�سغيل من حيث  اأنظمة  بناء  املتبعة يف  كما يقارن بني اخلوارزميات 

ا�ستعمال احليز.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 204  ،   مت 210

مت 305 برجمة تطبيقية متقدمة

بناء  كيفية  الربجمية.  واحللول  الربجمة  يف  متقدمة  اأ�ساليب  الطالب  تعليم 

تطبيقات لبيئات الت�سغيل املختلفة من خالل نظم النوافذ املختلفة. الطرق املختلفة 

و  التنفيذية  امل�سارات  متعددة  والربامج  البيانات  قواعد  للتعامل مع  الربجمة  يف 

معاجلة اال�ستثناءات الربجمية.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 204

مت 340 قواعد بيانات 2

يف  املتقدمة  التطبيقية  املهارات  على  املقرر  ويركز  البيانات.  قواعد  اإدارة  نظم 

ت�سميم وا�ستعمال وحت�سني االأداء  و تاأمني قواعد البيانات. مفاهيم واأ�س�س قواعد 

البيانات ال�سيئية وقواعد البيانات املوزعة وهيكليات بنائها. تزويد الطالب باالآليات 

املختلفة لتح�سني اأداء قواعد البيانات وطرق حل م�ساكل التزامن يف العمليات.

متطلبات �سابقة،  مت 240

مت 285 الر�صم باحلا�صب

كيفية  على  وتدريبه  باحلا�سب  الر�سم  وخوارزميات  بتقنيات  الطالب  تعريف 

تطبيقها عمليًا.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 204

مت 330 تخطيط وت�صميم تقنيات املعلومات

تقنية  وتطوير  وت�سميم  تخطيط  من  بداية  م�ساريع  يف  التفكري  الطالب  تعويد 

هذه  يف  الطالب  يدر�س  �سوف  واإدارتها.  وتطويرها  ت�سميمها  ثم  ومن  املعلومات 

املادة و ينتقد كيفية تخطيط وت�سميم وتطوير و تنفيذ و اإدارة امل�ساريع الناجحة.

متطلبات �سابقة،  مت220 ، مت 250

مت 345 اإدارة قواعد البيانات

املو�سوعات ذات العالقة باإدارة قواعد البيانات. �سيح�سل الطالب على تدريب مبا�سر 

عن تركيب، وت�سكيل، وتنظيم، و �سبط اأداء، وحفظ وا�سرتجاع قواعد البيانات.

متطلبات �سابقة،  مت 240

قسم
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مت 370 �صبكات احلا�صب

املو�سوعات  ويتناول  البيانات.  �سبكات  عمل  لطرق  االأ�سا�سية  العلمية  املفاهيم 

القريبة من  والهند�سية  التقنية  امل�ستويات  تبدءا من  والتي  البيانات  بنقل  املتعلقة 

العتاد اإىل امل�ستويات العليا لنقل البيانات واملتعلقة بالربتوكوالت البينية لل�سبكات.

متطلبات �سابقة،  مت 260

مت 380 تقنية الو�صائط املتعددة

يهدف هذا املقرر اإىل اإعطاء الطالب فكرة عامة عن اأ�سا�سيات ومكونات الو�سائط 

املتعددة، وتعريفه بكيفية ت�سميم طرق العر�س بالو�سائط املتعددة.

متطلبات �سابقة،  مت 285

مت 425 اأمن معلومات

ال�سعف،  ونقاط  املخاطر  املعلومات،  امن  مفاهيم  باأ�سا�سيات  الطالب  تعريف 

حماية البيانات با�ستخدام الت�سفري وتقنيات تاأمني ال�سبكات واالإنرتنت.

متطلبات �سابقة،  مت 370

مت 375 ت�صميم وتقييم �صبكات البيانات

�سبكات  وا�ستخدام  واإدارة  لت�سميم  االأ�سا�سية  والعملية  التطبيقية  املفاهيم 

البيانات. ويتناول املو�سوعات الفنية واملفاهيم املتعلقة بت�سميم �سبكات البيانات 

�سبكات  ا�ستخدام  وتنظيم  باإدارة  العالقة  ذات  االإدارية  اجلوانب  يتناول  كما 

البيانات. املهارات الفنية الالزمة للمقارنة بني التقنيات املختلفة يف جمال �سبكات 

لل�سبكات  املختلفة  الت�ساميم  بني  االختيار  �سروط  و�سع  على  والقدرة  البيانات 

ومعرفة البدائل املنا�سبة.

متطلبات �سابقة،  مت 370

مت 405 تطبيقات ال�صبكة البينية

اإن�ساء  مهارات  واإك�سابه  لالإنرتنت،  االأ�سا�سية  التحتية  بالبنية  الطالب  تعريف 

وا�ستخدام تطبيقات االإنرتنت.

متطلبات �سابقة،  ،  مت 370 مت 252

مت 430 نظم دعم القرار

بنماذج  ومعرفته  و عنا�سره  القرار  اتخاذ  لدعم  العلمي  املفهوم  الطالب  اإك�ساب 

اتخاذ القرار حتت الظروف املختلفة، وكذلك التعرف على النظم الذكية ودورها 

يف عملية دعم اتخاذ القرار، و كذلك كيفية معاجلة االأزمات والكوارث بنظم دعم 

القرار .

متطلبات �سابقة،  مت 330

مت 435 تقييم االحتياجات والتكنولوجيا

التقنية،  وتقييم  االحتياجات  تقييم  الطالب يف جمالني مرتابطني:  مهارات  بناء 

وكيفية تلبية االحتياجات با�ستخدام التقنيات املنا�سبة.

متطلبات �سابقة،  مت 220  ، مت 250

مت 440 م�صتودعات البيانات والتنقيب

تعريف الطالب مبفهوم ومبادئ تنقيب البيانات والتي ت�سمل العديد من املجاالت 

وتهدف  واالإح�ساء.  البيانات  وا�سرتجاع  ال�سناعي  والذكاء  البيانات  قواعد  مثل 

اأي�سا اإىل اإملامه باأدوات ا�ستك�ساف املعرفة وتخزين البيانات

متطلبات �سابقة،  مت 340

مت 436 تقنية االأعمال االلكرتونية

يف  احلا�سب  تقنيات  وا�ستخدام  االإلكرتونية  االأعمال  تقنية  على  الطالب  تعريف 

حتديث العمليات التجارية التي تهدف اإىل حت�سني االأداء وتقليل التكلفة.

متطلبات �سابقة،  مت 435

مت 445 هند�صة املعرفة

تعريف الطالب على طرق ا�ستخال�س املعرفة وتقنية متثيل هذه املعرفة ، وكذلك 

هند�سة املعرفة والتعرف اأي�سًا على كيفية تطوير قاعدة معرفية با�ستخدام طرق 

ا�ستخال�س املعرفة املختلفة ومتثيلها. و يتعرف الطالب يف هذه املادة على نظريات 

الذكاء اال�سطناعي االأ�سا�سية التي توؤهله لفهم املحتوى املقدم.

متطلبات �سابقة،  مت 440

مت 455 هند�صة الربجميات 2

اأ�ساليب  املقرر  ويركز  الربجميات.  هند�سة  يف  متقدمة  مبفاهيم  الطالب  تزويد 

التاأكد والت�سديق يف هند�سة الربجميات. كما يتناول املقرر مفاهيم متقدمة يف 

بناء  يف  التكلفة  لتقدير  العلمية  االأ�ساليب  املقرر  يغطي  كما  الربجميات.  اختبار 

الربجميات والتحكم باجلودة وتطوير العمليات.

متطلبات �سابقة،  مت 251

مت 470 اإدارة ال�صبكات

تعريف الطالب بطرق اإدارة و�سيانة بيئات ال�سبكات املتباينة املوجودة يف من�ساآت 

االأعمال احلديثة.

متطلبات �سابقة،  مت 370

مت 480 اأ�صا�صيات تقنية التدريب

املادة  هذه  التعليمية.ت�ستخدم  املواد  وتطوير  وتنظيم  تخطيط  من  الطالب  متكني 

منوذج ت�سميم نظم التعليمات )ISD( لتحليل، ت�سميم، ت�سليم، وتقييم التعليمات.

متطلبات �سابقة،  مت 380

مت 456 اقت�صاديات الربجميات

ال�سابقة  العوامل  االإن�سانية.  العالقات  االقت�سادية،  العوامل  الربجميات،  تقنية 

املفاهيم  بناء الربجميات.   واإدارتها من اجل جناح عملية  التعامل معها  وكيفية 

واالإجراءات  كالعمليات  الربجميات  بناء  اقت�ساديات  على  التاأثري  وذات  املهمة 

امل�ساحبة لتطوير الربجميات وح�سابات التكلفة.

متطلبات �سابقة،  مت 251

مت 475 �صبكات البيانات الال�صلكية

تعريف الطالب باأ�سا�سيات �سبكات االت�ساالت الال�سلكية واإملامه بالنظم احلديثة 

والتقنيات املتطورة امل�ستخدمة يف �سبكات االت�ساالت الال�سلكية و�سبكات ات�سال 

املحمول.

متطلبات �سابقة،  مت 370

مت 485 ت�صميم النظم املتمركزة حول امل�صتخدم

قواعد  تطبيق  بكيفية  الطالب  بتعريف  واحلا�سب  االإن�سان  تفاعل  مفهوم  تطوير 

ت�سميم وتاأكيد اجلودة للنظم التفاعلية.

متطلبات �سابقة،  مت 280

قسم

تقنية المعلومات
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مت 490 موا�صيع خمتارة يف تقنية املعلومات

تعريف الطالب باأحد املو�سوعات املتجددة يف جمال تقنية املعلومات.

متطلبات �سابقة،  ال يوجد

مت 499 م�صروع تخرج-2

تنفيذ ما مت اقرتاحه يف املقرر ال�سابق – ويلزم على الطالب تقدمي تقرير وعر�س 

مل�سروع التخرج.

متطلبات �سابقة،  مت498

مت 498 م�صروع تخرج-1

ملقررات  درا�سته  خالل  اكت�سبها  التي  مهاراته  الإظهار  فر�س  الطالب  اإعطاء 

الربنامج ومن ثم اإظهراها من خالل تقدمي مقرتح وتقرير وعر�س ملقرتح م�سروع 

الطالب  يختار  حيث  املختارة  واملو�سوعات  املقرر  هذا  بني  الربط  يتم  التخرج 

م�سروع التخرج طبقًا مل�سار املو�سوعات املختارة.

أعضاء هيئة التدريس بالقسم

االأ�صاتذه امل�صاركون

داوود دامان دامان
الر�سم باحلا�سب   

1993م جامعة تكنولوجي ماليزيا  

سامي محمد حلواني
علوم احلا�سب    

1996 جورج ما�سون امريكا    

سوردين كاري كاري
الر�سم باحلا�سب   

1993م جامعة تكنولوجي  ماليزيا

عبدالرحمن أحمد
احلو�سبة ال�سناعية   

1993م جامعة لوقبورو  بريطانيا    

abinahmad@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/binahmad

االأ�صاتذة امل�صاعدون

سمير خميس بوستة
 هند�سة الربجميات   

2002م جامعة منوبة تون�س 

sboucetta@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/sboucetta

شبير شيخ شيخ
اأ�ستاذ م�ساعد

اأمن االأنظمة   

2007م جامعة حواهرالل منوبة الهند 

املحا�صرون

صخر فؤاد غانم
علوم احلا�سب   

2008م جامعة امللك عبد العزيز ال�سعودية

   sghanem@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/sghanem

عبيد كالينغاالكات سليمان
قواعد البيانات   

2007م جامعة بنجالور الهند

    Usulaiman@kau.edu.sa 
عبداهلل محمد بخاري

هند�سة الربجميات   

2008م فلوريدا تاك  امريكا

       www.ambokhary.kau.edu.sa
مجيب رحمن كومومحمد

 لغات الربجمة   

2003م جامعة كاالكت الهند  

   mkunhumuhammed@kau.edu.sa
نشوان أحمد الرميمه

 قواعد البيانات الزمنية      

2009م جامعة االأردن عمان االأردن  

   nalromema@kau.edu.sa 

قسم

تقنية المعلومات
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قسم

علوم الحاسبات
اتصاالت القسم

جهة االت�صال:  رئي�س الق�سم

 ت: 024234030  حتويلة: 107

 ف:024234030   حتويلة: 101

fcitr@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/fcitr        

النشأة
مت ان�ساء الق�سم عام  2009 م 

                     

  مقررات الق�صم االأ�صا�صية

ال�صاعات املعتمدة   57

متطلبات �صابقة

ال�صاعــــــــــــات
 ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رقم املقرر رمز املقرر  م

تدريب عملي نظري

------------ 0 3 3 4 مقرر علمي )معملي( 2 ** 1

0   حا�سب 201 1 3 3 ت�سميم منطق رقمي 211 حا�سب 2

ر 202 0 2 3 4 ريا�سيات تطبيقية للحو�سبة1 212 حا�سب 3

0  211حا�سب  1 3 3 تنظيم وبنيان حا�سب 1 214 حا�سب 4

0 204حا�سب  1 3 3 حتليل وت�سميم خوارزميات 223 5 حا�سب

0 حا�سب 204  1 3 3 قواعد بيانات 1 241 6 حا�سب

  حا�سب 204 ، حا�سب

222
0 1 3 3 لغات برجمة 301 7 حا�سب

حا�سب 301 0 1 3 3 بناء املرتجمات 302 8 حا�سب

----- 3 0 0 0 تدريب �سيفي 323 9 حا�سب

حا�سب 222 ، حا�سب 223 0 1 3 3 خوارزميات وهياكل بيانات 2 324 10 حا�سب

حا�سب 204 ، حا�سب 223 0 1 3 3 ذكاء ا�سطناعي 1 331 11 حا�سب

حا�سب 204 0 1 3 3 هند�سة برجميات 1 351 12 حا�سب

حا�سب 214، حا�سب 204 0 1 3 3 نظم ت�سغيل 1 361 13 حا�سب

حا�سب 214 0 1 3 3 �سبكات حا�سب 1 371 14 حا�سب

ح�سب 204 0 1 2 2 تفاعل االإن�سان واحلا�سب 1 381 15 حا�سب

حا�سب 204، حا�سب 212 0 1 3 3 ر�سوم حا�سب 1 391 16 حا�سب

�سنة التخرج - - 1 1 م�سروع تخرج 1 498 17 حا�سب

حا�سب 498 - 2 2 3 م�سروع تخرج 2 499 18 حا�سب

0 101ر 0 4 4 تفا�سل وتكامل 2 * ر202 19

0 210�س 1 3 3

 احتماالت وعمليات ع�سوائية

تطبيقي
�س 352  20

57 املجمـــوع

*تدر�س �سعب كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات باللغة االإجنليزية.

** ي�سرتط اأن يحتوي املقرر على معمل )لي�س ح�س�س متارين(. وللق�سم حتديد املقرر اأو ال�سماح للطالب باالختيار مب�ساعدة املر�سد االأكادميي.
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مقررات اأ�صا�صية اختيارية

ال�صاعات املعتمدة : 9 

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رقم املقرر رمز املقرر م

تدريب عملي نظري

حا�سب 351 - 1 3 3
تطبيقات عملية يف هند�سة 

الربجميات
353 حا�سب 1

حا�سب 371 - 1 3 3 �سبكات حا�سب - 2 372 حا�سب 2

حا�سب 371

حا�سب 324

0 0 3 3 برجمة تطبيقات انرتنت حا�سب  403 3

حا�سب 351 0 0 3 3 حو�سبة باملكونات حا�سب  404 4

حا�سب 351 0 0 3 3 مو�سوعات يف تقنية الربجمة 5 حا�سب  405

حا�سب 241 0 0 3 3 بنيان حا�سب 2 6 حا�سب  413

حا�سب 361 0 0 3 3 حو�سبة اأداء عايل 7 حا�سب  414

حا�سب ،212حا�سب 222 0 0 3 3 نظرية حو�سبة 424 8 حا�سب

حا�سب 361،حا�سب 371 0 0 3 3 اأمن معلومات 425 9 حا�سب

حا�سب 331 0 0 3 3 ذكاء ا�سطناعي 2 432 10 حا�سب

حا�سب 331 0 0 3 3 مو�سوعات ذكاء ا�سطناعي 433 11 حا�سب

حا�سب 241 0 0 3 3 قواعد بيانات 2 442 12 حا�سب

حا�سب 351 0 0 3 3 حتليل وت�سميم �سيئي 454 13 حا�سب

حا�سب 351 0 0 3 3 نظرية هند�سة الربجميات 457 14 حا�سب

حا�سب 361 0 0 3 3 اأنظمة ت�سغيل 2 462 15 حا�سب

حا�سب 371،حا�سب 361 0 0 3 3 اأمن نظم احلو�سبة 463 16 حا�سب

حا�سب 463 0 0 3 3 حو�سبة موثوقة 464 17 حا�سب

حا�سب 324، حا�سب 361 0 0 3 3 اأداء وحماكاة نظم احلو�سبة 465 18 حا�سب

حا�سب 361 0 0 3 3 برجمة نظم 466 حا�سب 19

حا�سب 371 0 0 3 3 ممار�سة �سبكات احلا�سب 473 حا�سب 20

حا�سب 371 0 0 3 3 �سبكات TCP/IP والويب 474 حا�سب 21

حا�سب 381 0 0 3 3

و�سائط متعددة وت�سميم 

و�سيط امل�ستخدم
482 حا�سب 22

** 0 0 3 3 مو�سوعات خمتارة 494 حا�سب 23

69 املجمــــوع

**  مر�صد من قبل الق�صم.

قسم

علوم الحاسبات
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علوم الحاسبات
توصيف المقررات

حا�صب 202 برجمة 1

 مبادئ ومفاهيم الربجمة. كيفية كتابة الربامج حلل امل�سائل الب�سيطة. كيفية 

ا�ستخدام الربجمة حلل امل�سكالت وامل�سائل العلمية والعملية.

متطلبات �سابقة،  مت 201

حا�صب 203 برجمة 2

ال�سيئية حلل  الربجمة  ا�ستخدام  كيفية  ال�سيئية.  الربجمة  ومفاهيم  مبادئ   

امل�سكالت وامل�سائل العلمية والعملية يف التطبيقات املتقدمة.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 202

حا�صب 204 تراكيب بيانات 1

حلل  تطبيقها  وكيفية  البيانات  لرتاكيب  املتعمق  الفهم  من  الطالب  متكني 

م�سائل عملية.كما يهدف اإيل تعليم الطالب كيفية حتليل اأداء اخلوارزميات.  

متطلبات �سابقة،  حا�سب 203

حا�صب 211 ت�صميم منطق رقمي

ت�سميم  املقرر  يت�سمن  كما  البويل  اجلرب  ودوال  الرقمي  املنطق  اأ�سا�سيات 

الدوائر املنطقية التجميعية واملتتابعة.

متطلبات �سابقة،  مت 201

حا�صب 212 ريا�صيات تطبيقية للحو�صبة 1

 املفاهيم االأ�سا�سية للريا�سيات التطبيقية امل�ستخدمة يف علوم احلا�سبات عن 

اخلطي  واجلرب  املتعددة  واملتكامالت  اجلزئي  التفا�سل  على  التعرف  طريق 

التطبيقي وتدريب الطالب على ا�ستخدام الربجميات اجلاهزة وعمل الربامج 

املتعلقة بالتطبيقات ال�سابقة

متطلبات �سابقة،  ر 202

حا�صب 214 تنظيم وبنيان حا�صب-1

 اأ�سا�سيات احلا�سب االآيل املعا�سر. ب�سفة خا�سة يجب اأن يدرك طالب علوم 

احلا�سبات العالقة والتفاعالت بني براجمه وبني االآلة.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 211

حا�صب 222 تراكيب متقطعة 1

االأ�س�س  ا�ستيعاب  من  متكنه  التي  املتقطعة  للريا�سيات  االأ�سا�سية  املفاهيم   

الالزمة لدرا�سة نظم احلا�سبات وتطوير الربجميات.

متطلبات �سابقة،  ال يوجد

حا�صب 223 حتليل وت�صميم خوارزميات

طرق اأيجاد احللول با�ستخدام اخلوارزميات. يتم الرتكيز على الطرق املختلفة 

لتحليل اخلوارزميات وت�سميم احللول.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 204

حا�صب 241 قواعد بيانات - 1

قواعد  ت�سميم  ومبادئ  البيانات  لنمذجة  االأ�سا�سية  املفاهيم  يف  مقدمة 

بني  اأالرتباطيه  والنماذج  اأالرتباطيه  النماذج  بناء  وطرق  مفاهيم  البيانات 

النماذج  بهذه  البيانات  ومطابقة  البيانات  قواعد  مناذج  فهم  الكينونات 

القواعد االأ�سا�سية للغة اال�ستعالم الهيكلية.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 204

حا�صب 301 لغات برجمة

لغات برجمة خمتلفة باالإ�سافة اإىل اإطالعه على درا�سة مقارنة بينها بحيث 

يوؤخذ يف االعتبار خوا�س اللغة من الناحية الفل�سفية، والت�سميم والرتاكيب 

البنائية وغريها. كما يركز على االأفكار التي ال تتوفر يف اللغات التقليدية.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 204 ، حا�سب 222

حا�صب 302 بناء املرتجمات

االأ�سا�سيات املتعلقة باملرتجمات والطرق االأ�سا�سية لبنائها. و�ستكون للطالب 

وتكوين  االإعراب  وقواعد  اللغوي  التحليل  على  كاملة  معرفة  املقرر  نهاية  يف 

الكود املتو�سط.

متطلبات �سابقة،  حا�سب  301

حا�صب 323 تدريب �صيفي

امل�سكالت  ببع�س  الطالب  اإملام   . التخ�س�س  جمال  يف  العمل  ببيئة  تعريف 

العملية والتطبيقية يف املجاالت التطبيقية الفعلية يف حقل العمل باملوؤ�س�سات. 

تدريب الطالب على تقدمي تقرير عن م�ساهداته لنظم العمل التي تدرب عليها 

تدرب  التي  واجلهة  التدريب  م�سرف  قبل  من  الطالب  تقييم  العمل.  بيئة  يف 

فيها.

حا�صب 324 خوارزميات وهياكل بيانات - 2

لطلبة  املفاهيم  تعميق  و  الطالب  تعريف  البيانات   وهياكل  اخلوارزميات   

التخ�س�س عن طريق درا�سة بع�س الرتاكيب البنائية املتقدمة مثل ال�سجرة 

املتوازنة و مو�سوعات متعلقة باخلوارزميات مثل درجة تعقيدها. 

متطلبات �سابقة،  حا�سب 222، حا�سب 223

حا�صب 331 ذكاء ا�صطناعي - 1

نوعًا  تظهر  التي  االأنظمة  اال�سطناعي   بالذكاء  العالقة  ذات  املو�سوعات 

لغة برجمية ذات عالقة  وتعلم  واال�ستنباط.  كالروؤية  الذكية  الت�سرفات  من 

باملقرر.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 204 ، حا�سب 223

حا�صب 351 هند�صة برجميات 1

املفاهيم االأ�سا�سية واملهارات الالزمة لهند�سة الربجميات و لبناء التطبيقات. 

الربجميات  هند�سة  يف  امل�ستخدمة  والتقنيات  واملهارات  االأ�ساليب  احدث 

العمل  على  خا�سة  ب�سفة  املقرر  يركز  التطبيقي.  الواقع  من  وامل�ستمدة 

اجلماعي يف بناء الربجميات ومهارات العمل كجزء من فريق.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 204
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�ص 352 احتماالت وعمليات ع�صوائية تطبيقي

التطبيقات   . الع�سوائية  واملعاجلة  التطبيقية  لالحتماالت  االأ�سا�سية  املفاهيم 

قيا�سية  حتاليل  اأداء  من  الطالب  متكني  اإىل  املقرر  يهدف  كما  احلا�سوبية. 

ودرا�سة فعالية واأداء نظم احلا�سوب.

متطلبات �سابقة،  �س 210

حا�صب 353 تطبيقات عملية يف هند�صة الربجميات

الفكرة على  وت�ستمل  تنفيذ م�سروعات هند�سة الربجميات  كيفية   فكرة عن 

عنا�سر عملية ب�سورة كبرية ومتخ�س�سة.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 351

حا�صب 361 نظم ت�صغيل 1

و�سيطة  كربجميات  تعمل  التي  واخلوارزميات  والرتاكيب  االأ�سا�سية  املفاهيم 

الت�سغيل.  املفاهيم االأ�سا�سية لنظم  اأو ما ي�سمى نظم  بني امل�ستخدم والعتاد 

الت�سغيل احلديثة وطرق ت�سميمها واملقارنة بني طرق عملها من حيث الكفاءة 

واالعتمادية.

كما يقارن بني اخلوارزميات املتبعة يف بناء اأنظمة الت�سغيل من حيث ال�سرعة 

و ا�ستعمال احليز.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 214 ، حا�سب 204

حا�صب 403 تطبيقات برجمية لالنرتنت

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب باأ�سا�سيات التطبيقات الربجمية ذات 

العالقة باالإنرتنت.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 371 ، حا�سب 324

حا�صب 404 حو�صبة باملكونات

الربجمة املعتمدة على املكونات الربجمية وكيفية التعامل معها.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 351

حا�صب 405 مو�صوعات يف تقنية الربجمة

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب مبو�سوعات حديثة ذات عالقة بتقنية 

الربجميات.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 351

حا�صب 371 �صبكات حا�صب 1

اإىل  البيانات  نقل  من  متتد  جماالت  تغطي  مبو�سوعات  الطالب  تعريف   

الربجميات التطبيقية لل�سبكات احلا�سوب.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 214

حا�صب 372 �صبكات حا�صب - 2

 تعريف الطالب بالتقنيات واملوا�سيع املتقدمة يف نظم وتقنية ال�سبكات وكذلك 

التطورات املتالحقة يف هذا املجال.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 371

حا�صب 381 تفاعل االإن�صان واحلا�صب 1

طريق  عن  واالإن�سان  احلا�سوب  بني  ما  التفاعل  باأ�سا�سيات  الطالب  تعريف 

درا�سة املوا�سيع املتعلقة باملقرر.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 204

حا�صب 391 ر�صوم حا�صب 1

كاأ�سا�سياتها  احلا�سوب  بر�سوم  عالقة  ذات  باملوا�سيع  الطالب  تعريف 

والتقنيات امل�ستخدمة فيها. وينفذ الطالب العديد من التطبيقات التي تظهر 

تفهم الطالب ملوا�سيع املقرر.

متطلبات �سابقة،  حا�سب  204 ، حا�سب 212

حا�صب 433 مو�صوعات ذكاء ا�صطناعي

هذا  يف  امل�ستجدات  على  الطالب  الطالع  حديثة  مبوا�سيع  الطالب  تعريف   

املجال.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 331

حا�صب 413 بنيان حا�صب – 2

ونظام  املتقدمة  التعليمات  ت�سميم  مثل  احلديثة  احلا�سوب  بنيان  طرق   

ال�سريان املتتايل – الطرق املتقدمة يف معاجلة البيانات.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 241

حا�صب 414 حو�صبة االأداء العايل

 تعريف الطالب بالفكرة االأ�سا�سية عن احلا�سبات عالية االأداء باالإ�سافة اإىل 

املعرفة بتفا�سيل بنيان النظام عالية االأداء.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 361

حا�صب 424 نظريات حو�صبة

 تعريف الطالب بفكرة نظرية احلا�سبات وكذلك تعريفه بفكرة االآلية واللغة 

والقواعد واأنواعها كلها.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 212 ، حا�سب 222

حا�صب 425 اأمن معلومات

تعريف الطالب اأ�سا�سيات اأمن املعلومات واملوا�سيع املتعلقة بها.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 361 ،حا�سب 371

حا�صب 432 ذكاء ا�صطناعي – 2

و  اال�سطناعي  بالذكاء  العالقة  ذات  املتقدمة  باملوا�سيع  الطالب  تعريف   

ا�ستكمال ما �سبق تعلمه كلغة برجمية ذات عالقة باملقرر.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 331

حا�صب 442 قواعد بيانات - 2

تعريف الطالب مبوا�سيع متقدمة يف قواعد البيانات.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 241

قسم

علوم الحاسبات
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حا�صب 454 حتليل وت�صميم �صيئي

 تعريف الطالب ماهية التوجه ال�سيئي يف النظم وما هي الفوائد التي يجنيها 

با�ستخدام هذا التوجه.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 351

حا�صب 463 اأمن نظم احلو�صبة

لها  يتعر�س  التي  واملخاطر  اأمن نظم احلا�سوب  باأ�سا�سيات  الطالب  تعريف   

النظام ب�سكل عام.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 361 ،حا�سب 371

حا�صب 465 اأداء وحماكاة نظم احلو�صبة

والتي  احلا�سب  نظم  ومنذجة  اأداء  قيا�س  طرق  باأ�سا�سيات  الطالب  تعريف 

تعترب اأ�سا�سًا هامَا الأغلب علوم احلا�سب.

متطلبات �سابقة،  حا�سب  324 ،حا�سب 361

حا�صب 457 نظرية هند�صة الربجميات

يتعلق مب�سروعات  باأهمية هند�سة الربجميات وخا�سة فيما  الطالب   تعريف 

هند�سة الربجميات يف �سوء النظريات احلديثة يف هذا املجال.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 351

حا�صب 462 اأنظمة ت�صغيل - 2

تعريف الطالب ببع�س لبدائل احلديثة لعمليات ومناذج الت�سغيل مثل العمليات 

املوزعة واملتوازية – العمليات املرتبطة بالزمن احلقيقي.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 361

حا�صب 464 حو�صبة موثوقة

التطبيقات  يف  امل�ستخدمة  العالية  االعتمادية  ذات  بالنظم  الطالب  تعريف   

احلرجة والتي ال تتحمل االأخطاء اأو انهيار النظام.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 463

حا�صب 473 ممار�صة �صبكات احلا�صب

العملية  باالأ�س�س  املتعلقة  باملو�سوعات  الطالب  تعريف  اإىل  املقرر  يهدف هذا 

املكونة  العنا�سر  فهم  امكانية  الطالب  يعطي  مما  احلا�سوب  ب�سبكات 

لل�سبكات. 

متطلبات �سابقة،  حا�سب 371

حا�صب 482 و�صائط متعددة و ت�صميم و�صيط امل�صتخدم

 تعريف الطالب باالأفكار املتعلقة بالو�سائط املتعددة وا�ستخدامها يف ت�سميم 

واجهات التفاعل ما بني  احلا�سوب وامل�ستخدم.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 381

حا�صب 498 م�صروع تخرج-1

 اإعطاء الطالب فر�سة الإظهار مهاراته التي اكت�سبها خالل درا�سته ملقررات 

ملقرتح  وعر�س  وتقرير  مقرتح  تقدمي  خالل  من  اإظهارها  ثم  ومن  الربنامج 

يختار  حيث  املختارة  واملوا�سيع  املقرر  هذا  بني  الربط  يتم  التخرج  م�سروع 

الطالب م�سروع التخرج طبقًا مل�سار املوا�سيع

متطلبات �سابقة،  �سنة التخرج

حا�صب 466 برجمة نظم

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب بكيفية ت�سميم وت�سغيل وتطوير برامج 

النظم.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 361

حا�صب 474 �صبكات TCP/IP والويب

TCP/IP  والويب بحيث ي�سبح الطالب  باأ�سا�سيات �سبكات   تعريف الطالب 

بعد درا�سة املقرر  متخ�س�سًا يف بروتوكوالت �سبكات TCP/IP والويب.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 371

حا�صب 494 مو�صوعات خمتارة

املقرر  يف  مدرجة  غري  مو�سوعات  الختيار  للطالب  و�سيلة  يعطي  املقرر  هذا 

ال�سابقة والتي قام الطالب بدرا�ستها وخا�سة املو�سوعات احلديثة وامل�ستجدة 

يف علوم احلا�سبات.

حا�صب 499 م�صروع تخرج-2

يهدف هذا املقرر تنفيذ ما مت اقرتاحه يف املقرر ال�سابق – ويلزم على الطالب 

تقدمي تقرير وعر�س مل�سروع التخرج. 

متطلبات �سابقة،  حا�سب 498

قسم

علوم الحاسبات
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قسم

نظم المعلومات

اتصاالت القسم

جهة االت�صال:  رئي�س الق�سم

ت: 024234030  حتويلة: 107  ف:024234030   حتويلة: 101

fcitr@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/fcitr       

النشأة

مت ان�ساء الق�سم عام  2009 م 

  مقررات الق�صم االأ�صا�صية    

 ال�صاعات املعتمدة   57

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رقم املقرر رمز املقرر م

تدريب عملي نظري

- 0 0 2 2 مقدمه يف االإدارة احلديثة 230 ادر 1

0 230ادر 0 2 2 النماذج احلديثة لالأعمال 232 ادر 2

0  230ادر 0 2 2 ال�سلوك التنظيمي 233 ادر 3

1 230 ادر 0 2 2 حما�سبه جتاريه تطبيقيه 333 ح�سب 4

1 202حا�سب 1 3 3 تنظيم وبنيان احلا�سب 210 منا 5

1 202 حا�سب 1 3 3 مبادئ نظم املعلومات 220 منا 6

210    منا ، حا�سب 204 1 1 3 3 مبادئ نظم الت�سغيل 222 منا 7

حا�سب 204 1 1 3 3 نظم اإدارة قواعد البيانات 240 منا 8

1 204حا�سب 1 3 3 هند�سة الربجميات  250 منا 9

1 370منا 1 3 3 اأمن املعلومات واحلا�سبات 312 منا 10

--- 3 0 0 0 تدريب �سيفي 1 . 323 منا 11

1 240 منا 1 3 3 م�ستودعات البيانات والتنقيب 342 منا 12

232   ادر 250    منا 2 0 3 3 حتليل وت�سميم نظم املعلومات 351 منا 13

351 منا 2 - 3 3 تطوير تطبيقات نظم املعلومات 352 منا 14

1  250 منا 1 3 3
مبادئ االت�سال بني االإن�سان 

واحلا�سب االآيل
354 منا 15

1 250،  منا 334    منا 0 3 3

مقدمة يف جودة الربجميات 

 
واختبارها

357 منا 16

2 250 منا 1 3 3

تطوير تطبيقات االنرتنيت 

وبرجميات الويب
358 منا 17

1 222 منا 1 3 3 مبادئ �سبكات البيانات 370 منا 18

1  351  ، منا 358 منا 1 3 3

مقدمه يف نظم االإعمال 

االلكرتونية
380 منا 19

1 220 منا 0 3 3

ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات نظم 

املعلومات
434 منا 20

�سنة التخرج - - 1 1 م�سروع تخرج 1. 2 498 منا 21

- 498 منا 2 2 3 م�سروع تخرج 2. 3 499 منا 22

57 املجموع
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نظم المعلومات
مقررات اأ�صا�صية اختيارية

ال�صاعات املعتمدة: 9

 متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رقم املقرر رمز املقرر م

تدريب عملي نظري

0 210اإح�ساء 1 3 3 مقدمة يف التحليل الكمي 217 اإح�ساء 1

0 232ادر 1 3 3 حتليل االأعمال 334 ح�سب 2

0 210اإح�ساء 1 3 3 بحوث العمليات 260 �س 3

2 220منا 1 3 3 نظرية ونظم دعم القرار 320 منا 4

334 ،منا 357 منا  1 1 3 3

اإدارة امل�ساريع واجلودة 

املتقدمة للربجميات
330 منا 5

0 240 منا 1 3 3 نظم اإدارة قواعد بيانات متقدمه 340 منا 6

0 250 منا 1 3 3 مناذج ت�سميم النظم 350 منا 7

0 250 منا 1 3 3
اقت�ساديات ومعاير قيا�س 

الربجميات
356 منا 8

1 240منا 2 3 3 التقنيات املتقدمة لنظم املعلومات 360 منا 9

0 250منا 1 3 3 النظم الذكية 363 منا 10

354 ، منا  350،منا  

351منا 

1 2 3 3
تطوير االأنظمة االلكرتونية 

وت�سميم الواجهات
382 منا 11

2 320منا 1 3 3 اأ�ساليب دعم اتخاذ القرار 420 منا 12

2 250منا 1 3 3 نظم النمذجة واملحاكاة 424 منا 13

1 330منا 0 3 3 اإدارة التغيري الأنظمة املعلومات 430 منا 14

0 240منا  1 3 3 اإدارة املعرفة 444 منا 15

1 360منا 1 3 3 نظم معلومات االأعمال 461 منا 16

1 461منا 1 3 3 تطبيقات نظم املعلومات 462 منا 17

2 370منا 0 3 3 االأنظمة املوزعة 464 منا 18

0 منا 220  1 3 3 نظم املعلومات اجلغرافية 465 منا 19

0 232، ادر 351منا 1 3 3 نظم اأمتتة املكاتب 466 منا 20

370منا  0 1 3 3 ت�سميم واإدارة �سبكات البيانات 472 منا 21

1 382منا 1 3 3 تطبيقات االأنظمة االإلكرتونية  483 منا 22

232  ، ادر 483منا  1 0 3 3 ا�سرتاتيجيات االأعمال االلكرتونية 486 منا 23

موافقة الق�سم 0 1 3 3
مو�سوعات خمتارة يف نظم 

املعلومات
490 منا 24

81 املجمــــوع

توصيف المقررات

منا 210 تنظيم و بنيان احلا�صب

البناء الداخلي للحا�سب االآيل. كما يقوم بتعريف ودرا�سة االأجزاء الداخلية 

حيث  من  بينها  الربط  وكيفية  االآيل  احلا�سب  منها  يتكون  التي  الرئي�سية 

توافقها والتحكم بعملها. يجب اأن يبدءا هذا املقرر مبقدمة منا�سبة يف املنطق 

والت�سميم الرقمي.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 220

منا 220 مبادئ نظم املعلومات

وتغطية  ب�سرح  ويقوم  واالإداري.  التجاري  االإطارين  �سمن  املعلومات  نظم 

على  التعرف  املعلومات.  نظم  وا�ستخدام  وبناء  لت�سميم  االأ�سا�سية  املفاهيم 

مكونات نظم املعلومات من برجميات وعتاد. التعرف على اأ�سا�سيات نظرية ا

اتخاذ القرار واأ�ساليبها. اطرق  جمع البيانات وت�سنيفها وحتليلها با�ستخدام 

بع�س حزم الربجميات االإح�سائية وبرامج االإنتاج املكتبي املتخ�س�سة اأهمية 

وطرق تنظيم قواعد البيانات وا�ستعمالها يف �سنع القرار.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 202
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نظم المعلومات
�ص 217 مقدمة يف التحليل الكمي

1 ا�ستخدام االآليات الريا�سية لتحليل البيانات لكي تتكون لديه منهجية علمية 

الإدارة اتخاذ القرارات. كما ي�ساعد  الطالب يف التعرف علي امل�سكالت العملية 

التي يكون فيها التحليل الكمي اأداة فاعلة للنمذجة.

متطلبات �سابقة،  �س 210

منا 222 مبادئ نظم الت�صغيل

و�سيطة  كربجميات  تعمل  التي  واخلوارزميات  والرتاكيب  االأ�سا�سية  املفاهيم 

بني امل�ستخدم والعتاد اأو ما ي�سمى نظم الت�سغيل. ويغطي املفاهيم االأ�سا�سية 

لنظم الت�سغيل احلديثة وطرق ت�سميمها واملقارنة بني طرق عملها من حيث 

الكفاءة واالعتمادية. كما يقارن بني

ا�ستعمال  و  ال�سرعة  حيث  من  الت�سغيل  اأنظمة  بناء  يف  املتبعة  اخلوارزميات 

احليز.

متطلبات �سابقة،  حا�سب 402، منا 210

ادر 232 النماذج احلديثة لالإعمال

النماذج احلديثة لالأعمال. ويعطي املقرر املفاهيم االأ�سا�سية لت�سميم وبناء 

هذه  على  املعلومات  تقنية  تاأثري  على  الرتكيز  مع  االإعمال  مناذج  وتوظيف 

النماذج. و ي�سرح هذا املقرر طرق اختيار النماذج املنا�سبة لالإعمال امل�ستهدفة 

وكيفية االنتقال من 

النموذج احلايل اإىل النموذج امل�ستهدف. كما يغطي هذا املقرر اأ�سول درا�سات 

اجلدوى وتقييم الفر�س التجارية وعالقة تقنية املعلومات بهذه العملية.

متطلبات �سابقة،   ادر 032

ادر 233 ال�صلوك التنظيمي

املقرر  هذا  يهدف  التنظيمي.  ال�سلوك  يف  املختارة  املو�سوعات  من  جمموعة 

يف  ا�ستعماله  وكيفية  التنظيمي  ال�سلوك  عن  تطبيقية  خلفية  الطالب  الإعطاء 

اأ�ساليب  يف  االأ�سا�سية  املفاهيم  �سرح  اإىل  املقرر  ويهدف  املوؤ�س�سات.  اإدارة 

القيادة واالإبداع القيادي وكيفية تنظيم فرق العمل وتوزيع املهام وو�سع خطط 

ات�سال فعالة بني قطاعات املن�سئة. 

متطلبات �سابقة،  ادر 032

منا 250 هند�صة الربجميات

املفاهيم االأ�سا�سية واملهارات الالزمة لهند�سة الربجميات. املفاهيم واملهارات 

واملهارات  االأ�ساليب  احدث  الكبري  احلجم  ذات  التطبيقات  لبناء  الالزمة 

والتقنيات

والتقنيات امل�ستخدمة يف هند�سة الربجميات وامل�ستمدة من الواقع التطبيقي 

العمل  املتخ�س�سة.  البحث  مراكز  له  تو�سلت  ما  اأخر  من  وكذالك  للحقل 

اجلماعي يف بناء الربجميات ومهارات العمل كجزء من فريق

متطلبات �سابقة،  حا�سب 402

منا 312 اأمن معلومات واحلا�صبات

املفاهيم العلمية والريا�سية واملهارات املختلفة املتعلقة باأمن املعلومات. ويغطي 

مو�سوع امن املعلومات والنظم الربجمية من جوانب متعددة ت�سمل االخرتاق 

والت�سفري. كما ي�سرح املقرر االأ�س�س الريا�سية لعمليات الت�سفري

امن  اآليات  اإىل  يتطرق  كما  املفاتيح.  توزيع  وطرق  وخوارزمياتها  الت�سفري 

البيانات يف �سبكات احلا�سب وطرق الو�سول االآمن با�ستعمال كلمات املرور.

متطلبات �سابقة،  منا 370

منا 240 نظم اإدارة قواعد البيانات

قواعد  ت�سميم  ومبادئ  البيانات  لنمذجة  االأ�سا�سية  املفاهيم  يف  مقدمة 

اأالرتباطيه  النماذج  بناء  وطرق  مفاهيم  على  املقرر  هذا  يركز  البيانات. 

والنماذج اأالرتباطيه بني الكينونات. كما يركز املقرر على فهم مناذج قواعد 

البيانات ومطابقة البيان بهذه النماذج. كم يغطي املقرر القواعد االأ�سا�سية 

للغة اال�ستعالم الهيكلية

متطلبات �سابقة،  حا�سب 402

�ص 260 بحوث عمليات

العمليات واملفاهيم الريا�سية املعقدة  النظريات التطبيقية وح�سابات بحوث 

عمليات  دعم  يف  ت�ستخدم  والتي  بعناية  امل�سممة  االأمثلة  بوا�سطة  مو�سحة 

اتخاذ القرار. 

متطلبات �سابقة،  �س 210

منا 320 نظرية ونظم دعم القرار

اإك�ساب الطالب املهارة واملعرفة ملختلف النماذج وطرق حتليل القرار التخاذ 

ونق�س  التاأكد(  وجود)عدم  يف  ريا�سي  اأ�سا�س  علي  مبنية  منطقية  قرارات 

للنظام  املتاحة  املعلومات  وتاأكد  �سحة  عند  بالطبع  وكذلك  املعلومات  بع�س 

حمل التحليل واتخاذ القرار .

من  جمموعة  خالله  من  تبني  ريا�سي   باإطار  الطالب  املقرر  ميد  كما 

نف�سها  القرار  نظرية  من  القرار  بنظريات  االإملام  االإح�سائية  اخلوارزميات 

ونظرية املنفعة ونظرية الالعبني وا�ستخدام هذه النظريات يف التطبيقات.

متطلبات �سابقة،  منا 220

منا 323 تدريب �صيفي

ببع�س  الطالب  اإملام   . التخ�س�س  جمال  يف  العمل  ببيئة  الطالب  تعريف 

العمل  حقل  يف  الفعلية  التطبيقية  املجاالت  يف  والتطبيقية  العملية  امل�سكالت 

باملوؤ�س�سات.

تدريب الطالب على تقدمي تقرير عن م�ساهداته لنظم العمل التي تدرب عليها 

تدرب  التي  واجلهة  التدريب  م�سرف  قبل  من  الطالب  تقومي  العمل.  بيئة  يف 

فيها.

ح�صب 333 حما�صبه جتاريه تطبيقيه

 مقدمة يف مفاهيم املحا�سبة التجارية املتبعة يف املوؤ�س�سات وال�سركات. ويركز 

على اجلزء التطبيقي من هذه املفاهيم وعلى دور النظم املعلوماتية يف م�ساندة 

العملية املحا�سبية. ويغطي املقرر مفاهيم متنوعة كتدوين احل�سابات واأ�سول 

الطرق. 

النظم  وبا�ستخدام  التقليدية  بالطرق  املالية  التقارير  اإعداد  يف  املحا�سبية 

االلكرتونية. 

متطلبات �سابقة،  ادر 230
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منا 334 مقدمة اإدارة م�صاريع النظم الربجمية

 اإدارة م�ساريع تقنية املعلومات ب�سفة عامة وم�ساريع النظم الربجمية  ب�سفة 

خا�سة. معرفة اأ�سا�سيات جدولة امل�ساريع، بناء فريق العمل، اإدارة املخاطر، حل 

امل�سكالت امل�ساريع ودقة اإجنازها يف مواعيدها ويف حدود امليزانيات املر�سودة 

لها. ا�ستخدام اأحد الربامج امل�سهورة يف اإدارة م�ساريع النظم الربجمية .

منا 330 اإدارة امل�صاريع واجلودة املتقدمة للربجميات

تخطيط وتنفيذ واإدارة م�ساريع نظم املعلومات الكبرية والتحكم بها و اإنهائها، 

و التاأكد من جودة امل�ساريع اأثناء اإن�سائها وبعد االنتهاء منها. واإعطاء الطالب 

املتطلبات للم�ساريع املتطورة وحتديد امل�ستهدفني وم�ستخدمي امل�سروع، اإدارة 

 )PMI( امل�ساريع املتعددة املجاالت. املتطلبات القيا�سية ملعهد اإدارة امل�ساريع

ا�ستخدام  مع   )SEI( الربجميات  هند�سة  ملعهد    CMMI متطلبات  وكذلك 

اأحد برامج معاونة اإدارة امل�ساريع

متطلبات �سابقة،  منا 334 ، منا 357

ح�صب 334 حتليل االأعمال

جمموعة من املو�سوعات املختارة يف التحليل املايل لالإعمال.  اخللفية املنا�سبة 

القت�ساديات  االأ�سا�سية  املفاهيم  للموؤ�س�سات.   املالية  التقارير  وحتليل  لفهم 

املوؤ�س�سات التجارية وكيفية اإعداد التقارير املالية وفهم 

العمليات املالية والتمويل واال�ستثمار واإدارة العمليات.

متطلبات �سابقة،  ادر 232

منا 340 نظم اإدارة قواعد بيانات متقدمه

 نظم اإدارة قواعد البيانات. ويركز املقرر على املهارات التطبيقية املتقدمة يف 

ت�سميم وا�ستعمال وحت�سني االأداء لقواعد البيانات.

وهياكل  املوزعة  البيانات  وقواعد  ال�سيئية  البيانات  قواعد  واأ�س�س  مفاهيم 

م�سكالت  حل  وطرق  البيانات  قواعد  اأداء  لتح�سني  املختلفة  االآليات  بنائها. 

التزامن يف العمليات.

متطلبات �سابقة،  منا 240

منا 342 م�صتودعات البيانات والتنقيب

توظيف  كيفية  على  املقرر  ويركز  وا�ستعمالها.  البيانات  م�ستودعات  بناء 

البيانات  القرار. هيكلية م�ستودعات  البيانات لدعم عملية �سنع  م�ستودعات 

الطرق  امل�ستودعات.  هذه  لبناء  توفرها  الالزم  التحتية  البنية  و�سروط 

واالأ�ساليب املختلفة للتعامل مع البيانات وا�ستخال�سها وحتليلها لدعم عملية 

�سنع القرار.

متطلبات �سابقة،  منا 240

منا 351 حتليل وت�صميم نظم املعلومات

احتياجاتها  وتو�سيف  لتحديد  املعلومات  اأنظمة  امل�ستخدمة يف حتليل  الطرق 

بهدف ميكنة واإن�ساء اأنظمة حا�سوبية لها.ومن املتوقع اأن يتكون النظام املميكن 

على تقنيات عده، كيفية التوظيف االأمثل لها خلدمة امل�ستخدم تقنيات التحليل 

والت�سميم ال�سيئي وان كان اأي�سا يعر�س للتحليل بطريقة الهياكل.

متطلبات �سابقة،  ادر232 ، منا 250 

منا 354 مبادئ االت�صال بني االإن�صان واحلا�صب االآيل

مقدمة يف املفاهيم العلمية والتطبيقية الأ�س�س االت�سال بني االإن�سان واحلا�سب 

باأنواعها  التطبيقات  واجهات  لبناء  والربجمية  الهند�سية  االأ�س�س  االآيل. 

املختلفة. وي�سرح املفاهيم املت�سلة بطرق اختيار ومقارنة الوحدات الر�سومية 

من حيث وظائفها و�سهولة ا�ستعمالها. الربط بني ت�سميم واجهات التطبيقات 

وكيفية عمل العقل االإن�ساين.

متطلبات �سابقة،  منا 250

منا 357 مقدمة يف جودة الربجميات واختبارها

اأهمية اجلودة يف اإنتاج وتطوير املعلومات  املفاهيم االأ�سا�سية جلودة الربامج يف 

كل مراحل التطوير بدءا من مرحلة التخطيط والتحليل والت�سميم والربجمة 

والرتكيب واالختبار ومرحلة ال�سيانة اأنظمة اجلودة القيا�سية يف جمال �سناعة 

و�سع  ل�سمان  وذلك   CMM & IEEE   : مثل  املعلومات  ونظم  الربجميات 

معايري قيا�سية لعملية اإنتاج الربجميات ذاتها مع �سمان تطويرها امل�ستمر.

متطلبات �سابقة،  منا 334 ، منا 250

منا 360 التقنيات املتقدمة لنظم املعلومات

املتقدمة  التقنيات  وتطبيق  ال�ستخدام  الالزمة  واملهارات  االأ�سا�سية  املفاهيم 

من  اأنواع  ثالث  على  الرتكيز  ويتم  احلديثة  املعلومات  نظم  وتطوير  بناء  يف 

التقنيات وهي قواعد البيانات ال�سيئية وقواعد البيانات املوزعة وم�ستودعات 

البيانات وكيفية التنقيب عن البيانات داخلها.

متطلبات �سابقة،  منا 240

منا 352 تطوير تطبيقات نظم املعلومات

كيفية بناء و�سيانة تطبيقات نظم با�ستخدام نظم الواجهات للم�ستخدمني . 

وتغطية  الالزمة  البيانات  قواعد  وتطوير  الربجميات  لتطوير  املثلى  الطريقة 

االأ�سا�سيات التي يحتاجها �سوق العمل.

متطلبات �سابقة،  منا 351

منا 350 مناذج ت�صميم النظم

اأ�س�س بنيان الربجميات الكبرية املقيا�س،اأطر واأمناط واأ�ساليب تطوير واإن�ساء 

االأنظمة املبنية على املكونات.

متطلبات �سابقة،  منا 250

منا 356 اقت�صاديات ومعايري قيا�ص الربجميات

تقنية الربجميات، العوامل االقت�سادية، العالقات االإن�سانيةكيفية التعامل من 

اجل جناح عملية بناء الربجميات جمموعه من املفاهيم املهمة وذات التاأثري 

لتطوير  امل�ساحبة  واالإجراءات  بناء الربجميات كالعمليات  اقت�ساديات  على 

الربجميات وح�سابات التكلفة معايري القيا�س املختلفة لكل الربامج وعمليات 

اإنتاجها.

متطلبات �سابقة،  منا 250
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منا 358 تطوير تطبيقات االنرتنيت وبرجميات الويب

ت�سميم وتنفيذ الربجميات التي تعمل على �سبكة املعلومات البينية. التقنيات 

اخلا�سة بهذه الربجميات و طرق توظيفها لبناء برجميات ذات اأداء وكفاءة 

عاليتني. اخل�سائ�س الفنية للربوتوكوالت املتنوعة وذات العالقة باالنرتنت. 

تنظيم  وطرق  االنرتنت  على  التطبيقات  لبناء  املختلفة  الهياكل  يغطي  كما 

وتاأمني العمليات التجارية على ال�سبكات البينية.

متطلبات �سابقة،  منا 250

منا 363 النظم الذكية

نظم ذكية قادرة على توفري عوامل النجاح والتفوق االقت�سادي .و�سوف يعطي 

املنهج املفاهيم والطرق والتقنيات الالزمة للطالب لت�ساعده يف تطوير االأنظمة 

الذكية امل�ساعدة والدائمة للعمليات التجارية.

متطلبات �سابقة،  منا 250

منا 370 مبادئ �صبكات البيانات

املفاهيم العلمية االأ�سا�سية لطرق عمل �سبكات البيانات.  نقل البيانات والتي 

تبدءا من امل�ستويات التقنية والهند�سية القريبة من العتاد اإىل امل�ستويات العليا 

لنقل البيانات واملتعلقة بالربتوكوالت البينية لل�سبكات. النظريات العلمية التي 

متثل القواعد التي بنيت عليها تقنية االت�ساالت الرقمية احلديثة.

متطلبات �سابقة،  منا 222

منا 382 تطوير االأنظمة االلكرتونية وت�صميم الواجهات

املواقع  لتطوير  متقّدمة  كتقنية  التفاعلية  االإلكرتونية  املواقع  تقنية  بادئ 

ّكِنها من تنفيذ ال�سفقاَت  االإلكرتونية التجارية ون�سرها يف االإنرتنت، والذي ميمُ

املواقع  اإدارة معلوماِت  االإنرتنِت.  االإلكرتوين على  العمل  اإىل  الذكيَة والتحول 

االإلكرتونية واللغاِت واالتفاقيات والتطبيِقات واالأدواِت، والتعاون والوكاالت.

متطلبات �سابقة،  منا 354، منا 350 ، منا 351

منا 424 نظم النمذجة واملحاكاة

النمذجة  قدرة  وا�ستيعاب  وفهم  العملية  للم�سكالت  املختلفة  النماذج  اأنواع 

مب�سطة  مناذج  بناء  طرق  االأنظمة.  �سيناريوهات  كافة  ت�سور  يف  واملحاكاة 

توزيع  دالة  ح�سب  الع�سوائية  واملتغريات  واالأرقام  متقطعة  حوادث  لنظام 

املعروفة  االأنظمة  بع�س  اأ�ساليب حماكاة  املقرر  يعر�س  كما  معينة.  احتمالية 

مثل الطوابري وم�ستويات اجلرد.

متطلبات �سابقة،  منا 250

منا 430 اإدارة التغيري الأنظمة املعلومات

املعلومات  اأنظمة  لتغيري  العملية  اخلطوات  الطالب  �سيعطي  املقرر  هذا 

اإدارة  الإن�ساء منظمة حتت  العلمية  الطرق  الطالب  اإعطاء  وتطويرها، كذلك 

نظم معلومات متطورة. �سي�سلط ال�سوء يف هذا املقرر على اخلطوات االإدارية 

يف اأنظمة املعلومات. عند انتهاء املقرر �سيكون باإمكان الطالب تطوير واإعادة 

هيكلة اأنظمة املعلومات يف اأي قطاع وفهم واإدارة عملية التغيري.

متطلبات �سابقة،  منا 330

منا 380 مقدمه يف نظم االأعمال االلكرتونية

االإعمال  تطبيقات  بناء  باملفاهيم  الطالب  تزويد  اإىل  املقرر  هذا  يهدف 

االلكرتونية. ويركز على عملية نقل املوؤ�س�سات من العمل التقليدي اإىل العمل 

بالطرق  باالإعمال  القيام  بني  االأ�سا�سية  الفروق  املقرر  وي�سرح  االلكرتوين. 

الطرق  اإىل  التقليدية  الطرق  حتويل  وكيفية  االلكرتونية  والطرق  التقليدية 

احلديثة با�ستعمال النماذج اجلديدة يف بناء االإعمال االلكرتونية.

متطلبات �سابقة،   منا 153 ، منا 853

منا 420 اأ�صاليب دعم اتخاذ القرار

ا�ستخدام اآليات دعم القرار ت�سور كافة امل�سكالت العملية ومنذجتها يف �سور 

التحليل  مثل  القرار  اتخاذ  عملية  يف  املتبعة  االأ�ساليب  ا�ستخدام  و  ريا�سية 

االأمثل.  القرار  اتخاذ  لدعم  الزمنية......الخ  وال�سال�سل  للقرارات  الهرمي 

حزم الربجميات الداعمة التخاذ القرارات ا�ستخدامها ب�سورة تطبيقية يف 

عمليات �سنع القرار.

متطلبات �سابقة،  منا 320

منا 428 مو�صوعات وق�صايا معلوماتية

املتعلقة  واملهنية  والثقافية  والقانونية  االأخالقية  اجلوانب  عن  وافية  مقدمة 

بق�سايا ع�سر احلا�سبات واملعلومات.

متطلبات �سابقة،  منا 323

منا 434 ا�صرتاتيجيات و�صيا�صات نظم املعلومات

التقنية احلديثة  وتوظيف  تقييم  الذي ميكن من خالله  االإطار اال�سرتاتيجي 

الثالثة  اال�سرتاتيجي  التخطيط  اأركان  للموؤ�س�سات.  العامة  االأهداف  خلدمة 

تقنية  وتوظيف  اإدارة  ا�سرتاتيجيات  اأ�سا�سيات  بينها.  فيما  والتاأثري  والعالقة 

املعلومات وكيفية و�سع اخلطط طويلة وق�سرية االأجل للح�سول على التقنية 

و اإدارتها. 

متطلبات �سابقة،  منا 220

منا 444 اإدارة املعرفة

املهارات  و  العلمية  النظرية  اخللفية  املعرفة.  الإدارة  االأ�سا�سية  املفاهيم 

التطبيقية الالزمة الإدارة املعرفة والتعامل معها. ويتناول املقرر حلقات اإدارة 

املعرفة وخ�سائ�سها والنماذج التطبيقية املتبعة يف اإدارة املعرفة. كما ي�سرح 

االأهداف  خلدمة  وتوزيعها  وتبويبها  املعرفة  جمع  يف  املتبعة  االأ�ساليب  املقرر 

العامة للمن�سئة.

متطلبات �سابقة،  منا 240

منا 462 تطبيقات نظم املعلومات

ة يف نظم املعلوماِت.ويقوم بدرا�سة اأحد نظم  هذا املقرر هو اأحد املقرر املتقّدممُ

املعلومات التطبيقية التي يتم حتديدها عن طريق جمل�س الق�سم العلمي.

متطلبات �سابقة،  منا 461

قسم

نظم المعلومات
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منا 465 نظم املعلومات اجلغرافية

مفهوم و مبادئ نظم املعلومات اجلغرافية و التي ت�سمل العديد من املجاالت 

مثل التعرف علي تقنية نظم املعلومات اجلغرافية و كيفية تقيمها و العالقات 

بني البيئات اجلغرافية و الغري جغرافية. و تهدف اأي�سا اإىل اإملامه باأدوات نظم 

املعلومات اجلغرافية الربجمية و الو�سائل املادية.

متطلبات �سابقة،  منا 220

منا 472 ت�صميم واإدارة �صبكات البيانات 

يعطي هذا املقرر املفاهيم التطبيقية و العملية االأ�سا�سية لت�سميم واإدارة وا�ستخدام 

�سبكات البيانات. ويتناول املو�سوعات الفنية واملفاهيم املتعلقة بت�سميم �سبكات 

ا�ستخدام  تنظيم  و  باإدارة  العالقة  ذات  االإدارية  اجلوانب  يتناول  كما  البيانات 

�سبكات البيانات. كما يزود املقرر الطالب باملهارات الفنية الالزمة للمقارنة بني 

التقنيات املختلفة يف جمال �سبكات البيانات والقدرة على و�سع �سروط االختيار 

بني الت�ساميم املختلفة لل�سبكات ومعرفة البدائل املنا�سبة.

متطلبات �سابقة،  منا 370

منا 461 نظم معلومات االأعمال

اإك�ساب الطالب روح املبادرة يف كيفية ا�ستخدام التقنيات لدعم اإدارة االأعمال، 

الطالب  وزيادة مقدرة  املبادرات  التقنيات لدعم هذه  ا�ستخدام هذه  وكيفية 

لالأداء املتميز يف اإدارة وفهم و حتديد كيفية تطبيق التقنية لتكون م�سدر قوة 

ودعم لل�سركة .تلبية حاجات العمل بتزويدهم بطالب لديهم املعرفة بقواعد 

اأنظمة املعلومات الداخلية خالل جمموعه من تطبيقات العمل الوظيفية وفهم 

الدور الذي تلعبه نظم املعلومات يف تكامل القطاعات املختلفة للموؤ�س�سة وذلك 

من خالل جمموعة متجان�سة من العمليات االإدارية.

متطلبات �سابقة،  منا 360

منا 464 االأنظمة املوزعة

املفاهيم االأ�سا�سية والنظرية لالأنظمة املوزعة . ويعر�س خ�سائ�س ومميزات 

العمق    . والعمليات  املوؤ�س�سات  تقنيًا خلدمة  توظيفها  وكيفية  املوزعة  النظم 

التقني الالزم لت�سميم وتطوير وحماية النظم املوزعة.

متطلبات �سابقة،  منا 370

منا 466 نظم اأمتتة املكاتب

املفاهيم االأ�سا�سية لطرق حتويل املكاتب اإىل العمل االآيل. اأ�ساليب التخطيط 

الأمتتة املكاتب وطرق تنفيذ هذه اخلطط من اختيار للتقنيات املنا�سبة وعتاد 

لكيفية  والفنية  االإدارية  املفاهيم  الب�سرية.  للموارد  وتدريب  ات�سال  واأجهزة 

اإعداد خطط التحول اإىل العمل االآيل يف املكاتب وكذالك فهم اأهمية العامل 

الب�سري يف عملية التحول.

متطلبات �سابقة،  ادر 232 ، منا 351

منا 483 تطبيقات االأنظمة االلكرتونية

والتعرف  العنكبوتية  ال�سبكة  على  االإلكرتونية  لالأنظمة  العديدة  التطبيقات 

ومن  واملجتمعات.  املوؤ�س�سات  تطوير  يف  االأنظمة  هذه  تلعبه  الذي  الدور  على 

االإمداد  اأنظمة  االإلكرتونية،  احلكومة  بعد،  عن  التعليم  االأنظمة:  هذه  اأهم 

والتمويل، الت�سويق االإلكرتوين، وخالفه. املكونات االأ�سا�سية وحتليل احتياجات 

وموا�سفات هذه االأنظمة طرق الت�سميم والتنفيذ واالإدارة.

متطلبات �سابقة،  منا 382

منا 486 ا�صرتاتيجيات االأعمال االلكرتونية

هذا املقرر ي�ساعد على فهم كيَفية تمُطوّير وتطبيق اإ�سرتاتيجياَت نظم املعلومات 

والبنى التحتية للنماذِج اجلديدة من االأَعمَال امل�ستندة على االإنرتنِت. و يعطي 

املعلوماِت،  حرَب  يطمُ  حتمُ التي  االإ�سرتاتيجيِة  والق�سايا  املفاهيِم  يف  مقدمة 

واإدارةمُ املعرفًة التنظيميًة، واقت�ساد املعلوماَت للمنظماِت االفرتا�سية. وَيغّطي 

الق�سايا الداخلة  يف التخطيط، لفهم واإدارة مثل هذه املنظمات االفرتا�سية، 

االفرتا�سية  املنظماِت  م�ساندة  يف  واملعلوماَت  االت�ساالت  تقنياِت  ودور 

العمِل  ِمْن مناذِج  �ساملة  املقرر جمموعة  يعر�س  . كما  والَتنظيم االفرتا�سي 

لالأعمال اإلكرتونيِة.

متطلبات �سابقة،  ادر 232 ، منا 483

منا 498 م�صروع تخرج-1

يهدف هذا املقرر اإىل اإعطاء الطالب فر�س الإظهار مهاراته التي اكت�سبها خالل 

درا�سته ملقررات الربنامج ومن ثم اإظهراها من خالل تقدمي مقرتح وتقرير 

وعر�س ملقرتح م�سروع التخرج يتم الربط بني هذا املقرر واملو�سوعات املختارة 

حيث يختار الطالب م�سروع التخرج طبقًا مل�سار املو�سوعات املختارة.

متطلبات �سابقة،  �سنة التخرج

منا 490 مو�صوعات خمتارة يف نظم املعلومات

ب�سكل  ويهدف  املقرر.  هذا  يف  املعلومات  نظم  حقل  من  خمتارة  مو�سوعات 

عام اإىل تدري�س احدث املو�سوعات يف هذا احلقل بناًء على ما يراه جمل�س 

الق�سم.

متطلبات �سابقة،  موافقة الق�سم

منا 499 م�صروع تخرج-2

تقرير  تقدمي  الطالب  على  – ويلزم  ال�سابق  املقرر  اقرتاحه يف  ما مت  تنفيذ 

وعر�س مل�سروع التخرج.

متطلبات �سابقة،  منا 498

قسم

نظم المعلومات
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