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  نشــأة الكليــة 
طالقاً من حاجة المجتمع الماسة لخريجي التخصصات العلمية فقد تأسست كلية تكنولوجيا المعلومات مع بداية افتتاح الجامعة وذلك ان

المعلوماات، حياا انق ان عنااا فاي ذلاك كلياة العلاوم وتكنولوجياا   5142-5142ساماا حتام مطلاع العاام الد اساي اوكاا  ، 4991عام 
وقاد هاادت الكلياة تطاو اً كميااً ونوعيااً وانا اً مناف تلاك ال تار   صة بالعلوم وأخرى خاصة بتكنولوجيا المعلوماات، االتا يخ توليد كلية خ

العادد أصاقح دا ي وال ناي اافا العاام، وعلام المساتوى اإعضواً ل( 14عدد أعضاء الايئة التد يسية ) أصقحفعلم صعيد الايئة التد يسية 
لمرحلااة  ( طالااو وطالقااة292) أصااقحفقااد  5151-4951المسااجلين لل صااد الد اسااي ا و  موظ ااًا، أمااا أعااداد الطلقااة  (42) إلاام 

، أماا علام صاعيد ( طاالب2( وعادد طلقاة الماجساتير فاي ةندساة القرمجياات )5القكالو يوس، وعدد طالب الماجستير لعلم ال اسوب )
بأجاز  حاسوب  وأحد ةفه المختقرات مجاز لغايات الق ا والد اسات العليا، افا العامل ات( مختقر 9) صقح عددةا أ المختقرات فقد
 مجاااز  بأحاادج ا جاااز  والتقنيااات العلميااة ال دي ااةوباااقي المختقاارات  ،وقاعااة جانقيااة للمناقاااة والق ااا LabTopمتطااو   م مولااة 

  الخاصة بطلقة تكنولوجيا المعلومات

 
 القاعات املعتمة واملختبرات  لكلية تكنولوجيا املعلومات جدول 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 القاعة السعة املختبر السعة

 د125 47 ةا514 20

 ةاFree lab  63 303ةا  515 20

 ةا304 63 ةا512 20

 ةا306 50 ةا 519 20

 ةاFree lab 30 310 ةا511 20

 ةا318 43 ةا541 20

20  Free lab ةا319 63  214ه 

 ةا324 61 ةا542 20

 ةا332 66 ةا 542 20
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 رؤيــة ورسالــة وأهــداف الكليــة

 
 تكو  كلية تكنولوجيا المعلومات صرحًا علميًا ذا  ياد  وتميز في مجا  التعليم والق ا العلمي ومركزًا لالبتكا  إ:  ؤية الكلية  

  واإبداع لخدمة المجتمع الم لي واإقليمي والدولي
 الكلية: إعداد كواد  بارية مؤةلة في مجا  تكنولوجيا المعلومات ب روعاا المختل ة لتلقية متطلقات سوق العمد ومواكقة   سالة

التطو  في مجاالته المختل ة واجراء الق وج العلمية النظرية والتطقيقية التي تساعد في خدمة المجتمع وتساةم في بناء 
 المجتمع المعرفي وتطويره 

 

 ليةأةداف الك: 
 تطوير وت سين القيئة التعليمية بما يتوافن مع المستجدات العالمية والم لية   1

  عربياً وعالمياً  اإ تقاء بالمستوى العلمي لخريجي كلية تكنولوجيا المعلومات بما يجعلام متميزين ومؤةلين م لياً،  2

  العلمي التطقيقي اإ تقاء بمستوى الق ا العلمي وزياد  فعاليته وإنتاجيته وبوجه خاص الق ا  3

   فع مستوى االداء بما يتناسو مع متطلقات االعتماد ا كاديمي  4

  حقين التعاو  الماترك بين الكلية والمجتمع الم لي  5

 

 القيم الجوهرية

 

التي تدعم سير العملية التعّلمية )الصدق، االمانة، اإخالص،  المانيةااللتزام با خالقيات االخالق واالمانة العلمية:   4
 اإتقا ، اإحترام، المسؤولية( والم افظة علم حقوق الملكية ال ردية 

واإتقا  واإحتراف: اإلتزام بالجود  الااملة والت سين المستمر وبالتميز في كد جوانو العمد،  الجود  والتميز  5
 وباحترافية ومانية  فيعة 

  سقة وتعزيزةا القياد :  توظيف القد ات ال ردية ل رين العمد في اماكناا المنا  1
 العمد بروح ال رين: العمد ك رين واحد وتعزيز  وح التعاو    1
  علم االبداع: تنمية  وح اإبداع وتعزيز اإيما  بقد   اإنسا   اإبداع  2
 تاجيع الق ا العلمي و  توسيع نطاق المعرفة وال ام اإنساني االكتااف:   2
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 الغايات

 يتوافن مع المستجدات العالمية والم لية تطوير وت سين القيئة التعليمية بما   1

 اإ تقاء بالمستوى العلمي لخريجي كلية تكنولوجيا المعلومات بما يجعلام متميزين ومؤةلين م لياً، عربياً وعالمياً   2

 اإ تقاء بمستوى الق ا العلمي وزياد  فعاليته وإنتاجيته وبوجه خاص الق ا العلمي التطقيقي  3

 ناسو مع متطلقات االعتماد ا كاديمي فع مستوى االداء بما يت  4

 ت قين التعاو  الماترك بين الكلية والمجتمع الم لي  5

 ألاقســام العلميــة املوجــودة
 

  (برنامج علم ال اسوب :الماجستير/ برنامج علم ال اسوب، برنامج الفكاء االصطناعي : بكالو يوس) علم ال اسوبأواًل:   4
  نامجي القكالو يوس والماجستير()بر  ثانيًا: قسم ةندسة القرمجيات  5
  )برنامج القكالو يوس( ثال ًا: قسم نظم المعلومات ال اسوبية  1
  )برنامج القكالو يوس(  ابعًا: قسم تكنولوجيا اإنترنت  1

 

 مجــلس الكليــة
 

 / عميد الكلية/  ئيس المجلس  د  م مد حسا   4
  / أمين سر المجلس/ نائو العميد ةايد خ اجةد    5
 /  ئيس قسم علم ال اسوب يد منصو خالد ولد    1
 /  ئيس قسم ةندسة القرمجيات م مد  سميد    1
  ئيس قسم نظم المعلومات ال اسوبية  / عا ف ابو عوادد   2
 /  ئيس قسم تكنولوجيا اإنترنت  م مد الع ما د    2
 قسم نظم المعلومات ال اسوبية  مم د  /عصام الاناند د    2
 القرمجيات  مم د قسم ةندسة / احمد النابوتد    8
 علم ال اسوب مم د قسم /  ياسر الل ام د    9

 مم د قسم تكنولوجيا اإنترنت /  فراس المااققة د     41
  ابراةيم الاريف / طالو )هركاء العمد(   44
  علي علي ةديو / خريج من الجامعة ومارف مختقر   45
  عمد(لقنم عقد الاادي/ عضو مم د لمؤسسات وهركات تاغيد وتد يو الطلقة )هركاء ال   41
 )هركاء العمد(  عضو من المجتمع الم ليدير فني في مديرية تربية الز قاء/م / ابعة خليد سايد عقداهللد    41
  أحمد منير الايااني/ المؤسسة ا ةلية لإلسكا  واإعما  )مم د المجتمع الم لي( )هركاء عمد(   42
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  أعضــاء هيئــة التدريــس 
 

الرتقة 
 االكاديمية

 المجموع الكلي المجموع م انر غير مت رغ مد س أستاذ مساعد أستاذ ماا ك أستاذ

غير  أ دني الجنسية
 ا دني

غير  أ دني
 ا دني

غير  أ دني
 ا دني

غير  أ دني
 ا دني

غير  أ دني غير ا دني أ دني
 ا دني

 

 14 5 59 1 1 1 1 5 48 1 2 1 5 العدد

 %411 192 1 912 1 1 1 1 41 1 12 1 29 1 1 49 1 1 12 1 النسقة
 
 

 تطور أعداد اعضاء هيئة التدريس في الكلية 

 

 العاملــون فـي الكليــة
 

 
 ألامانة العامة لجمعية كليات الحاسبات واملعلومات/ اتحاد الجامعات العربية، وتضم كل من:

 

 السنة
 تكنولوجيا االنترنت نظم المعلومات ال اسوبية ةندسة القرمجيات علم ال اسوب

موع
مج
ال

ستاذ 
ا

ارك 
مش

عد 
مسا

 
رس

مد
 

ستاذ
ا

ارك 
مش

عد 
مسا

 
رس

مد
 

ستاذ
ا

ارك 
مش

عد 
مسا

 
رس

مد
 

ستاذ
ا

ارك 
مش

عد 
مسا

 
رس

مد
 

5142/5142 
3 4 01 

4
4
0 

0 2 5 1 1 1 5 1 1 1 4 1 18 

5142/5142 2 2 00 3 2 2 5 0 1 0 4 1 1 0 3 1 12 
5142/5148 0 2 01 2 2 2 5 0 1 0 4 1 1 0 3 1 11 
5148/5149 0 2 9 2 0 2 4 0 1 0 4 1 1 0 3 1 14 
5148/5149 0 2 9 2 0 2 5 1 1 0 3 0 1 0 3 1 14 

 العدد
 المجموع فئات أخرى  ئيس ديوا  كرتير  وطابعةس فني )مارف مختقر(

 44 (4مراسد ) 4 2 1
 %411 19 1 19 1 12 1 12 1 النسقة

 ا مين العام للجمعية  م مد حسا د 4

 ال اسقات والمعلومات مدير مكتو جمعية كلية د ياسر الل ام 5

 CCISمنسن جمعية  فداء ه اد  1

  (IAJIT)م ر  المجلة العربية الدولية لتكنولوجيا المعلومات  ةال عيسم 1

  (IAJIT)سكرتير  مكتو المجلة العربية الدولية لتكنولوجيا المعلومات  غدير القيساني 2

  (ACIT)يا المعلومات منسن المؤتمر العربي الدولي لتكنولوج مجد أبو السمن 2
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 تطور أعداد الطلبة املقبولين في الكلية

 
 

 في الكليةاملقبولين تطور أعداد الطلبة ملخص 
 

 المجموع صطناعيالفكاء اال تكنولوجيا االنترنت نظم معلومات حاسوبية ةندسة القرمجيات علم ال اسوب السنة

2015/2016 442 22 54 2 - 220 
2016/2017 412 411 51 51 - 290 
2017/2018 89 414 42 42 - 220 
2018/2019 15 21 48 15 - 152 
2019/2020 58 58 41 41 13 93 
 13 88 84 409 381 المجموع

  
 

 
ي الكليةلمقبولين ف(: تطور أعداد الطلبة 1-1الشكل)  

 السنة
 تكنولوجيا االنترنت نظم المعلومات ال اسوبية ةندسة القرمجيات االصطناعيفكاء ال علم ال اسوب

كلي
ع ال

مو
مج
ال

 

ول 
أ

في ثاين 
صي

موع 
جم

ول  
أ

 

في ثاين
صي

موع 
جم

ول  
أ

 

في ثاين
صي

موع 
جم

ول  
أ

 

في ثاين
صي

موع 
جم

ول  
أ

 

في ثاين
صي

موع 
جم

 

5142/5142 10 51 4 442     33 33 0 22 04 7 1 54 3 4 1 2 551 
5142/5142 13 33 1 412     33 57 3 411 00 3 0 51 03 01 1 59 599 
5142/5148 39 47 3 89     50 51 1 414 3 7 1 42 03 03 0 52 515 
5148/5149  24 07 0 15     27 23 01 21 00 7 1 48 03 00 3 15 425 
5149/5151 31    05    23    03    01    93 
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 تطور أعداد الخريجين في الكلية

 السنة
 النترنتتكنولوجيا ا نظم المعلومات ال اسوبية ةندسة القرمجيات علم ال اسوب

 المجموع الكلي

في ثاين أول
صي

موع 
جم

 

في ثاين أول
صي

موع 
جم

 

في ثاين أول
صي

موع 
جم

 

في ثاين أول
صي

موع 
جم

 

5141/5142 22 27 07 22 21 07 03 24 4 3 1 48 03 9 7 59 421 
5142/5142 07 07 03 12 21 23 23 22 04 3 1 55 3 00 9 58 421 
5142/5142 00 02 21 11 29 25 01 21 4 3 1 48 01 05 01 12 421 
5142/5148 21 09 04 21 22 25 01 22 9 7 1 55 3 1 2 42 418 
5149/5148 21 30 03 22 20 24 22 22 7 4 1 42 3 7 4 41 421 

 
 

 ملخص تطور أعداد الطلبة الخريجين في الكلية لكل سنة حسب التخصص
 

 
 هندسة الربجميات علم احلاسوب السنة

نظم معلومات 
 تكنولوجيا االنرتنت وبيةحاس

 اجملموع السنوي
 

 5141/5142 22 24 48 59 421 
 5142/5142 12 22 55 58 421 
 5142/5142 11 21 48 12 421 
 5142/5148 21 22 55 42 418 
 5149/5148 22 22 42 41 421 
 848 455 92 142 581 اجملموع للتخصص 

 
        

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عداد الطلبة الخريجين(: تطور أ2-1الشكل )
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 املؤتمــرات التـي عقدتهــا الكليـة 
 
 

 

 م 5111 في  حاب جامعة الز قاء عام  ACIT'2000المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات    4
  IACeT2012المؤتمر العربي الدولي للتكنولوجيا اإلكترونية    5
ولي لتكنولوجيا المعلومات وتارف علم انعقاده، ويُعقد كد عام في جامعة تستضيف الجامعة ا مانة العامة للمؤتمر العربي الد    1

 انعقادًا  عارو  عربية وقد انعقد
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 قســم علم الحاسوب
مان ذوي الخقارات والك ااء   ( عضاو ةيئاة تاد يس مان حملاة الادكتو ا  والماجساتير45، ويضام )فاي علام ال اساوب يمنح القسم د جة القكالو يوس

ب يا تغطي كافة احتياجاات الطلقاة فاي مختلاف مراحاد  ، ويضم القسم مختقرات مجاز  تجايزاً عالياً ي جامعات مرموقة في العالمالعالية ومن خريج
ساام دائماااً إلاام ت ااديا وزياااد  تجايزاتااه المختل ااة، ويااربا بااين المختقاارات المختل ااة هااقكة ألياااف بصاارية متصاالة مااع خااوادم ، ويسااعم القد اسااتام
  حدي ة

  رؤيــة ورسالــة وأهــداف القســم                     

  ؤية القسم:
  الرياد  والتميز في الق ا العلمي وخدمة المجتمع في مجاالت علم ال اسوب المستجد  بما يتماهم مع االحتياجات المعاصر  -

  سالة القسم:
وغيرةاا مان خاال  تاوفير بيئاة تعليمياة ب  ياة  ائاد  صاطناعي الخوا زمياات والقرمجاة والافكاء االتأةيد الطلقة فاي مجااالت علام ال اساوب ك -

 وم  ااز  لإلبااداع والتميااز مدعمااة بخطااا تد يسااية م دثااة وك اااءات تد يسااية قاادير  وماااا يع ب  يااة تطقيقيااة تلقااي حاجااة الم اايا الم لااي
  واإقليمي والدولي

 :أةداف القسم
  توفير كواد  متخصصة في علوم ال اسوب ذات ك اء  عالية  4
 قة بماا ات التواصد والماا ات القيادية للعمد ب اعلية نمن بيئات العمد المختل ة وخدمة المجتمع تزويد الطل  5
   تزويد الخريجين بادوات المعرفة الالزمة لعمد الق وج العلمية النظرية والتطقيقية  1
  تنظيم المؤتمرات العلمية العالمية المتخصصة في علوم ال اسوب  1
  و مجالت عالمية مصن ة نار أب اج علمية في مؤتمرات  2

 
 القيم الجوهرية 

  حرية الرأي و ال كر منطلن التطو   4
  العمد بروح ال رين الواحد أساس النجاح  5
  التعلم المستمر أساس االبداع و تطو  المواةو  1
  الق ا و التطويرةما  كائز التقدم العلمي  1
  خدمة المجتمع الم لي أولوية متأصلة  2

 (ILO's) مخرجــات التعليــم للقســم
 

 أ  يكو  قاد اً علم تطوير أنظمة برمجية تلقي حاجات المؤسسات والاركات   4
 أ  ي ام القنية الداخلية والتنظيمية وأنظمة التاغيد المختل ة لل اسوب   5
 أ  يكو  قاد اً علم إدا   وتطوير هقكات ال اسوب في أي مؤسسة أو هركة   1
 ومات وقواعد القيانات المتواجد  في المؤسسات والاركات الم وسقة أ  يكو  قاد اً علم إدا   وتطوير أنظمة المعل  1
 أ  يتقن ماا ات االتصا  باللغتين العربية واإنجليزية   2
 أ  يمتلك ماا ات الت ليد، واإد اك، والق ا، والمعرفة   2
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 أعضــاء هيئــة التدريــس في القســم 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخصص الدقين الجامعة/ القلد تا يخ ال صو  علياا المؤةالت الرتقة االسم الرقم

 علم ال اسوب انجلترا -جامعة برادفو د  2003 الدكتو اه أستاذ ماا ك حسا د  م مد  4
 أمن معلومات بترا / ماليزيا 2002 الدكتو اه أستاذ أ د  عصام الداود 5
 الفكاء االصطناعي علم حاسوب/ سوينقير  /استراليا 2014 الدكتو اه أستاذ مساعد د  خالد منصو  1
انجلترا-جامعة برادفو د 2009 الدكتو اه دأستاذ مساع الل امياسر د   1  علم ال اسوب 
 الخوا زميات جو  فير  ديكا دي/ فرنسا 2003 الدكتو اه أستاذ مساعد د   زين قدو   2
 علم حاسوب بريطانيا-برادفو د  2011 الدكتو اه أستاذ ماا ك د  بال  صوا  2
 علم ال اسوب انيابريط 2012 الدكتو اه أستاذ مساعد د  مرام الس ا يني 2
 برمجة الاقكات بريطانيا / جامعة انجلينا يسكن 2010 الدكتو اه أستاذ مساعد د عامر ابو سالم 8
 إسترجاع المعلومات انجلترا/ جامعة ةد س لد 2011 الدكتو اه أستاذ مساعد د  بيداء حمداني 9
 حوسقة الاقكات الالسلكية والمتنقلة زية/ ماليزياجامعة العلوم المالي 2012 دكتو اه أستاذ مساعد د  غسا  سما   41
 التنقيو في القيانات الجامعة التكنولوجية الماليزية/ ماليزيا 2017 دكتو اه أستاذ مساعد د  يز  الخصاونة 44
 الفكاء اإصطناعي الجامعة ا  دنية 2018 دكتو ا  استاذ مساعد د  م مد اهتي 45
 علم حاسوب جامعة الز قاء/ ا  د  2015 يرماجست مد س م  فاطمة حيمو  41
 علم حاسوب جامعة الز قاء/ ا  د  2016 ماجستير مد س م  عقلة سليما  41
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 الخطــة الدراسيــة مكوناتهــا وعناصرهــا 

 9191- 9102الخطة الدراسية 

 :س م( 52قات الجامعة )أواًل: متطل
 :س م( 42المتطلقات اإجقا ية )  أ

 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

  -- 1 العلوم العسكرية  0200100

  1511421 1 )4(اللغة العربية  0200102

  1511424 1 )4(جليزية اللغة اإن 0200103

  -- 1 التربية الوطنية 0200104

  -- 1 ال قافة االسالمية وقضايا العصر 0200111

  -- 1 المجتمع والعمد التطوعي تنمية 1511442

 
 س م(45المتطلقات االختيا ية ) س م(:  45المتطلقات االختيا ية )  ب

 

 
 

 

 املتطلب السابق س.م ةاسم املاد رقم املادة

 0200102 1 (5اللغة العربية ) 1511445
 ما عدا طلقة كلية اآلداب 1 تا يخ ا  د  وفلسطين 1511441
 -- 1 القدس تا يخ وحضا   1511441
 ماعدا طلقة كلية العلوم التربوية 1 مقادئ علم التربية 1511455
  قوقما عدا طلقة كلية ال 1 مقادئ علم القانو  1511452
 -- 1 مقادئ علم اإتصا  1511452
 -- 1 خالقيات الطالو الجامعيأ 1511452
 -- 1 جرائم اإ ةاب      1511411
 -- 1 مقادئ علم ال لك 1111451
 -- 1 ال قافة العلمية 1111451
 -- 1 مقادئ علم القيئة 1111412
 -- 1 مقادئ الص ة العامة 1111412
 1111424 1 ماا ات حاسوب 0300152
 -- 1 االسعافات االولية    1111424
 -- 1 مقدمه في الطاقة المتجدد       1111424
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 :س م( 54ثانياً: متطلقات الكلية اإجقا ية )
 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 -- 1 4ال اسوب  برمجة 4214441
 4214441 1 5برمجة ال اسوب  4214445
 4214441 1 ت متقطعة يانيا 4214551
 4214445 1 تراكيو القيانات 4214554
 -- 1 الق ا العلمي وأخالقياتمناةج  4215121
 4214441 1 مقدمة لاندسة القرمجيات 4211521
 4214441 1 4ويو برمجة  4211481
 -- 1 حلقة ب ا 4219999

 
 

 :س م( 29: متطلقات القسم التخصصية )ثال اً 
 :س م(22) المتطلقات اإجقا ية  أ

 المتطلو السابن س م اسم الماد   قم الماد 
 -- 1 4برمجة  مختقر 4214444
 4214444 1 5مختقر برمجة  4214441
 4214445 1 لغة برمجة مختا   4214541
 -- 1 تصميم المنطن الرقمي 4214511
 4214511 1 تنظيم وعما   ال اسوب 4214514
 4214541+4211521 5 القرمجة المتقدمة 4214141
 4214554 1 تصميم وت ليد الخوا زميات 4214154
 4214554 1 نظرية ال سابات 4214155
 4214554 1 االصطناعي الفكاء 4214152
 4214554 1 ال اسوب هقكات 4214111
 موافقه القسم 1 ميداني لل اسوب تد يو 4214194
 4214155 1 بناء المترجمات 4214154
 4214152 1 تعلم االلة 4214151
 4214554 1 نظم التاغيد 4214111
 4214111 1 النظم الموزعة والس ابية 4214114
 4214111 1 الاقكات الالسلكية 4214114
 4215121 1 ماروع علم ال اسوب 4214191
 4214554 1 قواعد القيانات نظم 4215124
 4214111 1 المعلومات والاقكات  نأم 4215124
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 4215124 1 نظمال ت ليد 4215125
 4215124 1 إدا   نظم قواعد القيانات 4215121
 -- 1 4مختقر ويو  4211484

 
 س م(: 45متطلقات التخصص االختيا ية يختا  الطالو )  ب

 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 421445 1 خاصة في القرمجة لغات 4214544
 4214554 1 لغات القرمجة 4214151
 4214111 1 ادا   الاقكات 4214114
 موافقة القسم 1 مونوعات خاصة في ال اسوب 4214194
 موفقة القسم 1 مونوعات مستجد  في تكنووجيا المعلومات 4214195
 4214441 1 نظم المعلومات ال اسوبية 4215521
 4214554 1 ب وج العمليات 4215151
 4215124 1 قواعد القيانات الموزعة 4215125
 4214554 1 معالجة الصو  الرقمية 4215122
 4215124 1 التنقيو في القيانات ومستودعاتاا 4215125
 4215124 1 ادوات ولغات قواعد القيانات 4215121
 4215124 1 استرجاع المعلومات 4215124
 4215124 1 مقدمة للقيانات الضخمة 4215191
 -- 1 أنظمة الماا يع الريادية 4211421
 4211521 1 م القرمجياتاةندسة متطلقات نظ 4211524
 4211521 1 إدا   ماروع القرمجيات 4211121
 4211481 1 5برمجة الويو  4211581
 4214445 1 برمجة الاواتف الفكية 4211182
 4214114 1 انترنت االهياء 4211191

 :س  م( 45 ابعاً: المتطلقات المساند  )
 

 تطلب السابقامل س.م اسم املادة رقم املادة

 -- 1 (4الت اند والتكامد ) 0300101
 -- 1 االحصاء واالحتماالت 0300103
 -- 1 4الجقر الخطي 0301241
 1114514 1 4الت ليد العددي 0301372

 س م(: 1خامساً: المتطلقات ال ار  )
   زيلاا كمواد حر تكو  من اختيا  الطالو عدا المواد الممنوعة علم طلقة كلية تكنولوجيا المعلومات تن
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 سررااديةالخطــة لا 
 
 
 

 
 السنة ا ولم  )  س  م(

 المجموع التراكمي
 ال صد ال اني  ال صد ا و 

 س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد   س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد 
 
 
 
 
 
 
 
 

امت ا  مستوى لغة عربية  ---
 وانجليزية وحاسوب

 1 0200151 4اللغة االنجليزية  0200103  1 ---

 1 --- ال قافة اإسالمية وقضايا العصر 0200111  1 --- التربية الوطنية 1511411
 1 4214441 5ال اسوب  برمجة 4211445  1 --- متطلو جامعة اختيا ي ---

 4 4214444 5)مختقر(برمجة  4211441  1 --- 4برمجة ال اسوب  4214441
 1 4214441 4الويو  برمجة 4214481  4 --- 4مختقر برمجة  4214444
 4 --- 4)مختقر( الويو 4214484  1 --- 4الت اند والتكامد 1111414

 1 --- تصميم المنطن الرقمي 1501230     
 11 42 المجموع  41 المجموع

 
 س  م( ) السنة ال انية

 المجموع التراكمي
  انيال صد ال  ال صد ا و 

  س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد   س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 --- متطلو جامعة اختيا ي ---  1 0200150 4اللغة العربية  0200102
 1 --- اإحصاء واإحتماالت 0300103  1 --- متطلو جامعة اختيا ي ---

 1 1501221 هقكات ال اسوب 1501340  1 1501110 مختا  لغة برمجة  1501210
 1 1501221 تصميم وت ليد الخوا زميات 1501321  1 1501110  يانيات متقطعة 1501220
 1 1501230 تنظيم وعما   ال اسوب 1501231  1 1501112 تراكيو القيانات 1501221
 1 --- متطلو قسم اختيا ي 1503271  1 1501112 مقدمة لاندسة القرمجيات 1503270

         

 12 48 المجموع  48 المجموع
 

 السنة ال ال ة )س  م(
 المجموع التراكمي

 ال صد ال اني  ال صد ا و 
  س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد   س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد 

 
 
 
 
 
 
 

 1 --- متطلو جامعة اختيا ي --  1 --- متطلو قسم اختيا ي ---
 1 --- مناةج وأخالقيات الق ا العلمي 1502360  1 --- 4الجقر الخطي  0301241
 1 4215124 ت ليد النظم 1502372  1 1503270 + 1501210 القرمجة المتقدمة 1501310

 1501221 1 نظرية ال سابات 1501322  1 1501221 نظم قواعد القيانات 1502351
 1501221 1 الفكاء االصطناعي 1501326  1 0301241 الت ليد العددي 0301372
      1 1501430 النظم الموزعة والس ابية 1501431

 11 42 المجموع  48 المجموع
 

 السنة الرابعة )س  م(
 المجموع التراكمي

 ال صد ال اني  ال صد ا و 
  س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد   س م نالمتطلو الساب عنوا  الماد   قم الماد 

 
 
 
 
 
 
 

 1 --- العلوم العسكرية 1511411  1 --- متطلو قسم اختيا ي ---
 1 --- متطلو قسم اختيا ي سنة  ابعة --  1 --- حلقة ب ا 1509999
 1 --- ماد  حر  --  1 موافقة القسم تد يو ميداني لل اسوب 1501391
 1 1502360 ماروع علم ال اسوب 421191  1 1501340 امن المعلومات و الاقكات 1502361
 1 1502351 إدا   نظم قواعد القيانات 1502453  1 1501221 نظم التاغيد 1501430
 1 1501322 بناء المترجمات 1501421  1 1501340 الاقكات الالسلكية 1501441
      1 1501326 تعلم االلة 1501424

 15 42   42 المجموع
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 ــواد املوصــف 
 

 

 
(، الم اااةيم ا ساسااية فااي اللغااة، م اااةيم القرمجااة الااايئية، أنماااا القيانااات، التعااابير Javaالقرمجااة باسااتخدام إحاادى اللغااات ال دي ااة )

لتكرا (، ا صناف و الكائنات، اإجراءات،  المص وفات، أنواع ا خطاء، الريانية، ةياكد الت كم )الجملة الارطية، جملة االختيا ، ا
 طرق التوثين وأساليو القرمجة 

 

 --- 4مختقر برمجة                   1501114
 

بالعمد لطلقة اليقوم حيا يقوم المد سين بإعداد أو اق عمد ، 4تطقيقات عمليه للم اةيم التي د ساا الطالو في ماده برمجه ال اسوب 
 علياا 

 1501110 5برمجة ال اسوب                 1501112
 

، وتامد  معالجة السالسد الرمزية، المل ات، مقادئ التو يا،  معالجة ا خطاء، تصميم واجاة ع متقدمة في لغة القرمجة الايئيةمواني
 المستخدم الروسومية، القيانات المجرد ، الت ميد اإنافي

 

 --- 5برمجة  مختقر                 1501113
 

  5تطقيقات عملية لم اةيم القرمجة الكينونية التي د ساا الطالو في ماد  برمجة ال اسوب 
 

 1501110 لغة برمجة مختا                              1501210
 

    تتاوفر ، حياا5و برمجاة ال اساوب  4بيتعلم الطالو في ةفا المساق القرمجة بلغاة أخارى غيار التاي تعلمااا فاي ماادتي برمجاة ال اساو 
 في اللغة المختا   إمكانيات القرمجة المرئية والمكتقات الجاةز  لمختلف التطقيقات  ةفا باإنافة إلم الماا ات ا ساسية في القرمجة،

اق تطقيقا عمليا للم اةيم م د إدخا  القيانات وإخراجاا، جمد الت كم والارا، التكرا ، المص وفات، المل ات، وغيرةا  يتضمن المس
  التي د ساا الطالو

 
 1501110  يانيات متقطعة             1501220

 
، المكممااااات ،: المنطااان، حياااا يتضااامنياااد س الطاااالب فاااي ةااافا المسااااق المقاااادئ الرياناااية المسااااتخدمة بك ااار  فاااي علااام ال اساااوب

 المخططات الخوا زمية مقدمة إلم نظرية  ،يات و د جة تعقيدةاالخوا زم ،الدوا  و العالقات ،اإستقراء، طرق القرةا  ،المجموعات

 --- 4برمجة ال اسوب       1501110
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   1501112        تراكيو القيانات                         1501221
 

 ،ال ارسم اةيم أساسية، ال زم والطوابير، القوائم، القوائم المتصلة، المكدسات، الاجرات والاجرات ال نائية، هجرات الق ا ال نائي، 
 م سوب  يانيا، تطقيقات عملية الق ا ال

 ---                تصميم المنطن الرقمي          1501230
 

 المنطقية  دات، المرمزات، الموزعات، الدوائر نظام العد، الجقر القولي والقوابات المنطقية، تقسيا التعابير المنطقية، المسجالت، العدا
 

 1501230 تنظيم وعما   ال اسوب           1501231
 

ال اسااوب،  ةيكليااة فااا  نيااومن، أساااليو وطاارق العنونااه، مجموعااة التعليمااات، الت ميااد والااربا والتن يااف للقرنااامج، الوحاادات الرئيسااة فااي
 المستويات المعما ية الرئيسة، تنظيم الفاكر  

 
 1503270+ 1501210 القرمجة المتقدمة                           1501310
المتعادد ،  التي تامد استخدام كاد مان عناصار الات كم، ةياكاد الات كم، الوساائا  #cمة التي تستخدم لغة متطو   م د القرمجة المتقد

   يانات، مقدمة إلم برمجة اإنترنت، الواجاات الرسومية ، قواعد القالتو يا
 

 1501221 تصميم  وت ليد الخوا زميات       1501321
 

ة والااات كم، القرمجاااة الديناميكياااة، قيااااس التعقياااد، مساااتويات التعقياااد، ت لياااد الخوا زمياااات، الق اااا طااارق تصاااميم الخوا زمياااات، التجزئااا
  مخططات الخوا زميةوالتصنيف، مقدمة إلم نظرية ال

 
 1501221 نظرية ال سابات             1501322

 
التعااابير ، غياار الم اادد المنتايااة الم اادد  و  : ا وتوماتاااحيااا يتضاامن ،يااد س الطااالب فااي ةاافا المساااق ا ساساايات الريانااية لل وسااقة

، تعرياف الخوا زمياة ،اّلاة تو ينا  ،اللغاات غيار حار  الساياق ،أوتوماتاا الادفع السا لي ،القواعاد حار  الساياق ،اللغاات غيار النظامياة ،النظامية
 مسألة التوقف   ،غير قابلة للقرا اللغات القابلة للقرا  و 
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 1501221 لغات القرمجة                            1501324
 

مقدمة للطرق الرئيسة لتصميم لغات القرمجة،تا يخ اللغات وتونيح الص ات المختل ة للغات وم اةيماا، مقا نة خواص اللغاات المختل اة 
ولغات القرمجة الاايئية(   المرئية، وقواعد تن يفةا )ال روقات بين اللغات القديمة ولغات الجيد ال الا، واللغات المايكلة ولغات القرمجة

 ووصف ةيكد القرنامج والقرامج ال رعية التابعة لاا وكي ية بناء الجملة وتركيقاا والقرمجة المنطقية 
 

 1501221 هقكات ال اسوب          1501340
 

مسااتويات  ات ناامنيتضاامن ةاافا المساااق المونااوعات اآلتيااة: مقدمااة حااو  تعريااف الاااقكات، اسااتخداماتاا، وتصااني اا  تركيااو الاااقك
مسااتوى والقروتوكااوالت  )ال يزيااائي، تاارابا القيانااات، مسااتوى الاااقكة، مسااتوى التوزيااع، ومسااتوى التطقيقااات(، الخاادمات التااي يقاادماا كااد

 المستخدمة كفلك لكد مستوى 
 

 1501340 إدا   الاقكات                   1501341
 

 ات ال دي ة في الاقكات الم لية والموسعة،  حيا يتضمن مقدمة عن الاقكات من يقدم ةفا المساق معلومات وماا ات متعلقة بالتطو 
حيا: القنية المادية والقرمجية، الم اةيم، ا دوات، والتصميم، وكفلك القروتوكاوالت المساتخدمة فاي كاد مان أناواع الااقكات المختل اة  

إدا   الاقكات الم لية، وإدا   ا نظمة المتصلة بالااقكة بااكد المونوع ا ساسي لافا المساق يتم د في التعمن بالوظائف ا ساسية 
 عام  أسلوب التد يس في ةفا المساق يتضمن تطقيقا عمليا إدا   أنواع م دد  من الخوادم، م د مايكروسوفت سيرفر، وغيره 

 
 1502360 في علم ال اسوب ماروع             1501493

 
 في مجموعات ت ت إهراف أحد أعضاء ةيئة التد يس  علم ال اسوبفي مجا  يقوم الطالب بإعداد وتن يف ماروع 

 
 موافقة القسم                          تد يو ميداني لل اسوب                       1501391

 
فاي القسام بعاد أ   اسابيع  في أي هركة أو جاة حكومية أو خاصة معتمد  علام ماا تعلماه 8من خال  ةفا المساق يتد ب الطالو لمد  

حصااد علياااا  يونااح فيااه مراحااد التااديو وال وائااد التاايساااعة معتمااد    يقاادم الطالااو فااي ناايااة التااد يو تقرياارا مكتوبااا ً  91يجتاااز بنجاااح 
 والصعوبات التي واجاته 
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 1501322 بناء المترجمات                          1501421
 

مترجمات وأنواعاا، تقسيم مراحد الترجمة: مراحاد المقدماة ومراحاد الماؤخر ، وتصاميم وتن ياف يتضمن ةفا المساق مقدمة حو  تعريف ال
المترجمات  ويركز كافلك علام مراحاد الترجماة: الت لياد الصارفي تصاميمه وتن يافه مان  خاال  التعقيارات المنتظماة  وا هاكا  االنتقالياة، 

تقا بالسياق و االهتقاق من أعلام إلام أسا د، ومان أسا د إلام أعلام، الترجماة الت ليد الن وي تصميمه وتن يفه من خال  الن و غير المر 
 الموجاة بالن و والت ليد المعنوي، توليد الاي ر  القينية، وتوليد هي ر  الادف 

 
 1501221 نظم التاغيد             1501430

 
جاة المركزياة، إدا   الافاكر ، إدا   المل اات وا قاراص، نظام م اةيم أساسية، إدا   العملياات، الطريان المسادود، جدولاة مااام وحاد  المعال

 اإدخا  واإخراج، د اسة حالة 
 

 1501321 النظم الموزعة والس ابية           1501431
 

 يتضمن ةفا المساق مقدمة حو  النظم الموزعة، من حيا الم اةيم، التصميم، والتن يف حيا يركز المساق علم خصائص النظم الموزعة:
للنظيار ومراكاز -الا افية، طرق االتصا ، وسائا التخزين الموزعة، التسمية، التزامن، استمرا ية النظام عند حدوج الخطأ، وأنظماة النظيار

القيانات  ويد س الطالو النظم الس ابية كأحدج ا نظمة الموزعة، من حياا طقيعاة ةافا النظاام الجدياد وماا ا ثار الافي أحدثاه فاي عاالم 
 ال وسقة 

 
 1501340 الاقكات الالسلكية              1501441

انظمة  ، اها ات الراديو، ترميز القنوات، مقادئ الاقكات الخلوية،ال ركة تتضمن نظريات  سلكية،الالمتنقلة واللألنظمة مقدمة 
  ةت االستاعا  الالسلكيهقكاو  وبروتوكوالت الاقكة، أنظمة الالسلكي ال الية، نظم ا قما  الصناعية ،االتصاالت المتنقلة

 
 موافقة القسم مونوعات خاصة في ال اسوب 1501491

 
 يقدم ةفا المساق مونوعات آنية ومتقدمة في علم ال اسوب 

 
 موافقة القسم مونوعات مستجد   في تكنولوجيا المعلومات 1501492

 
 و دت في الخطة يقدم ةفا المساق مونوعات آنية ومتقدمة في تكنولوجيا المعلومات غير التي 
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 / الذكاء الاصطناعي( علم الحاسوب)قســم 
مان ذوي الخقاارات والك اااء   ةيئاة تااد يس مان حملااة الادكتو ا  والماجسااتير ي، ويضاام عضااو فاي الاافكاء اإصاطناعي يمانح القساام د جاة القكااالو يوس

ب يا تغطي كافة احتياجاات الطلقاة فاي مختلاف مراحاد  الياً ، ويضم القسم مختقرات مجاز  تجايزاً عالعالية ومن خريجي جامعات مرموقة في العالم
، ويسااعم القساام دائماااً إلاام ت ااديا وزياااد  تجايزاتااه المختل ااة، ويااربا بااين المختقاارات المختل ااة هااقكة ألياااف بصاارية متصاالة مااع خااوادم د اسااتام
 حدي ة 

  رؤيــة ورسالــة وأهــداف القســم                     

  ؤية القسم:
  ز في تقديم المناةج التعليمية والق  ية في الفكاء االصطناعي لخدمة المجتمع علم المستوى الم لي واإقليمي والدوليالتمي -

  سالة القسم:
إعداد خريجين متميزين في مجاالت الفكاء االصطناعي لتلقية متطلقات سوق العمد ومواكقة التطو  في مجاالتاه المختل اة، وكافلك إجاراء  -

 ية النظرية والتطقيقية الق وج العلم
 أةداف القسم:

ات إعداد الطلقة ليكونوا قاد ين علم تطوير تطقيقات الفكاء االصطناعي المختل ة، م د التعرف علم الكالم، التعرف علام الصاو ، معالجاة اللغا  4
 الطقيعية، برمجة الروبوتات وغيرةا 

 قة تقوية ماا ات الت كير الت ليلي و القد   حد المااكد لدى الطل  5
 تمكين الطلقة من تطوير الك اء  الفاتية في مجا  التعامد مع القيانات وت ليلاا والفي سي تح ا بواب لتطوير مجاالت مختل ة   1
 تقوية قد   الطالو علم التعلم باكد مستقد و ذلك لتمكينه من متابعة د اساته العليا في تخصص الفكاء االصطناعي او التخصصات ا خرى   1
 ت التعامد ال عا  مع المجتمع الم لي لدى الطلقة تنمية ماا ا  2
 

 القيم الجوهرية 

 
حتارام، االخالق وا مانة العلمية: االلتزام با خالقيات المانياة التاي تادعم ساير العملياة التعليمياة )الصادق، ا ماناة، اإخاالص، اإتقاا ، اال  4

 المسؤولية( والم افظة علم حقوق الملكية ال ردية 
 يز واإتقا  واالحتراف: االلتزام بالجود  الااملة والت سين المستمر وبالتميز في كد جوانو العمد، وباحترافية ومانية  فيعة الجود  والتم  5
 القياد : توظيف القد ات ال ردية ل رين العمد في أماكناا المناسقة وتعزيزةا   1
 العمد بروح ال رين: العمد ك رين واحد وتعزيز  وح التعاو    1
 تنمية  وح اإبداع وتعزيز اإيما  بقد   اإنسا  علم اإبداع اإبداع:   2
  االكتااف: توسيع نطاق المعرفة وال ام اإنساني و تاجيع الق ا العلمي  2
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 (ILO'sمخرجــات التعليــم للقســم )

 
 أ  يكو  قاد اً علم بناء القرامج وا نظمة الم وسقة بلغات القرمجة ال دي ة   4
  نظمة الفكاء االصطناعي ال دي ة والية عملاا  أ  يكو  فاةماً   5
 علم بناء أنظمة ذكية قاد   علم حد ماكالت واقعية  أ  يكو  قاد اً   1
 البعاد تطقين خوا زميات الفكاء االصطناعي  أ  يكو  مد كاً   1
 أ  يكو  فاةما لمكونات ال واسيو ومعما يتاا   2
 طي والت ليد العددي أ  يتقن المقادئ ا ساسية في الريانيات والجقر الخ  2
 أ  تعزز لديه الم اةيم الوطنية واالجتماعية   2
 أ  تعزز لديه ال قافة العلمية والص ية والريانية   8
 أ  يكو  قاد اً علم اإبداع واالبتكا  والق ا العلمي   9

 أ  يتقن ماا ات االتصا  باللغتين العربية واإنجليزية   41
 ا والمعرفة أ  يمتلك ماا ات التاخيص، واإد اك، والق   44

 
 أعضــاء هيئــة التدريــس في القســم 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التخصص الدقين الجامعة/ القلد تا يخ ال صو  علياا المؤةالت الرتقة االسم الرقم

 علم حاسوب/الفكاء االصطناعي سوينقير  /استراليا 2014 الدكتو اه أستاذ مساعد د  خالد منصو  4
 التنقيو في القيانات اليزياالجامعة التكنولوجية الماليزية/ م 2017 الدكتو اه أستاذ مساعد د يز  الخصاونة 5
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 الخطــة الدراسيــة مكوناتهــا وعناصرهــا 

 9191- 9102الخطة الدراسية 
 

 س م(: 52أواًل: متطلقات الجامعة )
 :س م( 42المتطلقات اإجقا ية )  أ

 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 0200150 3 4العربية  اللغة 0200102
 0200151 3 4اإنجليزية  اللغة 0200103
 -- 3 الوطنية التربية 0200104
 -- 3 العسكرية العلوم 1511441
 -- 3 ال قافة اإسالمية وقضايا العصر 0200111
 -- 0 المجتمع والعمد التطوعي تنمية 0200115

 

 س م(45متطلقات االختيا ية )ال س م(:  45المتطلقات االختيا ية )  ب
 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 0200102 3 5العربية  اللغة 0200112
 طلقة اآلداب ما عدا 3 ا  د  وفلسطين تا يخ 0200113
 -- 3 تا يخ وحضا   القدس 0200114
 طلقة العلوم التربوية ماعدا 3 علم التربية مقادئ 0200122
 -- 1 (4داع واالبتكا  )االب 1511451
 -- 1 (5االبداع واالبتكا  ) 1511451
 طلقة ال قوق ما عدا 3 علم القانو  مقادئ 0200125
 -- 3 علم االتصا  مقادئ 0200126
 -- 3 الطالو الجامعي أخالقيات 0200127
 -- 3 اإ ةاب جرائم 1511411
 -- 3 علم ال لك مقادئ 0300123
 -- 3 قيئةعلم ال مقادئ 0300145
 -- 3 الص ة العامة مقادئ 0300146
 0300151 3 ماا ات حاسوب 0300152
 -- 3 ا ولية اإسعافات 0300161
 -- 3 الطاقة المتجدد  مقدمة في 0300171
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 س م(: 54ثانياً: متطلقات الكلية اإجقا ية )
 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 -- 3 4ال اسوب  برمجة 1501110
 1501110 3 5ال اسوب  برمجة 1501112
 1501110 3 متقطعة  يانيات 1501220
 1501112 3 القيانات تراكيو 1501221
 -- 3 وأخالقيات الق ا العلمي مناةج 1502360
 1501110 3 لاندسة القرمجيات مقدمة 1503270
 1501110 3 4ويو  برمجة 1504180
 -- 1 حلقة ب ا 4219999

 
 :س م( 29: متطلقات القسم  ) ثال اُ 

 :س م( 21متطلقات القسم اإجقا ية )  أ
 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 -- 1 4برمجة  مختقر 1501111
 1501111 1 5برمجة  مختقر 1501113
 1501112 3 برمجة مختا   لغة 1501210
 -- 3 تصميم المنطن الرقمي 1501230
 1501230 3 ال اسوب وعما   تنظيم 1501231
 1501221 3 وت ليد الخوا زميات  تصميم 1501321
 1501221 3 ال اسوب هقكات 1501340
 1501221 3 نظم التاغيد 1501430
 1501430 3 النظم الموزعة والس ابية 1501431
 1501221 3 قواعد القيانات نظم 1502351
 1501221 3 الصو  الرقمية معالجة 1502365
 1501221 3 االصطناعي مقدمة إلم الفكاء 1505201
 1505201 5 بلغة باي و  القرمجة 1505251
 -- 1 مختقر القرمجة بلغة باي و  1505252
 3001031 3 الفكاء االصطناعي نظرية االحتماالت في 1505281
 1505201 3 اآللة تعلم 1505311
 -- 3 مقدمة إلم علم القيانات 1505323
 1505251 3 الروبوتات برمجة 1505353
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 1501113 1 مختقر الروبوتات 1505354
 1505311 5 العمين التعلم 1505431
 -- 4 مختقر التعلم العمين 4212115
 1505311 3 اللغات الطقيعية معالجة 1505441
 4215122 1 الرؤية ال اسوبية 4212124
 -- 0 تد يو ميداني في الفكاء االصطناعي 1505471
 -- 3 االصطناعي ماروع في الفكاء 1505472

 
 :س م( 9)  ب( متطلقات القسم االختيا ية

 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 4214541 1 برمجة ا لعاب 4212125
 1505311 3 الموصية ا نظمة 1505362
 1505311 3 الخقير  النظم 1505421
 1501220 3 الضقابي المنطن 1505422
 1505352 3 االفتراني الواقع 1505463
 4212144 1 التعرف علم الكالم 4212121
 4212144 1 التعرف علم ا نماا 4212122
 موافقة القسم 3 في الفكاء االصطناعي متقدمة مونوعات 1505473

 

 :س م(45 ابعاً: المتطلقات المساند  )
 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 -- 3 4والتكامد  الت اند 0300101
 -- 3 واالحتماالتاإحصاء   0300103
 -- 3 4الخطي  الجقر 0301241
 3012411 3 4العددي  الت ليد 0301372

 
 س م(: 1خامساً: المتطلقات ال ار  )

   تكو  من اختيا  الطالو عدا المواد الممنوعة علم طلقة كلية تكنولوجيا المعلومات تنزيلاا كمواد حر 
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 سررااديةطــة لا الخ
 
 
 

 
 السنة ا ولم  )  س  م(

 المجموع التراكمي
 ال صد ال اني  ال صد ا و 

 س.م املتطلب السابق عنوان املادة رقم املادة  س.م املتطلب السابق عنوان املادة رقم املادة
 
 
 
 
 
 
 
 

امتحان مستوى لغة عربية واجنليزية  ---
 3 0200151 0ليزية اللغة االجن 0200103  1 --- وحاسوب

 3 -- الثقافة اإلسالمية وقضايا العصر 0200111  3 --- الرتبية الوطنية 1211014
 3 1501110 2احلاسوب  برجمة 0511002  3 --- متطلب جامعة اختياري ---

 1 1501111 2)خمترب(برجمة  0511003  3 --- 0برجمة احلاسوب  0510001
 3 1501110 0الويب  برجمة 0514031  0 --- 0خمترب برجمة  0510000
 1 -- تنمية اجملتمع والعمل التطوعي 1211005  3 --- 0التفاضل والتكامل 1311010

 3 -- تصميم املنطق الرقمي 1501230     
 31 01 اجملموع  03 اجملموع

 
 السنة الثانية ) س. م(

 المجموع التراكمي
 الفصل الثاين  الفصل األول

  س.م املتطلب السابق عنوان املادة رقم املادة  س.م املتطلب السابق عنوان املادة ملادةرقم ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 -- متطلب جامعة اختياري --  3 0200150 0اللغة العربية  1211012
 3 -- اإلحصاء واإلحتماالت 1311013  3 -- متطلب جامعة اختياري --

 3 0510220 مقدمة إىل الذكاء االصطناعي 0515210  3 1501110 لغة برجمة خمتارة 0510201
 2 0510002 الربجمة بلغة بايثون 0515250  3 1501110 رياضيات متقطعة 0510221
 0 -- خمترب الربجمة بلغة بايثون 0515252  3 1501112 تراكيب البيانات 0510220
 3 0510231 مارة احلاسوبتنظيم وع 0510230  3 0510002 مقدمة هلندسة الربجميات 0513271

         

 31 03   03 اجملموع
 

 السنة الثالثة )س. م(
 المجموع التراكمي

 الفصل الثاين  الفصل األول
 س.م املتطلب السابق عنوان املادة رقم املادة  س.م املتطلب السابق عنوان املادة رقم املادة

 
 
 
 
 
 
 
 

 3 -- جامعة اختياري متطلب --  3 -- متطلب قسم اختياري --
 3 310240 0التحليل العددي  1310372  3 -- 0اجلرب اخلطي 1310240

 3 0515210 تعلم اآللة 0515300  3 300103 نظرية االحتماالت يف الذكاء االصطناعي 0515230

 3 0515250 برجمة الروبوتات 0515353  3 1501221 نظم قواعد البيانات 0512350

 واخالقيات البحث العلمي هجمنا 0512311
 1 0510003 خمترب الروبوتات 0515354  3 -- 

 وحتليل اخلوارزميات تصميم 0510320
 3 0510220 شبكات احلاسوب 0510341  3 0510220 

 33 05 اجملموع  03 اجملموع
 

 السنة الرابعة )س. م(
 المجموع التراكمي

 الفصل الثاين  الفصل األول
 س.م املتطلب السابق عنوان املادة رقم املادة  س.م املتطلب السابق نوان املادةع رقم املادة

 
 
 
 
 
 
 
 

 متطلب قسم اختياري ---
 مستوى سنة رابعة

-- 3 
 3 -- العلوم العسكرية 1211011 

 3 -- متطلب قسم اختياري سنة رابعة --  3 1502351 البيانات إىل علم مقدمة 0515323
 3  مادة حرة   0 -- اين يف الذكاء االصطناعيتدريب ميد 0515470
 3  مشروع يف الذكاء االصطناعي 05154472  3 1505311 معاجلة اللغات الطبيعية 0515440
 3 1505311 التعلم العميق 0515430  3 1501221 نظم التشغيل 0510431
 0 -- خمترب التعلم العميق 0515432  3 0512315 الرؤية احلاسوبية 0515410
 3 0510341 النظم املوزعة والسحابية 0510430  3 1501221 معاجلة الصور الرقمية 0512315

 اجملموع  03 اجملموع
 07 31 
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 ــواد املوصــف 
 
 

 
ذكياء، خوا زميات الق ا التقليدي والق ا الخصومي، م اةيم أساسية في الفكاء االصطناعي، العمالء اآلليين ا يقدم ةفا المساق 

 المنطن االقتراحي وقواعد االستنتاج المنطقية، المنطن من الد جة االولم وتعلم اآللة 

 
لفكاء االصطناعي م د نظرية بيز، الاقكات القايزية يقدم ةفا المساق الم اةيم ا ساسية في االحتماالت والتي تخدم تطقيقات ا

 .وسلسلة ما كوف والتخطيا المقني االحتماالت وتطقيقاتاا ونظرية القرا  والتعلم والتصنيف

 
ة الايئية، أنماا القيانات، التعابير (، الم اةيم ا ساسية في اللغة، م اةيم القرمجJavaالقرمجة باستخدام إحدى اللغات ال دي ة )

الريانية، ةياكد الت كم )الجملة الارطية، جملة االختيا ، التكرا (، ا صناف و الكائنات، اإجراءات،  المص وفات، أنواع ا خطاء، 
 طرق التوثين وأساليو القرمجة 

 

 
ماة لتطقيان م ااةيم الافكاء االصاطناعي، م اد: الم ااةيم ا ساساية للااقكات العصاقية، مان حياا يقدم ةفا المساق ا دوات ا ساساية الالز 

عمااا   الاااقكات العصااقية ونماااذج الااتعلم ومجاااالت الاااقكات العصااقية وتطقيقاتاااا ود اسااة حالااة، والخوا زميااات الجينيااة، ماان حيااا بناااء 
لداعمااة، ويتضاامن المساااق كاافلك تطقيقاااً عملياااً لااافه الم اااةيم باسااتخدام المصاا وفة الجينيااة والتاازاوج وبناااء الط اارات  وآلااة المصاا وفة ا

  ا نظمة الجاةز 
 

 
في نااية المساق سيقوم الطالب بتصميم وتطوير واختقا  لعقة ثنائية أو ثالثية  ،أساسية لتصميم االلعاب وتطويرةا يقدم ةفا المساق م اةيم

 ا بعاد 
 
 
 

     1501221 مقدمة في الفكاء االصطناعي 1505201

    0300103 نظرية االحتماالت في الفكاء االصطناعي 1505281

 1505201 القرمجة بلغة باي و  1505251

 1505201 تعلم اآللة 1505311

 4212144 برمجة ا لعاب 1505351
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تااوفر ا نظمااة الموصااية حاان الوصااو  الاخصااي إلاام المعلومااات عقاار اإنترناات فااي كتالوجااات المنتجااات وهااقكات التواصااد االجتماااعي 

لتعاونية ومجموعات المستندات وغيره  يعرض ةفا المساق للطالب مجموعة من ا ساليو لقناء ا نظمة الموصية بما في ذلك ا ساليو ا
 والمقنية علم الم توى والمعتمد  علم المعرفة والطرق الاجينة 

 
يقاادم ةاافا المساااق الم اااةيم االساسااية فااي برمجااة الروبوتاااتوأنواع الروبوتااات وكي يااة اسااتخداماا، ويعاارض المساااق آليااة اسااتخدام الروبااوت 

  جاز  االستاعا  وكي ية برمجتاا 
 

 
يقدم ةفا المساق مقدمة عن  ؤية الكمقيوتر، بما في ذلك أساسيات تكوين الصو  ، وةندسة تصوير الكاميرا، والكاف عن الميزات 

قيقات التي تتضمن ومطابقتاا، واالستريو، وتقدير ال ركة وتتقعاا، وتصنيف الصو  وفام المااد، كما سيتم تغطية الطرق ا ساسية للتط
 الق ا عن نماذج معروفة في الصو  واستعاد  العمن من االستريو ومعاير  الكاميرا وت قيت الصو   

 
ا المسااق يقدم ةفا المساق بنية وتصميم أنظمة الجيد ال الي إناااء بيئاات ثالثياة ا بعااد  نظماة الواقاع االفتراناي  كماا ويتضامن ةاف

، والتظليد الاندساي والقكساد، وأنظماة اإنااء ، VRتطوير خطوا ا نابيو  والت والت الاندسية في نظام اإحداثيات ثالثية ا بعاد 
 وتركيو النصوص، وتطوير الواقع االفتراني 

 
الكمقياوتر  فاي ةافا المسااق سايتعلم الطاالب كياف يمكان  جااز  الكمقياوتر تتناو  ا سئلة ا ساسية عند تقاطع اللغات القارية وعلوم 

القيام بأهاياء م ياد  تتعلان باللغاات القاارية، م اد ترجماة اللغاة وتصا ية القرياد اإلكتروناي  سايتعلم الطاالب أيًضاا كياف يمكان أ  تسااعد 
 تلقائي للمعاني المختل ة للكلمة وةيكد العقا ات الطرق ال سابية اللغويين في ت سير ظواةر اللغة، بما في ذلك االكتااف ال

 
 
 
 
 

 4212144 ا نظمة الموصية 1505362

 4212524 برمجة الروبوتات 1505352

 4215122 الرؤية ال اسوبية 1505461

 4212124 الواقع االفتراني 1505463

 4212144 النظم الخقير  1505421
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تتناو  ا سئلة ا ساسية عند تقاطع اللغات القارية وعلوم الكمقياوتر  فاي ةافا المسااق سايتعلم الطاالب كياف يمكان  جااز  الكمقياوتر 

م اد ترجماة اللغاة وتصا ية القرياد اإلكتروناي  سايتعلم الطاالب أيًضاا كياف يمكان أ  تسااعد  القيام بأهاياء م ياد  تتعلان باللغاات القاارية،
 الطرق ال سابية اللغويين في ت سير ظواةر اللغة، بما في ذلك االكتااف التلقائي للمعاني المختل ة للكلمة وةيكد العقا ات 

 
كات العصقية ال دي ة  وتطقيقاتاا، يغطي ةفا المساق مجموعة مان الموناوعات ا ساساية فاي الااقكات ياتم ةفا المساق بتطوير الاق

العصااقية، وةياكااد الاااقكات التالفي يااة والمتكاار  ، والااتعلم العمياان غياار الخانااع للرقابااة والمعاازز، والتطقيقااات العمليااة م ااد التعاارف علاام 
 الكالم والصو  

 
يعرض ةفا المساق مقدمة للمنطن الضقابي والفي ةو عقا   عن أدا  يمكن تطقيقاا علم أنظمة أو مسائد غامضة معقد  أو غير خطية، 
والتي ال يمكن حلاا بساولة عن طرين التقنيات التقليدية  يناقش ةفا المساق أساسيات نظرية المجموعة الضقابية والمنطن الضقابي 

 الغامض في العديد من المجاالت م د الت كم الغامض وصنع القرا  الغامض وتطقيقات المنطن 
 
 

 
 مونوعات متقدمة  ومستجد  في الفكاء االصطناعي غير التي و دت في الخطة يقدم ةفا المساق 

 
سابيع  في أي هركة أو جاة حكومية أو خاصة معتمد  علم ما تعلمه في القسم بعد أ  أ 8من خال  ةفا المساق يتد ب الطالو لمد  

ساعة معتمد    يقدم الطالو في نااية التد يو تقريرًا مكتوبًا يونح فيه مراحد التد يو وال وائد التي حصد علياا  91يجتاز بنجاح 
 ي واجاته والصعوبات الت

 

 
 يقوم الطالب بإعداد وتن يف ماروع في مجا  الفكاء االصطناعي في مجموعات ت ت إهراف أحد أعضاء ةيئة التد يس 

 4212144 معالجة اللغات الطقيعية 1505441

 4212144 التعلم العمين 1505431

 4214551 المنطن الضقابي 1505422

 4214551 مونوعات متقدمة في الفكاء االصطناعي 1505473

 قسمموافقة ال تد يو ميداني في الفكاء االصطناعي 1505471

 موافقة القسم ماروع  في الفكاء االصطناعي 1505472
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 هندسة البرمجياتقســم 
ماجسااتير، ويضاام القسام مختقاارين مجااازين تجايازاً عالياااً كمختقاار ( أعضاااء ةيئااة تاد يس ماان حملااة الادكتو ا  وال8يمانح د جااة القكااالو يوس، ويضام )

أدوات ةندسااة القرمجيااات ومختقاار الم طااات الطرفيااة باإنااافة إلاام عااد  مختقاارات حواساايو هخصااية، ويسااعم القساام دائماااً إلاام ت ااديا وزياااد  
وألاااا  Linuxوألاااا  Unixخاااوادم ت ااات بيئاااة ألاااا  تجايزاتاااه المختل اااة، وياااربا باااين المختقااارات المختل اااة هاااقكة أليااااف بصااارية حدي اااة متصااالة ماااع

Windows  
  رؤيــة ورسالــة وأهــداف القســم                     

  ؤية القسم:
التميز والرياد  في تقديم القرامج والمناةج التعليمياة والق  ياة فاي ةندساة القرمجياات لخدماة المجتماع علام المساتوى الم لاي واالقليماي  -

  والدولي
 

 القسم: سالة 
إعااداد المااؤةلين فااي بناااء القرمجيااات وتصااميماا وتطويرةااا وف صاااا وتوثيقاااا وفاان مناجيااات معيا يااة وادوات حدي ااة ماان خااال  تااوفير بيئااة  -

تعليمية ب  ية  ائد  وم  ز  لإلبداع والتميز مدعماة بخطاا تد يساية م دثاة وك ااءات تد يساية قادير  ومااا يع ب  ياة تطقيقياة تلقاي حاجاة 
  لم لي واإقليمي والدوليالم يا ا

 
 أةداف القسم:

 مواكقة التطو  في خطة القسم مع ا خف بعين اإعتقا  احتياجات السوق الم لية    4
 توفير بيئة مناسقة تامد كد الجوانو العملية التعلمية من مد سين، ومختقرات، وكتو وغيرةا   5
 للعمد في السوق أو إكما  د اساتام العليا إعداد خريجين يتمتعو  بك اء  تطقيقية وعلمية عالية، تؤةلام   1
تنمية ماا ات المجتمع الم لي ال اسوبية، من خال  تنظيم دو ات تد يقية علم استخدام ال اسوب وبرمجياتاه أو عماد د اساات وتقاديم   1

 اإستاا ات 
 الق ا العلمي، و بطه بالتد يس وبإحتياجات القيئة الم لية واإقليمية  اإ تقاء بمستوى  2
 ر المعرفة وتعزيز التعاو  الق  ي مع المؤسسات الم لية واإقليمية والدولية نا  2

 
 القيم الجوهرية 

 
ام، خااالق واالمانااة العلميااة: االلتاازام با خالقيااات المانيااة التااي تاادعم سااير العمليااة التعّلميااة )الصاادق، االمانااة، اإخااالص، اإتقااا ، اإحتاار أ  4

 ية ال ردية المسؤولية( والم افظة علم حقوق الملك
 يعة الجود  والتميز واإتقا  واإحتراف: اإلتزام بالجود  الااملة والت سين المستمر وبالتميز في كد جوانو العمد، وباحترافية ومانية  ف  5
 القياد : توظيف القد ات ال ردية ل رين العمد في اماكناا المناسقة وتعزيزةا   1
 ز  وح التعاو  العمد بروح ال رين: العمد ك رين واحد وتعزي  1
 اإبداع : تنمية  وح اإبداع وتعزيز اإيما  بقد   اإنسا  علم االبداع   2
 االكتااف: توسيع نطاق المعرفة وال ام اإنساني و تاجيع الق ا العلمي   2
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  (ILO'sمخرجــات التعليــم للقســم ) 

 
 تصميم والتطوير والتدقين أ  يكو  قاد اً علم استخدام الطرق والمناجيات ال دي ة في الت ليد وال  4
 أ  يكو  قاد اً علم استخدام ا دوات القرمجية ال دي ة في النمفجة وإدا   النظم القرمجية   5
 أ  يكو  قاد اً علم إجراء د اسات الجدوى والمخاطر   1
نترناات، وتقنيااات الوسااائا أ  يكااو  قاااد اً علاام تطقياان م اااةيم ةندسااة القرمجيااات فااي مختلااف المجاااالت، م ااد: قواعااد القيانااات، وهااقكة اإ  1

 المتعدد  
 أ  يتقن ماا ات االتصا  باللغتين العربية واإنجليزية   2
 أ  يمتلك ماا ات التاخيص، واإد اك، والق ا والمعرفة   2
 

 أعضــاء هيئــة التدريــس في القســم 
 
 

 التخصص الدقين الجامعة/ القلد تا يخ ال صو  علياا المؤةالت الرتقة االسم الرقم

 علم حاسوب ماليزيا - USM 5141 الدكتو اه أستاذ مساعد د  م مد موسم 4

 صيانة القرمجيات فترا / ماليزيا 5114 الدكتو اه أستاذ حامد ال واعر أ د  5
 ةندسة المتطلقات ا كاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية 2006 الدكتو اه أستاذ ماا ك د  م مود خريوش 1

  2014 الدكتو اه أستاذ مساعد قريند  عصام ج 1
Auckland University of Technology/ ةندسة القرمجيات نيوزلندا 

 ةندسة القرمجيات بريطانيا -جامعة بو نيد  2014 الدكتو اه أستاذ مساعد د  أحمد النابوت 2

 اسات العلياا  د / جامعة عما  العربية للد   2007 الدكتو اه ماا كأستاذ  د  م مد الرفاعي 2
ة أنظمه ال واسيو الموزع

 المتوازية
 علم حاسوب العراق -الجامعة التكنولوجية  2004 الدكتو اه أستاذ مساعد د  إسراء حسو  2
 ةندسة القرمجيات جامعة غرب انجلترا 2018 الدكتو اه أستاذ مساعد د  حمز  الجواود  8
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 اصرهــا الخطــة الدراسيــة مكوناتهــا وعن

 9191- 9102الخطة الدراسية 
 س م(: 52أواًل: متطلقات الجامعة )

 س م(: 42المتطلقات اإجقا ية )  ب
 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 -- 1 العلوم العسكرية 1511411
 1511421 1 (4اللغة العربية ) 0200102
 1511424 1 (4اللغة اإنجليزية ) 0200103
 -- 1 لتربية الوطنيةا 0200104
 -- 1 ال قافة االسالمية وقضايا العصر 0200111
 -- 1 تنمية المجتمع والعمد التطوعي  1511442

 
 س م(:  45ب  المتطلقات االختيا ية )       

 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 0200102 1 (5اللغة العربية ) 0200112
 -- 1 سطينتا يخ ا  د  وفل 0200113
 -- 1 القدس تا يخ وحضا   0200114
 -- 1 مقادئ علم التربية 0200122
 -- 1 مقادئ علم القانو  0200125
 -- 1 مقادئ علم االتصا  0200126
 -- 1 أخالقيات الطالو الجامعي 0200127
 -- 1 جرائم ا  ةاب 1511411
 -- 1 مقادئ علم ال لك 1111451
 -- 1 ميةال قافة العل 1111451
 -- 1 البيئةمقادئ علم  1111412
 -- 1 مقادئ الص ة العامة 1111412
 -- 1 االسعافات االولية 0300161
 -- 1 مقدمة في الطاقة المتجدد  1111424
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 س م(: 54ثانياً: متطلقات الكلية اإجقا ية )
 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 -- 1 (4برمجة ال اسوب ) 4211441
 4211441 1 (5برمجة ال اسوب ) 4211445
 4211441 1  يانيات متقطعة 4211551
 4211445 1 تراكيو القيانات 4211554
 -- 1 الق ا العلمي  مناةج وأخالقيات 4212121
 4211441 1 مقدمة لاندسة القرمجيات  4213521
 4211441 1 4برمجة الويو  4214481

 
 س م(: 25م التخصصية )ثال اً: متطلقات القس

 س م(: 21المتطلقات اإجقا ية )  أ

 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 -- 1 4برمجة مختقر 4214444
 4214444 1 5برمجة  مختقر 4211441
4211 1 لغة برمجة مختا   1501210 544  
 -- 1 تصميم المنطن الرقمي 1501230
 1501230 1 تنظيم وعما   ال اسوب 1501231
 1501221 1 تصميم وت ليد الخوا زميات 1501321
 1501221 1 هقكات ال اسوب 1501340
 1501221 1 نظم التاغيد 1501430
 1501221 1 نظم قواعد القيانات 1502351
 1502351 1 ت ليد النظم 1502372
 1502351 1 إدا   نظم قواعد القيانات 1502453
 -- 1 أنظمة الماا يع الريادية 4211421
 1503270 1 ةندسة متطلقات نظام القرمجيات 1503271
 1503271 1 نمفجة نظم القرمجيات 1503272
 1503270 + 1501210 1 برمجة ا نماا 1503274
 1503272 1 تصميم القرمجيات ومعما يتاا 1503370
 1502372 1 توثين القرمجيات 1503374
 ساعة بنجاح 91بعد  1 يداني لاندسة القرمجياتتد يو م 1503391
 1503270 1 إدا   ماروع القرمجيات 1503470
 1503370 1 ف ص القرمجيات ونما  الجود  1503472
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 1503370 1 صيانة وتطوير القرمجيات 1503475
 4215121 1 ماروع ةندسة القرمجيات 4211191
 -- 4 4مختقر ويو  4211484

 
 س م(: 45االختيا ية يختا  الطالو )متطلقات التخصص   ب

 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 1501112 1 لغات خاصة في القرمجة  4214544
 4214554 1 الفكاء االصطناعي 4214152
 4214111 1 النظم الموزعة والس ابية 1501431
 4214111 1 الاقكات الالسلكية  4214114

1501492 
في تكنولوجيا  مونوعات مستجد 

 المعلومات
1 -- 

 1501112 1 التعلم باستخدام ال اسوب 1502261
 1501340 1 أمن المعلومات والاقكات 1502361
 1502351 1 أدوات ولغات قواعد القيانات 1502454
 1502372 1 ت ليد النظم المتقدم 1502476
 4215124 1 مقدمة للقيانات الضخمة 4215191
 1503270 1 بين اإنسا  وال اسوب الت اعد 1503273
 1503272 1 أدوات خاصة باندسة القرمجيات 1503371
 1503370 1 تصميم ا نظمة الكقير  1503471
 1503370 3 ال وسقة المعتمد  علم مكونات الجاةز  1503474
 -- 1 مونوعات خاصة باندسة القرمجيات 1503491
 -- 1 تطقيقات ال اسوب واالنترنت 1504160
 1504180 1 5برمجة الويو  1504280
 1501112 1 اواتف الفكيةبرمجة ال 1504385
 4214114 1 انترنت ا هياء 1504493

 س  م(: 45 ابعاً: المتطلقات المساند  )
 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 -- 1 4الت اند والتكامد  1111414
 -- 1 اإحصاء واإحتماالت 1111411
 -- 1 4الجقر الخطي       0301241

 س م(: 1خامساً: المتطلقات ال ار  )
  تكو  من اختيا  الطالو عدا المواد الممنوعة علم طلقة كلية تكنولوجيا المعلومات تنزيلاا كمواد حر 
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 سررااديةالخطــة لا 
 

 
 

 السنة ا ولم  )س  م(
 المجموع التراكمي

 ال صد ال اني  ال صد ا و 
 س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد   س م المتطلو السابن عنوا  الماد  قم الماد   

 
 
 
 
 
 
 
 

امتحان مستوى لغة عربية واجنليزية  ---
 3 0200151 0اللغة االجنليزية  0200103  1 --- وحاسوب

 3 --- الثقافة اإلسالمية وقضايا العصر 0200111  3 --- الرتبية الوطنية 1211014
 3 0510001 2برجمةاحلاسوب  0511002  3 --- متطلب جامعة اختياري ---

 0 0510000 2)خمترب(برجمة  0511003  3 --- 0برجمة احلاسوب  0510001
 3 0510001 0برجمةالويب  0514031  0 --- 0خمترب برجمة  0510000
 0 --- 0)خمترب( الويب 0514030  3 --- 0التفاضل والتكامل 1311010

 3 --- تصميم املنطق الرقمي 1501230     
 31 07 اجملموع  03 اجملموع

 
 السنة الثانية )س. م(

 اجملموع الرتاكمي
 الفصل الثاين  الفصل األول

  س.م املتطلب السابق عنوان املادة رقم املادة  س.م املتطلب السابق عنوان املادة رقم املادة
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 --- متطلب جامعة اختياري ---  3 1211051 0العربية  اللغة 1211012
 3 --- أنظمة املشاريع الريادية 0513071  3 --- متطلب جامعة اختياري ---

 3 1501221 شبكات احلاسوب 1501340  3 1501110 لغة برجمة خمتارة 0510201
 3 1501221 زمياتتصميم وحتليل اخلوار  1501321  3 1501110 رياضيات متقطعة 0511221
 3 1501230 تنظيم وعمارة احلاسوب 1501231  3 0511002 تراكيب البيانات 1501221

 3 1503270 هندسة متطلبات نظام الربجميات 1503271  3 0511002 مقدمة هلندسة الربجميات 0513271

 31 03 اجملموع  03 اجملموع
 

 السنة الثالثة )س. م(
 اجملموع الرتاكمي

 الفصل الثاين  صل األولالف
  س.م املتطلب السابق عنوان املادة رقم املادة  س.م املتطلب السابق عنوان املادة رقم املادة

 
 
 
 
 
 
 

 --- 3 متطلب قسم اختياري --  3 --- متطلب قسم اختياري ---
 --- 3 متطلب جامعة اختياري --  3 -- االحصاء واالحتماالت 1311013
 --- 3 مناهج وأخالقيات البحث العلمي 0512311  3 0510201+0513271 ة األمناطبرجم 0513274
 1502351 3 حتليل النظم 1502372  3 --- 0اجلرب اخلطي  0301241
 0513272 3 تصميم الربجميات ومعماريتها 0513371  3 1501221 نظم قواعد البيانات 1502351

 0510220 3 نظم التشغيل 0510431  3 1503271 منذجة نظم الربجميات 1503272

 31 03 اجملموع  03 اجملموع
 

 السنة الرابعة )س. م(
 اجملموع الرتاكمي

 الفصل الثاين  الفصل األول
  س.م املتطلب السابق عنوان املادة رقم املادة  س.م املتطلب السابق عنوان املادة رقم املادة

 
 
 
 
 
 
 

 3 --- العلوم العسكرية 1211011  3 --- متطلب قسم اختياري ---
 3 --- متطلب قسم اختياري سنة رابعة --  3 0512350 ادارة نظم قواعد بيانات 0512453
 3 --- مادة حرة --  1 موافقة القسم تدريب ميداين هلندسة الربجميات 1503391
 3 0512311 جمياتمشروع هندسة الرب  1503494  3 1503370 فحص الربجميات وضمان اجلودة 1503472
 3 1503370 صيانة وتطوير الربجميات 1503475  3 1502372 توثيق الربجميات 1503374

      3 1503270 إدارة مشروع الربجميات 1503470

 33 07 اجملموع  05 اجملموع
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 ــواد املوصــف 
 
 

 
لمونوعات: مقدمة في ةندسة القرمجيات، وعمليات القرمجيات، ونمفجة عمليات القرمجيات ومتطلقاات القارامج :المتطلقاات وتامد ا

  UMLالوظي ية والغير وظي ية، ونماذج النظام والتصميم المعما ي  كما ي توي علم مختقر لتطقين النمفجة باستخدام 

 
 –جااود  المتطلقااات  –خاادمات وقيااود النظااام  –المتطلقااات الوظي يااة وغياار الوظي يااة  –جمااع المتطلقااات  -عمليااة ةندسااة القرمجيااات 
المخططااات التأطيريااة و مخططااات حالااة  –هاارح حالااة االسااتخدام  –قياسااات المتطلقااات غياار الوظي يااة  –مصاا وفة متابعااة المتطلقااات 

  :المتطلقاات  نظماة مختل اة –ساريعة المتطلقاات فاي طارق التطاوير ال – IEEEمعيا ية  –طلقات القرمجيات توصيف مت –االستخدام 
 أنظمة إدا   ا عما  و إدا   المتطلقات  –أنظمة الويو  –ا نظمة المضمنة  -

 
دئ اسلوب التطوير الايئي من خال  استخدام النمااذج  ثام كي ياة اساتخدام النمااذج تادف ةفه الماد  الم اعطاء الطلقة مقدمة عن مقا

 في بناء القرمجيات في مراحله المتعدد  

 سوبعل بين اإلنسان و 

الت اعليااة، طاارق ال ااوا ، نظريااات الت اعاااد وتكامااد أدوات وتقنيااات لتصااميم وتطقياان ونااار وتقياايم واجاااات التخاطااو القيئيااة وا نظمااة 
 الم ردات، أطر الت اعد بين اإنسا  وال اسوب 

 
علام م اةيم التصميم: دو  التصميم في بناء القرمجيات، التصميم وعملية حد المااكد، بنااء نمااذج، نماا التصاميم، القياود الم روناة 

عمليااة التصااميم، تصااميم بتوجاااات هاايئية، تصااميم توجاااات جزئيااة، المعما يااة المعتمااد  علاام االجاازاء، والتصااميم المعمااا ي: ا نماااا، 
 مااكد ا جاز ، متابعة المتطلقات، والرموز الخاصة بالمجا ، والاندسة المعما ية  

 
 
 
 

 1501110 مقدمة لاندسة القرمجيات        1503270

 1503270      ةندسة متطلقات نظام القرمجيات   1503271

 4211524 القرمجيات      نمفجة نظم  1503272

 4211521 اعد بين اإنسا  وال اسوب      الت  1503273

 4211525 ومعما يتااتصميم القرمجيات        1503370
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دم ةفا المساق أحدج ا دوات المستخدمة في ةندسة القرمجياات حياا يتاد ب الطالاو علام اساتخداماا مان خاال  تصاميم أنظماة يق

 برمجية مختل ة  حيا يطقن الطالو ةفه االدوات علم جميع مراحد تطوير حيا  النظام 

 
ة مقدماة عان مقاادئ توثيان القرمجياات و طارق معالجاة المساالة وكي ياة تقسايم المااروع الام اجازاء تادف ةفه الماد  الم اعطاء الطلقا

صااغير  يساااد توثيقاااا  باالنااافة الاام ذلااك يااتم عاارض انااواع التوثياان ال الثااة الاااائعة االسااتخدام وةااي الااد وس واإجااراءات والمراجااع  
 ليد والمراجعة يتم عرض طرق معالجة وكتابة التوثين من خال  الت  واخيراً 

 

 
        ماان خااال  ةاافا المساااق يتااد ب الطالااو فااي احاادى المؤسسااات ذات العالقااة بتخصااص ةندسااة القرمجيااات سااواء فااي القطاااع العااام 

( سااعة معتماد  مان خطتاه الد اساية، ويقاوم الطالاو 91و الخاص  وتكو  مد  التد يو ثمانياة أساابيع متصالة بعاد أ  يجتااز بنجااح )أ
 بتقديم تقرير م صد عن تد يقه في نااية فتر  التد يو 

 

 
   أمو  تتعلن فاي مجاا  إدا   مااا يع القرمجياات  تقنياات لتطاوير خطاا مااا يع القرمجياات، ودعام خطاا نوعياة القارامج وخطاا إدا

المخاطر  المونوعات التي يتم تناولاا أيضا تامد قضايا إدا   الماا يع: إدا   العمالء، وإدا   ال رق ال نية، وتخطيا المااروعات، 
والجدو  الزمني، وإدا   المخاطر، وإدا   التكوين، ونما  الجود  واالعتماد، والمسائد القانونية  كما يتضامن تاد يو علام ا دوات 

 ي إدا   ماا يع القرمجيات المستخدمة ف
 

 
يقدم المساق وصف للدو   حيا  النظم ال اسوبية الكقير ، ويارح كيف يمكن ت ديدةا وتصميماا وتن يفةا  يتم تقديم ت ليد النظم  

ثين مع متطلقات المستخدمين  ومان ثام يقادم المسااق  كوسيلة لجمع وتنظيم المعلومات ب يا تتوافن المواص ات المطلوبة باكد و 
تصميم ةفه النظم بأسلوب لت ويد المواص ات إلم الاكد الفي يمكان تن يافةا  ياتم ذلاك مان خاال  اساتخدام ا دوات التاي تتاوفر 

 إدا   وتطوير الماا يع والقرمجيات الكقير  والتجا ية 
 

 1503272 القرمجيات       باندسةأدوات خاصة  1503371

 4215125     القرمجياتتوثين     1503374

 موافقة القسم لاندسة القرمجيات      ميدانيتد يو    1503391

 4211521      إدا   ماروع القرمجيات   1503470

 4211121 تصميم ا نظمة الكقير        1503471
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اختقا  القرمجيات تركز علم الم اةيم والمقادئ والتقنيات المتعلقة باختقا  القرمجيات والت قن من ص ة القرمجياات  سايقوم الطاالب 
التعرف علم كد من نقاا القو  والضعف في مختلف أساليو االختقا ات الوظي ية والايكلية، فضال عن تقنياات إثقاات صا ة وظي اة 

    اختقاا  الصاندوق ا ساود والصاندوق ا بايض   –باستخدام اختقا  الوحد  القرمجية و اختقاا  الوظي اة و اختقاا  الققاو    -القرمجيات 
       باسااتخدام اختقااا  الوحااد  القرمجيااة   -ايضااا تركااز ةاافه الماااد  علاام التقنيااات لضااما  جااود  القرمجيااات  ةنااا، ينظاار الاام القرمجيااات و 

اختقا  الصندوق ا سود والصندوق ا بيض  و ايضا تركز ةفه الماد  علم التقنيات لضما  جود   –ا  الققو  و اختقا  الوظي ة و اختق
القرمجيات  ةنا، ينظر الم نما  الجود  كنااا الفي يمر عقر عملية التطوير برمتاا: فام احتياجات العمالء والمستخدمين  ت لياد 

 ال لو  من خال  االختقا   وتوثين المتطلقات  الت قن والت قين من ص ة

 
الم ااردات وتجميعاااا، عالقااة  تعريااف المكونااات وطقيعتاااا، المكونااات وواجاااة التخاطااو، الااربا بااين واجاااات المكونااات، تصااميم

وعالقتااا با صاناف، معما ياة المكوناات،  تعمايم المكوناات،  ةالتقنياات ا ساساية باين نمااذج الخاادم والمخادوم ، التقنياات ا ساساي
 د اسية  حاالت الكينونية، الطلقات الم ادثة، وسائا، االستجابة، القرامج الوسيطة، ال كر  الايئية، وسطاء معالجة

 

 
صاا ي ية، التكي ياة، التكميليااة والصايانة الوقائيااة  اآلثاا  االقتصااادية للصايانة  المسااائد يركاز المساااق علام أ بعااة أناواع ماان الصايانة: الت

 اإدا ية المتعلقة بصيانة النظام م د الايكد التنظيمي لوحد  الصيانة  قياس الجود ، إدا   العمليات المتعلقة بطلقات الصايانة والنساخ
، الاندساااة العكساااية وإعااااد  التصاااميم والقرمجاااة، CASEقاااع  دو  أدوات المتعااادد  للااانظم  كماااا ياااامد المقااار  علااام: صااايانة الموا

ومقاااييس المطاوعااة  سااوف يااتعلم الطااالب نمااااذج مختل ااة لعمليااة الصاايانة م ااد: باااوةم، أوزبااو  ، الت سااين التكاارا ي، ونظاام إعااااد  
 استخدام القرمجيات 

 
 
 
 
 
 
 
 

 4211121 ف ص القرمجيات ونما  الجود        1503472

 4211121 ال وسقة المعتمد  علم مكونات جاةز          1503474

 4211121 صيانة وتطوير القرمجيات         1503475
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ةفا المقر  إلم تعليم الطالب كي ية إناااء مااروع جدياد )برمجياة( وذلاك مان خاال  تطاوير مناتج أو خدماة جدياد  فاي مرحلاة  يادف

مقكر  ب يا تكو  قابلة للتسوين وتخدم المجنمع الم لي  حياا يتعارف الطاالب ذوو االختصااص فاي العلاوم أوالتكنولوجياا أوعلاوم 
ة فاااي االبتكاااا  وا عماااا  و يااااد  ا عماااا   ويتوقاااع مااان للطاااالب ال صاااو  علااام فاااام أساساااي الكمقياااوتر للم ااااةيم والقضاااايا ا ساساااي

حياا سايتم تاوجياام فاي بنااء نماوذج عماد قاباد للتطاوير مان خاال    للمجاالت الوظي ية م د التموياد والتساوين والمقيعاات واإدا   
)ال اد ا دنام مان المنااتج  MVP ء ال قيقياة، وإطااالقتجاا ب حقيقياة فاي ساوق حقيقااي ماع االخاف بعاين االعتقااا  مالحظاات العماال

 -للتطقين( لقناء قو  جفب حقيقية في السوق  الت دي ينطلن في بيئة تعليمية تتوافن مع متطلقات العمد ال الية والمستققلية   القابد
ت، وماااا ات تنظاايم وتخطاايا فاارق متعاادد  الوظااائف وفاارق افترانااية مااع ماااام العمااد ماان مصاااد  مختل ااة، وقااو  عمااد متعاادد  ال قافااا

 . وماا ات التواصد

 
ةفه الماد  مقدمة عن أنمااا تصاميم القرمجياات  حياا يم اد كاد نماا أفضاد المما ساات ل اد مااكلة القرناامج فاي بعاض الساياق  

الموجاة للكائنات  حيا ستتم د اسة العديد من المااكالت للت قيان وفوائد أنماا تصميم القرامج  المنطقيستغطي الماد  ا ساس 
، راتيجية، الاديكو ، ومصانع الخالصاةاالسات  في تطاوير أنمااا التصاميم الجياد   ساتتم مناقااة أنمااا م ادد ، م اد ال اا ، الم او ،

 .لتزويد الخقر  في استخدام ةفه ا نماا Java  إلخ  وسيكو  ةناك ماا يع برمجية بلغة

 
 االلتااااااااازام الطلقاااااااااة يااااااااااترا علااااااااام حياااااااااا المعلوماااااااااات تكنولوجياااااااااا مجااااااااااالت إحااااااااادى فاااااااااي تخااااااااارج مااااااااااا يع الطلقاااااااااة يطاااااااااو 
 .الماروع لتطوير المختل ة المراحد توثين .الماا يع وتطقين وتصميم ت ليد عملية في المتقعة بالمعايير

 
يااادف ةاافا المنااااج إلاام طاارح مواناايع مختااا   كالتوجاااات والمسااتجدات والمجاااالت الق  يااة ال دي ااة والجا يااة فااي مياادا  ةندسااة 

 القرمجيات وعليه يتم ت ديد وتغيير الموانيع المطروحة وم تواةا بموافقة مجلس القسم 
 
 
 
 
 
 

 4211121 أنظمة الماا يع الريادية           1503170

 4214541+4211521 برمجة ا نماا            1503274

 4215121 ماروع ةندسة القرمجيات            1503494

 موافقة القسم اندسة القرمجيات           مونوعات خاصة ب 1503491
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 ت الحاسوبيةنظم املعلوماقســم 
 

تجايازاً عاليااً كمختقار أدوات مختقارين مجاازين ( أعضاء ةيئاة تاد يس مان حملاة الادكتو اه، ويضام القسام 2يمنح القسم د جة القكالو يوس، ويضم )
اد  تجايزاتاه ونظم قواعد القيانات ومختقر الوسائا المتعدد  باإنافة إلم عد  مختقارات حواسايو هخصاية، ويساعم القسام دائمااً إلام ت اديا وزيا

  Windowsوألا  Linuxوألا  Unixالمختل ة، ويربا بين المختقرات المختل ة هقكة ألياف بصرية حدي ة متصلة مع خوادم ت ت بيئة 
 

 رؤيــة ورسالــة وأهــداف القســم

  ؤية القسم:
ال اعلة في تنمية المجتمع علم المستوى التميز في تقديم برامج ومناةج تعليمية وب  ية في نظم المعلومات ال اسوبية والمساةمة  -

 الم لي واإقليمي والدولي  
 

  سالة القسم:
توفير بيئة تعليمية ب  ية  ائد  مدعمة بخطا تد يسية م دثة وك اءات تد يسية متميز  وماا يع ب  ية تطقيقية تلقي حاجة الم يا  -

 الم لي واإقليمي والدولي 
 

 أةداف القسم:
 .القسم، مع ا خف بعين االعتقا  احتياجات السوق الم لية مواكقة التطو  في خطة  4
 .توفير بيئة مناسقة تامد كد جوانو العملية التعلمية من مد سين، ومختقرات، وكتو وغيرةا  5
 .إعداد خريجين يتمتعو  بك اء  تطقيقية وعلمية عالية؛ تؤةلام للعمد في السوق، أو إكما  د اساتام العليا  1
 .والتد يو تاالستاا ا اا ات المجتمع الم لي ال اسوبيةتنمية مالمساةمة في   1
 .اال تقاء بمستوى الق ا العلمي و بطه بالتد يس، وباحتياجات القيئة الم لية واإقليمية  2
 .نار المعرفة، وتعزيز التعاو  الق  ي مع المؤسسات الم لية واإقليمية والدولية  2

 
 القيم الجوهرية 

لتزام با خالقيات المانية التي تادعم ساير العملياة التعّلمياة )الصادق، االماناة، اإخاالص، اإتقاا ، اإحتارام، االخالق واالمانة العلمية: اال  4
 المسؤولية( والم افظة علم حقوق الملكية ال ردية 

وباحترافيااة ومانيااة الجااود  والتميااز واإتقااا  واإحتااراف: اإلتاازام بااالجود  الااااملة والت سااين المسااتمر وبااالتميز فااي كااد جوانااو العمااد،   5
  فيعة 

 القياد : توظيف القد ات ال ردية ل رين العمد في اماكناا المناسقة وتعزيزةا   1
 العمد بروح ال رين: العمد ك رين واحد وتعزيز  وح التعاو    1
 اإبداع : تنمية  وح اإبداع وتعزيز اإيما  بقد   اإنسا  علم االبداع   2
   ام اإنساني وتاجيع الق ا العلمياالكتااف: توسيع نطاق المعرفة وال  2
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  (ILO'sمخرجــات التعليــم للقســم ) 

 

 أ  يكو  قاد اً علم جمع المعلومات، وتصني اا، وتخزيناا، واسترجاعاا، ونارةا   4
 أ  يكو  قاد اً علم تطوير وتاغيد القنم ا ساسية  نظمة المعلومات   5
في مختلف المجاالت، م د: قواعد القيانات، وهاقكة اإنترنات، وتقنياات الوساائا المتعادد ، أ  يكو  قاد اً علم تطقين النظم ال اسوبية   1

 وح ظ المعلومات، وأمناا 
أ  ي ااام الوظااائف الرئيسااية التااي تاادخد فااي نطاااق عمااد الاانظم ال اسااوبية، م ااد: أسااس الم اسااقة، والتمويااد، والتسااوين، وإدا   المااوا د   1

 القارية وغيرةا 
 التصا  باللغتين العربية واإنجليزية أ  يتقن ماا ات ا  2
 أ  يمتلك ماا ات التاخيص، واإد اك، والق ا والمعرفة   2

 
 أعضــاء هيئــة التدريــس في القســم 

 
 التخصص الدقين الجامعة/ القلد تا يخ ال صو  علياا المؤةالت الرتقة االسم الرقم

لمالية مية العربية للعلوم لا كادي 5118 دكتو اه أستاذ مساعد د  عا ف أبو عواد 4
 والمصرفية/ اال د 

 نظم المعلومات ال اسوبية

 5118 دكتو اه أستاذ مساعد د  ةايد خ اجة 5
لمالية ا كاديمية العربية للعلوم ل
 نظم استرجاع المعلومات والمصرفية/ اال د 

 الموزعة والمتوازية ال واسيو جامعة ل قره/ بريطانيا 5118 دكتو اه ماا كأستاذ  أحمد القرمد  1
 
1 

لمالية ا كاديمية العربية للعلوم ل 5118 دكتو اه أستاذ مساعد عصام ةناند د 
 والمصرفية/ اال د 

 استرجاع المعلوماتنظم 

 ةندسة برمجيات ا  د  -الجامعة الااهمية  2016 ماجستير م انر م  براء القدومي 2
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 ــا وعناصرهــا الخطــة الدراسيــة مكوناته

 9191- 9102الخطة الدراسية 
 

 س م(: 52أواًل: متطلقات الجامعة )
 س م(: 42المتطلقات اإجقا ية )  أ

 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 -- 3 العلوم العسكرية  0200100
 1511421 3 (1)اللغة العربية  0200102
 1511424 3 (1)اإنجليزية  اللغة 0200103
 -- 3 التربية الوطنية 0200104
 -- 3 ال قافة اإسالمية وقضايا العصر 0200111
 -- 3 تنمية المجتمع والعمد التطوعي 0200115

 

 :(مس 45 المتطلقات االختيا ية )  ب
 املتطلب السابق س.م اسم املادة ادةرقم امل

 0200102 1 (2اللغة العربية ) 0200112
 -- 1 تا يخ اال د  وفلسطين 0200113
 -- 1 القدس تا يخ وحضا   0200114
 -- 1 مقادئ علم التربية 0200122
 -- 1 مقادئ علم القانو  0200125
 -- 1 مقادئ علم االتصا  0200126
 -- 3 طالو الجامعيأخالقيات ال 0200127
 -- 1 جرائم اال ةاب  1511411
 -- 1 مقادئ علم ال لك  1111451
 -- 3 ال قافة العلمية 0300124
 -- 3 مقادئ علم القيئة 0300145
 -- 3 مقادئ الص ة العامة 0300146
 -- 3 اإسعافات ا ولية 0300161
 -- 3 مقدمة في الطاقة المتجدد  0300171
 -- 1 م اال ةابجرائ 0602111
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:س م( 54: متطلقات الكلية اإجقا ية )ثانياً   
 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 -- 3 1ال اسوب  برمجة 1501110
 1501110 3 2برمجة ال اسوب  1501112
 1501110 3  يانيات متقطعة 1501220
 1501112 3 تراكيو القيانات 1501221
 -- 3 قيات الق ا العلميمناةج وأخال 1502360
 1501110 3 مقدمة لاندسة القرمجيات 1503270
 1501110 3 1برمجة الويو    1504180
 -- 0 حلقة ب ا 1509999

 
 

 :س م( 25): متطلقات القسم التخصصية ثال اً 
 :س م( 21المتطلقات اإجقا ية ) أ 

 رقم املادة اسم املادة س.م املتطلب السابق

 1501111 1مجة مختقر بر  1 ---
 1501113 2مختقر برمجة  1 1501111
 1501210 لغة برمجة مختا   3 1501112

 1501310 القرمجة المتقدمة 3  4211521+ 4214541
 1501321 تصميم وت ليد الخوا زميات 3 1501221
 1501340 هقكات ال اسوب 3 1501221
 1501341 إدا   الاقكات 3 1501340
 1501430 تاغيدنظم ال 3 1501221
 1501441 الاقكات الالسلكية 3 1501340
 1502260 نظم المعلومات ال اسوبية 3 1501110
 1502351 نظم قواعد القيانات 3 1501221
 1502352 قواعد القيانات الموزعة 3 1502351
 1502361 أمن المعلومات والاقكات 3 1501340
 1502372 ت ليد النظم 3 1502351

 1502391 تد يو ميداني للنظم 0 لقسمموافقة ا
 1502452 التنقيو في القيانات ومستودعاتاا 3 1502351
 1502453 إدا   نظم قواعد القيانات 3 1502351
 1502454 أدوات ولغات قواعد القيانات 3 1502351
 1502461 استرجاع المعلومات 3 1502351
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 1502494 ماروع نظم معلومات ال اسوبية 3 4215121
 1504181 1مختقر ويو 1 --

 1504362 أعما  اإلكترونية 3 1501221
 1504385 برمجة الاواتف الفكية 3 1501112

 
 
 

:س  م45متطلقات التخصص االختيا ية يختا  الطالو ) ب    
 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 1501112 1 لغات خاصة في القرمجة 1501211
 -- 1 المنطن الرقمي تصميم 1501230
 1501221 1 الفكاء االصطناعي 1501326
 موافقة القسم 1 مونوعات مستجد  في تكنولوجيا المعلومات 1501492
 1501112 1 التعلم باستخدام ال اسوب 1502261
 1501221 1 ب وج العلميات 1502323
 1501221 3 معالجة الصو  الرقمية 1502365
 1501221 1 الجغرافية نظم المعلومات 1502366
 1502351 1 نظم دعم القرا ات 1502425
 1502372 1 ت ليد النظم المتقدم 1502476
 موافقة القسم 1 مونوعات خاصة بالنظم 1502491
 1502351 3 مقدمة للقيانات الضخمة 1502493
 -- 3 الرياديةأنظمة الماا يع  1503170
 1503270 1 ةندسة متطلقات نظام القرمجيات 1503271
 1503270 1 الت اعد بين اإنسا  وال اسوب 1503273
 1503270 1 إدا   ماروع القرمجيات 1503470
 1504180 1 5برمجة الويو  1504280
 1504180 3 تصميم وتأليف الوسائا المتعدد  1504380
 1501441 3 نترنت ا هياءإ 1504493

 

 :س  م( 9 ابعاً: المتطلقات المساند  )
 املتطلب السابق س م اسم املادة قم املادةر 

 -- 1 1الت اند والتكامد  0300101
 -- 1 اإحصاء واالحتماالت 0300103
 -- 1 1الجقر الخطي  0301241

 

 س م(: 1خامسًا: المتطلقات ال ار  )
  مواد حر تكو  من اختيا  الطالو عدا المواد الممنوعة علم طلقة كلية تكنولوجيا المعلومات تنزيلاا ك
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 سررااديةالخطــة لا 
 

 
 

 
 
 
 

 المجموع التراكمي السنة ا ولم  )س  م(
 ال صد ال اني  ال صد ا و 

 س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد   س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد 
 
 
 
 
 
 
 
 

امتحان مستوى لغة عربية واجنليزية  ---
 3 0200151 0لغة االجنليزية ال 0200103  1 --- وحاسوب

 3 -- الثقافة اإلسالمية وقضايا العصر 0200111  3 --- الرتبية الوطنية 1211014
 3 1501110 2احلاسوب  برجمة 0510002  3 --- متطلب جامعة اختياري ---

 1 1501111 2)خمترب(برجمة  0510003  3 --- 0برجمة احلاسوب  0510001
 3 1501110 0الويب  برجمة 0514031  0 --- 0ة خمترب برجم 0510000
 1 -- 0)خمترب( الويب 0514030  3 --- 0التفاضل والتكامل 1311010

 3 0510001 نظم املعلومات احلاسوبية  0512211     
 11 07 المجموع  41 المجموع

 
 السنة ال انية )س  م(

 المجموع التراكمي
 ال صد ال اني  ال صد ا و 

  س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد   س م المتطلو السابن عنوا  الماد  قم الماد   
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 --- متطلب جامعة اختياري ---  3 0200150 0اللغة العربية  1211012
 3 --- اإلحصاء واالحتماالت 0300103  3 -- متطلب جامعة اختياري --

 3 1501221 شبكات احلاسوب 1501340  3 1501110 لغة برجمة خمتارة 0510201
 3 1501221 تصميم وحتليل اخلوارزميات 1501321  3 1501110 رياضيات متقطعة 0510221
 3 1501221 أعمال اإللكرتونية 1504362  3 1501112 تراكيب البيانات 0510220

 3 --- يمتطلب قسم اختيار  ---  3 0510002 مقدمة هلندسة الربجميات 0513271

 31 03 المجموع  48 المجموع
 

 السنة ال ال ة )س  م(
 المجموع التراكمي

 ال صد ال اني  ال صد ا و 
  س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد   س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد 

 
 
 
 
 
 
 

 3 --- متطلب قسم اختياري ---  3 --- متطلب جامعة اختياري ---
 3 --- مناهج وأخالقيات البحث العلمي 1502360  3 --- 0اجلرب اخلطي  0301241

 3 1502351 حتليل النظم 1502372  3 1503270 + 1501210 الربجمة املتقدمة 1501310

 3 1502351 اسرتجاع املعلومات 1502461  3 1501221 نظم قواعد البيانات 1502351
 3 1502351 قواعد البيانات املوزعة 1502352  3 1501340 إدارة الشبكات 1501341
      3 1501112 برجمة اهلواتف الذكية 15024385

 33 15 المجموع  18 المجموع
 

 السنة الرابعة )س  م(
 المجموع التراكمي

 ال صد ال اني  ال صد ا و 
  س م المتطلو السابن ا  الماد عنو   قم الماد   س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد 

 
 
 
 
 
 
 

 3 --- العلوم العسكرية 0200100  3 --- متطلب قسم اختياري ---
 3 --- متطلب قسم اختياري سنة رابعة ---  0 موافقة القسم تدريب ميداين للنظم 1502391
 3 --- مادة حرة ---  3 1501340 أمن املعلومات والشبكات 1502361
 3 0512311 وع نظم املعلومات احلاسوبية مشر  1502494  3 1501221 التشغيل نظم 1501430
 3 1502351 إدارة نظم قواعد البيانات 1502453  3 1501340 الشبكات الالسلكية 1501441

 3 1502351 أدوات ولغات قواعد البيانات 1502454  3 1502351 التنقيب يف البيانات ومستودعاهتا 1502452

  05 وعالمجم
 المجموع

 18 33 
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 ــواد املوصــف 
 
 

 
مقدمة في نظم المعلومات، إدا   المعلومات، بناء نظم المعلومات، نظم إدا   قواعد القيانات، نظم دعم القرا ، نظم قواعاد المعرفاة، 

 جغرافية، د اسة حالة نظم الواجاة القينية للمستخدم، نظم المعلومات ال

 
مقدمة في استخدام ال اسوب في التد يس، أدوات التاأليف، الت اعاد باين ال اساوب واإنساا ، المتطلقاات القرمجياة والمادياة، ت لياد 

التعلم عن بعد، الد اسة من خال  هقكة اإنترنت،  وتصميم الماام، استخدام الوسائا المتعدد ، هقكة اإنترنت في العملية التعليمية،
تصااميم ا ساائلة وا جوبااة، الت اعااد بااين ال اسااوب والطالااو، الت اعااد الجامااد وال يااوي، االمت انااات الم وسااقة، التااد يس االفترانااي، 

              د اسة حالة     

 
ت، النماوذج القيااني ذو العالقاات باين الكياناات، النماوذج العالئقاي، الجقار العالئقاي، االنتقاا  مان الرسام مقدمة فاي نظام قواعاد القياناا

القياااني إلاام الكيانااات، لغااات االست سااا  الاااكلية، لغااة االسااتعالم الايكليااة، تصااميم النمااوذج العالئقااي، االعتماديااة الوظي يااة وتسااوية 
  د القيانات االستنتاجية، قواعد القيانات الايئية، د اسة حالةالكيانات،قواعد القيانات التجا ية، قواع

 
مقدمة لمقادئ وأسس قواعد القيانات الموزعة، بما في ذلك القضايا المعما ية والتصميم ومراققة السالمة، ومعالجة االستعالم وت سينه، 

                 زامن تن يف المعامالت، والت كم في الت

 
طاارق حااد القاارامج الخطيااة، الطاارق الاندسااية، طاارق ساامقلكس القساايطة، طريقااة ساامقلكس المزدوجااة ومعكوساااا، ت ليااد دقااة ال ااد، 

 تطقيقات عملية 
 
 
 
 

 1501110 نظم المعلومات ال اسوبية 1502260

 1501112 التعلم باستخدام ال اسوب 1502261

 1501221 نظم قواعد القيانات 1502351

 1502351 قواعد القيانات الموزعة 1502352

 1501221 ب وج العلميات 1502323
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 وت ليلاااا القيانااات وإعااداد  وعناصااره وأساااليقه وغاياتااه العلمااي الق ااا أةميااة وتااامد علماايال الق ااا أساساايات المساااق ةاافا يتناااو 

يتناااو  ةاافا المساااق مواناايع تااامد: تعريااف أخالقيااات التعامااد مااع ال اسااوب، قرصاانة  كمااا  التقااا ير، وكتابااة المصاااد  مااع والتعامااد
لقواعد ا خالقياة للعماد علام هاقكات المعلوماات، حقاوق حماياة ال واسيو، أخالقيات هقكة اإنترنت، حرية التعقير علم اإنترنت، ا

  Presentation Skills)القرمجيات والملكية ال كرية، وأساليو عرض ا فكا  )

 
المعلوماات داخاد المؤسساات،  قضايا معاصر  في مااكد ا منية والسرية، نمااذج السارية، طارق لتقلياد المخااطر والخساائر، أمان نظام

 علم التا ير، الت كم بأمن المعلومات، برامج أمن المعلومات، النظم اآلمنة والموثوقية، وتعريف المستخدم، د اسة حالة 

 
اا الصو  الطقيعية وت ويلاا إلم  قمية ، تم يد تعريف معالجة الصو  الرقمية ومجاالت استخداماا ، عناصر معالجة الصو  الرقمية ، التق

، طرق ت سين الصو  وتخ يف التاوةات، Filteringالصو  الرقمية بأنواعاا المختل ة في المجاالت ال ضائية والترددية ، الترهيح 
 تقسيم الصو   إلم مكوناتاا ، وتمييز عناصر  الصو   وتصني اا وتمييز حدودةا وطرق نغا الصو   

 
المعلومااات النظريااة ا ساسااية فااي نظاام المعلومااات الجغرافيااة، ال اجااة إلاام نظاام المعلومااات الجغرافيااة ماان ققااد المجتمعااات المتعاادد ، 

القيانات،ت ليااد ا نظمااة المسااتخدمة فااي نظاام المعلومااات الجغرافيااة، بيانااات نظاام المعلومااات الجغرافيااة، إسااتراتيجية إدخااا  وإخااراج 
                                                                       وتقطيع القيانات،حاالت د اسية متعدد 

 
ييماا، تطقيقات تطو  نظم المعلومات، د اسة مكوناتاا ودو تاا، أدوات تم يد النظم، معجم المعلومات، أسس تصميم وتن يف النظم وتق

  عملية، استخدام أدوات ةندسة القرمجيات المساعد 
 
 
 
 
 

 -- مناةج واخالقيات الق ا العلمي 1502360

 1501340 والاقكات أمن المعلومات 1502361

 1501221 معالجة الصو  الرقمية 1502365

 1501221 نظم المعلومات الجغرافية 1502366

 1502351 ت ليد النظم 1502372
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يعتقار ماااروع  التخاارج  لطلقااة نظاام المعلوماات ال اسااوبية احااد المتطلقااات الرئيسااية لل صاو  علاام د جااة القكااالو يوس، ويظااار الطالااو 

اروع التخرج قد ته علم استخدام االفكا  والعلوم االساساية والتاي تلقاةاا  علام مادى  سانوات  د اساته لتن ياف مااروع متكاماد خال  م
ل د ماكلة ماا أو لتطقيان نظاام  واتمتتاه أو تطاوير مااا يع قديماة وجعلااا  أك ار سااولة  بماا  يتماهام  ماع التطاو  الافي  تاااده  ةافه 

( ساااعة معتمااد  ماان خطتااه الد اسااية بنجاااح، حيااا يااتم اختيااا  المااارف 91د ةاافا المساااق بعااد أ  يناااي )العلااوم  يقااوم الطالااو بتسااجي
 وعنوا  الماروع وفرين العمد ، ويكتمد الماروع ويقدم للمناقاة مع نااية ال صد ال علي 

 
ناساقة لادعم أصا اب القارا  مان اإدا ياين  ياامد الموناوعات التالياة: نظام ياتمد ةفا المقر  علم كي ياة اختياا  نظام المعلوماات الم

دعاام القاارا ، مجموعااات نظاام دعاام القاارا ، اإدا ي المن ااف لاانظم المعلومااات، مخاااز  القيانااات، الاانظم الخقياار ، الاااقكات الفكيااة، كمااا 
اكد ا عماا  التاي تواجاااا المؤسساة، والتعارف ياتمد علم مناقاة طرق تطاوير وتطقيقاات ةافه ا نظماة، وكي ياة اساتخداماا ل اد ماا

علاام ماادى تااأثير ونااع المؤسسااة علاام بناااء واسااتخدام ةاافه الاانظم، ويتضاامن ةاافا تطااوير م اااةيم المعرفااة لااافه الاانظم واكتساااب الخقاار  
 العملية في التعرف علم القرمجيات الالزمة لدعم القرا  

 
ات متقدمة في نظم قواعد القيانات، إدا   مصاد  المعلومات،أمن وتكاملية المعلومات، استرجاع التاالف، الات كم فاي التازامن، مونوع

 قواعد القيانات الموزعة، دا سة حالة 

 
تنقيااو القيانااات فااي  ات ، مقا نااة بااين المناااةج المختل ااة، اسااتخداميااادف ةاافا المساااق إلاام مناقاااة أةميااة واسااتخدامات تنقيااو القياناا

 المعاا ف وتم يلااا، فاام عملياات اكتاااف القياناات والمعطياات، توصايف ال يا  العملية والق ا العلمي، من خال  عارض أساسايات
لمصاطل ات والمعطيااات، فااام عمليااة التنقياو عاان ا المعاا ف والمعطيااات، التنقياو عاان المصاطل ات، تصاانيف الماااكد التااي تواجاه

الت اديات التاي تعاوق عملياة التنقياو  التنقيو والتعرف علم الطرق والتقنياات ال دي اة المساتخدمة لاافا الغارض، العام لعملية النموذج
  النظرية للمساق باإنافة إلم تطقيقات عملية للم اةيم

 
 (90) يتد ب الطالو في أي هاركة أو جااة حكومياة معتماداً علام ماا تعلماه فاي القسام بعاد أ  يجتااز الطالاو من خال  ةفا المساق

ساعة معتمد  مان خطتاه بنجااح، حياا يقادم الطالاو فاي نااياة فتار  التاد يو تقريار م صاد عان تد يقاه والتاي تكاو  لماد  ثمانياة أساابيع 
       متواصلة                                       

 1502360 ماروع نظم المعلومات ال اسوبية                    1502494

 1502351 نظم دعم القرا ات 1502425

 1502351 إدا   نظم قواعد القيانات 1502453

 1502351 التنقيو في القيانات ومستودعاتاا 1502452

 موافقة القسم للنظم تد يو ميداني 1502391
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ذو العالقااات بااين  بيئااة قاعااد  القيانااات، ةيكليااة نظاام إدا   قواعااد القيانااات، مونااوعات متقدمااة فااي أدوات النمفجااة، النمااوذج القياااني 

 حالة الكيانات الموسع، طرق نمفجة ا هياء، أدوات التطوير واالختقا ، أدوات اإدا  ، د اسة 

 
(: ال ارسة، المعالجة، واالساتعالم عان القياناات النصاية، أةام نمااذج IR)يامد ةفا المساق التطو ات ال دي ة في استرجاع المعلومات

 االسترجاع ا ساسية، الخوا زميات، وتطقيقات نظم استرجاع المعلومات 
 

 

 
 فاي الصاف تغطيتااا الم تماد الموانايع الات كم المتازامنو  المعاامالت وأسااليو وتقنياات المقاادئ ا ساساية ةافه المااد  تغطاي ساوف

الم ااةيم العاماة المتعلقاة باأمن  ا ساسية لترميم وصيانة قواعاد القياناات باإناافة إلام والتقنيات والم اةيم خصائصااو  تامد المعامالت
  قيانات في قواعد القياناتوسرية ال

 
يادف ةفا المساق إلم طرح مونوعات متقدمة مختا   في نظم المعلومات ال اسوبية، كالمجاالت الق  ية ال دي ة والمساتخدمة فاي 

 وحة بافا المساق بموافقة مجلس القسوعليه يتم ت ديد وتغيير م توى الموانيع المطر ميدا  نظم المعلومات ال اسوبية 

الموناوعات المختل اة فاي القياناات الضاخمة مان إناااء القياناات، تخزينااا، إدا تااا، نقلااا يادف ةفا المساق إلم تقاديم تغطياة  ةمياة 
ات ، كاافلك ا نظمااة التااي تاااكد حلااو  م وسااقة للقيانااات وبعااض الت لاايالت، مااع التركيااز علاام أحاادج التقنيااات وا دوات والمعما ياا

 الكقير  في الاقكات عالية ا داء  
 
 
 
 
 
 

 1502351 أدوات ولغات قواعد القيانات 1502454

 1502351 استرجاع المعلومات 1502461

 1502372 ت ليد النظم المتقدم 1502476

 موافقة القسم مونوعات خاصة بالنظم 1502491

 4215124 مقدمة للقيانات الضخمة 4215191
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 تكنولوجيا لانررنتقســم 
 

( أعضاء ةيئة تد يس من حملة الدكتو ا ، ويضم القسم  مختقرين مجاز  تجايزاً عاليااً كمختقار الااقكات 1يمنح القسم د جة القكالو يوس، ويضم )
 و ومختقر الوي

 
 رؤيــة ورسالــة وأهــداف القســم

  ؤية القسم:
 إلم العالمية  التميز والرياد  في تقديم القرامج التعليمية والق  ية الخاصة بتكنولوجيا االنترنت علم المستوى الم لي واإقليمي وصوالً  -

  سالة القسم:
يااا االنترناات، وتلقيااة ل اجااة السااوق وت قيقاااً لرؤيااة الجامعااة تخاارج طلقااة مااؤةلين، وأصاا اب إطااالع واسااع فااي كااد مااا يتعلاان بتطااوير تكنولوج -

 والوطن 

 أةداف القسم:
 مواكقة التطو  في خطة القسم مع ا خف بعين االعتقا  احتياجات السوق الم لية    4
 توفير بيئة مناسقة تامد كد الجوانو العملية التعليمة من مد سين، ومختقرات، وكتو وغيرةا   5
 ة ا ساسية المقنية علم أحدج المناةج العلمية والتي تمكنه من توفير ال لو  المناسقة للمسائد المتعلقة باالنترنت تزويد الطالو بالمعرف  1
 إكما  د اساتام العليا إعداد خريجين يتمتعو  بك اء  تطقيقية وعلمية عالية، تؤةلام للعمد في السوق أو   1
ظيم دو ات تد يقية علم استخدام االنترنت وبرمجياته أو عمد د اسات وتقديم تنمية ماا ات المجتمع الم لي ال اسوبية، من خال  تن  2

 االستاا ات 
 الق ا العلمي، و بطه بالتد يس وباحتياجات القيئة الم لية واإقليمية  اال تقاء بمستوى  2
  نار المعرفة وتعزيز التعاو  الق  ي مع المؤسسات الم لية واإقليمية والدولية  2

 
 القيم الجوهرية

 
 حرية الت كير والرأي واستقاللاما، أساس التطو  العملي واالجتماعي   4
 التعليم الجامعي منطلن لت جير الطاقات، وتطوير المواةو، وامتالك مانة   5
 اإبداع ال حدود له عندما يجد من يرعاه   1
 الق ا العملي وسيلة لت سين ال يا    1
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 (ILO'sمخرجــات التعليــم للقســم )

 
 تمكناً من المعا ف والماا ات ا ساسية المتعلقة بعلوم ال اسوب بص ة عامة، وتكنولوجيا اإنترنت علم وجه الخصوص أ  يكو  م  4
 أ  يكو  قاد اً علم ت ليد وتصميم وتقييم أنظمة اإنترنت بطريقة تجمع بين االبتكا  واإبداع   5
 بتكنولوجيا اإنترنت أ  يكو  قاد اً علم استخدام أحدج القرمجيات وا دوات المتعلقة   1
أ  يكو  قاد اً علم العمد الجمااعي كعضاو فاي فريان التطاوير، ماع االعتاراف باأدوا  اآلخارين المختل اة داخاد ال ريان، وا سااليو المتنوعاة   1

 لتنظيم المجموعة 
 أ  يتقن ماا ات االتصا  باللغتين العربية واإنجليزية   2
  والمعرفةأ  يمتلك ماا ات التاخيص، واإد اك، والق ا   2

 أعضــاء هيئــة التدريــس في القســم 

 
 التخصص الدقين الجامعة/ القلد تا يخ ال صو  علياا المؤةالت الرتقة االسم الرقم
 الاقكاتو  علم ال اسوب/ امن المعلومات نو ج امقريا /بريطانيا 2016 الدكتو اه أستاذ مساعد ع ما الد  م مد  1
 علم ال اسوب جامعة عما  العربية/ ا  د  2010 دكتو اهال اعدأستاذ مس د  خالد القواسمي 2
 نظم معلومات حاسوبية ا كاديمية العربية/ ا  د  2009 دكتو اهال أستاذ ماا ك د  فراس المااققة 3
UKMجامعة  2013 دكتو اهال أستاذ مساعد د  م مد الغانم 4 زياالوطنية الماليزية/مالي   تعلم حاسوب/ علم المعلوما 
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 الخطــة الدراسيــة مكوناتهــا وعناصرهــا 

 9191- 9102الخطة الدراسية 
 س م(: 52أواًل: متطلقات الجامعة )

 س م(: 42المتطلقات اإجقا ية )  أ
 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 -- 1 ية العلوم العسكر  1511411
 1511421 1 )4(اللغة العربية  0200102
 1511424 1 )4(اللغة اإنجليزية  0200103
 -- 1 التربية الوطنية 0200104
 -- 1 ال قافة االسالمية وقضايا العصر 0200111
 -- 1 مع والعمد التطوعيتنمية المجت 1511442

  .ت

 

 :(مس 45 المتطلقات االختيا ية )  ب
 

 السابق املتطلب س.م اسم املادة رقم املادة

 0200102 1 (5اللغة العربية ) 1511445
 ما عدا طلقة كلية اآلداب 1 تا يخ ا  د  وفلسطين 1511441
 -- 1 القدس تا يخ وحضا   1511441
 عدا طلقة كلية العلوم التربويةما 1 مقادئ علم التربية 1511455
 -- 1 4اإبداع واالبتكا   1511451
 ما عدا طلقة كلية ال قوق 1 مدخد إلم علم القانو  1511452
 -- 1 االتصا مقادئ علم  1511452
 -- 1 اخالقيات الطالو الجامعي 1511452
 -- 1 جرائم اإ ةاب 1511411
 -- 1 مقادئ علم ال لك 1111451
 -- 1 ال قافة العلمية 1111451
 -- 1 مقادئ علم القيئة 1111412
 -- 1 مقادئ الص ة العامة 1111412
 -- 1 ا ولية اإسعافات 1111424
 -- 1 مقدمه في الطاقة المتجدد  1111424
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 :س م( 54ثانياً: متطلقات الكلية اإجقا ية )
 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 -- 1 4ال اسوب  برمجة 4214441
 4214441 1 5برمجة ال اسوب  4214445
 4214441 1  يانيات متقطعة 4214551
 4214445 1 تراكيو القيانات 4214554
 -- 1 مناةج وأخالقيات الق ا العلمي 4215121
 4214441 1 مقدمة لاندسة القرمجيات 4211521
 4214441 1 4برمجة الويو  4211481
 -- 1 حلقة ب ا 4219999

 
 :س م( 22): متطلقات القسم التخصصية ثال اً 
 : م(س 21المتطلقات اإجقا ية )   أ

 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 -- 1 4برمجة  مختقر 4214444
 4214444 1 5مختقر برمجة  4214441
 1501112 1 لغة برمجة مختا   1501210
 1501221 1 ياتالخوا زم وت ليد تصميم 1501321
 1501221 1 هقكات ال اسوب 1501340
 1501340 3 النظم الموزعة والس ابية 1501431
 1501340 3 الاقكات الالسلكية 1501441
 1501221 1 نظم قواعد القيانات 1502351
 1501340 1 المعلومات والاقكات أمن 1502361
 1502351 1 ت ليد النظم 1502372
 1502351 1 ي القيانات ومستودعاتااالتنقيو ف 1502452
 1502351 1 استرجاع المعلومات 1502461
 -- 1 4مختقر ويو  4211484
 1504180 1 5برمجة الويو  1504280
 1504280 1 وبرمجيات االنترنتأدوات  1504281
 1501221 1 أعما  اإلكترونية 1504362
 1504180 1 الوسائا المتعدد  وتأليفتصميم  1504380
 XML  1 1504280 تكنولوجيا 1504381
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 1504380 1 تطوير مواقع انترنت 1504384
 1501112 1 برمجة الاواتف الفكية 1504385
 موافقة القسم 0 لإلنترنت تد يو ميداني 1504391
 1503270 1 ةندسة مواقع االنترنت 1504473
 4215121 1 ماروع تكنولوجيا االنترنت 1504494

 
 س م(: 42لتخصص االختيا ية )متطلقات ا   ب

 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 1501112 1 لغات خاصة في القرمجة 1501211
 -- 1 تصميم المنطن الرقمي 4214511
 4211521+ 4214541 5 القرمجة المتقدمة 4214141
 1501221 1 نظم التاغيد 1501430
 موافقة القسم 1 لمعلوماتاتكنولوجيا  في مستجد مونوعات  1501492
 1502351 1 قواعد القيانات الموزعة 1502352
 1501221 1 معالجة الصو  الرقمية 1502365
 1502351 1 ولغات قواعد القيانات أدوات 1502454
 4215124 1 مقدمة للقيانات الضخمة 4215191
 -- 1 أنظمة الماا يع الريادية 4211421
 1503270 1 سا  وال اسوبالت اعد بين اإن 1503273
 1503270 1 إدا   ماروع القرمجيات 1503470
 -- 1 ال اسوب واإنترنت تطقيقات 1504160
 1504362 1 ياإلكترونالتسوين  1504364
 1504280 1 االنترنت ألعابتصميم  1504382
 1502461 1 بناء م ركات الق ا 1504483
 4214554 1 الاقكات االجتماعية 4211182
 1502361 1 ا من السقراني 1504486
 موافقة القسم 1 االنترنتمونوعات مستجد  في تكنولوجيا  1504491
 1501441 1 انترنت ا هياء 4211191

 :  م(س 2 ابعاً: المتطلقات المساند  )
 املتطلب السابق س.م اسم املادة رقم املادة

 -- 1 االحصاء واالحتماالت 1111411
 -- 1 (4ر الخطي )الجق 1114514

 س م(: 1خامساً: المتطلقات ال ار  )
  تكو  من اختيا  الطالو عدا المواد الممنوعة علم طلقة كلية تكنولوجيا المعلومات تنزيلاا كمواد حر 
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 سررااديةالخطــة لا 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 المجموع التراكمي السنة ا ولم  )س  م(
 ال صد ال اني  ال صد ا و 

  س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد   س م المتطلو السابن اد عنوا  الم  قم الماد 
 
 
 
 
 
 
 

 3 0200151 0 اللغة اإلجنليزية 211013  0 -- امتحان مستوى لغة عربية واجنليزية وحاسوب --
 3 -- الثقافة اإلسالمية وقضايا العصر 0200111  3 -- الرتبية الوطنية 0200104
 3 1501110 2برجمة احلاسوب  0510002  3 -- 0اسوب برجمة احل 1501110
 1 1501111 2خمترب برجمة  0510003  1 -- 0خمترب برجمة  1501111
 3 1501110 0برجمة الويب  0514031  3 -- اإلحصاء واالحتماالت 1311013

 1 -- 0خمترب ويب  0514030  3 -- متطلب جامعة اختياري --
 3 -- ريمتطلب قسم اختيا      

 31 07 المجموع  03 اجملموع
 

 السنة ال انية )س  م(
 المجموع التراكمي

 ال صد ال اني  ال صد ا و 
  س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد   س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 -- ع والعمل التطوعيتنمية اجملتم 1211005  3 1504180 2برجمة الويب  0514231
 3 0510001 مقدمة هلندسة الربجميات 0513271  3 0200150 0اللغة العربية  1211012
 3 1501221 شبكات احلاسوب 0510341  3 1501112 لغة برجمة خمتارة 0510201
 3 0510220 وحتليل اخلوارزميات تصميم 1501321  3 1501110 رياضيات متقطعة  0510221
 3 1504280 أدوات وبرجميات االنرتنت  0514230  3 1501112 تراكيب البيانات 1501221

 3 1504180 وتاليف الوسائط املتعددة تصميم 0514331  3 -- متطلب قسم اختياري --

  3 -- متطلب جامعة اختياري --     

 31 03 المجموع  48 المجموع
 

 السنة ال ال ة )س  م(
 المجموع التراكمي

 ال صد ال اني  ال صد ا و 
  س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد   س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد 

 
 
 
 
 
 
 

 3 -- مناهج وأخالقيات البحث العلمي 0512311  3 0510341 أمن املعلومات والشبكات 0512310
 3 1502351 حتليل النظم 0512372  3 0510220 نظم قواعد البيانات 0512350
0514330 XML3 1501221 أعمال اإللكرتونية 1504362  3 1504280 تكنولوجيا 
 3 1502351 اسرتجاع املعلومات 0512410  3 0510002 برجمة اهلواتف الذكية 0514335
 3 -- متطلب جامعة اختياري --  3 0514331 تطوير مواقع االنرتنت 0514334

 3 -- متطلب قسم اختياري   3 -- اختياري متطلب جامعة --

 33 18 اجملموع  03 المجموع
 

 السنة الرابعة )س  م(
 المجموع التراكمي

 ال صد ال اني  ال صد ا و 
  س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد   س م المتطلو السابن عنوا  الماد   قم الماد 

 
 
 
 
 
 
 

 3 0512311 مشروع تكنولوجيا االنرتنت  0514494  3 -- العلوم العسكرية 1211011
 3 1503270 هندسة مواقع االنرتنت 0514473  0 موافقة القسم تدريب ميداين لالنرتنت 0514390
 3 1501321 النظم املوزعة والسحابية 0510430  3 0512350 التنقيب يف البيانات ومستودعاهتا 1502452
 3 -- مادة حره --  3 1501340 لكيةالشبكات الالس 0510440
 3  متطلب قسم اختياري --  3 -- 0اجلرب اخلطي  031241

      3 -- متطلب قسم اختياري --

 اجملموع  15 اجملموع
 15 30 
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 ــواد املوصــف 
 

 
وص المتقدمااة، معالجااة الجااداو  اإلكترونيااة المتقدمااة، أدوات العاارض اإلكترونااي(، ال اازم القرمجيااة، تطقيقااات ا وفاايس )معالجااة النصاا

، HTML، الق ااا فااي الاااقكة، النااار عقاار الاااقكة وحجااز مواقااع اإنترناات، لغااة Outlookهااقكة اإنترناات، القريااد اإلكترونااي 
  و ما يااباهأ Word Pressبرنامج 

 
 Client-side Webمواقاااع الوياااو مااان جااااة المساااتخدم تصاااميمفاااي  ا ساسااايةالمااااد  التعااارف علتاااا دوات تتضااامن ةااافه 

developmentالتالية: أحدج اإصدا ات من التقنيات ، من خال  استخدامHTML, CSS, JavaScript   

 
 نمن خطة مد وسة  4يطقن الطالو الم اةيم القرمجية التي د ساا الطالو في ويو 

 
 ,PHP, MySQL  باستخدام تقنيات م اد: Server-Side Programmingمعما ية الخادم والزبو ، وبرمجة الخادم 

Virtual Web Server such as Apache   : كماا سايتم التطارق إلامcookies and Sessions. و أي تطقيقاات  
  ةديناميكيعملية لقناء مواقع 

 
م اد التعرف علم الطرق وا دوات ا ساسية المستخدمة في تصاميم مواقاع الوياو ال عالاة باساتخدام برمجياات إدا   الم تاوى المعيا ياة 

Joomla, WordPress, JQuery and Drupal   وغيرةا 
 
 
 
 
 
 

 -- تطقيقات ال اسوب واالنترنت 4211421

 4214441 4برمجة الويو  4211481

 -- 4مختقر الويو  4211484

 4211481 5برمجة الويو  4211581

 4211581 أدوات وبرمجيات االنترنت 4211584
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تطقيقااات : بااين الاااركات و جااا  ا عمااا  والمسااتالك والتااي تااامد نمااوذج ا عماالاللكترونيااة فيمااايااادف ةاافا المساااق للتعاارف علاام 

التجاااا   اإلكترونياااة، اإدا   اإساااتراتيجية، وكي ياااة االسااات اد  مااان التكنولوجياااا لتعزياااز العملياااة التجا ياااة، الخصاااائص الممياااز  للتساااوين 
و يطلااو تطااوير موقااع باالعتماااد علاام مااا تاام  لقيئااات القانونيااة وا خالقيااة والتنظيميااة إجااراء ا عمااا  التجا يااة اإلكترونيااة اإلكترونااي، ا

  5و  4التطرق إليه في ةفا المقر  باستخدام الماا ات المكتسقة من برمجة ويو 

 
 تطوير وتن يف أناطة التسوين والتجا   اإلكترونية إجراء المعامالت التجا ية في بيئة االنترنت يغطي الماا ات والمعا ف الالزمة ل

 
خدام ومن ثم استخداماا في تصميم وبنااء بيئاات ت اعلياة باسات تقدم ةفه الماد  مقادئ وطرق تصميم وتأليف الوسائا المتعدد  حاسوبياً 

  Adobe Web Collection or Multimedia builderأدوات م د:

 
 Well-Formed XMLبااكد صا يح، اساتخدام الاا ) XMLوالتاي تتضامن كتاباة  XMLتقدم ةفه الماد  نظر  عامة عن 

Documents, XML schemas such as DTDs and XSL, XML Databasesقدماة ( وموانايع مت
  و غيرةا  DOM, Xpath, LINQ to XMLم د  XMLوتطقيقية  في الا 

 
 ألعابلتطوير  التعرف علم أسس تصميم لعقة ثنائية ا بعاد واستخدام مكتقة الجافا المتقدمة إنافة الرسوم المت ركة والمؤثرات الصوتية

 وماا كتاا عقر مواقع االنترنت  احترافية وواقعية يمكن نارةا

 
 .هرح وتن يف مراحد تطوير موقع تجا   الكترونية من القداية حتم النااية

 
 
 
 

 4214554 ا عما  االلكترونية 4211125

 4211125 التسوين االلكتروني 4211121

 4211581 تصميم وتأليف الوسائا المتعدد  4211181

4211184 XML 4211581 تكنولوجيا 

 4211581 تصميم ألعاب االنترنت 4211185

 4211181 تطوير مواقع تجا   إلكترونية 4211181
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  يطلاو  Androidمولة وخاصة باستخدام نظام التاغيد مقدمة عن ال وسقة المتنقلة مع التركيز علم تطوير تطقيقات للاواتف الم 

  مواناايع المساااق Android Market Placeمان كااد طالااو فااي ةاافا المسااق عمااد ماااروع كامااد لتطقياان ياتم ت ميلااه علاام 
، Locations، ت ديااد المواقااع SQLite، تصااميم الااهااات،  الصااوت، قاعااد  القيانااات Androidتتضاامن بيئااة  برمجااة الااا 

  Graphics، والرسم Sensorsستاعا  أجاز  اال
 

 
من خال  ةفا المساق يتد ب الطالو في أي هركة أو جاة حكومية معتمد  علم ما تعلمه في القسم  يقدم الطالاو فاي نااياة التاد يو 

 يكو  قد حدد فرين العمد والمارف  تصو ا متكامال لماروع التخرج الفي سيعمد علم استكماله في مساق آخر علم أ 

 
االحتياجااات والمتطلقااات، النمفجااة ت ديااد وتقنيااات ةندسااة الويااو، وتضاام ةاافه الماااد  المواناايع التاليااة:   وأساسااياتد اسااة م اااةيم 

 في تطقيقات الويو  وا منساولة االستخدام،  ه،تطو  مراحد و  إدا   ماروع الويو، والمعما ية، التصميم، عمليات ال  ص والصيانة

 
يتضاااامن ةاااافا المساااااق د اسااااة لمااااااكد ونقاااااا نااااعف جانااااو المسااااتخدم )متصاااا ح االنترناااات( م ااااد: تساااارب المعلومااااات، انت ااااا  

 ,SSL, HTTPSوطرق تا يرةا م د )ل ماية االتصا  ما بين جااز المستخدم وجااز الخادم  ،باإنافةPhishingالاخصية،
PCI DSS Standards ) 

 
مقدمة عن كي ية بناء م ركات الق اا وتتضامن هارح لمعما ياة م ارك الق اا وهارح للم ااةيم والقواعاد ا ساساية لقنااء م ارك الق اا 

 ,tokenization, stemmingلجااة النصااوص )و خوا زميااات التصاانيف وال ارسااة، ومعا crawlingوماان أةماااا ويااو 
stopwords…. و نمااااذج اساااترجاع القياناااات  باإناااافة لم اااا  د اساااة حالاااه لم ااارك ب اااا مااا ال )Google cluster 

architecture ليستعين باا الطالو لقناء ماروع م رك ب ا ، 
 
 
 

 4214445 برمجة الاواتف الفكية 4211182

 -- تد يو ميداني لالنترنت 4211194

 4211521 ةندسة مواقع االنترنت 4211121

 4215124 ا من السقراني 4211182

 4215124 بناء م ركات الق ا 4211181
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وبيئاات  وأسااليو التعلايم ا فاراداام كي ياة تاأثير هاقكات وأدوات التواصاد االجتمااعي علام نماا حياا  تعتقار ةافه المااد  وسايلة ةاماة ل 

فااي بناااء العالقااات االجتماعيااة بااين  ا ساساايالاام دو ةااا  باإنااافةالعمااد وتنميااة مسااتوى المواطنااة الصااال ة فااي المجتمعااات المعاصاار ، 
والتعليم والتسوين  ا عما ات االيجابية لاقكات التواصد االجتماعي وتطقيقاتاا في   وتركز ةفه الماد  علم التعريف باالستخداما فراد
لتلك الاقكات وتأثيرةا علم السالوك االجتمااعي والخصوصاية والجواناو  الماني كما تتضمن الماد  م اذير االستخدام السلقي والنمو
لطلقة الماا ات والمعرفة العملية الالزمة لتن يف تطقيقات عملية باستخدام ا إكسابعلم  أيضا   وتركز الماد  وا خالقيةوالقانونية  ا منية

 (LinkedIn) ولينكادا  (Twitter) وتاويتر (Face book) هايوعا م اد ال يساقوك ا ك اربعض هقكات التواصاد االجتمااعي 
 وغيرةا  (YouTube)يوتيوب و 

 
 نية ومتقدمة في تكنولوجيا االنترنت مونوعات آ

 
سايتعرف  .لم اةيم ا ساسية إنترنت ا هياء الضرو ية ل ام أحدج ما توصلت إليه تقنياات إنترنات ا هاياء واالتجاةاات المساتققلية لااا

ا هااياء  يتضاامن  لاادوافع التجا يااة لاااا وكاافلك مسااتققد إنترنااتالطااالب علاام تااا يخ وتطااو  إنترناات ا هااياء، باإنااافة إلاام التكنولوجيااا وا
م  اازت الساوق والاياكاد   ن او إنترنات ا هاياء؛ اآللاة-الام-المساق موانيع متعدد ، مناا، نظر  عامة حو  االنتقاا  مان حلاو  اآللاة

انترنات ا هاياء  لقنااء حلاو  ات التكنولوجياةالصناعية؛ معما ياة إنترنات ا هاياء ومقاادئ التصاميم العاماة للمعما ياات المختل اة؛ ا ساساي
الم دد  للتصميم عند تطوير حلو  واقعية؛ تطقيقات إنترنات ا هاياء: إدا   ا صاو  وا تمتاة الصاناعية وأتمتاة المقااني  وتن يفةا؛ القيود

  الطلقة والمد  الفكية واالستاعا  التاا كي، يتضمن المساق إنجاز ماروع تطقيقي أو ب ا من ققد التجا ية
 

 
يختااا  الطالااو ماااروع متعلاان بتكنولوجيااا اإنترناات، يركااز فيااه علاام الجانااو العملااي، و ذلااك ليكااو  أك اار جاةزيااة لل يااا  العمليااة بعااد 

 التخرج  يجو أ  ين ف الطالو أةداف ماروعه، كفلك يجاز التقرير الناائي و يقدم عرض ناائي 
 

 4214554 الاقكات االجتماعية 4211182

 -- تكنولوجيا االنترنتمونوعات خاصة في  4211194

 4214114 انترنت ا هياء 4211191

 4215121 ماروع تكنولوجيا االنترنت 4211191


