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 دامعـــــــ٘ آل البٔت

  كلٔــ٘ األمري اذتغني بً عبز اهلل

 تليْلْدٔا املعلْماتل

  

 ٘ـ٘ الزصاعٔـارتط

  لزصدـ٘ البلالْصٓـْؼ
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 ىعه املعلْمات اذتاعْبٔ٘
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 قغه ىعه املعلْمات اذتاعْبٔ٘

كلٔ٘ األمري اذتغني بً عبز اهلل 

 ليْلْدٔا املعلْماتلت

 دامع٘ آل البٔت

 

 

 ىعه املعلْمات اذتاعْبٔ٘ يف ارتط٘ الزصاعٔ٘ لزصد٘ البلالْصْٓؼ

 

 ىعه املعلْمات اذتاعْبٔ٘البلالْصْٓؼ يف   اعه الزصد٘ )بالعضبٔــ٘( :

 .B.Sc. in Computer Information Systems  اعه الزصد٘ )باإلصتلٔظٓـ٘(: 

 

 ملْىات ارتط٘ :  -أ 

( عاع٘ 132مً ) ىعه املعلْمات اذتاعْبٔ٘لـٌْ ارتط٘ الزصاعٔ٘ لزصد٘ البلالْصْٓؼ يف تت

 معتنزٗ مْطع٘ علٙ اليشْ اآلتٕ :

 الغاعات املعتنزٗ ىْع املتطلــــب التغلغل

 27 متطلبات ادتامع٘ أّاًل

 21 متطلبات الللٔـ٘ ثاىًٔا

 :قغـهمتطلبات ال ثالجًا

 املْار اإلدباصٓ٘ -أ  

 ْ٘ار االختٔاصٓامل -ب

 

69 
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 3 مْار سضٗ صابعًا

 243 اجملنْع

 

 ىعاو الرتقٔه : -ب

 :  تليْلْدٔا املعلْماتل األمري اذتغني بً عبز اهلل صمظ كلٔ٘ -1

  

 الللٔــــ٘ الضمظ

 تليْلْدٔا املعلْماتل األمري اذتغني بً عبز اهلل كلٔ٘ 99

 

 

 األقغـــاو:ْط ـصم -2

 القغــه الضمظ

 اذتاعْب عله 91

 ىعه املعلْمات اذتاعْبٔ٘ 92

 اإلراصٓ٘ ىعه املعلْمات 94

 

 

 املْار:صمْط  -3

1 3 3 13 1: 

                                                                                                       

 الللٔ٘ القغه املغتْٚ اجملال التغلغل
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 العؾضات )اجملال( يف أصقاو املْار يظل٘م مزلْل

 

 زتال التدصص عيْاٌ اجملال ظـصم ال التدصصـزت عيْاٌ اجملال ظـصم

 تطبٔقات 5 أعاعٔات اذتاعْب 9

 منشدُ ّستاكاِ 6 لػات بضزت٘ 1

 ّاليعه ارتبريٗ االصطياعٕالشكاٛ  7 عناصٗ ساعْب ّؽبلات 2

 متفضق٘ 8 ىعه ساعْبٔ٘ 3

 ّمؾضّع ختضز  ىزّٗ 9 تصنٔه بضزتٔات 4

 

 عاع٘ معتنزٗ مْطع٘ علٙ اليشْ اآلتٕ: )27))أّاًل( متطلبات ادتامع٘:

 عاع٘ معتنزٗ. (18)املتطلبات اإلدباصٓ٘: -أ 

 عاعات معتنزٗ. (9)املتطلبات االختٔاصٓ٘: -ب

 

 :مْطع٘ كالتالٕ عاع٘ معتنزٗ (29)املتطلبات اإلدباصٓ٘: -أ 

 اعه املارٗ صقه املارٗ ت
ات الغاع

 املعتنزٗ
 املتطلب الغابق

 - 3 *العلْو العغلضٓ٘ 699999 1

 - 3 الجقاف٘ اإلعالمٔ٘ 9191271 2

 - 3 ىعه إعالمٔ٘ 9192359 3

 - 3 الرتبٔ٘ الْطئ٘ 9691199 4

 - 3 (1)اللػ٘ العضبٔ٘  1391191 5

 - 3 (1اللػ٘ اإلصتلٔظٓ٘ ) 1392191 6

 

٘ للطلب٘ غري األصرىٔني ّميليَه رصاع٘ مارٗ اختٔاصٓ٘ مً تعترب مارٗ العلْو العغلضٓ٘ اختٔاصٓ*:

 املْار اليت تطضسَا ادتامع٘ بزال عيَا.

 

ٗ خيتاصٍا الطالب مً خاصز كلٔتُ علٙ أٌ تلٌْ مارٗ عاعات معتنز (9)املتطلبات االختٔاصٓ٘: -ب

 ّاسزٗ مً كل مً اجملاالت التالٔ٘ ٍّشِ اجملاالت ٍٕ: 

 

 :اآلتٔ٘ىٔ٘ ّٓطه املغاقات أّال: زتال العلْو اإلىغا

 اعه املارٗ صقه املارٗ ت
الغاعات 

 املعتنزٗ
 املتطلب الغابق

 - 3 املزخل إىل علْو القضآٌ ّالغي٘ 9191116 1

 - 3 ساضض العامل اإلعالمٕ 9191371 2

 - 3 الرتبٔ٘ إىلاملزخل  1192121 3

 1391191 3 (2)عضبٔ٘ الاللػ٘   1391192 4

 1392191 3 (2)الصتلٔظٓ٘ االلػ٘   1392192 5

 - 3 العضبٔ٘ اإلعالمٔ٘ اتتاصٓذ اذتطاص 1393191 6

 - 3 تاصٓذ القزؼ 1393192 7

 - 3 (1)الفضىغٔ٘ اللػ٘   1394191 8

 - 3 (1)االعباىٔ٘ اللػ٘   1394151 9

 - 3 (1)الٓطالٔ٘ االلػ٘   1394161 19

 - 3 (1)األملاىٔ٘ اللػ٘   1394171 11

 - 3 (1)الفاصعٔ٘ اللػ٘   1394181 12

 - 3 (1)الرتكٔ٘ اللػ٘   1394191 13
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 :اآلتٔ٘ثاىًٔا: زتال العلْو االدتناعٔ٘ ّاالقتصارٓ٘ ّٓطه املغاقات 

 املتطلب الغابق الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 - 3 مزخل إىل عله الفقُ ّأصْلُ 9192153 1

 - 3 تنعتيعٔه األعضٗ ّاجمل 9192259 2

 - 3 اإلعالو ّالقطآا املعاصضٗ 9191471 3

 - 3 القاىٌْ يف سٔاتيا 9291119 4

 - 3 مبارئ االقتصار 9591199 5

 - 3 (1) مبارئ إراصٗ األعنال 9592191 6

 - 3 الزميقضاطٔ٘ ّسقْق اإلىغاٌ 9691436 7

 - 3 مزخل إىل عله اليفػ 1192139 8

 - 3 عالوتضبٔ٘ األطفال يف اإل 1192229 9

 - 3 آل البٔت ّرّصٍه يف التاصٓذ اإلعالمٕ 1393195 19

 - 3 أخالقٔات املَي٘ مً ميعْص إعالمٕ 1491199 11

 

 

 :اآلتٔ٘ثالجًا: زتال العلْو ّالتليْلْدٔا ّالصش٘ ّٓطه املغاقات 

 املتطلب الغابق الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 - 3 للقضآٌ اإلعذاط العلنٕ 9191119 1

 - 3 الفٔظٓاٛ يف سٔاتيا 9492199 2

 - 3 اللٔنٔاٛ يف سٔاتيا 9493199 3

 - 3 بْٔلْدٔا اإلىغاٌ 9494199 4

 - 3 العناصٗ اإلعالمٔ٘ 9793342 5

 - 3 علْو األصض 9891195 6

 - 3 مصارص الطاق٘ 9891113 7

 - 3 مْاصر املٔاِ 9891115 8

 - 3 ٕٔٝالبٔٝ٘ ّالتلْخ الب 9891117 9

 - 3 أعاعٔات ىعه املعلْمات 9992239 19

 - 3 اإلععافات األّلٔ٘ 1991169 11

 - 3 مزخل إىل عله الفلم 1291191 12

 

أما فٔنا ٓتعلق بامتشاىات املغتْٚ، ٓتْدب علٙ كاف٘ الطلب٘ املغذلني اعتباصًا مً بزآ٘  مالسع٘:

لعضبٔ٘ ّاللػ٘ االصتلٔظٓ٘ ّاذتاعْب علٙ أٌ التقزو لالمتشاٌ يف اللػ٘ ا 2919/2911الفصل األّل 

خاصز خطتُ  (999)ٓغذل الطالب الشٖ خيفق يف اليذاح يف أٖ مً ٍشِ االمتشاىات مغاقًا اعتزصاكًٔا 

 الزصاعٔ٘ ٍّشِ املغاقات ٍٕ:

 

 

 املغاقات االعتزصاكٔ٘

 املتطلب الغابق الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 - 3 عضبٔ٘اللػ٘ ال 1391999 1

 - 3 اللػ٘ االصتلٔظٓ٘ 1392999 2

 - 3 ساعْب 9991999 3
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 عاع٘ معتنزٗ، ّتؾنل املْار اآلتٔ٘: (32): للٔ٘المتطلبات  -ثاىًٔا 

 غابقالتطلب امل عتنزٗامل اتغاعال عه املارٗا صقه املارٗ

 - 3 ( للتدصصات العلن2٘ٔاذتاعْب ) 9991131

 9991131 3 ْىٔ٘الربزت٘ اللٔي 9991219

 9991219 3 الربزت٘ بلػ٘ دافا 9991211

 أو متزامن 9991211 1 شتترب الربزت٘ بلػ٘ دافا 9991213

 أو متزامن 9991219 1 الربزت٘ اللٔيْىٔ٘شتترب  9991214

 - 3 أعاعٔات ىعه املعلْمات 9992239

 9991211 3 تصنٔه الصفشات اإلللرتّىٔ٘ 9992359

 أو متزامن 9992359 1 ٔه الصفشات اإلللرتّىٔ٘شتترب تصن 9992354

 9992359 3 التذاصٗ اإلللرتّىٔ٘ ّاذتلْم٘ اإلللرتّىٔ٘ 9992459

  

 

 

 (92متطلبات القغه )ثالجًا:  

 ( عاع٘ معتنزٗ، ّتؾنل املْار اآلتٔ٘ ::7)أ: املْار اإلدباصٓ٘ : 

 اعه املـــارٗ صقه املارٗ

الغاعات 

 األعبْعٔ٘
 ٘عاع

 معتنزٗ
 ملتطلب الغابقا

 عنلٕ ىعضٖ

 - 3 - 3 مبارئ الضٓاضٔات 9491195

 9491195أو  9491191 3 - 3 اإلسصاٛطضق  9491131

 - 3 * 3 (1مبارئ إراصٗ األعنال ) 9592191

 9491195أو  9491191 3 * 3 الضٓاضٔات املتقطع٘ 9991299

 9991219 3 * 3 تضاكٔب البٔاىات 9991249

 9992221 3 * 3 ٘ الالعللٔ٘ ّاملتيقل٘اذتْعب 9991323

   9991249 3 * 3 ىعه إراصٗ قْاعز البٔاىات 9991331

 9992229 3 * 3 ىعه التؾػٔل 9991332

 9991249 3 * 3 ارتْاصطمٔات تصنٔهّ حتلٔل 9991349

 9991249 3 * 3 ٍيزع٘ الربزتٔات 9991341

 9992369 3 * 3 أمئ٘ البٔاىات ّاملصارق٘ 9991489

 9991131 3 * 3 تضكٔب اليعه اذتاعْبٔ٘ 9992229

 9992229 3 * 3 ؽبلات اذتاعْب لألعنال 9992221

 9991331 3 * 3 اعرتداع املعلْمات 9992333

 9992221 3 * 3 إراصٗ الؾبلات اذتاعْبٔ٘ 9992369

 9991249 3 * 3 األىعن٘ الشكٔ٘ تأعاعٔا 9992371

 9991331 3 * 3 لػات ادتٔل الضابع 9992419

 9991331 3 * 3 مغتْرع البٔاىات ّالتيقٔب عً البٔاىات 9992434

 9991332 3 * 3 بضزت٘ اليعه لالىرتىت 9992441

 9991331 3 * 3 حتلٔل ّتصنٔه ىعه املعلْمات 9992444

 ساعة معتمدة 99إتمام  X - - 3 مؾضّع ختضز 9992499

 3  3 تزصٓب مٔزاىٕ 9992599
 81إتمام موافقة القسم بعد 

 ساعة معتمدة

 9991331 3 * 3 إراصٗ ىعه قْاعز البٔاىات 9994361

 ّتطبٔقات.: ّظاٜف 

X:  قبل التدضز بفصل ّ تلٌْ عالمتُ بشلم الفصل غري ملتنل. (0902490)علٙ الطالب تغذٔل مارٗ مؾضّع ختضز 
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 ْار اآلتٔ٘ :عاع٘ معتنزٗ، ٓته اختٔاصٍا مً بني امل (12)املْار االختٔاصٓ٘: - ب

 

 صقه املارٗ

 

 اعه املـــارٗ

 ٘عاع الغاعات األعبْعٔ٘

 معتنزٗ
 املتطلب الغابق

 عنلٕ ىعضٖ

 9991249 3 * 3 تفاعل اإلىغاٌ مع اذتاعْب 9991351

 9992369 3 * 3 صبط الؾبلات ّتطبٔقاتُ 9991429

 9991332 3 * 3 أعػ اليعه املْطع٘ ّاملتْاطٓ٘ 9991439

 9991219 3 * 3 لطضق العزرٓ٘ التطبٔقٔ٘ا 9992291

 9991131 3 * 3 الربزت٘ بلػ٘ بٔغم املضٜٔ٘ 9992219

 9991211 3 * 3 الينشد٘ ّاحملاكاٗ لألعنال 9992362

 9991332 3 * 3 اذتْاعٔب املتْعط٘ ّْٓىلػ 9992431

 9992371 3 * 3 ادتٔئ٘ تاليعه ارتبريٗ ّارتْاصطمٔا 9992479

 موافقة القسم 3 * 3 ت خاص٘مْضْعا 9992481

 9992239 3 * 3 ىعه املعلْمات احملاعبٔ٘ احملْعب٘ 9994354

9994389 
 ّقاىْىٔ٘ قطآا أخالقٔ٘

 يف اذتْعب٘ ّمَئ٘
 ساعة معتمدة 99إتمام  3 * 3

 9992359 3 * 3 التعلٔه اإلللرتّىٕ 9994456

 9992459 3 * 3 التغْٓق اإلللرتّىٕ 9994457

: ٔقات.ّتطبّظاٜف 

 .تقزمَا كلٔات ّمعاٍز ادتامع٘ ( عاعات معتنزٗ خيتاصٍا الطالب مً املْار اليت4) سضٗ:مْار صابعًا: 
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 ىعه املعلْمات اذتاعْبٔ٘لطلب٘ ختصص  االعرتؽارٓ٘ارتط٘ 

  

 ّلـــــٙألالغيــــ٘ ا

 الفصل األّل الفصل الجاىٕ

 صقه املارٗ ارٗــاعه امل عاع٘ معتنزٗ الضقه رٗاــاعه امل عاع٘ معتنزٗ

 - متطلب دامع٘ 3 - متطلب  دامع٘ 3

 - متطلب دامع٘ 3 - متطلب  دامع٘ 3

 9991131 ( للتدصصات العلن2٘ٔاذتاعْب ) 3 9991299 الضٓاضٔات املتقطع٘ 3

 9491191 مبارئ الضٓاضٔات 3 9491131 طضق اإلسصاٛ  3

    9991219 الربزت٘ اللٔيْىٔ٘ 3

    9991214 الربزت٘ اللٔيْىٔ٘شتترب  1

 اجملنْع 23 اجملنْع 27

 

 الغيــــ٘ الجاىٔــــ٘

 الفصل األّل الفصل الجاىٕ

 الضقه ارٗــاعه امل عاع٘ معتنزٗ

عاع٘ 

 معتنزٗ

 الضقه ارٗــاعه امل

 - متطلب دامع٘ 3 - متطلب  دامع٘ 3

 9592191 (1)مبارئ إراصٗ األعنال  3 - متطلب  دامع٘ 3

 9992239 أعاعٔات ىعه املعلْمات 3 9991211 الربزت٘ بلػ٘ دافا 3

 9991249 تضاكٔب البٔاىات 3 9991213 شتترب الربزت٘ بلػ٘ دافا 1

 - متطلب  دامع٘ 3 - متطلب  دامع٘ 3

    9992229 تضكٔب اليعه اذتاعْبٔ٘ 3

 اجملنْع 26 اجملنْع 27

 

 الغيـــــ٘ الجالجـــــ٘

 الفصل األّل لفصل الجاىٕا

 الضقه ارٗــاعه امل عاع٘ معتنزٗ

عاع٘ 

 معتنزٗ

 الضقه ارٗــاعه امل

 9991331 ىعه إراصٗ قْاعز البٔاىات 3 9992371 أعاعٔات األىعن٘ الشكٔ٘ 3

 9992369 إراصٗ الؾبلات اذتاعْبٔ٘  3 9992599 تزصٓب مٔزاىٕ 3

 9992359 ت اإلللرتّىٔ٘تصنٔه الصفشا 3 9991341 ٍيزع٘ الربزتٔات 3

 9992354 شتترب تصنٔه الصفشات اإلللرتّىٔ٘ 1 9991323 اذتْعب٘ الالعللٔ٘ ّاملتيقل٘ 3

 9991332 ىعه التؾػٔل 3 9991349 حتلٔل ّتصنٔه ارتْاصطمٔات  3

 - اختٔاصٖ قغهمتطلب  3 9992333 اعرتداع املعلْمات 3

 9992221 ؽبلات اذتاعْب لألعنال 3   

 اجملنْع :2 اجملنْع 29

 

 الغيـــ٘ الضابعـــ٘

 الفصل الجاىٕ
 الفصل األّل

عاع٘ 

 معتنزٗ

 الضقه ارٗــاعه امل

عاع٘ 

 معتنزٗ

 الضقه ارٗــاعه امل

 9994361 إراصٗ ىعه قْاعز البٔاىات 3 9991489 أمئ٘ البٔاىات ّاملصارق٘ 3

 9992444 حتلٔل ّتصنٔه ىعه املعلْمات 3 - اختٔاصٖمتطلب قغه  3

 9992419 لػات ادتٔل الضابع 3 9992459 التذاصٗ اإلللرتّىٔ٘ ّاذتلْم٘ اإلللرتّىٔ٘ 3

 9992434 مغتْرع البٔاىات ّالتيقٔب عً البٔاىات 3 - مارٗ سضٗ 3

 9992499  مؾضّع ختضز 3 - اختٔاصٖ قغهمتطلب  3

 9992441 بضزت٘ اليعه لالىرتىت 3 - اختٔاصٖ قغهمتطلب  3

 اجملنْع 29 اجملنْع 29
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 ىعه املعلْمات اذتاعْبٔ٘تْصٔف املْار اليت ٓقزمَا ختصص   

 

 (عاعات معتنزٗ 4)    الطضق العزرٓ٘ التطبٔقٔ٘ 1:13312

 Applied Numerical Methods 1:12321)غابق: التطلب امل( 

زرٖ، املعارالت حتلٔل األخطاٛ، سل املعارالت غري ارتطٔ٘، مالٛم٘ امليشئات، التفاضل ّالتلامل الع

  .التفاضلٔ٘ العارٓ٘، سل زتنْع٘ املعارالت ارتطٔ٘، تطبٔقات عنلٔ٘ باعتدزاو إسزٚ لػات الربزت٘

 

 (عاعات معتنزٗ 4) لربزت٘ بلػ٘ بٔغم املضٜٔ٘ا 1:13321

 Programming in Visual Basic 1:122421)غابق: التطلب امل( 

ِٗ، الْظاٜالغٔ لػ٘ بٔغم املضٜٔ٘، تضاكِٔبمقزم٘ إىل  ّالبٔاىـات   تّاإلدضاٛات الفضعٔـ٘، املصـفْفا   فطض

ِ٘   ِٗفــ صال االعــتدزاو الضعـْمٔ٘، مفــأٍهو ّادَـ٘   الضعـْمات، اليصِٔ٘،  ،الْعــاٜط املتعــزرٗ،فاتٔ املّلْسـ

َ٘ ّاإلىرتىَت   .مصارص الؾبل٘ العاملٔ

 

 (عاعات معتنزٗ 4) تضكٔب اليعه اذتاعْبٔ٘  1:13331

 Organization of Computer system 1:12242)غابق: التطلب امل ( 

ِ٘ اذتاعـْب:    تيعـٔه  البْابات امليطقٔ٘، املغـذالت ّالعـزارات.    تّسـزٗ اذتغـاب ّامليطـق، ّسـزا    أىعنـ

ِٗ ّال الربزتـ٘   . أعاعـٔات اإلرخال/اإلخضاز، ّسزات ّادَات ّقيْات ىقل البٔاىـات  ت، ّسزاعيْى٘الشاكض

  .(Assembly)لػ٘ اآلل٘ ّلػ٘ الرتاكٔب يف

 

 (عاعات معتنزٗ 4)  أعاعٔات ىعه املعلْمات 1:13341

 Fundamentals of Information Systems ْٓدزال غابق: التطلب امل 

ِ٘ املعلْمــات يف امليعنــاِت، أ تــ٘  التذاصٓــ٘ علْمــاتامل ىعنــ٘ األرعــهو قــضاصو،  ىعــهتــِب، الاملّرّصو تقئــ

ٕ  اذتْعـب٘ مـً قبـل امل   بٔاىـات،  البريٗ، قْاعز ارت التشلٔـل اذتـضز للعنلٔـات التذاصٓـ٘     ، غـتدزو اليَـاٜ

  .اذتاعبات، رصاعات ادتزّٚ ّاعتعنال، حتلٔل متطلباِت صبَط الؾبلات ّإدضاٛات األعنال

 

 (عاعات معتنزٗ 4) اذتاعْب لألعنالؽبلات  1:13332

 Computer Networks for Business 1:13331)غابق: التطلب امل ( 

: املغتدزم٘ يف تطبٔقات األعنال املتيْع٘ االتصاالِت تقئ٘سْل َْطةعع٘، ىعضٗ عام ٘ معادت٘ البٔاىات امُل

ــبلات     ــاق، ؽ ــع٘ اليط ــبلات ّاع ــ٘، ؽ ةع ــبلات احملل ــع،   سات الؾ ــرترر الْاع ــاق ال ــبلات الّ ىط ؾ

ً    اعـتعنال   ٘، كٔفّٔاإلىرتىت اإلىرتىت.الالعللٔ٘ خصْصـًا  - تالربّتْكـْال . رّص امليـظل اإلىرتىـَت ِمـ

  .االتصاليف  -اإلىرتىت تْكْالبضّت

 

 (عاعات معتنزٗ 4) اعرتداع املعلْمات 1:13444

 Information Retrieval 1:12442)غابق: التطلب امل ( 

مقزم٘ يف عله اعرتداع املعلْمات، مفأٍه أعاعٔ٘ ، عنلٔ٘ االعـرتداع،اليناسز املغـتدزم٘، الينـاسز    

٘ االعرتداع، تقٔٔه أراٛ عنلٔ٘ االعرتداع، لػات االعتعالو، التقلٔزٓ٘، الينْسز الضٓاضٕ، تقٔٔه عنلٔ

طضٓق٘ االعرتداع الللناتٔ٘، مقاصى٘ األمناط، مفأٍه ّعنلٔات االعتعالو االعـرتداع املعتنـز علـٙ    

الضأٖ العاٜز مً املغتدزو العنلٔات علٙ اليص، إعارٗ تقٔٔه امللفـات، البشـح ّالتصـئف، أىـْاع ملفـات،      

  ّىٔ٘.امللتبات االللرت
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 (عاعات معتنزٗ 4) الللرتّىٔ٘           صفشات االتصنٔه  1:13461

 Web Page Design 1:12322)غابق: التطلب امل ( 

، اليصْص التؾعبٔ٘ ّ تصنٔه األمْص الفئ٘ يف صـفش٘ الْٓـب، ٍٔللٔـ٘ الْثـاٜق     HTMLمقزم٘ يف 

ّطضق التشْٓل مً ملفـات   HTMLيف ّقْاعز الربزت٘ بَا، ستضصات اليصْص   HTMLامللتْب٘ بلػ٘ 

، ادتزاّل، الينـاسز، األصـْات الضعـْمٔ٘، ّالفٔـزْٓ، األرّات املبزعـ٘ يف       HTMLامللتٔنٔزٓا إىل ّثاٜق 

ــل   ــب )مج ــفشات الْٓ ــنٔه ص ــ٘   Frontpage)تص ــْص املتعلق ــضٓ٘ ّ األم ــل البؾ ــا، العْام ــات داف ، بضزتٔ

  بالفعالٔ٘.

 

 (معتنزٗ ٘عاع)  ّىٔ٘شتترب تصنٔه الصفشات اإلللرت 1:13465

 LAB Web Page Design أو متزامن 13461:):غابقالتطلب امل ( 

التطبٔق العنلٕ للنفأٍه اليعضٓ٘ املتعلق٘ بتصنٔه الصفشات اللرتّىٔ٘ ّبياٛ صفشات اللرتّىٔـ٘  

 مغتدزما" التقئات ّاألرّات سات الصل٘. 

 

 (زٗعاعات معتن 4)  الينشد٘ ّ احملاكاٗ لألعنال 1:13473

 Modeling and Simulation for Business 1:12322)غابق:التطلب امل ( 

مقزم٘ يف منشد٘ اليعاو ّستاكاٗ اذتاعْب، عنلٔات صيع القضاص، طضق الينشدـ٘ ّطٓـارٗ الفعالٔـ٘،    

سزّر احملاكاٗ، أىْاع احملاكاٗ، تضمج٘ أٍـزا  ّبٔاىـات العنـل إىل منـاسز صٓاضـٔ٘ ّتطبٔقَـا علـٙ        

  تشلٔل، رصاعات تطبٔقٔ٘ ّحبجٔ٘.احملاكاٗ ّال

 

 (عاعات معتنزٗ 4) إراصٗ الؾبلات اذتاعْبٔ٘ 1:13471

 Computer Networks Management 1:13332)غابق:التطلب امل ( 

مفأٍه الؾبلات اذتاعْبٔ٘ احمللٔ٘ ، الضبط بـني الؾـبلات، التْطٓـع امليطقـٕ للؾـبلات ادتظٜٔـ٘،       

  اعْبٔ٘ إلراصٗ الؾبلات ا ذتاعْبٔ٘، تطبٔقات عنلٔ٘.معآري أراٛ الؾبلات، اليعه اذت

 

 (عاعات معتنزٗ 4)  أعاعٔات األىعن٘ الشكٔ٘ 1:13482

 Fundamentals of intelligent systems 1:12351)غابق: التطلب امل ( 

يشـْ  مقزم٘ يف الشكاٛ االصطياعٕ،  جٔل البٔاىات ّطضق البشح ّامليطق الضمظٖ ّاملعضف٘ املضكبـ٘ ّال 

  ّقْاعز البشح. لػات الشكاٛ االصطياعٕ مجل بضّلْغ ّلػ٘ لغب.

 

 (عاعات معتنزٗ 4) لػات ادتٔل الضابع 1:13521

 Fourth Generation Languages 1:12442)غابق:التطلب امل ( 

ارتصاٜص الضٜٔغٔ٘ للػات ادتٔل الضابع، مقاصىتَا مـع لػـات املغـتْٚ العـالٕ، قـامْؼ البٔاىـات، ؽاؽـات        

املغتدزو الضعْمٔ٘، إصزاص التقاصٓض، طضق منشد٘ ّحتلٔل البٔاىات، صبط لػات ادتٔـل الضابـع مـع خـارو     

كنجـال علـٙ لػـات ادتٔـل      .(ORACLE) قْاعز البٔاىات، إصزاص التطبٔقات، صٔاى٘ قاعـزٗ البٔاىـات.  

  (. SQL, PL/SQL, developer/2000, and designer/2000) الضابع
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 (عاعات معتنزٗ 4) اعٔب املتْعط٘ ّْٓىلػاذتْ 1:13542

 Midrange Computing  & Unix 1:12443)غابق:التطلب امل ( 

بضزت٘ األعنال علٙ اذتْاعٔب املتْعط٘. ىعضٗ عام٘ علٙ ىعاو التؾػٔل ٓـْىلػ ّبٔٝـ٘   مقزم٘ إىل 

إلؽـاصات،  تطْٓض بضىازتُ. مْضـْعات بضزتـ٘ الـيعه باعـتدزاو ٓـْىلػ: ىعـاو امللفـات، العنلٔـات، ا        

 Socket)هلشِ اإلملاىٔات. تطْٓض بـضامر التذْٓـف     Cاالتصال بني العنلٔات ّّادَات التطبٔق بلػ٘ 

Programs) ٘ٔاليصْص اهلٔلل .(Shell Scripts).  

 

 (عاعات معتنزٗ 4) مغتْرع البٔاىات ّالتيقٔب عً البٔاىات 1:13545

 Data Mining and Data Warehouse 1:12442) غابق:التطلب امل ( 

ّظاٜف تيقٔب البٔاىات، تصـئف أىعنـ٘ التيقٔـب، مأٍـ٘ شتـاطٌ املعلْمـات ّاعـتدزاو تليْلْدٔـا         

ملاسا معادت٘ البٔاىات، تيعٔف البٔاىات، تلامل البٔاىات، تقلٔص البٔاىـات،  *التيقٔب، معادت٘ البٔاىات  

ه تيقٔــب البٔاىــات، الينــاسز ٍٔللــ٘ اىعــ طالتيقٔــب راخــل قْاعــز البٔاىــات باعــتدزاو قْاعــز االصتبــا

  املعلْماتٔ٘ املغتدزم٘ يف شتاطٌ البٔاىات، تليْلْدٔا اليناسز املغتدزم٘ يف شتاطٌ البٔاىات.

 

 (عاعات معتنزٗ 4) بضزت٘ اليعه لإلىرتىت 1:13552

 Systems Programming for the 

Internet 

 ) 1:12443)غابق: التطلب امل

. بضزت٘ العنٔل/ارتارو، ّادَات (Socket Programming)لتذْٓف ّبضزت٘ ا (TCP/IP)بضّتْكْل 

ــظٌ        ــضٗ ارت ــ٘ ساك ــتدزاو طضٓق ــز، اع ــْاٜه الربٓ ــاص ّق ــات األخب ــات، زتنْع ــز البٔاى ــق لقْاع التطبٔ

(Caching).  

 

 (عاعات معتنزٗ 4) حتلٔل ّ تصنٔه ىعه املعلْمات 1:13555

 System analysis and design 1:12442)غابق: التطلب امل ( 

ٍٔللٔ٘ اليعه اذتاعْبٔ٘ اذتزٓج٘. ّحتزٓز رّص ستلل الـيعه يف متابعـ٘ املؾـاصٓع. تػطٔـ٘ ؽـامل٘      

لزّصٗ تطْٓض اليعه بزًٛا مً حتزٓز املؾلل٘ ّعياصضٍا، ّمجع البٔاىات بالطضق املدتلف٘      ) مقابالت، 

لٔ٘ ...اخل(. حتلٔـل البٔاىـات بـاألرّات    اعتبٔاىات، مضاقب٘، قضاٛٗ الْثاٜق ّالتقاصٓض ّاألصؽٔف، ّاليناسز األّ

املدتلف٘ ) مجل شتطط عري البٔاىات، ّشتطط اللٔيْىات ّالعالقات، ّقامْؼ البٔاىات، ّدزاّل ّأؽذاص 

 القضاصات(. تصنٔه املزخالت ّاملدضدات ّّادَات التطبٔق. 

 

 (عاعات معتنزٗ 4) التذاصٗ اإلللرتّىٔ٘ ّاذتلْم٘ اإلللرتّىٔ٘ 1:13561

 Electronic  Commerce and Electronic 

Government 

 ) 1:13461);غابقالتطلب امل

اآللٔات االقتصارٓ٘ سات العالق٘، طضق الـزفع ّمْضـْعات قاىْىٔـ٘. طـضق تطبٔـق اآللٔـات االقتصـارٓ٘        

أّ دافا ّاألرّات املتاس٘.  ++Cبفاعلٔ٘. شتترب لتصنٔه ّتيفٔش بضىامر تطبٔقٕ أعاعٕ باعتدزاو لػ٘ 

  ْم٘ اإلللرتّىٔ٘.اذتل
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 (عاعات معتنزٗ 4) ادتٔئ٘ تاليعه ارتبريٗ ّارتْاصطمٔا 1:13581

 Expert Systems and Genetic 

Algorithms 

 ) 1:13482)غابق:التطلب امل

مقزم٘ لليعه ارتبريٗ،  جٔل املعضف٘ طضق االعتيتاز، تطبٔقات اليعه ارتبريٗ، تصنٔه اليعه ارتـبريٗ ،  

ــ٘  ــاّمقزم ــا    تللدْاصطمٔ ــق ارتْاصطمٔ ــات تطبٔ ــ٘، اآللٔ ــا   تادتٔئ ــات ارتْاصطمٔ ــ٘، تطبٔق  تادتٔئ

  ادتٔئ٘، اآللٔات تقٔٔه أخضٚ. تادتٔي٘،ىعضٓات ارتْاصطمٔا

 

 (عاعات معتنزٗ 4) مْضْعات خاص٘ 1:13592

 Special Topics مْافق٘ القغه)غابق:التطلب امل ( 

ػطٔتَــا مــً خــالل مغــاقات ىعــه املعلْمــات اإلراصٓــ٘ أّ مْضــْعات مَنــ٘ سالٔــ٘ ّمعاصــضٗ مل ٓــته ت

  اذتاعْبٔ٘ األخضٚ.

 

 (عاعات معتنزٗ 4)  مؾضّع التدضز 1:135:1

 Graduation Project عــاع٘  09)إ او غــابق:التطلــب امل

 ) معتنزٗ

 مؾـضّع رصاع٘ مؾلل٘ حبجٔ٘ تتعلق باملعلْمات أّ مبيعنات األعنال ّسلَا باعتدزاو اذتاعْب. ٍّْ 

عنلٕ ٓيذظِ الطالب حتت اإلؽضا  املباؽض ألسز أعطاٛ اهلٔٝ٘ التزصٓغٔ٘ راخـل ادتامعـ٘ أّ خاصدَـا،    

ٓتطنً املؾضّع اعتدزاو مفأٍه سزٓج٘ يف سل مؾلالت عنلٔ٘ عصضٓ٘، ّٓتْقـع مـً الطالـب أٌ    

ٓقزو مؾضّعًا بطضٓق٘ مَئ٘ مبا يف سلم تْثٔق املؾضّع ّعضض متلامل لُ، ّميلً اذتصـْل علـٙ   

  مْاضٔع عنلٔ٘ مً خالل التزصٓب املٔزاىٕ.

 

 (عاعات معتنزٗ 4) تزصٓب مٔزاىٕ 1:13611

 Field Training :مْافقـ٘ القغـه بعـز    )متطلب عابق

 عاع٘ معتنزٗ( 92إ او 

٘  املعلْمات ىعه  عاعٔاتب املفأٍه اليعضٓ٘ ّاملتعلق٘ ّتعنٔق تعظٓظ ٘  تعلنَـا  الـيت  اذتاعـْبٔ  الطلبـ

املؤعغات  بعض يف الطلب٘ تزصٓب خالل مً ّسلم الْاقع. اصض علٙ ابق٘ ّتطبٔقَاالغ الفصْل خالل

ٌ  التزصٓب عنلٔ٘ علٙ ّاإلؽضا  املؤعغات تلم مع التيغٔق بعز ّارتاص٘ اذتلْمٔ٘  بـني  بالتعـاّ

  .الػآ٘ هلشِ ستزرٗ تقٔٔه مناسز باعتدزاو الطلب٘ فَٔا ٓتزصب اليت الزّاٜض ّمزصاٛ املؾض  ّاملزصب

 

 

 

 

 

 

 


