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 قسم نظم المعلومات

كلية األمير الحسين بن عبد اهلل 

 لتكنولوجيا المعلومات

 جامعة آل البيت

 

 

 نظم المعلومات الحاسوبية في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
 

 نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس في ال  اسم الدرجة )بالعربيــة( :

 B.Sc. in Computer Information Systems  اسم الدرجة )باإلنجليزيـة(: 

 

 مكونات الخطة :  -أ 

( ساعة معتمدة موزعة على 123من ) نظم المعلومات الحاسوبيةتتكـون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في 

 النحو اآلتي:

 الساعات المعتمدة ــبنوع المتطلــ التسلسل

 72 متطلبات الجامعة أواًل

 72 متطلبات الكليـة ثانيًا

 :التخصصمتطلبات  ثالثًا
 اإلجبارية المساقات -أ  
 االختياريةالمساقات  -ب

 
96 
27 

 3 حرة متطلبات رابعًا

 231 المجموع

 

 نظام الترقيم: -ب

 :  الكليةرمز  -1

  

 الكليــــة الرمز

 ر الحسين بن عبد اهلل لتكنولوجيا المعلوماتاألميكلية  96

 

 :التخصصاتوز ـرم -2

 التخصص الرمز

 علم الحاسوب 92

 نظم المعلومات الحاسوبية 97

 اإلدارية نظم المعلومات 90

 
 

 :المساقاترموز  -3

0-9 0-9 1-4 22 20 

                                                                              

 الكلية القسم المستوى المجال التسلسل

 

 المساقاتالعشرات )المجال( في أرقام  منزلة مدلول
 

رمـز 
 المجال

رمـز  عنوان مجـال التخصص
 المجال

 عنوان مجال التخصص

 تطبيقات 5 أساسيات الحاسوب 9

 ةومحاكا ةنمذج 9 لغات برمجة 2

 ناعي والنظم الخبيرةالذكاء االصط 2 عمارة حاسوب وشبكات 7

 متفرقة 8 نظم حاسوبية 3
 ومشروع تخرج  ندوة 9 تصميم برمجيات 2
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 أوال: متطلبات الجامعة:

 ( ساعة معتمدة وتشمل:32يخصص لها )

 ( ساعة معتمدة وهي:81يخصص لها )المتطلبات اإلجبارية:  .أ 

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 الثقافة اإلسالمية 9292722 2

 - 3 النظم اإلسالمية 9297359 7

 - 3 * العلوم العسكرية 9999999 3

 - 3 التربية الوطنية 9992299 0

 امتحان المستوىالنجاح في  3 )2(اللغة العربية  2392292 5

 النجاح في امتحان المستوى 3 )2(إلنجليزية اللغة ا 2397292 9

*  يعتبر مساق العلوم العسكرية اختياري للطلبة غير األردنيين ويمكنهم دراسة مساق اختياري من 

 المساقات التي تطرحها الجامعة.

( ساعات معتمدة يختارها الطالب من خارج كليته على أن 9يخصص لها )المتطلبات االختيارية:  .ب 

 واحد من كل مجال من المجاالت التالية:يكون مساق 

 مجال العلوم اإلنسانية ويضم المساقات التالية: .1

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 مدخل إلى علوم القرآن والسنة 9292229 2

 - 3 سالميحاضر العالم اإل 9292322 7

 - 3 مدخل إلى التربية  2297272 3

 2392292 3 (7) اللغة العربية 2392297 0

 2397292 3 (7اللغة االنجليزية ) 2397297 5

 - 3 العربية اإلسالمية تاريخ الحضارة 2393292 9

 - 3 تاريخ القدس 2393297 2

 - 3 )2(اللغة الفرنسية  2390292 8

  3 )2(اللغة االسبانية  2390252 6

 - 3 )2(اللغة االيطالية  2390292 29

 - 3 )2(اللغة األلمانية  2390222 22

 - 3 )2(اللغة الفارسية  2390282 27

 - 3 )2(  اللغة التركية 2390262 23

 : مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية ويضم المساقات التالية .2

 اسم المساق ساقرقم الم ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة 9292022 2

 - 3 مدخل إلى علم الفقه و أصوله 9297253 7

 - 3 تنظيم األسرة والمجتمع 9297759 3

 - 3 القانون في حياتنا 9792229 0

 - 3 )2(مبادئ إدارة األعمال 9597292 5

 - 3 الريادة واالبتكار 9597720 9

 - 3 مبادئ االقتصاد 9592299 2

 - 3 الديمقراطية و حقوق اإلنسان  9992039 8

 - 3 مدخل إلى علم النفس 2293239 6

 - 3 تربية األطفال في اإلسالم 2297779 29

 - 3 آل البيت ودورهم في التاريخ اإلسالمي  2393295 22

 - 3 ر إسالميأخالقيات المهنة من منظو 2092299 27

 - 3 مقاصد رسالة عمان 2092292 23
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 : مجال العلوم والتكنولوجيا والصحة ويضم المساقات التالية .3

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 اإلعجاز العلمي للقرآن 9292229 2

 - 3 الفيزياء في حياتنا 9097299 7

 - 3 الكيمياء في حياتنا 9093299 3

 - 3 بيولوجيا اإلنسان 9090296 0

 - 3 العمارة اإلسالمية 9293307 5

 - 3 علوم األرض 9892295 9

 - 3 مصادر الطاقة 9892223 2

 - 3 موارد المياه 9892225 8

 - 3 البيئة والتلوث البيئي 9892222 6

 - 3 أساسيات نظم المعلومات 9697739 29

 - 3 اإلسعافات األولية 2992299 22

 - 3 مدخل إلى علم الفلك 2792292 27

 
 

أما فيما يتعلق بامتحانات المستوى، يتوجب على كافة الطلبة المسجلين اعتبارًا من بداية الفصل األول  مالحظة:
ية واللغة االنجليزية والحاسوب على ان يسجل الطالب الذي يخفق التقدم لالمتحان في اللغة العرب 7929/7922

 ( خارج خطته الدراسية وهذا المساقات هي:966في النجاح في أي من هذه االمتحانات مساقًا استدراكيًا )
 

 : المساقات االستدراكية

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 يةاللغة العرب 2392966 2

 - 3 اللغة االنجليزية 2397966 7

 - 3 حاسوبمهارات ال 9692966 3

 

 
 ثانيًا: متطلبات الكلية: 

 ( ساعة معتمدة وتشمل  المساقات التالية:18يخصص لها )
 

 ت
 المساقسم ا المساقرقم 

 اتساعال

 معتمدةال
 سابقالمتطلب ال

2 
 3 ( لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات7حاسوب ) 9692233

النجاح في امتحان المستوى او 
9692966 

 أو متزامن 9692233 2 ( لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات7حاسوب )مختبر  9692230 7

 9692233أو  9692232 3 البرمجة الكينونية 9692729 3

 أو متزامن 9692729 2 البرمجة الكينونيةمختبر  9692720 0

 9692729 3 يةتصميم الصفحات اإللكترون 9697359 5

 أو متزامن 9697359 2 مختبر تصميم الصفحات اإللكترونية 9697350 9

 9697359 3 التجارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية 9697059 2

 - 3 مبادئ نظم المعلومات 0904233 8

 9690733 3 تحليل وتصميم نظم المعلومات   9690309 6

 - 12 المجموع
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 لتخصص:ثالثا: متطلبات ا

 وتشمل: ساعة (18) لها يخصص

 ( ساعة معتمدة، وتشمل المساقات التالية:99يخصص لها )المساقات اإلجبارية:  .أ 

 المساقاسم  المساقرقم  ت

الساعات 

 األسبوعية
 ةساع

 معتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - 3 - 3 مبادئ الرياضيات 9092295 2

 - 3 - 3 بيقيمقدمة في اإلحصاء التط 9092738 7

 - 3 * 3 الرياضيات المتقطعة 9692799 3

 9692729 3 * 3 البرمجة بلغة جافا 9692722 0

 9692729 3 * 3 تراكيب البيانات 9692709 5

 9692375أو  9697772 3 * 3 الحوسبة الالسلكية والمتنقلة 9692372 9

   9692729 3 * 3 نظم إدارة قواعد البيانات 9692332 2

 9692379أو  9697779 3 * 3 نظم التشغيل 9692337 8

 9692709 3 * 3 الخوارزميات تصميمو تحليل 9692309 6

 9690309 3 * 3 هندسة البرمجيات 9692302 29

 9690099او  9692375 3 * 3 والمصادقةأمنية البيانات  9692089 22

 9692233أو  9692232 3 * 3 تركيب النظم الحاسوبية 9697779 27

 9690733 3 * 3 شبكات الحاسوب لألعمال 9697772 23

 9692332 3 * 3 استرجاع المعلومات 9697333 20

 9692709 3 * 3 تفاعل اإلنسان مع الحاسوب 0501399 25

 9692729 3 * 3 األنظمة الذكية تأساسيا 9697322 29

 9692332 3 * 3 لغات الجيل الرابع 9697029 22

 9692722 3 * 3 نظم لإلنترنتبرمجة ال 9697002 28

 9692089 3 * 3 بناء وتطوير أنظمة الحماية 9697089 26

 ساعة معتمدة 69إتمام  X - - 3 مشروع تخرج 9697069 79

 ساعة معتمدة 69إتمام  3  3 تدريب ميداني 9697068 72

 9692332 3 * 3 إدارة نظم قواعد البيانات 9690392 77

 9697772 3 * 3 ات الحاسوبيةإدارة الشبك 9690099 73

 - 96 المجموع

 وتطبيقات.: وظائف 
X

 قبل التخرج بفصل و تكون عالمته بذلك الفصل غير مكتمل. (1913291)على الطالب تسجيل مساق مشروع تخرج  :

 

 ( ساعة معتمدة، يتم اخيارها من المساقات التالية:81يخصص لها ) المساقات االختيارية: .ب 

 المساقسم ا المساقرقم  ت
 ةساع الساعات األسبوعية

 معتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - 3 * 3 (2مبادئ إدارة األعمال ) 9597292 2

 9692709 3 * 3 أدوات برمجة متقدمة 9692022 7

 6923750أو  9697772 3 * 3 ربط الشبكات وتطبيقاته 9692079 3

 9692337 3 * 3 أسس النظم الموزعة والمتوازية 9692039 0

 9692233أو  9692232 3 * 3 البرمجة بلغة بيسك المرئية 9697729 5

 9692709 3 * 3 النمذجة والمحاكاة لألعمال 9697357 9

 9692337 3 * 3 الحواسيب المتوسطة ويونكس 9697032 2

 9697322 3 * 3 الجينية تالنظم الخبيرة والخوارزميا 9697029 8

 موافقة القسم 3 * 3 خاصةموضوعات  9697082 6

 9690733 3 * 3 ادارة الموارد البشريةنظم  0904251 29

 9690733 3 * 3 تكنولوجيا المعلومات مشاريع إدارة 9690359 22

27 
9690389 

فاااااي  ومهنياااااة وقانونياااااة قضاااااايا أخالقياااااة 
 الحوسبة

 ساعة معتمدة 69إتمام  3 * 3

 وتطبيقات:وظائف 

 

 رابعا: مساقات حرة: 
التي تقدمها كليات ومعاهد الجامعة. قاتاسيختارها الطالب من الم( ساعات معتمدة 3خصص لها )ي
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 نظم المعلومات الحاسوبيةلطلبة تخصص  االسترشاديةالخطة 
  

 السنــــة األولـــــى

 الفصل األول الفصل الثاني

 رقم المساق المساقاسم  ساعة معتمدة
ساعة 
 معتمدة

 قالمسارقم  المساقاسم 

 - متطلب جامعة 3 - متطلب  جامعة 3

 - متطلب جامعة 3 - متطلب  جامعة 3

 9692233 ( لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات7حاسوب ) 3 9692799 الرياضيات المتقطعة 3

 2 9092738 مقدمة في االحصاء التطبيقي 3
( لطلباااة كلياااة تكنولوجياااا   7مختبااار حاساااوب ) 

 المعلومات
9692230 

 9092295 مبادئ الرياضيات  9692729 الكينونيةالبرمجة  3

    9692720 البرمجة الكينونيةمختبر  2

 المجموع 23 المجموع 21

 

 السنــــة الثانيــــة

 الفصل األول الفصل الثاني

 رقم المساق المساقاسم  ساعة معتمدة رقم المساق المساقاسم  ساعة معتمدة

 - متطلب جامعة 3 - متطلب  جامعة 3

 - متطلب جامعة 3 - متطلب  جامعة 3

 - متطلب جامعة 3 9692722 البرمجة بلغة جافا 3

 9690733 مبادئ نظم المعلومات 3 9697779 تركيب النظم الحاسوبية 3

 9692709 تراكيب البيانات 3 9697772 شبكات الحاسوب لألعمال 3

 المجموع 29 المجموع 21

 

 السنـــــة الثالثـــــة

 الفصل األول الفصل الثاني

 رقم المساق المساقاسم  ساعة معتمدة رقم المساق المساقاسم  ساعة معتمدة

 9692332 نظم إدارة قواعد البيانات 3 9697333 استرجاع المعلومات 3

 9692309 تحليل وتصميم الخوارزميات   3 9692372 الحوسبة الالسلكية والمتنقلة 3

 9697359 تصميم الصفحات اإللكترونية 3 9692337 نظم التشغيل 3

 9697350 مختبر تصميم الصفحات اإللكترونية 2 9692302 هندسة البرمجيات 3

 9690309 تحليل وتصميم نظم المعلومات 3 9697322 أساسيات األنظمة الذكية 3

 9697355 تفاعل اإلنسان مع الحاسوب 3 9690099 إدارة الشبكات الحاسوبية   3

 - لب قسم اختياريمتط 3   

 المجموع 25 المجموع 12

 الفصل الصيفي

 9697068 تدريب ميداني 3   

 

 السنـــة الرابعـــة

 الفصل األول الفصل الثاني

ساعة 
 معتمدة

 رقم المساق المساقاسم  ساعة معتمدة رقم المساق المساقاسم 

 9697029 لغات الجيل الرابع  3 - متطلب قسم اختياري 3

 9697002 برمجة النظم لإلنترنت 3 - لب قسم اختياريمتط 3

 9690392 إدارة نظم قواعد البيانات 3 - متطلب قسم اختياري 3

 9697069  مشروع تخرج 3 9697059 التجارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية 3

 9692089 أمنية البيانات والمصادقة 3 9697089 بناء وتطوير أنظمة الحماية 3

    - حر قسام 3

 المجموع 29 المجموع 21
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 نظم المعلومات الحاسوبيةتخصص / المساقات التي يقدمها قسم نظم المعلومات 

 

  

 معتمدةة ساع اسم المساق رقم المساق ت

 3 البرمجة بلغة بيسك المرئية 9697729 2

 3 (ITالبرمجة الشيئية لغير طلبة ) 9697725 7

 3 اسوبيةتركيب النظم الح 9697779 3

 3 شبكات الحاسوب لألعمال 9697772 0

 3 أساسيات نظم المعلومات 9697739 5

 3 استرجاع المعلومات 9697333 9

 3 تصميم الصفحات اإللكترونية 9697359 2

 3 تفاعل اإلنسان مع الحاسوب 0501399 8

 3 النمذجة والمحاكاة لألعمال 9697357 6

 3 ت اإللكترونيةمختبر تصميم الصفحا 9697350 29

 3 أساسيات األنظمة الذكية 9697322 22

 3 لغات الجيل الرابع 9697029 27

 3 الحواسيب المتوسطة ويونكس 9697032 23

 3 برمجة النظم لإلنترنت 9697002 20

 3 التجارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية 9697059 25

 3 ينيةالنظم الخبيرة والخوارزميات الج 9697029 29

 3 بناء وتطوير أنظمة الحماية 9697089 22

 3 موضوعات خاصة 9697082 28
 X 3 مشروع تخرج 9697069 26

 3 تدريب ميداني 9697068 79
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 نظم المعلومات الحاسوبيةالتي يقدمها تخصص  المساقاتتوصيف 

 

 (ساعات معتمدة 3) البرمجة بلغة بيسك المرئية 2022212

 Programming in Visual Basic أو  2021131)سببببببببابق: المتطلببببببببب ال

2021133 ( 

والبياناات النصاية،    تواإلجاراءات الفرعياة، المصافوفا    فالسيطرِة، الوظاائ  لغة بيسك المرئية، تراكيِبمقدمة إلى 

لعالمياة   مصادر الشبكة ا ، الوسائط المتعددة،مفاتيحالولوحِة  ِةفأرال االستخدام الرسومية،مفاهيِم واجهة  الرسومات،

   .واإلنترنت 

 

 (ساعات معتمدة 3)  تركيب النظم الحاسوبية   2022222

 Organization of Computer Systems أو  2021131)سببببببببابق: لامتطلببببببببب ال

2021133 ( 

ذاكرِة الاا توحاادة الحساااب والمنطااا، وحاادا أنظمااِة الحاسااوب:  تنظاايم البوابااات المنطقيااة، المسااجالت والعاادادات. 

لغاة اآللاة ولغاة     البرمجة في . أساسياتاإلدخال/اإلخراج، وحدات واجهات وقنوات نقل البيانات ت، وحداعنونةالو

   .(Assembly) التراكيب

 

 (ساعات معتمدة 3) الحاسوب لألعمالشبكات  2022221

 Computer Networks for Business 2022233)سابق: المتطلب ال ( 

: الشابكات  المستخدمة في تطبيقات األعمال المتنوعاة  االتصاالِت تقنيةحول معالجة البيانات الُمو َزعة، نظرة عاّمة 

اساتعمال   ة، كيفيا . اإلنترنتالالسلكيةشبكات الو ق التردد الواسع،نطا ذات المحلَية، شبكات واسعة النطاق، شبكات

  .االتصالفي  -اإلنترنت تخصوصًا بروتوكوال - تالبروتوكوال. دور المنزلاإلنترنت  ِمْن 

 

 (ساعات معتمدة 3)  أساسيات نظم المعلومات 2022232

 Fundamentals of Information Systems ال يوجدسابق: المتطلب ال 

استخدام نظام المعلوماات إلضاافة     الضرورية لفهم النظم ونظم المعلومات اإلدارية.  المفاهيم   مساقال يعرض هذا

قيمة للمؤسسات يتأثر بشادة بالهيكال التنظيماي، والبيئاة، والمتغيارات التاي تطارأ علاي هاذه المؤسساات. المكوناات            

تنظاايم البياناااات   باارامو والتطبيقاااات المسااتخدمة.   الماديااة لاانظم المعلوماااات المبنيااة علااى الحاساااوب . وظااائف ال     

 والمعلومات.  

 

 (ساعات معتمدة 3) استرجاع المعلومات 2022333

 Information Retrieval 2021331)سابق: المتطلب ال ( 

، تقياايم عمليااة  ة االسااترجاع، النماااذج المسااتخدمة  مقدمااة فااي علاام اسااترجاع المعلومااات، مفاااهيم أساسااية ، عملياا     

  مستودع البيانات، التنقيب عن البيانات.، لغات االستعالم، جاعاالستر

 

 ساعات معتمدة( 3) (IT)ية لغير طلبة ئالبرمجة الشي2022219

Object Oriented Programming 

(for non IT Student) 
 (0502231المتطلب السابق: )

يتضمن هذا المساق البرمجيات األساسية وهي عبارة عن مستوى لغة متقدمة, وكذلك مقدمة ألسس ومبادئ 

ات, كما أن هذا المساق يعرف الطالب بموضوعات هيكلة البرمجيات وهيكلة المنظمات باإلضافة إلى البرمجي

 مالئمة وتكييف البرمجيات ) تصنيف, أهداف, أنواع ( وتداخل وتعدد المستخدمين.
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 (ساعات معتمدة 3) اللكترونية            صفحات االتصميم  2022392

 Web Page Design 2021212)سابق: المتطلب ال ( 

لمكتوباة بلغاة   ، النصوص التشعبية و تصميم األمور الفنية في صافحة الوياب، هيكلياة الوثاائا ا    HTMLمقدمة في 

HTML     وقواعااد البرمجاة بهااا، محااررات النصااوص فايHTML   وطاارق التحوياال مان ملفااات الملتيميااديا إلااى

، الجداول، النماذج، األصوات الرسومية، والفيديو، األدوات المبدعة في تصاميم صافحات الوياب     HTMLوثائا 

  علقة بالفعالية.، برمجيات جافا، العوامل البشرية و األمور المتFront page))مثل 

 

 ساعات معتمدة( 3)                           تفاعل اإلنسان مع الحاسوب   2022399

 Human-Computer Interaction (2021222):المتطلب السابق 

نموذج المساتخدم  ومعالجة التصميم، ، ومبادئ ومفاهيم االستخداموالتصميم ،  بينهما. التفاعلو الحاسوبو اإلنسان

، ويمتقنيااات التقااوتاادعيم اإلنجاااز، ونمااوذج النظااام،  .تصااميم الحااوار ورمااوزهوتحلياال األعمااال، وي التصااميم، فاا

 الوسائط المتعددة. . ( CSCW) التنسيا بين المجموعات العاملة .التطبيقــات مجاالت توثيا.المساعدة والو

 

 (ساعات معتمدة 3)  النمذجة و المحاكاة لألعمال 2022392

 Modeling and Simulation 
for Business 

 ) 2021222 )سابق:المتطلب ال

مقدمة في نمذجة النظام ومحاكاة الحاسوب، عمليات صنع القرار، طرق النمذجة وزيادة الفعالية، حادود المحاكااة،   

سااات أناواع المحاكااة، ترجماة أهااداف وبياناات العمال إلااى نمااذج رياضاية وتطبيقهاا علااى المحاكااة والتحليال، درا          

   تطبيقية وبحثية.

 

 (معتمدة ةساع)  مختبر تصميم الصفحات اإللكترونية 2022392

 Web Page Design LAB أو متزامن 2022392):سابقالمتطلب ال( 

التطبيااا العملااي للمفاااهيم النظريااة المتعلقااة بتصااميم الصاافحات الكترونيااة وبناااء صاافحات الكترونيااة مسااتخدما        

 لصلة. التقنيات واألدوات ذات ا

 

 (ساعات معتمدة 3)  أساسيات األنظمة الذكية 2022391

 Fundamentals of Intelligent Systems 2021212)سابق: المتطلب ال ( 

مقدمة في الذكاء االصطناعي، تمثيل البيانات وطرق البحث والمنطا الرمزي والمعرفاة المركباة والنحاو وقواعاد     

  (.Lispولغة لسب )( Prolog)برولوغ البحث. لغات الذكاء االصطناعي مثل 

 

 (ساعات معتمدة 3) لغات الجيل الرابع 2022212

 Fourth Generation Languages 2021331)سابق:المتطلب ال ( 

الخصائص الرئيسية للغات الجيل الرابع، مقارنتها مع لغات المستوى العالي، قاموس البياناات، شاشاات المساتخدم    

قاارير، طارق نمذجاة وتحليال البياناات، رباط لغاات الجيال الراباع ماع خاادم قواعاد البياناات،              الرسومية، إصدار الت

 ( كمثااال علااى لغااات الجياال الرابااع  ORACLE) بحيااث يااتم تاادريس إصاادار التطبيقااات، صاايانة قاعاادة البيانات. 

(SQL, PL/SQL, Forms, and Reports.)  

 

 (ساعات معتمدة 3) الحواسيب المتوسطة ويونكس 2022231

 Midrange Computing  and Unix 2021332)سابق:المتطلب ال ( 

برمجااة األعمااال علااى الحواساايب المتوسااطة. نظاارة عامااة علااى نظااام التشااغيل يااونكس وبيئااة تطااوير    مقدمااة إلااى 

برنامجه. موضوعات برمجة النظم باستخدام يونكس: نظام الملفات، العمليات، اإلشارات، االتصال باين العملياات   

. النصاوص  (Socket Programs)لهذه اإلمكانيات. تطاوير بارامو التجوياف      ++C/Cهات التطبيا بلغة وواج

  .(Shell Scripts)الهيكلية 
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 (ساعات معتمدة 3) برمجة النظم لإلنترنت 2022221

 Systems Programming for the 

Internet 

 ) 2021211)سابق: المتطلب ال

. برمجاااة العميل/الخاااادم، واجهاااات  (Socket Programming)لتجوياااف وبرمجاااة ا (TCP/IP)بروتوكاااول 

  .(Caching)التطبيا لقواعد البيانات، مجموعات األخبار وقوائم البريد، استخدام طريقة ذاكرة الخزن 

 

 (ساعات معتمدة 3) التجارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية 2022292

 Electronic  Commerce and 

Electronic Government 

 ) 2022392):سابقالمتطلب ال

بنيتهاااا وآلياتهاااا وأثرهاااا، نمااااذج التجاااارة اإللكترونياااة   :مقدماااة عااان التجاااارة اإللكترونياااة، األساااواق اإللكترونياااة 

، استراتيجيات التجاارة اإللكترونياة وتطاوير خطاط التنفياذ، تقيايم       (B2B, B2C, C2Cواستخداماتها المناسبة: )

أمان   احة أمام التجارة اإللكترونية، القيود والمشاكل والمخاطر التي تواجه التجارة اإللكترونية.الفرص الكبيرة المت

طاارق الاادفع اإللكترونااي  األعمااال التجاريااة عاان طريااا اإلنترناات، ، تنفيااذ وممارسااةساارية األعمااال اإللكترونيااةو

بناء وتشغيل مواقع التجارة اإللكترونياة   برمجيات بناء األعمال اإللكترونية، تطبيا عملي لكيفية، ومتابعة الطلبات

 مختبر لتصميم وتنفيذ برامو تطبيقية. ،الحكومة اإللكترونية باستخدام البرمجيات المناسبة،

 

 (ساعات معتمدة 3) الجينية تالنظم الخبيرة والخوارزميا 2022292

 Expert Systems and Genetic 

Algorithms 

 ) 2022391)سابق:المتطلب ال

ة للنظم الخبيرة، تمثيل المعرفة طرق االستنتاج، تطبيقات النظم الخبيارة، تصاميم الانظم الخبيارة ، ومقدماة      مقدم

الجيناااة، نظرياااات  تالجينياااة، تطبيقاااات الخوارزمياااا  تالجينياااة، اآللياااات تطبياااا الخوارزمياااا  تللخوارزمياااا

  الجينية، اآلليات تقييم أخرى. تالخوارزميا

 

 (ساعات معتمدة 3) مة الحماية بناء وتطوير أنظ 2022292

 Build and Develop Protection 

Systems  

  )2021292)سابق: المتطلب ال

بناااء بااأمن البيانااات والمعلومااات ماان خااالل  المتعلقااةالطلبااة علااى تطبيااا المفاااهيم يتضاامن هااذا المساااق تاادريب 

يخضاع تنفياذه    إجبااري  وع برمجاي مشار . برمجياه حديثاه   وأدوات اتلغا  باستخدامذلك و ،أنظمة حماية وتطوير

    هندسة البرمجيات.لمعايير 
 

 (ساعات معتمدة 3) موضوعات خاصة 2022291

 Special Topics موافقة القسم)سابق:المتطلب ال ( 

  موضوعات مهمة حالية ومعاصرة لم يتم تغطيتها من خالل مساقات نظم المعلومات الحاسوبية األخرى.

 

 (ساعات معتمدة 3)  جمشروع التخر 2022202

 Graduation Project ساعة معتمدة 50سابق:)إتمام المتطلب ال ( 

مشاروع عملاي ينجازه    دراسة مشكلة بحثية تتعلا بالمعلوماات أو بمنظماات األعماال وحلهاا باساتخدام الحاساوب. وهاو        

ا، يتضامن المشاروع اساتخدام    الطالب تحت اإلشراف المباشر ألحد أعضاء الهيئة التدريسية داخال الجامعاة أو خارجها   

مفاهيم حديثة في حل مشكالت عملية عصرية، ويتوقع من الطالب أن يقدم مشروعًا بطريقة مهنياة بماا فاي ذلاك توثياا      

  المشروع وعرض متكامل له، ويمكن الحصول على مواضيع عملية من خالل التدريب الميداني.
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 (ساعات معتمدة 3) تدريب ميداني 2022209

 Field Training (:ساعة معتمدة 50إتمام متطلب سابق) 

الساابقة   الفصاول  خالل الطلبة تعلمها التي الحاسوبية المعلومات نظم أساسياتب المفاهيم النظرية والمتعلقة وتعميا تعزيز

 تلك مع التنسيا بعد والخاصة المؤسسات الحكومية بعض في الطلبة تدريب خالل من وذلك الواقع. ارض على وتطبيقها

 الطلباة  فيهاا  يتادرب  التاي  الادوائر  ومادراء  المشارف والمادرب   باين  بالتعااون  التادريب  عملية على واإلشراف المؤسسات

  .الغاية لهذه محددة تقييم نماذج باستخدام

 

 

 

 

 

 

 

 
 


