جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات
قسم نظم المعلومات الحاسوبية

الخطة الدراسية
للحصول على درجة البكالوريوس
في
نظم المعلومات الحاسوبية
2016/2015
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عناوين مهمة:

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية:

عمادة شؤون الطلبة:

ص.ب  3030اربد –  – 22110األردن
فرعي()22543

تللولل لل ن )962( – 2 – 7201000

تو ن )962(– 2– 7201000

فاكس )962( – 2 – 7201043

فاكس )962( –2– 7095141

بريد الكتروني studentaffairs@just.edu.jo

بريد الكتروني prsdy@just.edu.jo

وحدة القبول والتسجيل:

كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات:

تو ن )962( – 2 – 7201000

تو ن  )962( – 2 – 7201000فرعي()20000
فرعي()27163

فاكس )962( –2 – 7201027
بريد الكتروني register@just.edu.jo

فاكس )962( –2 –7095046
بريد الكتروني cit@just.edu.jo

مكتب الطلبة العرب واألجانب:

قسم نظم المعلومات الحاسوبية:

تو ن  )962( – 2 – 7201000فرعي –

التو ن  96227201000+فرعي 23503

( )23040أو ()23048

ال اكس 96227201077+

فاكس )962( –2 –7201025

االيميل cis@just.edu.jo

بريد الكتروني iso@just.edu.jo
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جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية
2016/2015
الرؤية:
أن نكون الرواد في تطوير وإعداد العلماء والباحثين المؤهلين إلنشاء وصيانة مشروع تجاري ناجح.
الرسالة:
مهمتنا هي إعداد كوكبة من المدرسيين والباحثين بطراز عالمي متميز في التعليم العلمي الرائد والبحوث المتقدمة .ويتم ذلك عن
طريق كادر قادر على خلق ونشر المعرفة من خالل المجتمعات التعاونية ،باإلضافة إلى تعزيز الشراكات التي تسهل التعاون بين
التعليم والصناعة ،والحكومة من جهة ،وتلبي احتياجات سوق العمل من الجهة األخرى.
األهداف:
( :1المعرفة والمهارات التطبيقية) تطبيق المعرفة والتقنيات والمهارات في مجال نظم المعلومات بطريقة فعالة لحل مشاكل
األعمال.
( :2االستمرارية والتعلم مدى الحياة) التكيف مع التقنيات الجديدة لمواكبة التطورات التكنولوجية المضي قدما في الدراسات
العليا ،وتقديم مساهمات نظرية وتطبيقية عالية الجودة.
( :3القيادة والعمل الجماعي) العمل بشكل فعال كعضو أو قائد في فريق منخرط في أنشطة مناسبة في مجال العمل المهني.
( :4المجتمع) بناء عالقة قوية مع المجتمع والمساعدة في التطوير االجتماعي االقتصادي.

المخرجات:
. 1تحليل مشكلة حاسوبية معقدة وتطبيق مبادئ الحوسبة وغيرها من التخصصات ذات الصلة لتحديد الحلول.
 .2تصمممميم وتن يمممذ وتقيممميم الحلمممول المبنيمممة علمممى الحوسمممبة لتلبيمممة مجموعمممة معينمممة ممممن متطلبمممات الحوسمممبة فمممي سمممياق انضمممباط
البرنامج.
 .3التواصل ال عال في مجموعة متنوعة من مجاالت العمل المختل ة.
 .4االعتممممراف بالمسممممؤوليات المهنيممممة وإصممممدار أحكممممام مبنيممممة علممممى المعرفممممة فممممي ممارسممممة الحوسممممبة اسممممتنادا إلممممى المبممممادئ
القانونية واألخالقية.
 .5العمل ب اعلية كعضو أو قائد فريق مشارك في أنشطة مناسبة لضوابط البرنامج.
 .6دعم تسليم واستخدام وإدارة نظم المعلومات ضمن بيئة تحتوي على نظم المعلومات(CIS).

تمممممنح درجممممة البكممممالوريو فممممي نظممممم المعلومممممات الحاسمممموبية فممممي كليممممة تكنولوجيمممما الحاسمممموم والمعلومممممات بجامعممممة العلمممموم
والتكنولوجيا األردنية بعد إنهاء (. 132م) موزعة حسم ما هو مبين في جدول (.)1
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جدول ( :)1توزيع الساعات لتخصص هندسة البرمجيات
الساعات اإلجبارية
16
27
68
111

المتطلبــات
متطلبات الجامعة
متطلبات الكليـة
متطلبات القسـم
المجمـــوع

المجموع
25
27
80
132

الساعات االختيارية
9
0
12
21

وبعمممممممد تحقيممممممم ق الشمممممممروط المنصممممممموي عليهممممممما فمممممممي تعليممممممممات ممممممممنح درجمممممممة البكمممممممالوريو رقمممممممم ( )1لسمممممممنة 1987
(المعدلمممممة) الصمممممادرة عمممممن مجلممممم العممممممداء بموجمممممم نظمممممام ممممممنح المممممدرجات العلميمممممة والشمممممهادات فمممممي جامعمممممة العلممممموم
والتكنولوجيا األردنية.

أوالً :متطلبات الجامعة
ويخصص لها ( 25س.م) موزعة على النحو التالي:
أ.
م.

متطلبات إجبارية بواقع (16
متطلبات اختيارية بواقع (9
مجموعة ذكرت في جدول (.)3

.م) كما هو مبين في جدول (.)2
.م) يختارها الطالم من قائمة المساقات المبينة في جدول ( .)3يختار الطالم مساقا واحدا من كل
جدول ( :)2متطلبات الجامعة اإلجبارية

رمز ورقم المساق
ع 101
ع أ 110
( )1
ع ع 100
ع أ 119
( )2

ل ز112
ع أ 129

الساعات
المعتمدة

اسم المساق

الساعات األسبوعية
عملي
نظري

لغـة عربية
المسؤلية المجتمعية
علوم عسكرية
الريادة و االبداع

3
3
3
2

3
2
3
2

0
1
0
0

لغة إنجليزية" "2

3

3

0

المهارات العامة

2

2

0

المتطلب السابق
النجاح في ل.ز 99 .أو اجتياز
امتحان المستوى بعالمة %50
ل.ز 112

مالحظة :الطلبة غير الناطقين باللغة العربية في الجامعة يدرسون مساق في اللغة العربية عوضا عن مساق (ع  )101هو-:
رمز ورقم المساق
ع101أ

( )3

الساعات األسبوعية
عملي
نظري
0
3

الساعات
المعتمدة
3

اسـم المساق
مبادئ اللغة العربية غير الناطقين بالعربية

المتطلب السابق
-

جدول ( :)3متطلبات الجامعة االختيارية
رمز ورقم المساق

الساعات
المعتمدة

اسـم المساق

الساعات األسبوعية
عملي
نظري

المتطلب
السابق

المجموعة االولى :المعارف االنسانية
ع 200
ع أ 115

3
3

تذوق الني االدبي
اإلسالم والقضايا المعاصرة

0
0

3
3

-

 -1يجوز للطلبة غير األردنيين أن يأخذوا مساقا بديال عنه من المساقات االختيارية وفي هذه الحالة تدخل عالمة المساق في حسام معدالت الطالم .وتعطى نتائج هذا المساق على أسا
النجاح والرسوم( .قرار مجل التعليم العالي رقم ( )1561بتاريخ 1998/6/22م) يع ى العسكريين من دراسة هذا المساق دون الحاجة ألخذ مادة بديلة إذا توفرت الشروط التالية-:
 خريجو جامعة مؤته ،الكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين العسكرية أو ما يعادلها من كليات عسكرية أجنبية.
 الضباط الحاصلون على دورات الصنف التأسيسية ودور ات الوكالء التأسيسية بالنسبة للرتم األخرى.
 إعتماد دائرة التعليم الجامعي بمديرية التدريم العسكري إلثبات أن الطالم المعني تنطبق عليه شروط االع اء.

 - 2المتطلب السابق :النجاح بمساق (ل ز  )99أو اجتياز امتحان مستوى اللغة االنجليزية بعالمة  %50فما فوق.
 - 3تم ت ويض مدير القبول والتسجيل بتحديد الطلبة الذين يحق لهم دراسة هذا المساق لتسجيل الطلبة االجانم لمساق اللغة العربية غير الناطقين (ع101أ)-:




الطلبة االجانم الذين يحملون الجنسية االجنبية يلتحقون في مادة (ع 101أ) بإستثناء من أكمل دراسته في المدار
والعرم .علما بأن عددا كبيرا من الطالم يحملون الجنسية االسرائيلية وأكملوا دراستهم في المدار العربية.
تجري مع الطلبة االجانم مقابالت وتطلم وثائقهم وكشوف عالماتهم ويتعامل مع كل حالة على حدة.
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العربية ومهما كانت جنسيته يدر

(ع )101التي يدرسها الطلبة االردنيون

النظام االقتصادي في اإلسالم
مبادئ في علم االجتماع (لغير طلبة اللغة االنجليزية)
مبادئ في علم الن (لغير طلبة التمريض والقبالة)
تكنولوجيا التعليم
الحضارة اإلسالميــــة
تاريخ مدينة القد
الحضارة والثقافات المعاصرة
ثقافة اسالمية
حقوق االنسان
مشكالت معاصرة
مبادئ في علم االجتماع "باللغة االنجليزية"
ال رد والمجتمع "باللغة االنجليزية"
مبادئ في علم الن "باللغة االنجليزية" (لغير طلبة التمريض والقبالة)
تاريخ العلوم عند العرم
المجموعة الثانية :المعارف العلمية والزراعية
حماية البيئة (لغير طلبة علوم البيئة)
مقدمة في الطاقة المتجددة (لغير طلبة الهندسة الميكانيكية)
مبادئ في هندسة السيارات (لغير طلبة الهندسة الميكانيكية)
مقدمة في تكنولوجيا النانو
ح ظ االغذية "باللغة االنجليزية" (لغير طلبة التغذية وتكنولوجيا الغذاء)
حيوانات المزرعة ومنتجاتها (لغير طلبة الزراعة والطم البيطري)
حدائق منزلية (لغير طلبة الزراعة)
تربية النحل (لغير طلبة الزراعة)
الموارد الطبيعية واإلنسان (لغير طلبة الزراعة)
المجموعة الثالثة :المعارف الصحية
تعزيز الصحة (لغير طلبة الطم والتمريض والقبالة)
صحة ال م واالسنان (لغير طلبة طم االسنان وتخصي علوم طم االسنان المساندة)
األدوية والنباتات الطبية :استعماالت ومحاذير (لغير طلبة الصيدلة والطم)
صحة الحيوان (لغير طلبة الطم البيطري والزراعة)
العناية بالحيوانات المنزلية (لغير طلبة الطم البيطري)
الصحة وأنماط الحياة (لغير طلبة العالج الطبيعي والوظي ي)

ع أ 116
ع أ 121
ع أ 126
ع أ 127
ع أ 131
ع أ 132
ع أ 133
ع ا 135
ع ا 137
ع أ 161
ع أ 211
ع أ 213
ع أ 221
ع أ 231
ع م 103
مك 102
مك 211
كم 191
تغ 177
حي 200
نم 200
نم 201
مط 200
تض 100
م 100
ي 104
ط م 211
ط م 212
ع ط 100

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

-

ثانياً :متطلبات الكلية
ويخصص لها ( 27س.م) اجبارية كما هو مبين في جدول رقم (.)4
جدول ( :)4متطلبات الكلية اإلجبارية
رمز ورقم
المساق
ر 101
ر 102
ر 241
ع ح 101

ت اضل وتكامل ""1
ت اضل وتكامل ""2
الرياضيات المتقطعة
مقدمة في البرمجة

ع ح 102
ع ح 112
ع ح 113
ع ح 211
ن م 200
ن م 201
ن م 202
ن م 221

مختبر البرمجة
مقدمة في البرمجة الكينونية
مختبر البرمجة الكينونية
تراكيم البيانات
القضايا المهنية واألخالقية في الحوسبة
مقدمة في تصميم ص حات الوم
مهارات االتصال
أساسيات قواعد البيانات

الساعات األسبوعية
عملي
نظري
0
3
0
3
0
3
0
3

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3

اسم المساق

1
3
1
3
1
1
2
3

3
0
3
0
0
3
0
0

0
3
0
3
1
0
2
3

المتطلم السابق
ر 101
النجاح في ن م  099أو النجاح في امتحان
المستوى في مهارات الحاسوم
ع ح  101أو متزامن
النجاح في ع ح 102
ع ح  112أو متزامن
النجاح في ع ح  + 112ر241
ع ح 113
ن م  200أو متزامن
ع ح 211

ثالثا :متطلبات القسم
ويخصص لها ( 80س.م) موزعة على النحو التالي:
أ.

متطلبات إجبارية (68
رمز ورقم

.م) كما هو مبين في جدول (.)5
جدول ( :)5متطلبات القسم االجبارية
اسم المساق

الساعات
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الساعات االسبوعية

المتطلب السابق

المساق
ع ح 181
ر 233
ن م 151
ن م 231
ن م 251
ن م 321
ن م 335
ن م 332
ن م 338
ن م 341
ن م 351
ن م 352
ن م 381
ن م 391
ن م 421
ن م 431
ن م 432
ن م 433
ن م 441
ن م 451
ن م 452
ن م 491
ن م 492
هـ ك 236

المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
3

جبر خطي
إحصاء وإحتماالت لطلبة الحاسوم
مقدمة في اإلدارة
مقدمة في نظم المعلومات
المحاسبة
التنقيم في البيانات
ادارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات
تحليل وتصميم النظم
نظم المعلومات الصحية
تطوير تطبيقات الوم
نظم المعلومات اإلدارية
ادارة اجراءات االعمال
ت اعل االنسان والحاسوم
التدريم الميداني
تطبيقات قواعد البيانات
نظم دعم القرار والنظم الذكية
النظم المؤسسية الشاملة
أمن المعلومات
تراسل بيانات األعمال
األعمال االلكترونية
المراقبة والتخطيط في االعمال
مشروع تخرج ""1
مشروع تخرج ""2
تصميم المنطق الرقمي

نظــري
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
0
3
3
3
3
3
3
3
0
0
3

عملـي
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ر 102
ن م 151
ن م 151
ن م  + 221ر233
ن م 332
ن م 351
ن م  + 221ن م 231
ن م 201
ن م  + 221ن م 231
ن م  + 332ر233
ن م  + 341ع ح 112
بعد إنهاء . 90م
ن م 221
ن م  + 321ن م 352
ن م 352
ن م 351
ع ح  + 211هـ ك 236
ن م 341
ن م  + 351ن م 251
بعد إنهاء . 90م
ن م 491
ع ح 113

م .متطلبممممات إختياريممممة بواقممممع (. 12م)( )يختارهمممما الطالممممم مممممن قائمممممة المسمممماقات المبينممممة فممممي جممممدول ( )6شمممممريطة أن
يكون (. 6م) منها على االقل من قسم نظم المعلومات الحاسوبية.
جدول ( :)6متطلبات القسم االختيارية
رمز ورقم
المساق

اسم المساق

الساعات
المعتمدة

ن م 401
ن م 422
ن م 423
ن م 434
ن م 435
ن م 436
ن م 437
ن م 453
ن م 457
ن م 475
ن م 476
ن م 482
ن م 493
ن م 494
ن م 495
-

أساسيات ال سائط المتعددة
مست دعات البيانات
ادارة البيانات الكبيرة
نظم ادارة الم ارد البشرية
استرجاع المعو مات
خص صية المعو مات الصحية
نظم المعو مات الجغرافية
نظم معو مات محاسبية
التس يق
مبادئ نظم التشغيل الحديثة
الح سبة السحابية
بح ث العمويات
م ض عات خاصة في نظم المعو مات الحاس بية ""1
م ض عات خاصة في نظم المعو مات الحاس بية ""2
م ض عات خاصة في نظم المعو مات الحاس بية ""3
مساق من أقسام الكوية األخرى (مست ى  400فما ف ق)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
3
3

الساعات االسبوعية
نظري
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
3
3

المتطلب السابق

عملي
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0

ع ح  + 211ن م 201
ن م 221
ن م 321
ن م  + 251ن م 231
ع ح 211
ن م 338
ن م  + 231ن م 221
ن م  + 251ن م 231
ن م 151
ع ح  + 211هـ ك 236
ن م 441
ع ح  + 112ر 233
م افقة القسم
م افقة القسم
م افقة القسم

المساقات المطروحة في قسم نظم المعلومات الحاسوبية لطلبة الكليات االخرى
رمز ورقم
المساق
ن م 700

اسم المساق
تطبيقات الحاس ب

الساعات
المعتمدة
1
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الساعات األسبوعية
نظــري
-

عملـي
3

المتطلب السابق
-

مدلول رموز وأرقام مساقات نظم المعلومات الحاسوبية
الرمـز
الرقـم
منزلة اآلحـاد
منزلة العشرات
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
منزلة المئـات
1
2
3
4

ن م يدل عوى نظم المعو مات الحاس بية
يتألف من ثالث منازل
الرقم التسوسوي لومساق ضمن تخصص وم ض ع المساق
تخصص وموضوع المساق
مبادئ أساسية
برمجة
ق اعد بيانات
نظم معو مات
شبكات حاس ب
أعمال وأعمال إلكترونية
مت رقات
م اضيع خاصة وتدريب
مستوى المساق من حيث طرحه في الخطة االسترشادية
السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
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الخطة االسترش ادية للحصول على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية )(2016
السنـــة األولى
رقم ورمز
المساق
ر 101
ع ح 181

الفصل األول
اسم المساق
ت اضل وتكامل ""1
الجبر الخطي

مجموع الساعات16 :
الساعات
المعتمدة
3
3

المتطلب السابق
-

ع ح 101

مقدمة في البرمجة

3

النجاح في ن م  099أو النجاح في امتحان المستوى في مهارات
الحاسوم

ع ح 102
ل ز 112
ع أ 110

مختبر البرمجة
لغة إنجويزية
المسؤلية المجتمعية

1
3

ع ح  101أو متزامن
النجاح في ل.ز 99 .أو اجتياز امتحان المستوى بعالمة %50

3

-

السنـــة األولى
ر 102
ر 241
ع ح 112
ع ح 113
ع أ 119
ن م 151
ع أ 129

الفصل الثاني
ت اضل وتكامل ""2
رياضيات متقطعة
مقدمة في البرمجة الكين نية
مختبر البرمجة الكين نية
الريادة و االبداع
مقدمة في اإلدارة
المهارات العامة

السنـــة الثانية
ع 101
ع ح 211
ن م 231
ن م 251
ن م 200
ن م 202
-

السنـــة الثانية
ر 233
ع ع 100
ن م 221
ن م 201
هـك 236
-

3
3
3
1
2
3
2

الفصل األول
لغة عربية
تراكيب البيانات
مقدمة في نظم المعو مات
المحاسبة
القضايا المهنية واألخالقية في
الح سبة
مهارات اإلتصال
متطوب جامعة اختياري

الفصل الثاني
إحصلللللللللات وإحتملللاالت ل ط وبلللة
الحاس ب
عو م عسكرية
أساسيات ق اعد البيانات
مقدمة في تصميم ص حات ال ب
تصميم المنطق الرقمي
متطوب جامعة اختياري

مجموع الساعات17 :
ر 101
النجاح في ع ح 102
ع ح  112او متزامن
-

3
3
3
3

ل ز 112

مجموع الساعات18 :
النجاح في ع ح  + 112ر 241
ن م 151
ن م 151

1

-

2
3

ن م  200أو متزامن
-

مجموع الساعات16 :
3

ر 102

3
3
1
3
3

ع ح 211
ع ح 113
ع ح 113
-
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السنـــة الثالثة
ن م 321
ن م 351
ن م 341
ن م 338
-

الفصل األول
التنقيب في البيانات
نظم المعو مات اإلدارية
تط ير تطبيقات ال ب
نظم المعو مات الصحية
متطوب قسم اختياري

3
3
3
3
3

السنـــة الثالثة
نم

الفصل الثاني
متطوب قسم اختياري
تحويل و تصميم النظم
ت اعل االنسان والحاس ب
تطبيقات ق اعد البيانات
تراسل بيانات األعمال
األعمال االلكترونية

3
3
2
3
3
3

ن م 332
ن م 381
ن م 421
ن م 441
ن م 451

السنـــة الثالثة
ن م 391

الفصل الصيفي
التدريب الميداني

السنـــة الرابعة
ن م 335

الفصل األول
متطوب قسم اختياري
متطوب جامعة اختياري
ادارة مشاريع تكن ل جيا
المعو مات
ادارة اجراتات االعمال
امن المعو مات
مشروع التخرج""1

ن م 352
ن م 433
ن م 491

السنـــة الرابعة
ن م 432
ن م 452
ن م 431
ن م 492

متطوب قسم اختياري
النظم المؤسسية الشاموة
المراقبة والتخطيط في األعمال
نظم دعم القرار والنظم الذكية
مشروع تخرج ""2

مجموع الساعات:

15
ن م  + 221ر233
ن م  + 221ن م 231
ن م 201
ن م  + 221ن م 231
-

17

مجموع الساعات:

ن م 351
ن م  + 341ع ح 112
ن م 221
ع ح  + 211هـ ك 236
ن م 341

مجموع الساعات3 :
بعد إنهات  90س.م

3

مجموع الساعات16 :
3
3
3

ن م 332

3
3
1

ر  + 233ن م 332
ن م 351
بعد إنهات  90س.م

الفصل الثاني
3
3
3
3
2
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مجموع الساعات14 :
ن م 352
ن م  + 251ن م 351
ن م  + 321ن م 352
ن م 491

وصف المساقــات
نظم المعلومات الحاسوبية
2016/2015
( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :99مهارات الحاسوب
المتطلم السابق :بال

يقوم هذا المسمممماق بتزويد الطلبة الذين لم يجتازوا امتحان المسممممتوى في مهارات الحاسمممموم بما ينقصممممهم من هذه المهارات ،يغطي المسمممماق
موضمموعات مثل مكونات الحاسمموم ووظائف وفوائد الحاسمموم وفيروسممات الحاسمموم وطرق الوقاية منها ،أيضمما يغطي المسمماق موضمموعات
مث ل نظم التشممممغيل والبرامج التطبيقية (معالجة النصمممموي والجداول اإللكترونية ووسممممائل العرض) واسممممتخدام االنترنت والبريد االلكتروني
والتعلم عن بُـعد ،واستخدام المكتبات وقواعد البيانات الخاصة بها.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :151مقدمة في اإلدارة
المتطلم السابق :بال

يقوم هذا المسمماق بتزويد الطلبة بمقدمة اسممتهاللية عن النظريات والممارسممات في اإلدارة ،تشمممل العناوين المغطاة تطبيقات نظريات اإلدارة
في المشاكل العملية في التخطيط والتنظيم والسيطرة في نشاطات األعمال ،كما يركز المساق على األدوار الرئيسية والمهارات والوظائف في
اإلدارة بهدف تحقيق صنع قرار فعّال وكفء ،يغطي المساق أيضا مواضيع الممارسات األخالقية في األعمال والوعي البيئي واإلدارة الدولية
والمرأة في اإلدارة والبيئة السياسية.

( 1س.م = 1نظري 0 ،عملي)

ن م  :200القضايا المهنية واألخالقية في الحوسبة
المتطلم السابق :بال

يعممممممرف هممممممذا المسممممممماق الطلبممممممة علمممممممى المحمممممميط االجتمممممممماعي المغلممممممف لصممممممناعة تكنولوجيممممممما المعلومممممممات وتطبيقاتهممممممما ،تشمممممممل المواضممممممميع
المغطمممممماة المسممممممؤولية المهنيممممممة واألخالقيممممممة عنممممممد تحليممممممل وتصممممممميم األنظمممممممة ،أيضمممممما المسممممممؤولية المهنيممممممة واألخالقيممممممة فممممممي ضمممممممان األمممممممان
فممممممي بيئممممممة العمممممممل والمخمممممماطر والمسممممممؤوليات القانونيممممممة فممممممي الممممممنظم المحوسممممممبة والممتلكممممممات ال كريممممممة وجممممممرائم الحاسمممممموم والمواضمممممميع
االقتصادية في الحوسبة.

( 1س.م = 0نظري 3 ،عملي)

ن م  :201مقدمة في تصميم صفحات الوب
المتطلم السابق :ع ح 113

يقدم هذا المسممممماق االنترنت للطالم على أسممممما أنها البنية التحتية لكثير من الخدمات .ثم يركز هذا المسممممماق على م هوم الشمممممبكة العنكبوتية
العالمية كأسممما مهم لخدمات االنترنت .من خالل التطبيق العملي في المختبرات المتخصمممصمممة سممميتعلم الطالم كي ية بناء وتطوير صممم حات
ال ويم وكي ية تركيبها في موقع على االنترنت .في نهاية المسممممممماق يكون الطالم قد اكتسمممممممم مهارات في البرمجة باللغات التاليةHTML, :
 XHTML, DHTMLباإلضافة إلى مقدمة بسيطة عن الـ .XML

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :202مهارات االتصال
متطلم سابق :ن م  200أو متزامن

أشممكال االتصممال الل ظي وغير الل ظي مثل التحدث واالسممتماع والكتابة التقنية ،المعلومات الضممرورية لممارسممة االتصممال ال عال في مختلف
بيئات العمل.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :221أساسيات قواعد البيانات
المتطلم السابق :ع ح 211

هذا المساق يغطي أساسيات نظم قواعد البيانات ،وكذلك نمذجة وتصميم واستخدام قواعد البيانات العالئقية .في نهاية هذه المساق ،سوف يكون
الطالم قادرا على فهم وتطبيق الم اهيم األساسية الالزمة الستخدام وتصميم نظم قواعد البيانات .وتشمل المواضيع :الم اهيم والمصطلحات
األساسية ل قاعدة البيانات ،نمذجة البيانات (نموذج عالقة الكيان ،نموذج البيانات العالئقية) ،تصميم قاعدة البيانات (تحويل النموذج الكينوني الى
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نموذج عالئقي ،التطبيع باستخدام تبعيات وظي ية) ،لغات تعريف البيانات والتعامل معها (الجبر العالئقي .)SQL ،سوف يتعلم الطالم لغة
أوراكل إلنشاء قواعد البيانات والتعامل معها.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :231مقدمة في نظم المعلومات
المتطلم السابق :ن م 151

يقدم هذا المساق بتعريف الطالم على نظم المعلومات المعاصرة وإظهار كي ية استخدام هذه النظم في جميع أنحاء المؤسسات العالمية .وسيكون
التركيز في هذا المساق على المكونات األساسية لنظم المعلومات  -واالشخاي والبرمجيات واألجهزة ،والبيانات ،وتكنولوجيا االتصاالت،
وأن هذه المكونات يمكن أن تكون متكاملة وتمكن من خلق ميزة تنافسية .على الرغم من أن معرفة كي ية تقدم الطالم ميزة تنافسية وعلى فهم
كي ية استخدام المعلومات في المؤسسات وكيف تمكن من تحسن في الجودة والسرعة ،وخ ة الحركة .يقدم هذا المساق أيضا مقدمة ألنظمة
وم اهيم التنمية ،اكتسام التكنولوجيا ،وأنواع مختل ة من البرامج التطبيقية التي أصبحت سائدة أو الناشئة في المؤسسات الحديثة والمجتمع.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :251محاسبة

المتطلم السابق :ن م 151

يهدف هذا المسمممماق إلى تعريف الطالم على المبادئ األسمممماسممممية للمحاسممممبة .يتعلم الطالم إجراءات جمع البيانات المالية وكي ية معالجة هذه
المجموعات وفقا لمبادئ المحا سبة المقبولة عموما .كما يتعلم الطالم ح سام شركات الخدمات ،والمحا سبة ل شراء وبيع ال سلع ،وت سجيلها في
الدفاتر المحاسبة ويشمل إعداد ميزان المراجعة والبيانات المالية ،بما في ذلك دراسة إغالق وضبط البيانات.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :321التنقيب في البيانات

المتطلم السابق :ن م  + 221ر233

يغطي المساق إستخدام نظم المعلومات الحاسوبية ,وتعليم اآلالت واإلحصاء واألنظمة الذكية للحصول اآللي على المعرفة سواءا من البيانات
أو من قواعد البيانات الضمممممخمة ومتعددة األبعاد .يدر هذا المسممممماق الم اهيم األسممممماسمممممية و طرق المعالجة المبدئية للبيانات وتقنيات التوقع
والتصنيف ،وتقنيات التنقيم عن قواعد االرتباط ،و كذلك برمجيات التنقيم في البيانات.

( _3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :332تحليل وتصميم النظم
المتطلم السابق :ن م 351

مقدمة لدورة حياة النظام .التركيز على اسممتراتيجيات وأسمماليم تخطيط النظم والتحليل والتصممميم ،والتوثيق ،والتن يذ والتقييم .يتوقع من الطلبة
تن يذ مجموعة مشاريع باستخدام طرق تطوير االنظمة.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :335ادارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات
المتطلم السابق :ن م 332

يتناول هذا المساق العمليات واألساليم والتقنيات واألدوات التي تستخدمها المؤسسات إلدارة مشاريع نظم المعلومات الخاصة بها .يشمل هذا
المساق منهجية منتظمة لبدء التخطيط والتن يذ والتحكم ،وإغالق المشاريع .هذا المساق ي ترض أن إدارة المشروع في المؤسسة الحديثة عمل
جماعي معقّد النشاط ،حيث أنواع مختل ة من التقنيات (بما في ذلك برمجيات إدارة المشاريع و برامج لدعم التعاون الجماعي) هي جزء ال
يتجزأ من عملية إدارة المشروع .و يعتبر هذا المساق أن إدارة المشروع تشمل كال من استخدام الموارد من داخل المؤسسة  ،و التعاقد مع
مؤسسات من خارج المؤسسة.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :338نظم المعلومات الصحية

المتطلم السابق :ن م  + 221ن م 231

يغطي المسماق مصمادر نظم المعلومات الصمحية وعالقتها بوكاالت الصمحة ،الهدف هو عمل دراسمة لمصمدر غرض ،محتوى ،تجمع ،تحليل,
اسمممتخدام المل ات الطبية سممميقدم المسممماق تطبيقات لبرامج مسمممتخدمة في نظم معلومات الرعاية الصمممحية ،سممميطور الطالم فهم لتطبيقات نظم
معلومات الرعاية الصمممحية المتكاملة مقابل التطبيقات المت اعلة المتباينة ،إدارة قواعد البيانات وأمور خصممموصمممية المريض ،سممميعالج المسممماق
التكنولوجيا الناشممئة في مجاالت الرعاية الصممحية والوصممول إلى السممجالت الطبية اإللكترونية ومنظمات الرعاية الصممحية بناء على المنطقة،
طرق العد ،الح ظ واستبقاء المعلومات الصحية.

( 3س.م =  3نظري 0،عملي)

ن م  :341تطوير تطبيقات الوب
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المتطلم السابق :ن م 201
يعممممد همممممذا المسممممماق كتكملممممة لمممممما تعلممممممه الطالمممممم فممممي مسممممماق "مقدممممممة إلممممى تصمممممميم صممممم حات الممممموم" .فممممي همممممذه المرحلمممممة المتقدممممممة
سمممممميبدأ الطالممممممم بممممممتعلم مهممممممارات التصممممممميم ،التوزيممممممع واالسممممممتعراض لتكنولوجيمممممما االنترنممممممت واسممممممتخدام أدواتهمممممما باإلضممممممافة إلممممممى
التعممممممممرف علممممممممى دور وكي يممممممممة تن يممممممممذ هممممممممذه األدوات .م ممممممممماهيم بروتوكمممممممموالت االنترنممممممممت مثممممممممل TCP/IP :وم مممممممماهيم الخمممممممممادم
والعميممممممل وطممممممرق توصمممممميل االنترنممممممت ونمممممموع المل ممممممات الخاصممممممة باالنترنممممممت ولغممممممات البرمجممممممة الخاصممممممة فممممممي تطمممممموير صمممممم حات
متقدمممممممة لعممممممرض المعلو مممممممات علممممممى االنترنممممممت ،باإلضممممممافة إلممممممى عمليممممممة البحممممممث علممممممى االنترنممممممت وطريقممممممة تصممممممميم صمممممم حات
تتممممممميح للمسمممممممتخدم البحمممممممث ممممممممن خاللهممممممما .لغمممممممات البرمجمممممممة لتطممممممموير صممممممم حات ذات طمممممممابع دينممممممماميكي .األممممممممان والخصوصمممممممية.
يتضممممممممن همممممممذا المسممممممماق مختبمممممممرات تطبيقيمممممممة تسممممممماهم فمممممممي زيمممممممادة الخبمممممممرة والقمممممممدرة عنمممممممد الطالمممممممم لمممممممتعلم محتويمممممممات المسمممممممـاق
المذكورة سابقـا.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :351نظم المعلومات االدارية
المتطلم السابق :ن م  + 221ن م 231

يتناول المسممممممماق عرض تقديمي ألسممممممماسممممممميات أنظمة المعلومات اإلدارية ،جميع المراحل التي تمر بها أنظمة المعلومات اإلدارية من حيث
تطويرها وصمممميانتها على المدى البعيد ومن وجهة نظر إدارية ،تأثير نظم المعلومات اإلدارية على اتخاذ القرارات اإلدارية ،إدارة المصممممادر
التكنولوجية ،سرية أنظمة المعلومات ،وتطبيقات المؤسسات الضخمة .يتعرف الطالم خالل المساق على أهمية إستخدام الشركات ومؤسسات
األعمال لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في سبيل تحقيق ميزة تنافسية و زيادة العائد من االستثمار .سوف يتم استخدام أدوات وتطبيقات على
شممممكل مشمممماريع عملية ووظائف بيتية يقوم بإعدادها الطلبة من اجل إتقان المهارات اإلدارية.خدمات المعلومات سمممموف يتم تناولها كموضمممموع
من صل.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :352ادارة اجراءات األعمال
المتطلم السابق :ن م  + 332ر 233

فمممممممي همممممممذا المسممممممماق يقممممممموم الطلبمممممممة بمممممممالتعرف علمممممممى الم ممممممماهيم االساسمممممممية والمقاربمممممممات الدارة اجمممممممراءات االعممممممممال وتحسمممممممينها.
محمممممور همممممذا المسممممماق همممممو فهمممممم وتصمممممميم اجمممممراءات االعممممممال .سممممميتعلم الطلبمممممة كي يمممممة تمييمممممز وتوثيمممممق ونمذجمممممة ومحاكممممماة وتقيممممميم
وتحسممممممممين اجممممممممراءات االعمممممممممال االساسممممممممية فممممممممي المؤسسممممممممة .سمممممممميتم تقممممممممديم الطلبممممممممة لمبممممممممادىء تصممممممممميم االجممممممممراء .المواضمممممممميع
المطروقممممممة تشمممممممل بنمممممماء النممممممموذج الحممممممالي وتسممممممهيله و التحقممممممق منممممممه وتجهيممممممزه لعمليممممممة المحاكمممممماة ومممممممن ثممممممم تقيمممممميم اداءه واعممممممادة
هتدسممممممممته ودور تكنولوجيمممممممما المعلومممممممممات فممممممممي دعممممممممم ادارة اجممممممممراءات االعمممممممممال و اخيممممممممرا فهممممممممم المقاربممممممممات المختل ممممممممة لبنمممممممماء
وتحسممممممممين ادارة االجممممممممراءات .يسمممممممممح المختبممممممممر المصمممممممماحم للمسمممممممماق للطلبممممممممة باسممممممممتعمال برمجيممممممممة خاصممممممممة لبنمممممممماء ومحاكمممممممماة
اجراءات اعمال بسيطة واستخدام مخرجات المحاكي لتحليل االجراء.

( 2س.م=  2نظري 0 ،عملي)

ن م  :381تفاعل اإلنسان والحاسوب
متطلم سابقن ن م  + 341ع ح 112

هذا المساق يسوط الض ت عوى تط ير نظم معو مات مح رها االنسان ةقادرة عوى دعم المهام المؤسسية .يناقش المساق خصائص االنسان
الجسدية والعقوية والعاط ية ضمن سياق المؤسسة ومهامها .يتم ت جيه النقاش نح تحقيق م اتمة بين االنسان والتكن ل جيا ومهام المؤسسة
لتحقيق الهدف المنش د وه زيادة استخدام نظم المعو مات وقب لها من طرف المستخدمين .سيتعوم الطوبة عدة نماذج ت سر تبني المستخدم
لوتكن ل جيا بما يشمل ع امل متعوقة بم اص ات التكن ل جيا او ع امل متعوقة بشخصية المستخد او ع امل بيئية.

( 3ساعة معتمدة)

ن م  :391التدريب الميداني__

المتطلم السابق :إنهاء  90ساعة معتمدة

يمممممزود همممممذا المسممممماق الطلبمممممة ب رصمممممة الختيمممممار بيئمممممة العممممممل قبمممممل التخمممممرج .يتطلمممممم المسممممماق أن يمضمممممي الطالمممممم ممممممدة  60يومممممما
كمتممممممدرم فمممممممي مؤسسممممممة معتممممممممدة للقسمممممممم .يجممممممم علمممممممى الطلبممممممة خمممممممالل فتمممممممرة التممممممدريم االنخمممممممراط بممارسممممممات االعممممممممال ممممممممع
مشرفي التدريم وأن يراقبوا ويمارسوا األعمال داخل مؤسسات التدريم.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :401أساسيات الوسائط المتعددة
المتطلم السابق :ع ح  + 211ن م 201

صفحة  12من 17

يقوم هذا المسمماق بتعريف الطلبة على العناصممر األسمماسممية المكونة للوسممائط المتعددة ،هذه العناصممر تشمممل الني ،الصمموت ،الص مورة ،ال يديو
والرس وم المتحركة ،لكل من هذه العناصر سيتعلم الطالم عن التجهيزات والبرمجيات الالزمة لإلست ادة من العنصر بشكل فعال في توصيل
المعلومات ،سيتم القيام بتطبيقات عملية في المختبرات المتخصصة ليتمكن الطالم من الممارسة العملية للنظريات والبرمجيات.

( 3س.م = 2نظري 2 ،عملي)

ن م  :421تطبيقات قواعد البيانات
المتطلم السابق :ن م 221

يعد هذا المساق كموجزا الستخدام أنظمة المعلومات المؤتمتة في مجال اإلدارة وأنظمتها باإلضافة إلى استخدام إعدادات هذه االنظمة .يغطي
المسمممممماق نموذج الكائن الع الئقي ،الكائنات ذات الحجم الكبير مثل ( كائن الوسممممممائط المتعددة ،الكائن النصممممممي الكبير) ،لغة اسممممممتعالم البيانات
 ، SQL99امتداد اإلجراءات الخاصممممة بلغة إسممممترجاع البيانات ،لغة اسممممترجاع البيانات الديناميكية ،لغة الربط أو الواجهة مع قواعد البيانات،
لغة  XMLوقواعد البيانات  .يعمل الطلبة بشمممكل مجموعات على تصمممميم وبرمجة وتطوير تطبيق لنظام معلومات معين كمشمممروع خالل هذا
المساق.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :422مستودعات البيانات
المتطلم السابق :ن م 221

يتضمممن هذا المسمماق تشممكيل المجموعة التي سممتبني مسممتودعات البيانات،و تدري أدوات بناء مخزن البيانات ،الصمميانة واإليصممال ،نموذج
العمل كأسا إلنشاء مخزن البيانات ،أساسيات التحليل إلنشاء نموذج األعمال ،و استخدام نموذج األعمال كأسا للتحليل متعدد االتجاهات،
وتصميم نموذج النجمة وأ شكالها ،و تدري مصادر البيانات للمخزن مثل األنظمة الموروثة ،النظم العاملة وغيرها ،البنية متعددة الم ستويات
لتكامل البيانات غير المتجانسة ،فهم وإدارة البيانات الملخصة ،استراتيجيات لصحة البيانات ،موضوعات إنتاجية للتوزيع من المخزن.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :423ادارة البيانات الكبيرة
المتطلم السابق :ن م 321

ينمممممماق هممممممذا المسمممممماق تقنيممممممات إدارة البيانممممممات لتخممممممزين وتحليممممممل كميممممممات كبيممممممرة جممممممدا مممممممن البيانممممممات .وسمممممميكون التركيممممممز علممممممى
قواعممممممممد البيانممممممممات العموديممممممممة وعلممممممممى نظممممممممام  Reduce Mapكممممممممأداة لخلممممممممق الخوارزميممممممممات المتوازيممممممممة التممممممممي يمكممممممممن معالجممممممممة
كميمممممات كبيمممممرة جمممممدا ممممممن البيانمممممات .سممممميتم مناقشمممممة تطبيقمممممات البيانمممممات الكبيمممممرة فمممممي اإلعمممممالن علمممممى شمممممبكة اإلنترنمممممت ،والرعايمممممة
الصممممممممحية وتحليممممممممل الشممممممممبكات االجتماعيممممممممة .وتشمممممممممل المواضمممممممميع :مقدمممممممممة لمشممممممممكلة البيانممممممممات الكبيممممممممرة .التحممممممممديات الراهنممممممممة
واالتجاهمممممممممات والتطبيقمممممممممات ،المخمممممممممازن العموديمممممممممة ،قواعمممممممممد البيانمممممممممات الموزعمممممممممة ،نظمممممممممام  ، Reduce Mapالنظمممممممممام البيئمممممممممي
 ،Hadoopالتجممممممممع الثمممممممرم الحساسمممممممة ،الحمممممممد ممممممممن األبعممممممماد ،جمممممممداول البيانمممممممات ،معالجمممممممة البيانمممممممات غيمممممممر المهيكلمممممممة،NoSQL ،
و.NewSQL

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :431نظم دعم القرار والنظم الذكية
المتطلم السابق :ن م  + 321ن م 352

الغرض من هذا المساق هو تعلم أساسيات منهجية النمذجة والمحاكاة لألحداث المن صلة ،وذلك في سياق بيئة برنامج ( ،)ARENAالمساق
يحتوي مواضممممميع عن منهجية النمذجة والمحاكاة ودعائم نظم األحداث المن صممممملة ،االحتماالت ،اإلحصمممممائيات ،العمليات العشممممموائية ،تحليل
المدخالت ،المصمادقة على النموذج وتحليل المخرجات ،وتصمميم أكثر وضموحا لعمليات المؤسمسمة وتحليلها تحليال دقيقا ،كل الم اهيم المتعلقة
بالمحاكاة سيتم التطرق إليها وتحليلها وتوضيحها من خالل أمثلة استنادا إلى برنامج ( ،)ARENAوالتي تشمل خطوط اإلنتاج ،نظم التصنيع
والجرد ،نظم المعلومات الصحيحة وتطبيقاتها ،سيتم التطرق إلى استخدامات الذكاء االصطناعي في األعمال إلى حد كافٍ ل هم النظم المستندة
للمعرفة ،إكتسام المعرفة والتمثيل ،أدوات تطوير أنظمة الخبرة واالستنتاج المستند إلى حالة مشابهة.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  : 432النظم المؤسية الشاملة
المتطلم السابق :ن م 352

صفحة  13من 17

صمم هذا المساق بحيث يزود الطلبة ب هم النظريات والممارسات المتعلقة بتطبيق النظم الدارية الساملة في المؤسسات .يركز هذا المساق على
تمثيل كي ية قيام النظم الشاملة بدمج نظم معلوماتها مع اجراءات اعمالها ضمن نظام موحد يقوم على قاعدة بيانات واحدة ونظام تقارير مشترك.
النظم الشاملة معززة بطبيعتها المدمجة ومنعددة االتجاهات ،تقدم عمق الوظائ ية وسعة التكاملية لتظهر كيف تدار االجراءات المؤسسية الواسعة.
لذا سيكتسم الطلبة تقديرا لدور النظم الشاملة ولدوافع تطبيقها .هناك عدة مواضيع يتم مناقشتها ،من ضمنها تكامل اجراءات االعمال وامتالك
وتطبيق النظم الشاملة و المعيقات لتطبيق النظم الشاملة والتغير المؤسسي وادارة التغيير وحاكمية االجراء والبيانات  .تدريم عملي في المختبر
سوف يعزز فهم الطلبة للم اهيم التي نوقشت.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :433أمن المعلومات
المتطلم السابق :ن م 351

هذا المساق يشكل مقدمة الى عالم أمن البيانات حيث أنه يعرف الطالب على المفاهيم والموضوعات األساسية في أمن البيانات مثل التشفير وطرق التأكد
من هوية المستخدم وصالحياته .باالضافه الى ذلك ،سوف يقوم المساق بتعريف الطالب بأهم المواضيع الحديثه في أمن البيانات .يحتوي المساق على
المواضيع التالية:
أ -مقدمة تتحدث عن العناصر األساسية ألمن البيانات وهي السرية وضمان صحة ومصداقية المعلومات وضمان الوصول اليها .باالضافه الى القواعد
االساسية المتبعة لتصميم نظام امن.
ب -طرق التشفير وتضم :أساسيات التشفير الناجح للبيانات ،التشفير باستعمال مفتاح سري ،التشفير باستعمال مفتاحين سري واخر عام ،التوقيع
االلكتروني الخ.
ت -أمن النظام ويشمل :طرق التأكد من هوية المستخدم وصالحياته ،طرق السماح بالوصول االمن للبيانات بحيث يمكن للمستخدمين الذين لديهم
صالحيات فقط للوصول للبيانات ،مناقشة القواعد والقوانين المتبعة لحفظ أمن النظام.
ث -مواضيع متقدمة وتضم :المعالجات الظاهرية ،انتقال المعلومات ،الخصوصية واخفاء الهوية.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :434نظم ادارة الموارد البشرية
المتطلم السابق :ن م  + 251ن م 231

العديدددددد مدددددن المددددددراء والم سسدددددات يددددددركون اال ن ان احددددددص المصدددددادر الحرجدددددة للحصدددددول علدددددى ميددددد تنافسدددددية البدددددا مدددددا تدددددأتي عدددددن
طريدددددر تدددددوفر نظدددددام م سسدددددي الدار المدددددوارد البشدددددرية اكثدددددر مدددددن تدددددوفر مندددددت متميددددد او تسدددددوير فعدددددال او تكنولوجيدددددا انتددددداد متقدمدددددة
ور ددددددم ادراك العديددددددد مددددددن المدددددددراء الهميددددددة موضددددددو ادار المددددددوارد البشددددددرية ور ددددددم المددددددامهم بالمقاربددددددات المطلوبددددددة لممارسددددددة ادار
فعالددددددة للمددددددوارد البشددددددرية ،اال ان العديددددددد مددددددن الم سسددددددات تفشددددددل فددددددي تطبيددددددر ادار فعالددددددة للمددددددوارد البشددددددرية لددددددذلك تددددددم تصددددددميم هددددددذا
المسدددددداق نحددددددت عنددددددوانين ر يسدددددديين  )1كيددددددف نفكددددددر بطريقددددددة نظاميددددددة واسددددددتراتيجية حددددددول محدددددداور ادار المددددددوارد البشددددددرية  )2مدددددداذا
نفعددددددل ل نددددددتمكن مددددددن تطبيددددددر مخططددددددات الم سسددددددة وتحقيددددددر مي تهددددددا التنافسددددددية مددددددن خددددددالل طاقاتهددددددا البشددددددرية تتضددددددمن ادار المددددددوارد
البشددددددرية عددددددد نشدددددداطات وعلددددددى رأسددددددها حاجددددددة الم سسددددددة مددددددن المددددددوارد البشددددددرية وكيفيددددددة توفيرهددددددا مددددددن خددددددالل التوظيددددددف او اسددددددت جار
الخدمات كما تشمل االستقطاب والتدريب وتصميم الوظا ف وقياس االداء

( 3س.م=  3نظري 0 ،عملي)

ن م  : 435استرجاع البيانات
متطلم سابق :ع ح 211

الهدف الرئيسي لهذا المساق ه تزويد الطالب بالم اهيم األساسية لنظم استرجاع المعو مات ،وأن اعها والطرق المختو ة الختزان المعو مات
ومعالجتها واسترجاعها.الم ض عات التي يعرضها المساق تشمل النظرة االقترانية السترجاع المعو مات ،أن اع نظم استرجاع المعو مات
الج انب المختو ة لتصميم نظم استرجاع المعو مات (االسترجاع باسخدام الكومات الم تاحية ،هياكل المو ات ،بنات قام س الم ردات ،)...،هياكل
بيانات وخ ارزميات استرجاع المعو مات (التحويل المعجمي ،كومات ال قف ،األوزان ،ال هرسة المرتبطة ،العمويات الب لية ،طرق البحث
والمقارنة لونص ص ،وما إلى ذلك) ،المالحظات وتعديل االستعالمات .يشمل الجزت العموي تطبيقات ومسائل تغطي الم اهيم واالساليب التي
يغطيها المساق.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :436خصوصية المعلومات الصحية
المتطلم السابق :ن م 338

صفحة  14من 17

يغطي هذا المساق عدة مواضيع منها :مقدمة الى خصوصية وأمن المعلومات الصحية ،انواع الوصول وتوفر المعلومات الصحية للمؤسسات
والخدمات الصحية ،مبادئ تحديد ومنع إستخدام المعلومات الصحية من قـِبل أشخاي غير مسموح لهم إستخدامها.
مجموعة من المعايير للمسممممممماعدة في إبقاء المعلومات الصمممممممحية المخزنة الكترونيا نمنة ومجموعة من ضمممممممروريات حماية البيانات وتبادل
المعلومات الصممحية بين مؤسممسممات الخد مات الصممحية سمموف يتم مناقشممتها كذلك .وسمموف يتم دراسممة هذه المواضمميع بإسممهام وذلك باالسممتعانة
بمشاريع عملية يقوم الطلبة بإعدادها وعرضها.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :437نظم المعلومات الجغرافية
المتطلم السابق :ن م  + 221ن م 231

يقدم هذا المساق م هوم وتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية ويركز علم نظم المعلومات الجغرافية على الطرق لوصف وت سير األنماط
الجغرافية والعمليات .وهذا يشمل البيانات المكانية ،هيكل بيانات نظم المعلومات الجغرافية ،والعالقات المكانية ،و كي ية الحصول على
البيانات ،وجودتها وباإلضافة إلى ذلك يغطي م اهيم قواعد البيانات الجغرافية ومخزون عمليات الجغرافية ،وتحليل البيانات الجغرافية
األساسية ،و مخرجات النظم الجغرافية.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :441تراسل بيانات األعمال

المتطلم السابق :ع ح  + 211هـ ك 236

يشمممممكل همممممذا المسممممماق مقدممممممة فمممممي مبمممممادئ شمممممبكات وإتصمممممال البيانمممممات .يغطمممممي المسممممماق مواضممممميع فمممممي نظمممممم االتصمممممال وشمممممبكات
الحاسمممممممموم وبروتوكوالتهمممممممما المختل ممممممممة والتممممممممي يجممممممممم أن تلممممممممم بهمممممممما مؤسسممممممممات األعمممممممممال .تتوسممممممممع التغطيممممممممة لتشمممممممممل م مممممممماهيم
االتصممممممممال ووسممممممممائط االنتقممممممممال وتمثيممممممممل اإلشممممممممارات وتضمممممممممينها وتبممممممممديل الممممممممرزم وطبوغرافيممممممممة الشممممممممبكات ومعماريتهمممممممما وإدارة
الشبكات وبروتوكوالت االنترنت .اخيرا ،يناق المساق م اهيم أساسية في نمن الشبكات.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :451األعمال االلكترونية
المتطلم السابق :ن م 341

يقدم هذا المساق للطلبة الم اهيم األساسية لألعمال والتجارة االلكترونية .يتناول هذا المساق أيضا عدة مواضيع منها عرض موجز لالستخدام
العملي لالنترنت في التطبيقات التجارية ،استعراض وتص ح االنترنت ،وتصميم ونشر تطبيقات االنترنت.
يغطممممممي هممممممذا المسمممممماق مواضمممممميع تتجمممممماوز إلممممممى مبممممممادئ بيممممممع التجزئممممممة االلكترونيممممممة ،التممممممداول االلكترونممممممي لألسممممممهم ،واإلعالنممممممات
االلكترونيممممممة .عمليممممممة نقمممممما هممممممذه الم مممممماهيم يممممممتم بتنممممممماول مواضمممممميع أخممممممرى ضممممممرورية مثممممممل سممممممرية المعلومممممممات ،خصوصمممممممية
المعلومات ،الممارسات الجديدة لألعمال والتجارة التي ال تعتمد على الحدود الجغرافية إلتمامها.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :452المراقبة التخطيط في األعمال
المتطلم السابق :ن م  + 251ن م 351

يهمممممممدف همممممممذا المسممممممماق إلمممممممى تعريمممممممف الطمممممممالم علمممممممى دممممممممج االسمممممممتراتيجيات والمحاسمممممممبة واليمممممممد العاملمممممممة (العنصمممممممر البشمممممممري).
ويعمممممممممرض المجممممممممماالت األساسمممممممممية إلدارة األعممممممممممال والمحاسمممممممممبة والتخطممممممممميط .كمممممممممما يستكشمممممممممف العالقمممممممممة بمممممممممين االسمممممممممتراتيجية،
معلومممممممات المحاسممممممبة اإلداريممممممة ،وتصممممممميم نظممممممم الرقابممممممة ،مممممممع مراعمممممماة احتياجممممممات كممممممل مممممممن اليممممممد العاملممممممة (العنصممممممر البشممممممري)
والمؤسسمممممممات .ويشممممممممل ذلمممممممك علمممممممى نهمممممممج تكممممممماملي ألعممممممممال التخطممممممميط والمراقبمممممممة ،والتركيمممممممز بشمممممممكل خممممممماي علمممممممى تصمممممممميم
وتخطممممممميط ونظمممممممم المراقبمممممممة ،والتقنيمممممممات الرئيسمممممممية لمممممممإلدارة اإلسمممممممتراتيجية ،تقنيمممممممات المحاسمممممممبة اإلداريمممممممة التن يذيمممممممة واإلداريمممممممة
واألغراض اإلستراتيجية.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :453نظم معلومات محاسبية
المتطلم السابق :ن م  + 231ن م 251

يغطممممممي هممممممذا المسمممممماق تممممممأثير نظممممممم المعلومممممممات المحوسممممممبة علممممممى الممارسممممممات المحاسممممممبية والماليممممممة وممممممما ينممممممتج عممممممن ذلممممممك مممممممن
تمممممممأثير علمممممممى الممارسمممممممات اليوميممممممممة فمممممممي األعممممممممال .دور األشممممممممخاي والتكنولوجيممممممما وإجمممممممراءات العمممممممممل فمممممممي إداممممممممة قنمممممممموات
اال تصممممممممال ومعالجممممممممة والسمممممممميطرة علممممممممى نشمممممممماطات األعمممممممممال الروتينيممممممممة وتنبيممممممممه اإلدارة لألحممممممممداث المحاسممممممممبية الهامممممممممة سممممممممواء
كانت داخلية أو خارجية.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :457التسويق
صفحة  15من 17

المتطلم السابق :ن م 151
يقوم هذا المساق بتقديم الطالم لم اهيم اساسية في التسويق .بعد ان يدرك الطلبة اهمية التسويق ،سيتعلمون عن م هوم خليط التسويق وعالقتة
مع م هوم التسويق .سيتعلم الطلبة عن المسح البيئي وتخليل بياناتهبما يشمل القوى البيئية مثل االقنصادية والسياسية والتكنولوجية .كما سيتعلمون
عن دور تكنولوجيا المعلومات قي تحسين اداء المسوقين وادارة عالقة الزبائن والبحث التسويقي .اخيرا ،سيتعلم الطلبة عن عملية صناعة
القرار من جهة الزبون والعوامل التي تؤثر عليه .تشمل المحاضرات دراسة حاالت تمثل تطبيق واقعي للم اهيم التي درست كما يتم استعراض
نماذج النظمة تسويق محوسبة.

( 3س.م=  3نظري 0 ،عملي)

ن م  :475مبادئ نظم التشغيل الحديثة
متطلم سابق :ع ح  + 211هك 236

م مممممماهيم نظممممممم التشممممممغيل األساسممممممية ،مبممممممادئ نظممممممم التشممممممغيل الحديثممممممة ،والتممممممي تتضمممممممن هيكليممممممات نظممممممم التشممممممغيل ،نمذجممممممة النظممممممام
وأدائممممممه ،واألنظممممممممة متعمممممممددة المهمممممممام ،إدارة المهمممممممام وجدولمممممممة العمليمممممممات وخيممممممموط التن يمممممممذ ،م ممممممماهيم التمممممممزامن ،وم ممممممماهيم أساسمممممممية
في اإلق ال الدائم وإدارة الذاكرة.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  : 476الحوسبة السحابية
المتطلم السابق :ن م 441

يقدم هذا المساق مقدمة في الحوسبة السحابية ودراسات التقنيات والقضايا والنظم اإليكولوجية ودراسة بعض الحاالت .يتناول هذا المساق
مجموعة من تقنيات الحوسبة السحابية الحالية ،بما في ذلك البنية التحتية باعتبارها الخدمة ( ،)Iaasمنصة كخدمة (أجزاء من الكمية
المخصصة) ،البرمج يات كخدمة (ي) ،العمليات التجارية كخدمة ( ،)BPaaSسحابة األمن والخصوصية.لطبقات مختل ة من التقنيات السحابية،
وقدم حلوال عملية مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت و ،SalesForce.comالخ الحلول وكذلك الحلول النظرية.

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

ن م  :482بحوث العمليات

المتطلم السابق :ع ح + 112ر 233

يقدم هذا المساق للطالم طرق نمذجة وحل بعض المشاكل باستخدام الطرق الرياضية .سيتم مناقشة تطبيقات متنوعة تدخل في مجال الصناعة
والحكومات والدفاع .كما سيتم اختيار مواضيع مهمة ومتعلقة بالموضوع كالبرمجة الخطية وغير الخطية ،باإلضافة إلى نظرية اتخاذ القرار و
سالسل ماركوف ونظرية اآلرتال والمحاكاة وتحليل الشبكات وغيرها من المواضيع .يتعلم الطالم خالل المساق كي ية استخدام تقنيات التحليل
الكمي وحزم الكمبيوتر في حل المشاكل التي تواجه مديري األعمال في بيئات القرار .باإلضافة إلى ال هم الكامل الذي يكتسبه الطالم في تعلم
كي ية استخدام األساليم والتقنيات الكمية خالل عملية صنع القرارات ونمذجة األعمال اإلدارية ،سوف يستمتع الطالم بتجربة بعض هذه
التقنيات عمليا في حل مشاكل إدارية حقيقية ضمن إطار الموضوعات التي يتم تناولها.

( 1ساعة معتمدة)

ن م  :491مشروع تخرج ""1

المتطلم السابق :إنهاء  90ساعة معتمدة

يتطلممممممم هممممممذا المسمممممماق مممممممن الطلبممممممة تشممممممكيل مجموعممممممات واختيممممممار مشممممممروع يممممممتم تن يممممممذه تحممممممت إشممممممراف عضممممممو هيئممممممة تممممممدري ،
تحممممممدد "تعليمممممممات مشممممممروع التخممممممرج" والمقممممممررة مممممممن قبممممممل مجلمممممم القسممممممم الخطمممممموات واألطممممممر الزمنيممممممة للبممممممدء واالنتهمممممماء مممممممن
هذا المساق.

( 2ساعة معتمدة)

ن م  :492مشروع تخرج ""2
المتطلم السابق :ن م 491

هذا المساق هو تكملة لمساق ن م  491ويخضع بدوره لتعليمات "مشروع التخرج".

ن م  : 493موضوعات خاصة في نظم المعلومات ":1
المتطلم السابق :موافقة القسم
صفحة  16من 17

( 1س.م = 1نظري 0 ،عملي)

يمنح هذا المساق القسم مرونة في طرح مساقات ليست مدرجة في الخطة الدراسية.

ن م  : 494موضوعات خاصة في نظم المعلومات ""2
المتطلم السابق :موافقة القسم

( 2س.م = 2نظري 0 ،عملي)

يمنح هذا المساق القسم مرونة في طرح مساقات ليست مدرجة في الخطة الدراسية.

ن م  : 495موضوعات خاصة في نظم المعلومات ""3
المتطلم السابق :موافقة القسم

( 3س.م = 3نظري 0 ،عملي)

يمنح هذا المساق القسم مرونة في طرح مساقات ليست مدرجة في الخطة الدراسية.
ن م  : 700تطبيقات الحاسوب (مطلوبة من طلبة الدراسات العليا في الكليات الطبية)

( 1س.م = 0نظري 3 ،عملي)

المتطلم السابق :بال
صممممممم همممممذا المسممممماق لمسممممماعدة الطلبمممممة المممممذين ي تقمممممرون لخل يمممممة فمممممي تكنولوجيممممما المعلوممممممات فمممممي اكتسمممممام مهمممممارات أساسمممممية فمممممي
الحاسممممممموم ،المواضممممممميع الرئيسمممممممية فمممممممي همممممممذا المسممممممماق تشممممممممل :مقدممممممممة فمممممممي الحواسممممممميم ،تجهيمممممممزات الحاسممممممموم ،برمجيمممممممات
النصمممممممموي ،الجممممممممداول اإللكترونيممممممممة ،برمجيممممممممات العممممممممرض ،اإلنترنممممممممت ،الشممممممممبكة العنكبوتيممممممممة العالميممممممممة ،محركممممممممات البحممممممممث،
بروتوكول نشر المل ات وتنزيل المل ات.

صفحة  17من 17

