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 :كلمة عميـد الكليـة

تعتبر كلية تكنولوجيا المعلومات من أحدث الكليات التي أنشئت في الجامعة 
وتضم  2005 - 2004 اإلسالمية، حيث تم إنشاؤها في العام الجامعي

الكلية حاليا في جنباتها أربعة أقسام رئيسية هي قسم علم الحاسوب، قسم 
البرمجيات، وقسم تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب. كما  تكنولوجيا المعلومات، قسم تطوير

 المعلومات. أنه يوجد بالكلية برنامج للدراسات العليا في تكنولوجيا
للكلية جاء ليواكب التطور المتسارع في علوم الحوسبة وإيمانا من إدارة الكلية  إن التطور السريع

مستوى التعليم والخريجين ليواكب أفضل الجامعاتمحليا وإقليميا ودوليا. وقد  والجامعة بضرورة رفع
الصعاب امام الطلبة كتحديث الخطط كل اربع سنوات  دأبت الكلية وعبر لجانها المتخصصة لتذليل

 وغيرها. ير المعامل بأحدث التقنيات وعقد دورات لتنمية قدرات الطلبةوتطو
، وجائزة كأس العالم  2009هذا وقد حصد طالب الكلية عدة جوائز هامة منها جائزة هشام حجاوي 

. كما أن  2009والجائزة الثالثة في أفضل مشاريع التخرج للعام  2009فلسطين  للتخيل على مستوى
تكنولوجيا المعلومات على مستوى فلسطين وذلكبشهادة  ن أفضل خريجي كلياتخريجي الكلية هم م

 أرباب العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وتضمكلية تكنولوجيا المعلومات عدد من أعضاء الهيئة التدريسية المؤهلين الذينيحملون شهادات 

 2014نشاطبحثيمميز أثمر في عام  أفضل الجامعات في العالمكما أن لهم الدكتوراه والماجستير من
 بفوز الكليةبجائزة البنكاالسالمي للتنمية.

إن لكلية تكنولوجيا المعلومات عالقات مميزة مع المؤسسات العامة والخاصة في فلسطين، كما إن 
ورشات عمل ومؤتمرات وأيام دراسية حتى تستطيع الوصول إلىمجتمع  الكلية تنظم وبشكل دوري

 معلوماتي متقدم.

 وفقكم اهلل ملا فيه اخلري
 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 

 ةـــد الكليــعمي           

 د. رحبي سليمان بركة            
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 كلية تكنولوجيا املعلومات
 النشأة والتطور

هـ الموافق  1426هـ /  1425أنشئت كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية في عام 
لمجتمع واستجابة للتطـور العلمـي والتكنولـوجي م . وذلك تلبية الحتياجات ا2004/2005

المضطرد وتغطية لحاجة السوق المحلي والعالمي من الكفاءات العلمية ، وبدخول الحاسـوب 
شتى مجاالت الحياة كانت هناك رغبة قوية إلنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات لتغطية حاجـة 

بين جنباتها قسم علوم الحاسوب وقسم السوق المحلي من الكفاءات العلمية. وتضم الكلية حاليا 
وقسـم تكنولوجيـا الوسـائط المتعـددة  نظم تكنولوجيا المعلومات وقسم تطوير البرمجيات، 

دراسات  تقدم برنامجوهناك خطط ألقسام جديدة تحت الدارسة، كما إن الكلية وتطوير الويب، 
 . في منح درجة الماجستيرعليا 
مع المستجدات العلمية والتطور العلمـي  وتتالءمتتماشى الكلية بتطوير خططها بخطي  وتقوم

والتكنولوجي المتسارع في مجال الحوسبة. وهناك لجان دائمة مكلفة بتطوير الخطط للرقـي 
 ببرامجها وخططها.

 :أهداف كلية تكنولوجيا املعلومات
 

  لومـات لتعامل مع تقنيات الحاسوب ومعالجة المعلمهارات الطلبة  توجيهتهدف الكلية إلى
 وصورها وأوعيتها المختلفة 

  وكذلك إلى تخريج كوادر مؤهلة في مجال علوم الحوسبة وتطبيقاتها وإلى ربـط علـوم
الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بعلم اإلدارة إلنتاج كوادر على دراية عالية بـأمور اإلدارة 

 المعلوماتية والبرمجيات وتحليل النظم ... الخ.
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 عن الكلية: مهمةمعلومات 
 

 الدرجات العلمية:  -1

 تمنح كلية تكنولوجيا المعلومات  درجة البكالوريوس في تخصصات متعددة وذلك على النحو التالي:
 .األول: تخصص تطوير البرمجيات 

 .الثاني: تخصص علوم الحاسوب 
 تخصص نظم تكنولوجيا المعلومات.لثالثا : 

 ويب.رابعًا: تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير ال 

 على النحو التالي:للتخصصات المذكورة ( ساعة معتمدة 143وذلك بعد أن يتم الطالب دراسة )
  :ساعة. )37)متطلب جامعـة 

 :الثاني والثالث . للتخصص( ساعة  28لتخصص األول و ) لمعتمدة   ساعة ( 26) متطلب كليــة 

 ( : 71متطلب تخصص إجباري )لثساعة للتخصص الثا (69و ) ساعة للتخصصين األول والثاني. 

ل وتستغرق دراسة هذه الساعات من الطالب العادي ثمانية فصو  ( ساعات9متطلب تخصص اختياري : )
(دراسية )أربع سنوات  

 عالقات الكلية الداخلية والخارجية: -2

 تقيم الكلية عالقات وطيدة مع كليات وأقسام ودوائر الجامعة، حيث أن الكلية تخدم عدد من الكليات في
كما تقيم عالقة جيدة مع باقي الكليات  ل كلية العلوم والتمريض والتربية واألدب والطب،بعض المساقات مث

والدوائر واألقسام، وبالنسبة للعالقات الخارجية تقيم الكلية جسر من التواصل مع العديد من الوزارات 
مثل مركز الحاسوب الحكومي،  خاصة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وبعض المراكز الحكومية

كما أن لها عالقات وتعاون مع بعض المؤسسات الخاصة من أهمها شركة االتصاالت الفلسطينية، وشركة 
جوال، كما إن الكلية لها عالقات أيضًا مع وكالة الغوث الدولية األونروا، وهذه  الخلويةاالتصاالت 

 العالقات تخدم أهداف الكلية وتخدم طلبتها.

 الكلية ومواقعهم في المجتمع: خريجو -3

منذ بداية العام الدراسي من طلبة الجامعة تحت مظلة كلية تكنولوجيا المعلومات  عدد من الدفعاتتخرج  
واالقليم العربي بل وتجاوز إلى المؤسسات  في االنتشار في أرجاء الوطن وبدئوا وحتى اآلن 2004/2005
فمنهم الموظف، ومنهم المدرس، ومنهم المعيد بالجامعة، ومنهم  . مفصلية أعمالهمأماكنهم  اوتبوؤو العالمية
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، حيث يتمتع خريجو الكلية بمعاملة خاصة وحسنة اتجه إلى الدراسات العليا، ومنهم من  الخالمبرمجين ... 
من َقبل المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية والخاصة، علمًا بأن خريجي الكلية يتبوؤن ما نسبته 

من العاملين في مجاالت تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وما نسبته الربع 
 ثالث أرباع موظفي الوكالة أيضًا في هذا المجال.

 ة يجب تصنيف اللجان على أنها دائمة أو غير دائمة:لجان الكلي -4

 

من لجان ها اإلداري واألكاديمي وطلبتها وتتفرع من الكلية عدة لجان تخدم أهداف الكلية كما أنها تخدم كادر  
 الكلية اللجان التالية:

 

 :والجودة لجنة التخطيط  .1

 

استمرارية التخطيط: التخطيط و التقييم و ربط بين االهداف العامة للكلية و النشاطاتهذه اللجنة مسئولة عن 
متابعة تنفيد الخطط التي يتبناها .  دةاعداد الخطط االستراتيجية و التنفيدية وتقديمها للعما.و اعادة التخطيط 

تقديم مقترحات تخطيطية لتنفيذ . مدارسة توصيات اللجان المشكلة بقرار مجلس الكلية . مجلس الكلية 
تعتبر هذه اللجنة من اللجان الدائمة النشاط و .تقديم اقتراحات تطويرية.  التوصيات المقدمة من اللجان 

من أهم أعمالها هو متابعة أداء الكلية من النواحي األكاديمية واإلدارية  طوال فترة العام الدراسي حيث أن
وذلك من خالل متابعة التزام أعضاء الهيئة التدريسية بالخطط الموضوعة للمساقات ومالحظة آراء 
الطالب والخريجين وأرباب العمل فيما يتعلق بالمستوى األكاديمي واإلداري للكلية، كما تقوم اللجنة بوضع 
تصورات وتوصيات لعمادة الكلية وذلك للرقي بها، كما تقدم اللجنة تقريرًا سنويًا "تقرير الجودة"  يسلم 

 لعمادة الكلية والشئون األكاديمية بالجامعة.
 

 الخطط:تطوير لجنة   .2
 

وتقوم اللجنة بمتابعة تطوير الخطط الدراسية الخاصة بأقسام الكلية وذلك تمشيًا مع التسارع في علوم 
 كنولوجيا المعلومات وتقدم هذه اللجنة توصياتها لعمادة الكلية لالستفادة منها.ت
 

 لجنة التدريب والعالقات الخارجية:  .3
 

إيجاد فرص  مهمة التنسيق مع الشركات والمؤسسات بهدف كلية عبر منسق برنامج التدريبتتولى إدارة ال 
ة الفرصة للطالب لكسب الخبرة العملية والتدريب إتاحالميداني وتدريبية لجميع الطالب المرشحين للتدريب 

من خالل معايشة ذوي الخبرة واإلحساس  وتهيئته للعمل الميداني الحاسوبية هتطوير مهارات و قبل التخرج
كما يقوم أحيانا عدد من جهات التدريب بزيارة الجامعة وإجراء و بحياتهم العلمية والمهام الموكلة إليهم.

المقابالت يتم اختيار الطالب الذين ترغب تلك الجهات في  المرشحين وعلى ضوء تلكمقابالت مع الطالب 
منسق  منشريطة أن يحصل على الموافقة  كما أنه يسمح للطالب االتفاق مع جهة التدريب مباشرة. تدريبهم
جميع  فيزوده بالموافقة الرسمية وغيرها من المعلومات التي تطلبها جهة التدريب. ويسوف الذي  التدريب
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اإلدارية قبل مغادرة الجامعة لجهة  التدريب إلكمال اإلجراءات منسقالحاالت فان على الطالب مراجعة 
 ، وتتحدد فترة التدريب حسب الجهة التي سيتدرب بها الطالب أو الخريج.التدريب

 لجنة المختبرات  .4
 

م االمثل لمختبرات الكلية من ناحية الهدف االساسي من هذه اللجنة هو توضيح و توثيق اليات االستخداإن 
، و من ناحية اخرى وضع االسس التي يتم بناءا عليها القيام بعمليات الصيانة في مختبرات كلية تكنولوجيا 
المعلومات حتى تكون عناصر االستخدام و اجراءات الصيانة واضحة كل الوضوح لكل من المستخدمين و 

قدر   ي هذه اللجنة ان نضع تقريرا حاويا لمعظم التفصيالت المهمةمشرفي المختبرات. ولذلك فقد حاولنا ف
 االمكان.

 

 :صفحة الكليةلجنة   .5

 

شكلت اللجنة بناء على قرار من مجلس الكلية وتضطلع بموقع الكلية على االنترنت ووضع المعلومات 
 لمحتوى.المناسبة والمتكاملة عن الكلية وأقسامها وتحديثها ومتابعتها من ناحية المظهر وا

كما أن اللجنة مسؤولة عن الخادم الخاص بالكلية واألقسام حيث تتابع البيانات الموجودة عليه وبقائه قيد 
العمل على مدار الساعة وخاصة في ظل ازمة انقطاع التيار المستمرة و اللجنة مسؤولة عن االحتفاظ 

 ياطية الضرورية.ببيانات ومعلومات الكلية وأقسامها على الخادم وعمل النسخ االحت
 

 اللجنة الرياضية واالجتماعية:  .6
 

تقوم هذه اللجنة بتنظيم النشاطات الرياضية داخل الكلية و اختيار ممثلي الكلية في المنافسات مع الكليات 
 والجهات االخرى. كما تقوم اللجنة بتنظيم الزيارات واللقاءات االجتماعية الخاصة بالكلية.

 

 :لجنة الجرد  .7

 الخريجين:لجنة شئون  .8

 لجنة مشاريع التخرج: .9

 لجنة دليل الكلية: .10

 لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي: .11

 لجنة طلبة المستوى األول: .12

 المشرفين األكاديميين:  .13
 

تعمل الكلية على تنظيم أمور التسجيل ومشاكله، أو حل مشاكل الطلبة من خالل توزيع المستويات واألقسام 
كل مدرس في الكلية بمثابة مشرف لمستوى أو قسم معين ويتابع أمور على مدرسي الكلية بحيث يكون 

 ومشاكل تسجيل المساقات للطلبة فيه، وكما يوجد مشرفين على النادي التكنولوجي لطالب وطالبات الكلية
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 م2006

 

 عميد كلية تكنولوجيا المعلومات نائب 

 أ. د.عــالء مصطفى اهلليـــس
 أستاذ 

 تطوير برجميات
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 م2004
 

 

 رئيس قسم علم الحاسوب وقسم تطوير البرمجيات
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 ركأستاذ مشا
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 م2004
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 د. راويــــة فوزي عوض اهلل
 أستاذ مساعد

 إستدعاء املعلومات وتنقيب البيانات
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 األردن –األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية 

 م2004

 ـم مجيل اليازجــــيأ. سالــ
 ماجستري

 تطبيقات يف علم احلاسوب
 اهلند  -جامعة ميدراس 
 م1997

 أ. مليــــاء حممد الصعيــــدي
 ماجستري

 تكنولوجيا املعلومات
 غزة –اجلامعة اإلسالمية 

 م2012
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 أعضاء اهليئة اإلدارية:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماتمدير كلية تكنولوجيا المعلو

 أ. عرفـــات حممد أبو جـــري
 إدارة أعمال -  ماجستري

 غزة –اجلامعة اإلسالمية 
 م2014
 

 

 سكرتير كلية تكنولوجيا المعلومات

 أ.  خالــــد وليد جبـــــر
 سكرتاريا وإدارة مكاتب - دبلوم 

 الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية
 م2010

 

 سكرتير كلية تكنولوجيا المعلومات

 بشيــر حسني غبــــون أ.
 سكرتاريا وإدارة مكاتب  - دبلوم

 كلية جمتمع تدريب غزة
م2011

 

 فني مختبرات

 حممد رباح الشرفــــاأ. 
 علم احلاسوب –بكالوريوس 

 غزة – اجلامعة اإلسالمية
م2014

 

 فني مختبرات

 أ. مــروة روحي أبو جاللـــة
 برجمة حاسوب - دبلوم

 غزة –املهنية والتطبيقية كلية اجملتمع للعلوم 
م2001
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 :2015/2016العاملون بالساعة 
 

 
 . معتـــز خالد سعـــدد

 دكتوراه
 هندسة حاسوب

 غزة –اجلامعة اإلسالمية 
م2010

 أ. نائل عبد املطلب أبو راس
 ماجستري

 تكنولوجيا املعلومات
 غزة –اجلامعة اإلسالمية 

م2010

 ثمان سكيكأ. رامي ع
 ماجستري

 تكنولوجيا املعلومات
 غزة –اجلامعة اإلسالمية 

م2010

 أ. حممد إمساعيل األسطل
 ماجستري

 هندسة حاسوب
 غزة –اجلامعة اإلسالمية 

م2010
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 :وأصحاب اإلجازات املبتعثني للدكتوراه
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبتعث للدكتوراه* 

 ** إجازة بدون راتب

 

 

 * *  أ.د. نبيل حممود حوحيي
 أستاذ دكتور

 الذكاء االصطناعي
 اهلند -ل نهرو  جامعة جواهر ال

م 1994

 ي * ـــاد حسىن الشامــأ. إي
 ماجستري

 تكنولوجيا املعلومات
 غزة –اجلامعة اإلسالمية 

م1999

 ي *ـــي حممد الروبـــأ. رام
 ماجستري

 هندسة وعلوم احلاسوب
 USA -جامعة ميتشيةن

 م2007

 ة *ـــاد طالل رماحـــأ. نه
 ماجستري

 نظم معلومات حاسوبية
 األردن –ألكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية ا

م2005

 

 فني مختبرات

 ** أ. حممـــد أمحد صيــــام
 برجمة حاسوب - دبلوم

 غزة –كلية اجملتمع للعلوم املهنية والتطبيقية 
م2006
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 م2015/2016حىت العام الدراسي  2005/2006طلبة الكلية منذ العام  إحصائية بأعداد

 )األعداد تشمل فقط أقسام الكلية بدون األقسام املشاركة مع الكليات األخرى(

م20062007م20052006البند م20072008  م20082009  م20092010   20102011  2011/2012 20122013  20132014  20142015  20152016  

45725876687587106 1047858طالب

 53 66 54 63 59 24 31 29 39 6354طالبات

 159 153 129 131 135 82 103 74 97 167132المجموع
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فصل الكلية واألقسام  املسجلني يف الجدول يوضح أعداد الطلبة )بكالوريوس( جلميع أقسام 
2015/2016الدراسي األول للعام اجلامعي   

 

 
 تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب تطوير البرمجيات  تكنولوجيا المعلومات الحاسوب علم عــام البند

134 43 17 45 47 طالب

154 10 21 19 15 طالبات

288 53 38 64 62 المجموع

 

وضيحي يبين أعداد الطلبة لجميع األقسامرسم ت
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حىت العام الدراسي  2009/2010إحصائية بأعداد طلبة الكلية )ماجستري( منذ العام 
 م2015/2016

 

م92001020البند  20102011  2011/2012 20122013  20132014  20142015  52012016  

22201924242517طالب

 5 6 7 7 13 11 16طالبات

 22 31 31 31 32 31 38المجموع
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حىت العام الدراسي  2005/2006تطور خرجيي البكالوريوس كلية تكنولوجيا املعلومات من عام 
م2015/6201  

 
م20062007م20052006لبندا م20072008  م20082009  م20092010   20102011  20112012  20122013  20132014  20142015  20152016  

6958374837364144 523028طالب

 36 24 13 28 45 39 52 47 29 2914طالبات

 80 65 49 65 93 76 110 116 57 8144المجموع
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 2015 كلية تكنولوجيا المعلومات تقوم بعمل زيارات لعدة مؤسسات  .2
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 2015 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والجامعة اإلسالمية  .4
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 2015 يوم دراسي بكلية تكنولوجيا المعلومات حول مستقبل التعهيد وفرص تسويق المنتج المعلوماتي في الخارج  .12

 2015 ليوم العالمي لإلتصاالت ومجتمع المعلوماتكلية تكنولوجيا المعلومات تقوم بإحياء ا  .13

 2015 يوم دراسي بكلية تكنولوجيا المعلومات حول لتقنيات الحديثة للوسائط المتعددة والويب  .14
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ومات واالتصاالت "بيكتا" تعقدان ورشة عمل كلية تكنولوجيا المعلومات والنقابة الفلسطينية لتكنولوجيا المعل  .22
 بعنوان: "بيكتا تجمعنا"

2014 

 2014 حملة تطوعية لكلية تكنولوجيا المعلومات لإلسهام في تنظيف مجمع الشفاء الطبي  .23
 2014 كلية تكنولوجيا المعلومات تزور عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية  .24

 2014 م بزيارات إلى المجتمع المحليكلية تكنولوجيا المعلومات تقو  .25

 Introduction to building apps for Windows Phone 8" 2014ورشة عمل بعنوان "  .26

 نشاطات الكلية       
 2016وحىت العام  2014جدول يوضح نشاطات الكلية من عام 
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 2014 ورشة عمل بعنوان "كيف تخدم وطنك إعالميًا وتكنولوجيًا"  .27

 2014 تكريم الطالبات المتفوقات بكلية تكنولوجيا المعلومات  .28

 2014 ارك في اليوم التطوعي لقطف الزيتونكلية تكنولوجيا المعلومات تش  .29

 2014 حفل إنطالق نادي مايكروسوفت التكنولوجي  .30

 2014 لقاء ترحيبي بالطالب الجدد وتكريم الطالب المتفوقين  .31

 SAP 2014كلية تكنولوجيا المعلومات تنظم محاضرة علمية حول برنامج   .32

 2014 طالبات الجددكلية تكنولوجيا المعلومات تنظم لقاًء ترحيبيًا بال  .33

ورشة عمل بكلية تكنولوجيا المعلومات حول أسباب وتداعيات إلغاء مقرر التكنولوجيا من صفوف الحادي   .34
 عشر والثاني عشر

2014 

 2014 كلية تكنولوجيا المعلومات تناقش مشاريع تخرج تتقاطع مع متطلبات المجتمع وتوجهات البحث العلمي والتقني  .35

 2014 لمعلومات تشارك في احتفالية اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات كلية تكنولوجيا ا  .36

كلية تكنولوجيا المعلومات تشارك في محاضرة حول واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات في وكالة الغوث   .37
 وتشغل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"

2014 

 2014 وكالة الغوثزيارة علمية لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات ل  .38

 Techno Sky Join the World" 2014يوم مفتوح بكلية تكنولوجيا المعلومات بعنوان: "  .39

 2014 أكاديميون ومختصون يوصون بدمج الطلبة في سوق العمل ومواكبة تطورات تكنولوجيا الويب  .40

ي مجال تكنولوجيا المعلومات و كلية تكنولوجيا المعلومات تنظم يومًا دراسيًا حول تأثير الدراسات العليا ف  .41
 تطوير الفرد والمجتمع

2014 

 2014 تكريم الطالب المتفوقين بكلية تكنولوجيا المعلومات  .42

 2014 يوم علمي بكلية تكنولوجيا المعلومات بعنوان: " يوم الوسائط المتعددة والويب.. تجربة شخصية"  .43
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 2014يا المعلومات بجائزة البنك اإلسالمي كلمة د. توفيق برهوم في إحتفال فوز كلية تكنولوج

 خالل اليوم العالمي لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
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 خالل مناقشة رسالة الماجستير إلحدى الطالبات 

 

 تكريم إحدى الطالبات المتفوقات في إحتفال تكريم طالبات اإلمتياز
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 ت خالل مناقشة رسالة الماجستير إلحدى الطالبا

 في حفل تكريم طالبات اإلميتاز بالكلية
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 إستلم د. توفيق برهوم شهادة ودرع جائزة البنك اإلسالمي  

 خالل اللقاء الترحيبي بالطالب الجدد وتكريم طالب االمتياز
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 2013تكريم وزارة التربية والتعليم لمشاركتها الفاعلة في إنجاح مؤتمر الكلية 

المعرض الثامن ألعمال  في بالمركز الثالث إستالم أ. إياد الشامي جائزة فوز مشروع لطلبة الكلية 

  ITSAF 2012تكنولوجيا المعلومات طلبة كلية 
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 :الجوائز التي حصلت عليها الكلية وأعضائها
 

 نبذة عن الجائزة السنة الجائزة م.

1.  

 فوز الكلية بجائزة البنك اإلسالمي للتنمية

2014 

فازت كلية تكنولوجيا المعلومات بجائزة البنك 
مؤسسات فئة "اإلسالمي للتنمية وذلك عن 

البحث العلمي المتميز في الدول األعضاء األقل 
 "نموًا

2.  

فوز مشروع لخريجات من كلية تكنولوجيا 
المعلومات بمسابقة دولية حول تطبيقات 

 الهواتف الذكية التي تحدث تغيير

 
2014 

فاز مشروع لخريجات من كلية تكنولوجيا 
المعلومات بالجامعة اإلسالمية بمسابقة دولية 

تطبيقات الهواتف الذكية التي تحدث  حول
تغيير، وتعقد هذه المسابقة على مستوى العالم 

 World Summit Award من خالل مؤسسة

Mobile (WSA-mobile) . 

3.  

مشروع من كلية تكنولوجيا المعلومات يفوز 
بالمركز األول في مسابقة تطوير تطبيقات 

 الهواتف الذكية واأللعاب اإللكترونية
2014 

مشروع من مشاريع التخرج المنجزة في فاز 
كلية تكنولوجيا المعلومات بالمركز األول في 
مسابقة تطوير تطبيقات الهواتف الذكية 

 واأللعاب اإللكترونية والتي تنظمها مؤسسة

USAID ضمن مشروع Compete Project 

 حيث تمت المسابقة في مدينة أريحا

4.  

ركز فوز طالب كلية تكنولوجيا المعلومات بالم
 2014 األول في المسابقة الثقافية بمجلس الطالب

فاز الفريق الممثل عن طالب كلية تكنولوجيا  
المعلومات بالمركز األول في المسابقة الثقافية 
 التي يعقدها مجلس الطالب بين كليات الجامعة

5.  

فاز د. إياد األغا بجائزة أفضل ورقة بحث في 
ا المؤتمر الفلسطيني الدولي لتكنولوجي

 PICITC 2013المعلومات واالتصاالت 
2013 

عضو هيئة –حصول الدكتور إياد األغا 
التدريس بكلية تكنولوجيا المعلومات، على 
جائزة أفضل ورقة بحث مقدمة للمؤتمر والتي 

 Leveraging Semantic " :جاءت بعنوان

Web Technologies to Enhance 

Individual and Collaborative 

Learning 

6.  

 جائزةفوز م. أحمد حميد بالمركز الثالث ل
 الدراسي للعام المتميز اإللكتروني المساق
 م2012-2013

2013 

 الثالث المركز على م. أحمد حميد  حصل
بجائزة المساق االلكتروني المتميز للعام 

 م2013-2012الدراسي 

7.  

حصول كلية تكنولوجيا المعلومات على أفضل 
 2013 الجامعةثاني موقع الكتروني لكليات 

 الجامعة لكليات إلكتروني موقع أفضل
 واألكاديمي البحثي الثراء حسب اإلسالمية
 اإللكترونية مواقعها على الموجود

 WisePHP Online IDEاحتل مشروع  2012طلبة من كلية تكنولوجيا المعلومات يحصدون   .8
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المركز الثالث في المعرض الثامن ألعمال 
 ITSAFطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات 

2012 

 

المركز الثالث في المعرض الثامن ألعمال 
 ITSAFطلبة كليات تكنولوجيا المعلومات 

والذي عقد في لبنان في الفترة ما بين  2012
. وقام بهذا المشروع طلبة 24-25/09/2012

من كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة 
غزة وهم: محمود شراب وإياد  –االسالمية 
حمد الشنطي تحت اشراف أ. عبد حسين و م

 WisePHPالكريم األشقر. وحصل مشروع 

Online IDE  على المركز الثالث على
ئة مستوى جامعات الوطن العربي عن ف

 البرمجيات وتطبيقات اإلنترنت.

9.  

فوز مشروع بعنوان استخدام الشبكات العصبية 
في تقدير عمر اإلنسان بناء على مالمح الوجه 

 2011 ول لجائزة زهير حجاويعلى الترتيب األ

حصد مشروع " استخدام الشبكات العصبية في 
تقدير عمر اإلنسان بناء على مالمح الوجه" 
لطالبات من كلية تكنولوجيا المعلومات الترتيب 

 2011لجائزة زهير حجاوي  األول "مناصفة"
 لمشاريع التخرج

10.  

حصول أ.د. نبيل على لقب "واحد من أفضل 
 2010 ة"شخصية علمي 100

حصل أ.د. نبيل حويحي على لقب "واحد من 
شخصية علمية عالمية" حسب  100أفضل 

 2010البريطانية عن العام   IBCمؤسسة 

11.  

فوز أ. معتز سعد بجائزة هشام حجاوي للعلوم 
 في دورتها الثامنة عشر. 2010التطبيقية للعام 

2010 

فاز األستاذ سعد بالجائزة في قطاع تكنولوجيا 
         ات واالتصال عن بحثه المعنون:المعلوم

أثر معالجة النصوص وتوزين الكلمات على   "
 تصنيف النصوص العربية"

12.  

 
اختيار الدكتور عالء الهليس للحصول على 

 2009جائرة التميز عن العام 

2010 

حصل الدكتور عالء الهليس مشرف الدراسات 
العليا بالكلية على جائرة التميز عن العام 

والتي تصدرها جمعية كليات الحاسوب  2009
والمعلوماتية التابعة التحاد الجامعات العربية 
وذلك عن جهوده في تقييم األبحاث التابعة 

 The International"لمجلة الجمعية المسماة

Arab Journal of Information 
Technology"(IAJIT) 

13.  

حصول أ.د. نبيل حويحي على لقب أحد 
عالميًا في مجال تكنولوجيا الشخصيات المؤثرة 

المعلومات وفق تصنيف المؤسسة األمريكية 
Who's The Who. 

2009 

عن أبحاث أ.د.  2010صدر اللقب في عدد 
-1994نبيل حويحي المتميزة في السنوات 

 م2009
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14.  

تأهل طالبات لكأس العالم للتخيل عن مشروع 
تخرج بعد فوزهن بالتصفيات على مستوى 

 2009 أ.معتز سعد. فلسطين، تحت إشراف

تقدمت الطالبات مروة الروبي ،سارة كحيل ، 
نجوى بركة بمشروع تخرج بعنوان: التنبؤ 
بحالة الطقس تحت إشراف أ.معتز سعد 
للمنافسة بمسابقة كأس العالم للتخيل الذي تنظمه 

  شركة ميكروسوفت

15.  

الرائدة عالميًا في  Rapid-I.comتبني شركة 
وارزمية التي ُطورت مجال تنقيب البيانات الخ

من قبل كل من أ.د. نبيل حويحي وأ.معتز 
 سعد .

2009 

هذه الخوارزمية تقوم باكتشاف حاالت التزوير 
في البيانات وتستخدم في البحث العلمي 

والمجال الطبي والتعليمي وقدما أ.د. نبيل 
حويحي وأ.معتز سعد حيث تبنتها شركة 

Rapid-I.com  .األلمانية 

16.  

بيل حويحي على جائزة الجامعة حصول أ.د. ن
 اإلسالمية للبحث العلمي.

2008 

حصل أ.د. نبيل محمود حويحي على هذه 
الجائرة من الجامعة اإلسالمية بغزة  في العلوم 
التطبيقية والهندسية والطبية عن جهده في جميع 
األبحاث التي قام بنشرها منذ بداية حياته 

 األكاديمية

17.  

ى جائزة جامعة حصول أ.د. نبيل حويحي عل
 النجاح للبحث العلمي على مستوى فلسطين.

2006 

حصل أ.د. نبيل محمود حويحي على جائرة 
جامعة النجاح الوطنية للبحث العلمي على 
مستوى فلسطين في العلوم التطبيقية عن البحث 
المنشور في الواليات المتحدة األمريكية 

 Engineering Industryباسم:

Controllers Using Neuroevolution 
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 برنامج الماجستير

 

 تكنولوجيا المعلومات

 

تكنولوجيا الوسائط 

المتعددة وتطوير 

 الويب

 برامج البكالوريوس

 تطوير البرمجيات

 الحاسوب وأساليب تدريسه

)باالشتراك مع كلية 

 التربية(

 الحاسوب علم
 

وجيا تكنول

 المعلومات
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 الهيكــــل اإلداري
 
 

    
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 مرئيس قس

اتتكنولوجيا المعلوم  

 

 رئيس قسم

الحاسوب علم  
 

 

 رئيس قسم 
 تطوير البرمجيات

 

 

ةالكلي سكرتاريا  

 

 

 

 مدير الكلية

 

عميد الكليـة

 

 نائب عميد الكلية

 

 فنيو مختبرات

 

 

 رئيس قسم 
تكنولوجيا الوسائط 

بالمتعددة وتطوير الوي  
 



 كلية تكنولوجيا المعلومات
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نبذة تعريفية للتخصصات والخطط األكاديمية  

 ألقسام كلية تكنولوجيا المعلومات
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قسـم علــوم الحاســوب

  

هو أول البرامج األربعة التي تقدمها كلية ت.م، وقد بدأ تقديمه في الفصل الدراسي األول من العـام 

ويختص هذا البرنامج بدراسة مختلف المواضيع المتعلقة بتصـميم نظـم   م.1997/1998الجامعي 

 الحاسوب بالتركيز على الجانب البرمجي.

رجي يؤهل هذا البرنامج الخريج للعمل في تصميم وبناء طيف واسـع على الصعيدين المحلي والخا

من برمجيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة واستخدامها كلبنات أساسية لبناء أنواع متعددة من نظـم 

المعلومات المحوسبة في شتى القطاعات الحياتية سواء الحكومية والصـناعية والتجاريـة والماليـة 

ن ناحية أخرى يتخرج الطالب مؤهاًل لمواصلة دراسته األكاديمية ولالنخـراط وم  وأيضا التعليمية.

هذا وقد اكتسب خريجـو الكليـة   في برامج الدراسات العليا والدراسات البحثية في علم الحاسوب.

 سمعة طيبة في سوق العمل، وأثبت العديد منهم قدرات ممتازة في العديد من الجامعات الدولية.

ساعة أكاديمية موزعة علـى  143هذا التخصص مساقات يبلغ نصابها األكاديمي  يدرس الطالب في

 9ساعة متطلبات تخصص )مـن بينهـا  80ساعة متطلبات كلية و 26ساعة متطلبات جامعة و 37

 ساعات اختيارية(.
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2014145

 ساعة 78 اإلجبارية متطلبـــــــات التخصــــــــص  ساعة 37 متطلبات الجامعة

 اسم المقرر رقم المقرر  اسم المقرر رقم المقرر

ARAB 1301 نحو وصرف( ةیاللغة العرب(  CSCI 4404 الذكاء االصناعي 

ARAB 3202 (ری)فن الكتابة والتعب أدب ةیلغةعرب  CSCI 4328 مهارات االتصال وریاده األعمال 

ECON 4203 اإلقتصاد واإلقتصاد اإلسالمي مباديء  SDEV 2302 (1) هندسة البرمجیات 

ENGL 1307 المعلومات( ای)تكنولوج ةیزیاإلنجل اللغة  SDEV 2304 (2) هندسة البرمجیات 

HADT 1302 رةیفي الس دراسات  SDEV 3304 تنقیب البیانات 

HADT 2201 في الق آ رن وعلومه دراسات  SICT 2105  عملي -( 1)نظم إدارة قواعد البیانات 

HADT 2303 دةیفي العق دراسات  SICT 2107 ( عملي1برمجة ویب ) 

HADT 3306 العالم اإلسالمي حاضر  SICT 2108 ( عملي2برمجة ویب ) 

HADT 4204 فیالشر ثیفى الحد دراسات  SICT 2202 اخالقیات المهنة 

HADTA1100 ( جزء عم1)  میكر قرآن  SICT 2305  (1)نظم إدارة قواعد البیانات 

HADTB1100 ( جزء تبارك2)  میكر قرآن  SICT 2307 ( 1برمجة ویب ) 

HADTC2100 (جزء قد سمع3)  میكر قرآن  SICT 2308 ( 2برمجة ویب ) 

HADTD2100 اتی(جزء الذار4)  میكر قرآن  SICT 3108 عملي -( 2) قواعد البیانات نظم إدارة  

HADTE3100 (جزء األحقاف5)  میكر قرآن  SICT 3109 عملي - شبكات الكمبیوتر 

NURS 4000 ةیاألول اإلسعافات  SICT 3308  (2)نظم إدارة قواعد البیانات 

POLS 3220 ةینیفلسط دراسات  SICT 3309 شبكات الكمبیوتر  

SHAR 1303 في الفقه دراسات  SICT 4309 سالمة و امن المعلومات 

SHAR 2207 ةیاإلسالم النظم  SICT 4401 أنظمة موزعة وسحابیة 

SHAR 2208 والقانون عةیاإلنسان في الشر حقوق  
 

 ساعات 9ة                            ـــــص اإلختياريـــت التخصــــمتطلبا

 اسم المقرر رقم المقرر   

   CSCI 3319  محاكاة نظم 

 تصمیم المترجمات CSCI 4306  ساعة 21 اإلجبارية متطلبـــــات الكليـــــــــــة

 ( 1مواضیع خاصة ) CSCI 4307  اسم المقرر رقم المقرر

CSCI 1103  عملي -مقدمة في الحوسبة  CSCI  4309 ( 2مواضیع خاصة) 

CSCI 1104 ( 1برمجة )- عملي  CSCI 4310  تعلیم االلة 

CSCI 1106 عملي -( 2مجة )بر  CSCI 4315  نظریة االشكال 

CSCI 1303 حوسبةمقدمة في ال  CSCI  4316  تمییز االنماط 

CSCI 1304  (1)برمجة  CSCI 4317  معالجة لغة البشر 

CSCI 1306  (2)برمجة  CSCI 4320  علم التشفیر 

CSCI 2301 تصمیم منطقي  CSCI 4421   عمارة حاسوب متقدم 

CSCI 2303 ریاضیات منفصله  CSCI 4327  معالجة الصور 

MATHA 1401 تفاضل وتكامل )أ(  Math 3302 ( نظریة احتماالت وإحصاءIT) 

   SDEV 3303 إدارة مشاریع البرمجیات 

   SDEV 3305   فحص البرمجیات وتأكید الجودة 
 

 الطرق الرسمیة في هندسة البرمجیات  SDEV 4327  ساعة  78                                                 اإلجبارية صـــــــــــات التخصـــــــمتطلب

 بحوث عملیات  SICT 2303  اسم المقرر رقم المقرر

CSCI 2108 ( 3برمجة )– عملي  SICT 4312 أنظمة دعم القرار  

CSCI 2109 عملي( والخوارزمیات بنیة البیانات(  SICT 3305 حاسوبتفاعل اإلنسان وال 

CSCI 2110 عملي( عمارة الكمبیوتر ولغة التجمیع(  SICT 3306 أنظمة المعلومات 

CSCI 2308 ( 3برمجة)  SICT 4307 شبكات الوسائط المتعددة 

CSCI 2309 والخوارزمیات بنیة البیانات   SICT 4312 حوسبة الهواتف المتنقلة 

CSCI 2310 عمارة الكمبیوتر ولغة التجمیع   SICT 4326 إدارة األعمال و التجارة اإللكترونیة 

CSCI 3106 عملي – نظم التشغیل  SICT 4327 شبكات كمبیوتر متقدم  

CSCI 3303  البرمجة لغةمبادىء  SICT 4331 إدارة وهندسة المعرفة  

CSCI 3304 نظریة األوتوماتا    

CSCI 3306 نظم التشغیل    

CSCI 3310 الریاضیات و الحوسبة    

CSCI 3314 تحلیل وتصمیم الخوارزمیات    

CSCI 4000 تدریب میداني    

CSCI 4108 بحث تخرج    

CSCI 4208 مشروع تخرج    

CSCI 4302 رسومات الحاسب    



         

4 

 

  الفصل الثاني –سنة أولى     الفصل األول –سنة أولى  

 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  نوع المقرر اسم المقرر المقرررقم 

ARAB 1301 جامعة (وصرف اللغة العربیة )نحو  ENGL 1307 جامعة )ت المعلومات( اللغة اإلنجلیزیة 

HADTA1100 ( جزء عم1قرآن كریم ) جامعة  HADT 1302 جامعة دراسات في السیرة 

SHAR 1303 ةجامع دراسات في الفقه  HADT 2201 جامعة دراسات في القرآن وعلومه 

CSCI 1103  كلیة عملي -مقدمة في الحوسبة  HADTB1100 ( جزء تبارك2قرآن كریم ) جامعة 

CSCI 1104  كلیة عملي  - (1)برمجة  CSCI 1106 ( 2برمجة )- كلیة عملي 

CSCI 1303 كلیة حوسبةمقدمة في ال  CSCI 1306  كلیة (2)برمجة 

CSCI 1304 ( 1برمجة ) كلیة  CSCI 2301 كلیة تصمیم منطقي 

MATHA 1301 كلیة )تفاضل وتكامل )أ  CSCI 2303 كلیة ریاضیات منفصله 

  18    19 

  الفصل الثاني  –سنة ثانية     الفصل األول  –سنة ثانية  
 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر

ARAB 3203 جامعة )اللغة العربیة )فن الكتابه و التعبیر  SHAR 2207 جامعة النظم اإلسالمیة 

HADTC2100 ( جزء قد سمع3قرآن كریم) جامعة  CSCI 2108  تخصص عملي – 3برمجة 

SHAR 2208 جامعة القانون الشریعة و حقوق اإلنسان في  CSCI 2110 تخصص عملي – عمارة الكمبیوتر ولغة التجمیع 

CSCI 2109 تخصص عملي - و الخوارزمیات بنیة البیانات  CSCI 2308 ( 3برمجة ) تخصص 

CSCI 2309 تخصص و الخوارزمیات بنیة البیانات  CSCI 2310 تخصص عمارة الكمبیوتر ولغة التجمیع 

CSCI 3310 تخصص الریاضیات و الحوسبة  SICT 2105  تخصص عملي - 1نظم إدارة قواعد البیانات 

SDEV 2302 تخصص (1) هندسة البرمجیات  SICT 2108 ( عملي2برمجة ویب ) تخصص 

SICT 2107 ( عملي1برمجة ویب ) تخصص  SICT 2305  تخصص 1نظم إدارة قواعد البیانات 

SICT 2307 ( 1برمجة ویب ) تخصص  SICT 2308 ( 2برمجة ویب ) تخصص 

  19    18 

  الفصل الثاني  –الثة سنة ث    الفصل األول  –سنة ثالثة  

 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر

POLS 3220 جامعة دراسات فلسطینیة  HADT 2303 جامعة دراسات في العقیدة 

CSCI 3106 تخصص عملي – نظم التشغیل  HADTD2100 ( جزء الذاریات4قرآن كریم) جامعة 

CSCI 3303  تخصص ة البرمجةلغمبادىء  CSCI 3304 تخصص نظریة االوتوماتا 

CSCI 3306 تخصص نظم التشغیل  CSCI 4000 تخصص تدریب میداني 

CSCI 3314 تخصص تحلیل وتصمیم الخوارزمیات  OPTI 3301 ( 1متطلب اختیاري) تخصص 

SDEV 2304 ( 2هندسة البرمجیات) تخصص  SDEV 3304 تخصص تنقیب البیانات 

SICT 3108 تخصص  عملي -2 نظم إدارة قواعد البیانات  LICT 3109 تخصص عملي - شبكات الكمبیوتر 

SICT 3308  تخصص 2نظم إدارة قواعد البیانات  SICT 3309 تخصص شبكات الكمبیوتر 

  19    17 

  الفصل الثاني  –سنة رابعة     الفصل األول  –سنة رابعة  

 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  رنوع المقر اسم المقرر رقم المقرر

ECON 4203 جامعة مباديء اإلقتصاد واإلقتصاد اإلسالمي  HADT 3306 جامعة حاضر العالم اإلسالمي 

HADTE3100 ( جزء األحقاف5قرآن كریم) جامعة  HADT 4204 جامعة دراسات فى الحدیت الشریف 

CSCI 4108 تخصص بحث تخرج  NURS 4000 جامعة ألولیةاإلسعافات ا 

CSCI 4402 تخصص رسومات الحاسب  CSCI 4208 تخصص مشروع تخرج 

OPTI 4302 تخصص (2) متطلب إختیاري  CSCI 4404 تخصص الذكاء االصناعي 

SICT 4309 تخصص سالمة و امن المعلومات  CSCI 4328 تخصص مهارات االتصال وریادة األعمال 

SICT 4401 تخصص أنظمة موزعة وسحابیة  OPIT 4303 ( 3)متطلب إختیاري   تخصص 

  17  SICT 2202 تخصص اخالقیات المهنة 

      18 
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ا ـــــــم تكنولوجيــــــقس

 ـاتـــــالمعلوم
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 قسم تكنولوجيا المعلومات

هو واحد من أحدث البرامج األربعة حيث بدأت الجامعة في تقديمه في الفصل الدراسي األول مـن   

البرنامج بدراسة المواضـيع المختلفـة المتعلقـة بتكنولوجيـا  م. ويختص هذا2002/2003العام األكاديمي 

المعلومات سواء ما يتعلق بالشبكات )االنترنت( األجهزة أو تطوير البرمجيات ، ويتم ذلـك بـالتوازن بـين 

دراسة تصميم الوسائل التكنولوجية وبين دراسة تطبيقاتها العملية.  يدرس الطالب في هذا التخصص مساقات 

سـاعة متطلبـات  26ساعة متطلبات جامعة و 37ساعة أكاديمية موزعة على  143ا األكاديمي يبلغ نصابه

 ساعات اختيارية(. 9ساعة متطلبات تخصص )من بينها  80كلية و

 تكنولوجيا المعلومـاتمن حيث مجاالت العمل بعد التخرج، فإن الخريج يتأهل للعمل في مجاالت   

يج للعمل في المؤسسات المختلفة التي توظف تكنولوجيا المعلومات في محليًا وفي الخارج.  حيث يتأهل الخر

بناء نظم معلومات واألعمال وبناء مواقع التجارة اإللكترونية كما يتأهل الخريج لمساعدة المؤسسـات فـي 

كيفية استخدام واستحداث الشبكات المتوافقة مع آخر التطورات العلمية والتي لها عالقـة أيضـًا بالوسـائط 

متعددة.  إضافة إلى هذه المجاالت المهنية يتأهل الخريج لمواصلة دراسته األكاديمية واالنخراط في دراسة ال

 الماجستير وما يليه لكي يتخصص في أي من مجاالت تكنولوجيا المعلومات بشكل أعمق.

علـى  الجامعة حيث ينظـر إليـه ةهذا التخصص الجديد يشهد إقبااًل ملحوظًا ويحظى باهتمام إدار  

اعتبار أن له مستقبل كبير.
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2014145

 ساعة 78 اإلجبارية متطلبـــــــات التخصــــــــص  ساعة 37 متطلبات الجامعة

 اسم المقرر المقرررقم   اسم المقرر رقم المقرر

ARAB 1301 نحو وصرف( ةیاللغة العرب(  SICT 2108 ( عملي2برمجة ویب ) 

ARAB 3202 (ری)فن الكتابة والتعب أدب ةیلغةعرب  SICT 2202 اخالقیات المهنة 

ECON 4203 اإلقتصاد واإلقتصاد اإلسالمي مباديء  SICT 2305  (1)نظم إدارة قواعد البیانات 

ENGL 1307 المعلومات( ای)تكنولوج ةیزیاإلنجل لغةال  SICT 2306 الوسائط المتعددة 

HADT 1302 رةیفي الس دراسات  SICT 2307 ( 1برمجة ویب ) 

HADT 2201 وعلومه القرآنفي  دراسات  SICT 2308 ( 2برمجة ویب ) 

HADT 2303 دةیفي العق دراسات  SICT 3108 عملي -( 2) نظم إدارة قواعد البیانات  

HADT 3306 العالم اإلسالمي حاضر  SICT 3109 عملي - شبكات الكمبیوتر 

HADT 4204 فیالشر ثیفى الحد دراسات  SICT 3306 أنظمة المعلومات 

HADTA1100 ( جزء عم1)  میكر قرآن  SICT 3308  (2)نظم إدارة قواعد البیانات 

HADTB1100 ( جزء تبارك2)  میكر قرآن  SICT 3309 لكمبیوترشبكات ا  

HADTC2100 (جزء قد سمع3)  میكر قرآن  CSCI 4000 تدریب میداني 

HADTD2100 اتی(جزء الذار4)  میكر قرآن  CSCI 4208 مشروع تخرج 

HADTE3100 (جزء األحقاف5)  میكر قرآن  SICT 4309 سالمة و امن المعلومات 

NURS 4000 ةیاألول اإلسعافات  SICT 4312 متنقلةحوسبة الهواتف ال 

POLS 3220 ةینیفلسط دراسات  SICT 4401 أنظمة موزعة وسحابیة 

SHAR 1303 في الفقه دراسات  SICT 4402 األنظمة الذكیة ودعم القرار 

SHAR 2207 ةیاإلسالم النظم  SICT 4326 إدارة األعمال و التجارة اإللكترونیة 

SHAR 2208 والقانون عةیاإلنسان في الشر حقوق  
 

 ساعات 9ة                            ـــــص اإلختياريـــت التخصــــمتطلبا

 اسم المقرر رقم المقرر   

   BUSE 1301 ( 1مبادئ إدارة األعمال) 

 مبادئ لغة البرمجة CSCI 3303  ساعة 21 اإلجبارية متطلبـــــات الكليـــــــــــة

 ماتانظریة األوتو CSCI 3304  اسم المقرر رقم المقرر

CSCI 1103  عملي -مقدمة في الحوسبة  CSCI 3310 الریاضیات والحوسبة 

CSCI 1104 ( 1برمجة )- عملي  CSCI 4302 رسومات الحاسب 

CSCI 1106 ( 2برمجة )- عملي  CSCI 4306 تصمیم المترجمات 

CSCI 1303 حوسبةمقدمة في ال  CSCI 4320  علم التشفیر 

CSCI 1304  (1)برمجة  CSCI 4327  معالجة الصور 

CSCI 1306  (2)برمجة  SDEV 3303 إدارة مشاریع البرمجیات 

CSCI 2301 تصمیم منطقي  SDEV 3304 تنقیب البیانات 

CSCI 2303 ریاضیات منفصله  SDEV 3305   فحص البرمجیات وتأكید الجودة 

MATHA 1401 تفاضل وتكامل )أ(  SDEV 4304 هندسبة برمجیات متقدمة 

   SDEV 4314 هندسة البرمجیات لخدمة الویب 

   SICT 2303  بحوث عملیات 
 

 تفاعل اإلنسان والحاسوب SICT 3305  ساعة  78                                                 اإلجبارية صـــــــــــات التخصـــــــمتطلب

 دةشبكات الوسائط المتعد SICT 4307  اسم المقرر رقم المقرر

CSCI 2108 ( 3برمجة )– عملي  SICT 4310 مواضیع متقدمة في تكنولوجیا المعلومات 

CSCI 2109 عملي( والخوارزمیات بنیة البیانات(  CSCI 4307 ( 1مواضیع خاصة ) 

CSCI 2110 عملي( عمارة الكمبیوتر ولغة التجمیع(  SICT 4327 شبكات كمبیوتر متقدم  

CSCI 2308 ( 3برمجة)  CSCI  4309 ( 2مواضیع خاصة) 

CSCI 2309 والخوارزمیات بنیة البیانات     

CSCI 2310 عمارة الكمبیوتر ولغة التجمیع     

CSCI 3106 عملي – نظم التشغیل    

CSCI 3306 نظم التشغیل    

CSCI 3314 تحلیل وتصمیم الخوارزمیات    

CSCI 4108 بحث تخرج    

CSCI 4328 وریاده األعمال مهارات االتصال    

SDEV 2302 (1) هندسة البرمجیات    

SDEV 2304 (2) هندسة البرمجیات    

SICT 2105  عملي -( 1)نظم إدارة قواعد البیانات    

SICT 2106 )الوسائط المتعددة )عملي    

SICT 2107 ( عملي1برمجة ویب )    
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  الفصل الثاني –سنة أولى     الفصل األول –سنة أولى  

 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر

ARAB 1301 جامعة (وصرف اللغة العربیة )نحو  ENGL 1307 جامعة )ت المعلومات( اللغة اإلنجلیزیة 

HADTA1100 ( جزء عم1قرآن كریم ) جامعة  HADT 1302 جامعة دراسات في السیرة 

SHAR 1303 جامعة دراسات في الفقه  HADT 2201 جامعة دراسات في القرآن وعلومه 

CSCI 1103  كلیة عملي -مقدمة في الحوسبة  HADTB1100 ( جزء تبارك2قرآن كریم ) جامعة 

CSCI 1104  كلیة عملي  - (1)برمجة  CSCI 1106 ( 2برمجة )- كلیة عملي 

CSCI 1303 كلیة حوسبةمقدمة في ال  CSCI 1306  كلیة (2)برمجة 

CSCI 1304 ( 1برمجة ) كلیة  CSCI 2301 كلیة تصمیم منطقي 

MATHA 1301 كلیة )تفاضل وتكامل )أ  CSCI 2303 كلیة ریاضیات منفصله 

  18    19 

  الفصل الثاني  –سنة ثانية     الفصل األول  –سنة ثانية  
 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  نوع المقرر اسم المقرر مقرررقم ال

ARAB 3203 جامعة )اللغة العربیة )فن الكتابه و التعبیر  HADT 2303 جامعة دراسات في العقیدة 

SHAR 2208 جامعة القانون الشریعة و حقوق اإلنسان في  HADTC2100 ( جزء قد سمع3قرآن كریم) جامعة 

CSCI 2109 تخصص عملي - و الخوارزمیات ة البیاناتبنی  CSCI 2108  تخصص عملي – 3برمجة 

CSCI 2309 تخصص و الخوارزمیات بنیة البیانات  CSCI 2110 تخصص عملي – عمارة الكمبیوتر ولغة التجمیع 

SDEV 2302 تخصص (1) هندسة البرمجیات  CSCI 2308 ( 3برمجة ) تخصص 

SICT 2106 ( الوسائط المتعددة)تخصص عملي  CSCI 2310 تخصص عمارة الكمبیوتر ولغة التجمیع 

SICT 2107 ( عملي1برمجة ویب ) تخصص  SICT 2105  تخصص عملي - 1نظم إدارة قواعد البیانات 

SICT 2306 تخصص الوسائط المتعددة  SICT 2108 ( عملي2برمجة ویب ) تخصص 

SICT 2307 ( 1برمجة ویب ) تخصص  SICT 2305 تخصص 1دارة قواعد البیانات نظم إ 

  19  SICT 2308 ( 2برمجة ویب ) تخصص 

      20 

  الفصل الثاني  –سنة ثالثة     الفصل األول  –سنة ثالثة  

 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر

POLS 3220 جامعة دراسات فلسطینیة  HADT 3306 جامعة إلسالميحاضر العالم ا 

SHAR 2207 جامعة النظم اإلسالمیة  OPTI 3301 ( 1متطلب اختیاري) تخصص 

CSCI 3106 تخصص عملي – نظم التشغیل  SICT 3109 تخصص عملي - شبكات الكمبیوتر 

CSCI 3306 تخصص نظم التشغیل  SICT 3306 تخصص أنظمة المعلومات 

CSCI 3314 تخصص تحلیل وتصمیم الخوارزمیات  SICT 3309 تخصص شبكات الكمبیوتر 

SDEV 2304 ( 2هندسة البرمجیات) تخصص  CSCI 4000 تخصص تدریب میداني 

SICT 3108 تخصص  عملي -2 نظم إدارة قواعد البیانات  SICT 4419 تخصص ادارة األعمال والتجارة اإللكترونیة 

SICT 3308  17    تخصص 2نظم إدارة قواعد البیانات 

  18     

  الفصل الثاني  –سنة رابعة     الفصل األول  –سنة رابعة  

 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر

HADT 4204 جامعة دراسات فى الحدیت الشریف  ECON 4203 جامعة مباديء اإلقتصاد واإلقتصاد اإلسالمي 

HADTD2100 ( جزء الذاریات4قرآن كریم) جامعة  HADTE3100 ( جزء األحقاف5قرآن كریم) جامعة 

CSCI 4108 تخصص بحث تخرج  NURS 4000 جامعة اإلسعافات األولیة 

OPTI 4302 تخصص (2) متطلب إختیاري  CSCI 4328 تخصص مهارات االتصال وریادة األعمال 

SICT 4309 تخصص سالمة و امن المعلومات  OPIT 4303 ( 3)متطلب إختیاري   خصصت 

SICT 4312 تخصص حوسبة الهواتف المتنقلة  SICT 2202 تخصص اخالقیات المهنة 

SICT 4401 تخصص أنظمة موزعة وسحابیة  CSCI 4208 تخصص مشروع تخرج 

  17  SICT 4402 تخصص األنظمة الذكیة ودعم القرار 

      17 
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 قســم تطويـر البرمجيـات
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قســم تطويـــر البرمجيـــات 

 

لذلي  20062007ج حيث بدء العمل به في الفصل الدراسيي اول  ميا العي   هو أحدث البرام

لسييد الب ييم المد الييد ا ييا بييج ات البرملييي ر مييا ىييج  الدرتييي  ا ييا مليي  ر الدصييمي  ل الد  يييل ل 

سي ات 37موزايت ا يا  تسي ات أت دلميي143اإلدارة ل بج ء البرملي ر لدرس الب ليم فيي هياا البرجي مج 

س ات اىدي رليت ل ميا 9س ات مدب ب ر تخصص مجه  80س ات مدب ب ر ت يت ل 26 مدب ب ر ج معت ل

حيث مل  ر العمل بعد الدخرج لدأهل الب لم ل عمل فيي ريرت ر تجدي ج البرمليي ر ل مراتي  تججولوجيي  

تال  لمجا ل ب لم العميل فيي المسسسي ر الم  ييت ل الدللييت ل المع وم ر ل الوزارار ل القب ع الخ ص

تال  ل خرلج دلر ب رز ل عمل فيي الماي رلا ال دل يت ل مع ر ل المع هد ل مرات  اوب  ث ذار العجقتال

هياا ب إلاي فت تليا المبي درة الف سيبيجيت ل دع يي  ل الدع يي  اإللجدرلجييالمدبورة م ل ال جوميت اإللجدرلجييت

لتدارة البي جيي ر  ل هجدسييت  العميل فييي مليي   ت  يييل ل تصييمي  ل تبييولر جتي  البرملييي ر ل تصييمي  قوااييد

لف ص البرملي رالبرملي ر ل تدارة جودة البرملي ر

لد  الدخصص في الج يت حسم الارلط الدي لضعه  مل س الج يت 
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2014145

 ساعة 75 اإلجبارية متطلبـــــــات التخصــــــــص  ساعة 34 متطلبات الجامعة

 اسم المقرر رقم المقرر  اسم المقرر رقم المقرر

ARAB 1301 نحو وصرف( ةیاللغة العرب(  SDEV 3304 تنقیب البیانات 

ARAB 3202 (ری)فن الكتابة والتعب أدب ةیلغةعرب  SDEV 3305 ت وتأكید الجودة  فحص البرمجیا 

ECON 4203 اإلقتصاد واإلقتصاد اإلسالمي مباديء  SDEV 3306 تصمیم وعمارة البرمجیات 

HADT 1302 رةیفي الس دراسات  SDEV 4000 تدریب میداني 

HADT 2201 وعلومه القرآنفي  دراسات  SDEV 4208 مشروع تخرج 

HADT 2303 دةیفي العق دراسات  SDEV 4303 جیاتأمن البرم 

HADT 3306 العالم اإلسالمي حاضر  SDEV 4304 هندسبة برمجیات متقدمة 

HADT 4204 فیالشر ثیفى الحد دراسات  SDEV 4314 هندسة البرمجیات لخدمة الویب 

HADTA1100 ( جزء عم1)  میكر قرآن  SICT 2105 ( 1نظم إدارة قواعد البیانات )- عملي 

HADTB1100 ارك( جزء تب2)  میكر قرآن  SICT 2107 ( عملي1برمجة ویب ) 

HADTC2100 (جزء قد سمع3)  میكر قرآن  SICT 2108 ( عملي2برمجة ویب ) 

HADTD2100 اتی(جزء الذار4)  میكر قرآن  SICT 2202 اخالقیات المهنة 

HADTE3100 (جزء األحقاف5)  میكر قرآن  SICT 2305 ( 1نظم إدارة قواعد البیانات ) 

NURS 4000 ةیاألول سعافاتاإل  SICT 2307 ( 1برمجة ویب ) 

POLS 3220 ةینیفلسط دراسات  SICT 2308 ( 2برمجة ویب ) 

SHAR 1303 في الفقه دراسات  SICT 3108 عملي -( 2) نظم إدارة قواعد البیانات  

SHAR 2207 ةیاإلسالم النظم  SICT 3109 عملي - شبكات الكمبیوتر 

SHAR 2208 والقانون عةیي الشراإلنسان ف حقوق  SICT 3308  (2)نظم إدارة قواعد البیانات 

   SICT 3309 شبكات الكمبیوتر  

   
 

 ساعات 9ة                            ـــــص اإلختياريـــت التخصــــمتطلبا

 اسم المقرر رقم المقرر   

   CSCI 3304 نظریة األوتوماتا 

 الحوسبة السحابیة CSCI 3316  ساعة 27 اإلجبارية متطلبـــــات الكليـــــــــــة

 رسومات الحاسب CSCI 4302  اسم المقرر رقم المقرر

CSCI 1103  عملي -مقدمة في الحوسبة  CSCI 4304 الذكاء االصطناعي 

CSCI 1104 ( 1برمجة )- عملي  CSCI 4306 تصمیم المترجمات 

CSCI 1106 ( 2برمجة )- عملي  MATH 3307 نظری( ة إحتماالت وإحصاءIT) 

CSCI 1303 حوسبةمقدمة في ال  SDEV 3307 تصمیم وعمارة أنظمة البرمجیات الكبیرة 

CSCI 1304  (1)برمجة  SDEV 4302 تصمیم برمجیات لتطبیقات الذكاء االصطناعي 

CSCI 1306  (2)برمجة  SDEV 4311 الحوسبة المتنقلة 

CSCI 2301 تصمیم منطقي  SDEV 4312 ویر برمجیات الوسائط المتعددةتط 

CSCI 2303 ریاضیات منفصله  SDEV 4313 الوكیل الذكي 

CSCI 3310 الریاضیات والحوسبة  SDEV 4315 أنظمة الوقت الحقیقي 

ENGL 1307 المعلومات( ای)تكنولوج ةیزیاإلنجل اللغة  SDEV 4317 البرمجة المتوافقة 

MATHA 1401 تفاضل وتكامل )أ(  SDEV 4320 تطویر البرمجیات للمعلومات الحیویة 

   SDEV 4325 مواضیع خاصة في تطویر البرمجیات 
 

 (1مواضیع خاصة في هندسة البرمجیات ) SDEV 4326  ساعة  75                                                 اإلجبارية صـــــــــــات التخصـــــــمتطلب

 الطرق الرسمیة في هندسة البرمجیات SDEV 4327  اسم المقرر رقم المقرر

CSCI 2108 ( 3برمجة )– عملي  SICT 3302 أنظمة دعم القرار 

CSCI 2109 عملي( والخوارزمیات بنیة البیانات(  SICT 3305 تفاعل اإلنسان والحاسوب 

CSCI 2110 عملي( عمارة الكمبیوتر ولغة التجمیع(  SICT 3306 أنظمة المعلومات 

CSCI 2308 ( 3برمجة)  SICT 4307 شبكات الوسائط المتعددة 

CSCI 2309 والخوارزمیات بنیة البیانات   SICT 4326 إدارة األعمال والتجارة اإللكترونیة 

CSCI 2310 عمارة الكمبیوتر ولغة التجمیع   SICT 4331 إدارة وهندسة المعرفة 

CSCI 3106 عملي – نظم التشغیل  SICT 4406 موزعة وتطویرهاالنظم ال 

CSCI 3306 نظم التشغیل    

CSCI 3314 تحلیل وتصمیم الخوارزمیات    

CSCI 4108 بحث تخرج    

CSCI 4328 مهارات االتصال وریاده األعمال    

SDEV 2301 مبادئ هندسة البرمجیات    

SDEV 2303 هندسة المتطلبات    

SDEV 3106 تصمیم وعمارة البرمجیات    

SDEV 3303 إدارة مشاریع البرمجیات    
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  الفصل الثاني –سنة أولى     الفصل األول –سنة أولى  

 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر

ARAB 1301 جامعة (وصرف اللغة العربیة )نحو  ENGL 1307 جامعة )ت المعلومات( اللغة اإلنجلیزیة 

HADTA1100 ( جزء عم1قرآن كریم ) جامعة  HADT 1302 جامعة دراسات في السیرة 

SHAR 1303 جامعة دراسات في الفقه  HADT 2201 جامعة دراسات في القرآن وعلومه 

CSCI 1103  كلیة عملي -مقدمة في الحوسبة  HADTB1100 ( جزء2قرآن كریم ) جامعة تبارك 

CSCI 1104  كلیة عملي  - (1)برمجة  CSCI 1106 ( 2برمجة )- كلیة عملي 

CSCI 1303 كلیة حوسبةمقدمة في ال  CSCI 1306  كلیة (2)برمجة 

CSCI 1304 ( 1برمجة ) كلیة  CSCI 2301 كلیة تصمیم منطقي 

MATHA 1301 كلیة )تفاضل وتكامل )أ  CSCI 2303 یةكل ریاضیات منفصله 

  18    19 

  الفصل الثاني  –سنة ثانية     الفصل األول  –سنة ثانية  
 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر

ARAB 3203 جامعة )اللغة العربیة )فن الكتابه و التعبیر  HADTD2100 ( جزء الذاریات4قرآن كریم) جامعة 

HADTC2100 جامعة (جزء قد سمع3م )قرآن كری  CSCI 2108  تخصص عملي – 3برمجة 

SHAR 2208 جامعة القانون الشریعة و حقوق اإلنسان في  CSCI 2110 تخصص عملي – عمارة الكمبیوتر ولغة التجمیع 

CSCI 3310 كلیة الریاضیات والحوسبة  CSCI 2308 ( 3برمجة ) تخصص 

CSCI 2109 تخصص عملي - و الخوارزمیات بنیة البیانات  CSCI 2310 تخصص عمارة الكمبیوتر ولغة التجمیع 

CSCI 2309 تخصص و الخوارزمیات بنیة البیانات  SDEV 2303 تخصص هندسة المتطلبات 

SDEV 2301 تخصص مبادئ هندسة البرمجیات  SICT 2105  تخصص عملي - 1نظم إدارة قواعد البیانات 

SICT 2107 ( عملي1برمجة ویب ) تخصص  SICT 2108 ( عملي2برمجة ویب ) تخصص 

SICT 2307 ( 1برمجة ویب ) تخصص  SICT 2305  تخصص 1نظم إدارة قواعد البیانات 

  19  SICT 2308 ( 2برمجة ویب ) تخصص 

      20 

       

  الفصل الثاني  –سنة ثالثة     الفصل األول  –سنة ثالثة  

 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر

HADT 2303 جامعة دراسات في العقیدة  HADT 3306 جامعة حاضر العالم اإلسالمي 

POLS 3220 جامعة دراسات فلسطینیة  SHAR 2207 جامعة النظم اإلسالمیة 

CSCI 3106 تخصص عملي – نظم التشغیل  OPTI 3301 ( 1متطلب اختیاري) تخصص 

CSCI 3306 تخصص التشغیل نظم  SDEV 3303 تخصص إدارة مشاریع البرمجیات 

CSCI 3314 تخصص تحلیل وتصمیم الخوارزمیات  SDEV 3304 تخصص تنقیب البیانات 

SDEV 3106  تخصص عملي -تصمیم وعمارة البرمجیات  CSCI 4000 تخصص تدریب میداني 

SDEV 3306  تخصص تصمیم وعمارة البرمجیات  SICT 3109 تخصص عملي - الكمبیوتر شبكات 

SICT 3108 تخصص  عملي -2 نظم إدارة قواعد البیانات  SICT 3309 تخصص شبكات الكمبیوتر 

SICT 3308  18    تخصص 2نظم إدارة قواعد البیانات 

  20     

  الفصل الثاني  –سنة رابعة     الفصل األول  –سنة رابعة  

 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر

ECON 4203 جامعة مباديء اإلقتصاد واإلقتصاد اإلسالمي  HADT 4204 جامعة دراسات فى الحدیت الشریف 

HADTE3100 ( جزء األحقاف5قرآن كریم) جامعة  NURS 4000 جامعة اإلسعافات األولیة 

CSCI 4108 تخصص بحث تخرج  CSCI 4328 تخصص یادة األعمالمهارات االتصال ور 

OPTI 4302 تخصص (2) متطلب إختیاري  OPIT 4303 ( 3)متطلب إختیاري   تخصص 

SDEV 3305 تخصص فحص البرمجیات وتأكید الجودة  CSCI 4208 تخصص مشروع تخرج 

SDEV 4303 تخصص أمن البرمجیات  SDEV 4304 تخصص هندسة برمجیات متقدمة 

SDEV 4314 تخصص الویب هندسة البرمجیات لخدمة  SICT 2202 تخصص اخالقیات المهنة 

  16    15 
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 قسم وسائط تكنولوجيا المعلومات وتطوير الويب

 



         

14 

 

 

 

 وتطوير الويب : تكنولوجيا الوسائط المتعددةقسم 

 

نظرًا للتطور المتالحق والطلب المتزايد على تكنولوجيا المعلومات والتطور في مجـال تكنولوجيـا 

بشكل مضطرد وحاجة السوق المحلي والعالمي لمثل هذه التكنولوجيا ارتأت كلية   ددةالمتع  الويب و الوسائط

نى بإعطاء الطلبة معرفـة ومهـارات عتكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية افتتاح برنامج بكالوريوس ُي

لوجيا الويب و واإلنتاج وتكنو  عملية تساعدهم في دخول هذا المجال من خالل التركيز على مجاالت التصميم

 ."الوسائط المتعددة، فافتتح برنامج البكالوريوس في: "تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب

 29ساعة متطلبات جامعة و  37موزعة على  ةساعة أكاديمي 143ويدرس الطالب في هذا البرنامج 

حيث مجاالت العمل بعـد  ساعة اختيارية و من 9ساعة متطلبات تخصص منها   75ساعة متطلبات كلية و 

التخرج يتأهل الطالب للعمل في كثير من المجاالت والشركات المعنية بتكنولوجيا المعلومات وستفتح له أبواب 

 العمل في العديد من المجاالت مثل الدعاية واالعالن والتصميم وانتاج الصور ...الخ
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2015  142

 اسم المساق رقم المساق  اسم المساق رقم المساق

 ساعة 79                 متطلبات التخصص اإلجبارية                    ساعة 37                   متطلبات الجامعة                           
ARAB 1301 )غة       ة )     ص ف     WDMM 3410       أ ن 
ARAB 3202 )         غة     ة أ   )فن       ة   WDMM 4008 ي            
ECON 4203 يء  إلق ص     إلق ص    إل   ي      WDMM 4207 ش  ع    خ ج  
ENGL 1307                   ( غة  إل    ز ة   )   WDMM 4401 ق     ه   ف   ذ  ة     
HADT 1302        ساعة 9                متطلبات التخصص اإلختيارية                            في 
HADT 2201 في   ق آن      ه         WDMM 4301   ك          ث ث ة  أل       ق     
HADT 2303    في    ق         WDMM 4303  أث              ض  ي   
HADT 3306 ض          إل   ي    WDMM 4304   ة  أل      إل       ة   ق     
HADT 4204 فى          ش  ف         WDMM 4324                     
HADTA1100      زء    (1 ) ق آن   WDMM 4325             ص     ق  
HADTB1100      زء     ك  (2 ) ق آن  WDMM 4326                   ض ع خ صة    
HADTC2100       زء ق   ع(3 ) ق آن   WDMM 4327       ض ع خ صة في    
HADTD2100       زء   ذ     (4 ) ق آن   WDMM 4328 ص       ق ي    
HADTE3100       زء  أل ق ف(5 ) ق آن   WDMM 4330  ث ث ة  أل              خ  ي      ذ ة 
NURS 4000 إل   ف    أل   ة   WDMM 4331 أث                 ي    
POLS 3220 ف      ة         WDMM 4332 ة               
SHAR 1303 في   فقه         WDMM 4333      ق   إل       
SHAR 2207 ظ   إل    ة     WDMM 4335           إ     خ 
SHAR 2208 ق ق  إل   ن في   ش   ة    ق   ن     

    ساعة 17                             متطلبات الكلية                   
CSCI 4108 ث  خ ج      
CSCI 4328 ه      ال ص ل         أل   ل    
CSCI 4323 أخ ق       ه ة   
SICT 4419 إ      أل   ل           إل       ة   
WDmm 1401      ق  ة           ال    
WDMM 2302                     ض        

   ساعة 79              متطلبات التخصص اإلجبارية               
WDMM 1201              
WDMM 1204 ه   ي       
WDMM 1404 ص      ص       ق  ة          
WDMM 1402 (         1    ة)   
WDMM 1403  أ  فه                                
WDMM 1405 (         2    ة)   
WDMM 1406       أ          ص    في   
WDMM 2303                ه   ة   
WDMM 2401 (            1)   
WDMM 2403 (            2)   
WDMM 2406                                 (1    )ق   
WDMM 2407                
WDMM 3402 ق     إ   ج            ق  ة    
WDMM 2409 (                                    2ق)   

WDMM 3308 ة  أل      إل       ة       

WDMM 3403         في           

WDMM 2306                  إ      ش   ع   

WDMM 3406     ك          ث ث ة  أل       

WDMM 3407     ذج ث ث ة  أل              
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  الفصل الثاني –سنة أولى     الفصل األول –سنة أولى  

 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر

HADTA 1100 ( جزء عم1قرآن كریم ) جامعة  ENGL 1307 )جامعة اللغة اإلنجلیزیة )تكنولوجیا المعلومات 

SHAR 1303 جامعة دراسات في الفقه  HADTB 1100 ( جزء تبارك2قرآن كریم ) جامعة 

WDMM 1301 كلیة مقدمة للحاسوب واإلنترنت  WDMM 1201            تخصص 

WDMM 1204 تخصص رسم هندسي  WDMM 1404 كلیة  تحریر الصوت والصورة الرقیمة 

WDMM 1402 (         1    ة) تخصص  WDMM 1405 (         2    ة)  كلیة 

WDMM 1403  تخصص                              أ  فه  WDMM 1406       كلیة  أ          ص    في 

  18    20 

 
 

 الفصل األول  –سنة ثانية 
 

 
 

 

 الفصل الثاني  –سنة ثانية 
 

 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر

ARAB 1301 )جامعة اللغة العربیة )نحو وصرف  HADT 1302 جامعة دراسات في السیرة 

HADTC 2100 ( جزء قد سمع3قرآن كریم ) كلیة  HADTD 2100 ( جزء الذاریات4قرآن كریم ) ةكلی 

WDMM 2302                     تخصص      ض  WDMM 2303                تخصص ه   ة 

WDMM 2401 (            1) تخصص  WDMM 2403 (            2) تخصص 

WDMM 2406 (                                    1ق) تخصص  WDMM 2407 تخصص رسومات الویب 

WDMM 3402  تخصص            ق  ة ق     إ   ج  WDMM 2409 (                                    2ق) تخصص 

  18    18 

 
 

 الفصل األول  –سنة ثالثة 
 

 
 

 

 الفصل الثاني  –سنة ثالثة 
 

 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر

HADT 2201 ةجامع دراسات في القرآن وعلومه  SHAR 2207 جامعة النظم اإلسالمیة 

POLS 3220 جامعة دراسات فلسطینیة  SHAR 2208 تخصص حقوق اإلنسان في الشریعة والقانون 

WDMM 3403 كلیة  الحركات في الحاسوب  SICT 4419 تخصص إ      أل   ل           إل       ة 

WDMM 2306                  كلیة إ      ش   ع  OPTI 3301 ( 1متطلب إختیاري) تخصص 

WDMM 3407     تخصص            ذج ث ث ة  أل   WDMM 3308 تخصص برمجة األلعاب اإللكترونیة 

WDMM 3410       تخصص أ ن  WDMM 3406 تخصص تحریك المجسمات ثالثیة األبعاد 

  18  WDMM 4008 تخصص تدریب میداني 

      17 

 
 

 ألولالفصل ا  –سنة رابعة 
 

 
 

 

 الفصل الثاني  –سنة رابعة 
 

 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر

ECON 4203 جامعة مبادئ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي  ARAB 3202 )جامعة لغة عربیة أدب )فن الكتابة والتعبیر 

HADT 2303 جامعة دراسات في العقیدة  HADT 4204 اسات في الحدیث الشریفدر  جامعة 

HADT 3306 جامعة حاضر العالم اإلسالمي  HADTE 3100 ( جزء األحقاف5قرآن كریم )  جامعة 

NURS 4000 كلیة  اإلسعافات األولیة  CSCI 4328 جامعة مهارات االتصال وریادة األعمال 

CSCI 4108 تخصص بحث تخرج  SICT 2202 جامعة أخالقیات المهنة 

OPTI 4302 ( 2متطلب إختیاري) (3متطلب إختیاري ) OPTI 4303  تخصص   تخصص 

WDMM 4401 تخصص تطبیقات الهواتف الذكیة  WDMM 4207 تخصص مشروع التخرج 

  61    16 
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 العربية" "باللغة وصف المساقات
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CSCI   1303مقدمة في الحوسبة 1

لد  الدرتي  في هاا المسي ق ا يا فهي  فجيرة اميل ال  سيوب ل ارتبي ط ذلي  بمجوج تيه هاا المس ق هو مقدمت لع و  ال  سوب

المفيي هي  اوس سيييت الخ بييت بدججولوجييي  المع وميي ر  مييا المواايييا الدييي لييد  طرحهيي  فييي هيياا المسيي قالم دلييت لالبرمليييت

جيي ر الم دلييت لالبرملييت ل   سييوب  رييبج ر ال  سييوب مييا حيييث اوجييواع لالمجوجيي ر لالدرتييي  ا ييا رييبجت ا جدرجيي  المجو

اسدخدا  ال  سوب لتراسل البي ج ر  أىجقي ر ال  سوب  أجتمت اواداد

 ق:يهدف هذا المسا

ج  اليوميت لالدف ال م  بيا البيئيت تعرلف البجب بد رلخ لتبور ال واسيم لأجي له   الدعرف ا ا ربج ر ال  سوب في حي ت

ا ا آىر اإلبدارار ما برملي ر ال  سوب اوس سيت بم  لسه ه  فيي جه ليت المسي ق  الب بتلاإلجس ن لال  سوب  لتدرلم 

ICDLما اجدي ز امد  ن رىصت قي دة ال  سوب الدلليت 

 

CSCI 2301تصميم منطقي   2

لتبسيييا ا قدراجيي ر البولي جيييت لالمجبييب الدرتيبييي   ولييي جي لالبوابيي ر المجبقيييتأجتمييت العييد لريييفرار ال  سييوب لال بيير الب

لالدلائر الدد بعيت لالدلائر الدد بعيت ابر المد امجت لمسلجر اإلزاحت لالالاتر  MSIل  PLDلاج بر الـ 

أهداف المساق

 عرف ا ا البواب ر المجبقيت لمخرج تهي  لطرلقيت الددرب ا ا ام ي ر الد ولل بيا أجتمت اواداد الرقميت ب  ا فت تلي الد

 الدوبيل بيجه .

 .فه  العم ي ر لالبرق الدي لمجا تجراؤه  ا ا الدلا  المجبقيت لطرق تبيسبه  ب سدخدا  اللبر المجبقي 

  تصمي  الدارار المدج م ت ب سدخدا  البواب ر المجبقيت 

 .اسدخدا  طرلقت ت رجوف لدبسيا الدلا  المجبقيت 

 ا ا اج بر الدلائر الدس س يت لامل ت  يل له . الدعرف 

 الدعرف ا ا  مفهو  الدارار م ددة المه   لتع   تصمي  هاا الجوع ما الدارار 

 الدعرف ا ا طرلقت اللما بيا البواب ر المجبقيت لاوجه ة الدس س يت لعمل دلائر جدلدة م ل المسلل لالااترة لالمق رن 

 ة في الحوسبةمقدمالمتطلب السابق        

   CSCI 2303رياضيات منفصلة  3

جترلييت الملموايي ر  أرييج   فيييا  الييدلا   العجقيي ر  ريييفرار هيي ميجج  الخوارزمييي ر لاورييج    اللبيير البييولي  الدف اييل 

لالدج مل المواعي  القوااد لالجم ذج الرل ايت ل دا ر ال  سبت  آلت تورجب

 مج قات. س ا ر جتري  لس ات3الم دة اب رة اا 

 يهدف هذا المساق:

تاب ء الب لم أس سي ر الرل اي ر المجفص ت لاجقده  بع   ال  سوب

 مقدمة في الحوسبةالمتطلب السابق     
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1CSCI 1304برمجة  4

هاا هو المس ق اول  في برملت ال  سوب

 يهدف هذا المساق 

سي لتاداد الب بت بم  ل    ما الخ فيت البرمليت لالمه رار الجزمت لذل   تع ي  البجب تيفيت البرملت ب سدخدا  لغت البرملت

بجي ء لتبيولر لتايمل الموااييا الديي سييد  الدبيرق تليهي ما أجل ا جدق   ل دع ميل ميا مسي ق البرمليت الاييئيت ب غيت الل في 

الدخصييص الجايا ل يااترةلالمسريرارملييتالبجييت البرالمصيفوف رالمهي  هيج ييت اليد ج أجواع البي ج رالخوارزمي ر

تييل ت يي  المجوجي ر الدق يدلييت ل غيت سييي سييوف تغبيي ب سييدخدا  البرملييت لأىييرا  الدع مييل مييا الم في رلالمع لليي رالمجدبي ر

بعض مف هي  البرملت الايئيت لمجا اراه  في جه لت المس قاإلجرائيت

     ال يوجدالمتطلب السابق          

 CSCI1306(2برمجة )   5

 غيت ج في . مدعمقيت لما ىج  تع   لمم رست لذل      OOP   مفهو  البرملت الايئيت قدل هو ت ا المس قالم ور الرئيسي لها

 . لالما رلا الواجب ر في تصمي  لتجفيا البرملت الايئيت جموذج  تأتيد م ال  اسدخدا لدوايح لم  ت الج ير ما او  لتقدسيد  

 اوبيج ف المليردة  اوري ء   لتعدد اورج     لالدغ ييف    اوبج فم ل : البرملت الايئيت  مخد ف جواجمالمس ق  ل  لدج

. الل ئي ر المهم ت تلا غير ذلي  ميا مفي هي  الدع مل ما الم ف ر   لجما ار  سد ج ءمع للت ا    دورلثالالوسيا الرابا    

 .الدع يمتالبجب ل تثراء تلربت ما أجل دا   ترلرلجون ادس بعض مف هي  هجدست البرملي ر

1برمجة المتطلب السابق           

 

 CSCI   1206مهارات اإلتصال وكتابة التقارير .6

   لتقدل  العرلض لتاداد الدق رلر.هاا المس ق لعجا ب جث م  لر أس سيت ا تص 

 يهدف هذا المساق:

اآلىييرلا لا تصيي   معهيي  ببرلقييت سييه ت للسيييرة لمب رييرة. ألضيي  لرتيي  المسيي ق ا ييا تيفيييت اإللقيي ء تع يي  تيفيييت بجيي ء ال قييت لالعجقييت مييا  

لطرلقت العرض المج سبت لالدي له  اجقت ب لمواوع لالمسدما لالهدف المجوط بي لعرض للدبيرق المسي ق لجيفييت تد بيت الدقي رلر بايجل 

 مج سم لا مي

ال يوجد المتطلب السابق    

3CSCI 2308برمجة  7

لجون  أن. حيث للم 2لدب م هاا المس ق معرفت ل فه  راسخيا ب لمب دئ ل المف هي  الدي اتدسبه  الب لم في مس ق برملت 

 تتغبييسييد  . لالمسي قج في  هيي لغيت البرمليت الديي لدعييا دراسيده  ىيج  ل ب لم م م  ببعض مه رار الد  يل ل الدصيمي . 

برسوم ر  ج ف  (  GUI) م ل : قوااد البي ج ر   لالربا الابجي   لاجهت المسدخد  الرسوميت المواايا المدقدمتالعدلد ما 

  الخييوط البرملييت تعيدد  لالملمواي ر    -اآلب ي    -تببيق ر مدملت في الصف  ر ا لجدرلجيت   (2Dثج ئيت البعد ) ج ف   

الدي  يتا رك البجب في تبولر ادد ما الما رلا البرمللوف # . لس يقد لد  الدقدل  ل غت س جه لتالفي   الوس ئا المدعددة 

 العم يت الدراسيت.مس همت أس سيت في للعدبر هاا الجا ط تغبي ملموات مدجوات ما الدببيق ر 

2برمجةالمتطلب السابق         
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CSCI 23090بنية البيانات والخوارزميات     8

ابير  المسريرار  القيوائ  المدصي ت  ا سيدرج ع  الخوارزميي ر  الدرتييم  الب يث مقدمت في بجيت البي ج ر  المجدسي ر  البيو

 بأجوااه   الرسوم ر الالرة المفردببرلقت الم ج

2برمجة رياضيات منفصلة المتطلب السابق         

CSCI 2310عمارة الكمبيوتر ولغة التجميع  9

لت اآللت  لغت الدلميا  ج ء المع لليت  تجتيي  اإلدىي   لاإلىيراج  حسي ب ر الهيج يت اوس سيت ل   سوب  طرق العجوجت  برم

سي ا ر  ثيجث سي ا ر جتيري  لسي اديا ام يي  لتهيدف إلابي ء الب ليم 4الم دة اب رة اا الااترة  طرفي ر ال  سوب

 الدلميامع وم ر ت فيت اا هيج يت ال  سوب  ى بت المع لج  لالواجه ر لالبرفي ر  تم  لع   الب لم لغت 

أهداف المساق

 

 

1برمجة تصميم منطقي المتطلب السابق      

CSCI 3306نظم تشغيل    10

تدارة اإلدىي   تدارة اليااترةتدارة المعي لجالمجوجي ر تايمل سيت لجت  الدايغيل لتيفييت تصيميمه المجوج ر لالمف هي  اوس

اإلقفي   المميي الد امجييتالخييوطالعم يي رالمف هي  الدي تدرس في تط ر هاه المجوج ر تايملتدارة الدخ لالاإلىراج

للجيدلز تتيس  linuxف هي  ما ىج  أم  ت لجت  تاغيل ر ئعت م ل ليجس لد  ألض   طرح هاه المجوج ر لالمال م لت لاوما

 Windows XPبي 

أهداف المساق

 

عمارة الكمبيوتر ولغة التجميعالمتطلب السابق       

 

CSCI 3309تصميم و تحليل النظم   11

الجت  الع مت لجترلت المع وم ر لتدارة جتي  الم ومي ر لجتي  اوامي   لأدلار ت  ييل اليجت  لت  ييل لتصيمي  اليجت  جترلت 

الجت  بمس ادة ال  سوب  لقو  الب بت بإجراء مارلع تببيقي تلأجواع جت  المع وم ر لهجدس

2برمجة المتطلب السابق         

CSCI 3303مبادئ لغات البرمجة 12

 اف المساق:أهد
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الممي ار لالفرلق بيا ملموات ما لغ ر البرملت لدس اد الب لم ا ا تقييي  مواايا القيوة لالضيعف لهياه ال غي ر   تبراز 

مييا غييير هيياا المسيي ق الب لييم سي صيير جترتييه فييي لغيي ر البرملييت للجييون ذل تمج جيييت أتبيير ا ييا تع يي  لغييت برملييت جدلييدة

ة ا ىدي ربمعرفده ب ل غ ر لمب دئه  لقصور في جتر

الموااييا الم دييواه فييي هياا المسيي ق هييي الايجل مق بييل المعجييا  القيي   المدغيييرار  الييربا  جتي  اوجييواع  هيج ييي ر الييد ج   

لمجيا لمف هي  أس سيت ايا لغي ر البرمليت الدالييت لالبرمليت المجبقييتالدقسيم رال   ر الخ بت  الدوازي  الوحدالل ر 

 يت اىدي ر لغت أل لدراست لغت جدلدةالقو  أجه مس ق لدع   تيف

2برمجةمتطلب السابق       

  CSCI 3310الرياضيات والحوسبة  13

هاا المسي ق هيو ابي رة ايا ى ييا ميا موايوايا همي  الرل ايي ر لالبرمليت . لهياا المسي ق لع ي  الب ليم أس سيي ر المفي هي  الرل اييت 

  تجفييا الماي تل الرل اييت ب سيدخدا  لغي ر البرمليت المخد فيت . لل ديوي ألضي  ا يا المدع قت ب ل وسبت لت سيا مهي رار الب بيت ميا ىيج

العم يي ر ا يا المصيفوف ر( ل تم ييل جتي  المعي د ر الخبييت لاجيس  –بعض المفي هي  اوس سييت ل لبير الخبيي م يل )فضي ء المدلهي ر 

 لسيجون الدرتي  ا ا اسدخدا  الجد ئج لليس ا ا براهيجه    nXnالمصفوف ر 

أهداف المساق

 

2تفاضل وتكامل بنية البيانات والخوارزميات 3برمجة المتطلب السابق    

 

CSCI 4402رسومات الحاسوب  14

 srgpل phlgsالمسييدخد  فييي الرسييوم ر البرملييت ب سييدخدا  ح مدييي  اإلطيي ر الجتييري لرسييوم ر الجمبيييوتر العديي د الميي دي

ىوارزمييي ر تاييداد الرسييوم ر ثج ئيييت البعييد الد ييولجر الهجدسيييت اييرض الرسييوم ر ثج ئيييت لثجثيييت البعييد تم يييل المج جييي ر 

.لالسبوح لاولوان

 2برمجة المتطلب السابق        

CSCI4306تصميم المترجمات  15

ميا  الد  يل المعلمي   الد  يل الج وي) الصرف ال  ر السي ق  اإلاراب ما أا ا تلا أسفل  اإلاراب ميا مقدمت في الدل

اليمييا تلييا اليسيي ر  اإلاييراب مييا أسيفل تلييا أا ييا  اإلاييراب مييا اليسيي ر  تليا اليميييا( الدرجمييت المب رييرة )تعرلييف الصييفت 

   تجد ج الايفرة )البرج مج( الوسا.لتقييمه ( ت  يل المعجا   ف ص الجوع  تجتي  لق  الدجفيا 

 مبادئ لغات البرمجةالمتطلب السابق 

 

CSCI 4301هندسة البرمجيات  16

مسيي ق هجدسييت البرملييي ر لعبييي الب لييم معرفييت أس سيييت بييبعض البييرق لالدقجييي ر اوت يير ريييوا   لاسييدخدام   لدبييولر 

لمارلع لتقدلراته   ت يل المدب ب ر  تصمي  البرجي مج  بجي ء لالجق ط الم دواة هي أرج   دلرة الدبولر  ىبت االبرملي ر

البرج مج  اىدب ر البرج مج  تد بت الجود لبي جده  قي س البرملي ر  جودة البرملي ر
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الب لم سوف لقو  بدببيب أغ م هاه المواايا ما ىج  ملموات امل لواا رس  هيج يت لجت   تمدب م ل مس ق

تحليل وتصميم النظمالمتطلب السابق        

CSCI 4404الذكاء الصناعي  17

لييدرس هيياا المسيي ق السييبل لالخوارزمييي ر الخ بييت بدبييولر برملييي ر ذتيييت قيي درة ا ييا الدصييرف بييات ء فييي مليي  ر م ييل 

اولع ب لا سدجد ج لتع ي  اآللت لالدف ه  ما لغ ر البار لالجت  الخبيرة تم  لدرس المس ق طرلقت تم يل المع وم ر

أهداف المساق

 .تعرلف الب لم بمس   الات ء ا ببج اي لجواجم ال  جت تليه في ال ي ة العم يت 

   تتس ب الب لم المعرفت الجترلت ودلار الات ء اإلببج اي م ل تم يل المعرفت لىوارزمي ر الب ث لتقجي ر جت

 رزميت الليجيت.القوااد لمب بقت اوجم ط  لالابج ر العصبوجيت لالمجبب الضب بي لالخوا

 تتس ب الب لم المه رة العم يت في تصمي  أدلار الات ء الصج اي لاسدخدامه  في مع للت المس ئل المرتبت 

 .تطجع الب لم ا ا قدر ما اآلف ق المسدقب يت لمس   الات ء ا ببج اي 

3برمجةالمتطلب السابق       

CSCI 3304نظرية األوتوماتا  18

غ ر  آ ر ال  لت الم ددة  لغ ر اآللت الم ددة  م ددار اولتوم ت   أتوم ت  الدفا اوسفل  آ ر تورججال غ ر  قوااد ال 

المس ق لدجون ما ثجث س ا ر جتري  للهدف إلاب ء الب لم أس سي ر جترلت اولتوم ت 

أهداف المساق

لالبرمليت لال غي ر. هياا سييقوي المعرفيت ليد  لهدف المس ق  ن لسدوام الب لم ا سيس الجت رليت فيي ملي  ر الدصيمي  

 الب لم في الاب الجتري للصبح ق درا ا ا ربا هاه ا فج ر الجترلت ما م لراه ما اري ء تببيقيت.

2برمجة المتطلب السابق 

 

CSCI4316تمييز األنماط    19

أسي س المسي فت الم يددة لالغيير م يددة.  مقدمت في تميي  اوجم ط  مقدمت اا المدله اإلحص ئي لالعايوائي  الدصيجيف ا يا

الدصجيف ر المبجيت ا ا ا حدم  ر. تخميا الج  فت الم ددة لالغير م ددة. دلا  الدميي . دمج المصيجف ر  الدلمييا ال يدلدي 

 لالجحدلدي  اسدخجص الممي ار لاىدي ره .

3برمجة المتطلب السابق      

    

CSCI4315نظرية األشكال    20

دعرض هاا المس ق جترلت اإلرج   بايء ما الدفصيل ل ذل  ما ىج  بعض الدببيق ر ل العم ي ر المجتمت المدبعت الدي لس

سيد  مج قاده . ما المواايا الدي سييد  الدبيرق تليهي  : اوريل ر  الديرابا ل الدوبييل  أريج   ليولر ل هي مي دون  الدم ثيل  

دق ت  اوريج   الدخبيبيييت ل الموجهييت. هياا تايي فت تلييا اىديي ر احييد المواايييا ت يولا ال ييدلد ل المراتي   الملموايي ر المسيي
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اوت ر تقدم  في هاا المل   لدجون ى تمت ل فصل الدراسي. لفدرض في الب لم أن تجون لدله ى فيت جيدة فيي بعيض مسي ق ر 

   الرل اي ر م ل اللبر الخبي. قد لدضما المس ق قي   الب بت ببعض البراهيا الرل ايت. 

بنية البيانات والخوارزمياتالرياضيات والحوسبةالمتطلب السابق     

CSCI4327معالجة صور   21

لغبي هاا المس ق أس سي ر مع لل ر الصورة ما الدرتي  ا ا الدقجي ر الرقميت. المواايا الدي سيد  دراسده  تامل   

ورة   اسدع دته    تا دة بج ئه   ب إلا فت تلا مواوع مسقا   تل ئده   جترلت فورلر  تجقيت الص رقميت الصورة  ت سيجه 

الصورة.ل سيد  الدبرق ألض  تلا ت  يل الصورة ما م  في ذل  ما الرؤلت الم وسبت  اسدخراج اج بر الصورة المخد فت  

 رلا الدي ل اسدخجص المع وم ر. هاه المف هي  سدرسخ باجل تبير اا طرلب الل جم العم ي ل مس ق تا فت تلا الما

 سيب م ما الب بت اجل زه .

أهداف المساق

 .تعرلف الب لم بمس   مع للت الصور الرقميت لجواجم ال  جت تليه في ال ي ة العم يت 

   تتس ب الب لم المعرفت الجترلت ب لعم ي ر اوس سيت في مع للت الصور م ل ت سيا الواوح  ت دلد ال واف

 ت  الد ولل ل بب ات  اغا الصور.تل ئت الصور  الد ولجر الج رتي ل

 .تتس ب الب لم المه رة العم يت في برملت العم ي ر اوس سيت اما برج مج مع للت بور مدج مل 

 تطجع الب لم ا ا قدر لاسا ما اوب  ث الع ميت في مس   مع للت الصور الرقميت 

 ئله .تتس ب الب لم مه رة ام يت في تلربت أب  ث ا ميت بجفسه لالد قب ما جد  

2برمجة المتطلب السابق        

CSCI 4317معالجة لغة البشر  22

هاا المس ق لدرس أجتمت ال وسبت الدي تجون ق درة ا ا الدع مل ما لغت البار  لميا بييا الموااييا الدفسييرار الدرتيبييت 

آللتلالج ولت لالمضمون المدع ب ب لمعجا  تم  لرت  المس ق ا ا تم يل المعرفت لتع ي  ا

ل عم ي2س ا ر ل جتري ل3س ا ر مجه  4هاا المس ق ل دوي ا ا 

3برمجة المتطلب السابق     

CSCI 4320علم التشفير  23

لاا هاا المس ق لي لد الب لم بأس سي ر ادة في مل   أما ال  سوب لالمع وم ر  لالموااييا الم ديواة هيي  الدعرليف 

ق تهيي   سي سيي ر اومييا لجم ذجييه  أس سييي ر أمييا أجتمييت الداييغيل  أس سييي ر أمييا قوااييد لالدعييرف  أس سييي ر الداييفير لتببي

البي ج ر لفه  الد ج  لال م لت ما فيرلس ر ال  سوب

 بنية البيانات والخوارزميات3برمجة المتطلب السابق     

CSCI 4310تعليم اآللة  24

  تع ي  اآللت لل ل دة تف ءته  ا سدجد جيت لما هاه البرق الدع ي  ا ا لدرس هاا المس ق السبل لالبرق الدي لمجا ما ىجله

الخوارزمي ر الليجيتب إلرراف بدلن ترراف أس س الفجرة لتجلي  البي ج ر  الابج ر العصبيت 

بنية البيانات والخوارزمياتالرياضيات والحوسبةالمتطلب السابق       
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SICT  2301برمجة الويب والوسائط المتعددة  25

تمي  DHTML  لغيت ج في  اسيجرب     XHTMLهاا المس ق لع   الب بت برملت بف ت الولم ما جهت الخ د  ب سيدخدا  

فيي الوسي ئا المدعيددة    هجدسيت المع ومي رفي الوس ئا المدعددة    اوري ء المعقّدةلدع   الب لم تيفيت اسدخدا  اتدف اتس    

تاب ء الب لم القدرة ا ا تببييب بيرامج ا دليت ل لسي ئا مدعيددة ت ي  بيئيت أهداف المس قةتصمي  لغ ر الوس ئا المدعدد

ا جدرج 

أهداف المساق

  

1برمجة المتطلب السابق      

SICT 2202أخالقيات المهنة  26

  سوب ما الج حيت الجترلت لالعم يتلرت  هاا المس ق ا ا أىجقي ر ال 

 :يهدف هذا المساق

دراست أس سي ر اتخ ذ القرارار لالبرق الجزمت ل وبو  تلا اتخ ذ  قرارار ترااي الل جم اوىجقي لماي تل ال  سيوب

ال م لييت  الخصوبييت  الدييأثيرار ا قدصي دلت لملدمييا ال  سيوب  قييواجياميا المواايييا الديي لييد  دراسيده  فييي هياا المسيي ق

سيقو  الدجميا بف ص المس م ر الدي ت جي  الفجرلت الخ بت بمس ئل ال  سوب  لالمسئوليت اوىجقيت لخبراء ا   ال  سوب

م  اييرار بواسييبت الم  ايير  م  اييرار مييا مييا الوسيي ئل المسييدخدمت فييي هيياا المسيي قاجقييت الملدمييا ب لدججولوجييي 

داىييل الفصييل  اييرلض تقدلميييت مجفييردة ل بييجب  ت  يييل قضيي ل  مرتببييت  م  اييرلا زائييرلا  مج قايي ر لمسيي ئل المسيي ق

بمواايا المس ق  لامد  ج ر

 ال يوجدالمتطلب السابق      

 

 SICT 2305تفاعل اإلنسان والحاسوب     27

إلجسي ن هاا المس ق لرت  ا ا تصمي  اوجتمت ال  سوبيت لى بيت فيمي  لخيص سيهولت ا سيدعم   لالديي هيي مفدي ح تف ايل ا

لغبيي هياا المسي ق تدراك لتصيور لدع   الب لم مب دئ مدعددة في طرق الدصمي لال  سوب لألض   سهولت الدع   لاوم ن

فيم  لدبقا ما هاا المس ق لدضما دراست أس ليم لطرق لىبوط ا مت مدع قت ب لدصمي  الم  لي في تف ايل لذاترة اإلجس ن

اإلجس ن ما ال  سوب

س ا ر  س اد ن ل جتري لس اد ن ل عم ي3دضما هاا المس ق ل

أهداف المساق

 .تعرلف الب لم بمس   تف ال اإلجس ن لال  سوب لأهميده في ت سيا جودة بج ات البرملي ر 

  تتس ب الب لم المعرفت الجترلت لمس   تف ايل اإلجسي ن لال  سيوب لمرتجي ار الدصيمي  ذل الدف ا ييت اللييدة ميا

 قجيت  الاهجيت  الجفسيت  ا جدم ايت.مخد ف اللواجم: الد

 .تتس ب الب لم المعرفت الجترلت وس ليم تقيي  مسدو  تف ا يت البرملي ر 
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  تتسيي ب الب لييم المهيي رة العم يييت فييي تصييمي  جتيي  برمليييت ذار تف ا يييت ا ليييت اللييودة  لت قييب مسييدو  ايي    مييا

 الراا لد  المسدخد .

  تف ا يت البرملي ر. تتس ب الب لم المه رة العم يت في تقيي 

2، برمجة  1برمجة المتطلب السابق 

1SICT 2305نظم إدارة قواعد البيانات  28

مقدمت في قوااد البي ج ر  جت  تدارة البي جي ر  قواايد البي جي ر العجقييت  العجقي ر ال يوليت  ت  ييل لتصيمي  قواايد البي جي ر 

  أميا قواايد PL/SQLأ  تييوأسا لبييSQLا  تييوبت لغيت أسالعجقيت  تجفا قوااد البي ج ر العجقييت بواسي

 الدوظيف ر اللدلدة لقوااد البي ج رالبي ج ر  تجتي  الم ف ر

رياضيات منفصلةالمتطلب السابق 

 

2SICT 3308نظم إدارة قواعد البيانات     29

 يل  تدارة العم يي ر  تدارة اليااترة  اليد ج  المدي اما  ا سيدرج ع ايا تدارة قوااد البي ج ر  الدصمي   آلي ر ا سيدعج  اوم

 الخبأ  قوااد البي ج ر المدوازلت

 1المتطلب السابق : نظم إدارة قواعد البيانات 

 

SICT 4307شبكات الوسائط المتعددة  30

الديي لليم أىياه  بعييا ا ادبي ر  لهد  هاا المس ق بعيرض  أس سيي ر لمفي هي   لمع ومي ر الوسي ئا ل لبييا مي  هيي العواميل

اليخلما ث  لد  ارض مراحل تبور ىدم ر الوسي ئا المدعيددة ميا ت فيون لت في ز ل ل دة جودة ارض الوس ئا المدعددة

تيفيييت جقييل الوسيي ئا المدعييددة مييا ىييج  رييبجت الوسيي ئا المدعييددة لذليي  طييرق تم يييل  ل اييغا م فيي ر الصييور لالصييورة

ىييدم ر اييبا اللييودة ل وسيي ئا جقييل الوسيي ئا المدعييددة ابيير رييبت ا جدرجيي RTPالجقييل ال قيقييي ب سييدخدا  برلتوتييو  

المدعددة

أهداف المساق:

ل طيرق تيل ميا الدم ييلارض مقدمت اا الدقجيي ر ال دل يت المسيدخدمت لدقيدل  ىدميت جقيل الوسي ئا المدعيددة ابير الايبجت 

ج رب إلا فت تلا مع لر الابالجقل الضغا 

 نظم موزعةأنظمة الوسائط المتعددةالمتطلب السابق      

 

SICT 3302أنظمة دعم القرار     31

جتي  لامل المواوا ر الد لييتلامل هاا المقرر تيفيت اىدي ر جت  المع وم ر المج سبت لدا  أب  ب القرار ما اإلدارليا

جفا لجت  المع وم ر  مخ زن البي ج ر  الجت  الخبييرة  الايبج ر الاتييتدا  القرار  ملموا ر جت  دا  القرار  اإلداري الم

تميي  لاييدمل ا ييا مج قاييت طييرق تبييولر لتببيقيي ر هيياه اوجتمييت  لتيفيييت اسييدخدامه  ل ييل مايي تل اواميي   الدييي تواجههيي  

مفي هي  المعرفيت  المسسست  لالدعرف ا ا مد  تأثير لاا المسسست ا ا بجي ء لاسيدخدا  هياه اليجت   للدضيما هياا تبيولر

 لهاه الجت  لاتدس ب الخبرة العم يت في الدعرف ا ا البرملي ر الجزمت لدا  القرار
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أهداف المساق

 

 

 دال يوجالمتطلب السابق      

 

 SICT 3309شبكات الكمبيوتر  32

 

أهداف المساق:

هاا المس ق لغبي معتي  اوريي ء الضيرلرلت ايا بج ء ق ادة ب بت اجد الب بت في ربج ر ال  سوب ل طرق اجدق   البي ج ر

ر فيي ريبج ر أم  ت ا ا الدببيقي مقدمت لابج ر ال  سوبلادمل هاا المس ق ا ا المفردار الد ليتبجيت ربج ر ال  سوب

الابج ر الم  يت ل الموسعت OSI reference modelأجتمت الببق ر م ل ال  سوب

 عمارة الكمبيوتر ولغة التجميعالمتطلب السابق       

SICT 4406األنظمة الموزعة وتطويرها  33

البي ج ر  لس ئا الجقل  اليد ج   هاا المس ق لعبي الب لم ى فيت اا مل   ربج ر ال  سوب  للامل أس سي ر الدرمي   جقل

س ا ر 4المس ق لدجون ما تم  لدبرق تلا هيج يت الجت  الموزات لتببيقه  العم يتفي الددفب لالدع مل ما أىب ء الدراسل

 .معدمدة  ثجث س ا ر جتري لس اديا ام ي

 أهداف المساق:

تتاب ء الب لم ى فيت ت فيت اا اتص  ر البي ج ر لاوجتمت الموزا

 نظم تشغيلشبكات كمبيوترالمتطلب السابق     

 

SICT 4419إدارة األعمال والتجارة اإللكترونية  34

حيث لسي ا الضيوء ا يا الل جيم لقو  هاا المقرر بدعرلف الب لم ا ا أس سي ر الدل رة اإللجدرلجيت  تيفيت بج ئه  لتدارته 

مقدمت اا لادمل المقرر ا ا المواوا ر الد ليتل رة اإللجدرلجيتالدججولوجي لالل جم اإلداري الاي ل يا بمواوع الد

الدل رة اإللجدرلجيت لاوسواق اإللجدرلجيت  تل رة الدل ئت ابر اإلجدرجي   جمي ذج الدلي رة اإللجدرلجييت لتببيق تهي   ال جوميت 

الدلي رة اإللجدرلجييت  اليدفا ا لجدرلجيي   اإللجدرلجيت  اإلاجن ابر اإلجدرج   بج ء تببيق ر الدلي رة اإللجدرلجييت  اوميا فيي

 اوام   اإللجدرلجيت بيا بعضه  البعض

أهداف المساق

  

 أنظمة الوسائط المتعددة1نظم إدارة قواعد البيانات المتطلب السابق       

SICT 3306أنظمة المعلومات  35
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لب ث هاا المقرر باجل أس س تيفيت قي   المسسست بإدارة أجتمت المع ومي ر ليدله   ب ييث لرتي  ا يا اودلار ال دل يت الديي 

لادمل المقرر ا ا مواوا ر م ددة في تدارة لسدخدمه  اإلدارليا المجفالا لواا الخبا لاإلط رار الع مت تأدلار له 

تمييت جدلييدة  اسييدخدا  اوجتمييت الموزاييت  تدارة ا تصيي  ر  تدارة مصيي در المع وميي ر  جتيي  المع وميي ر م ييل الدخبيييا وج

الدججولوجي  العم يت المسدخدمت في تبولر جت  المع وم ر  مس جدة ملموا ر العمل لجت  المع وم ر  تدارة المعرفت

 ال يوجدالمتطلب السابق      

 

SICT 4309سالمة وأمن البيانات  36

هو مقدمت ل لواجم الدقجيت لاإلدارلت العدليدة وميا لسيجمت المع ومي ر.  لقيد  المسي ق البجييت اوس سييت لفهي  المسي ئل اوس سييت  هاا المس ق

المدع قييت ب م لييت اوبييو  المع وم تيييت  لت دلييد مسييدول ر ال م لييت لا سييدل بت ل يي  ر اىدييراق اومييا  لتصييمي  مجتومييت أمييا مع وميي ر 

 وابف ر مج سبت  تدا ف الخرلق ر اومجيت لالدب يغ اجه .مدج سقت لمعقولت ذار م

 أهداف المساق:

ت للييد الب لييم بمعرفييت ريي م ت اييا مليي   أمييا لسييجمت المع وميي ر.  لدعييرض الب لييم تلييا اوجاييبت لالبييرق لالوسيي ئل لاإلجييراءار.   

سدهدفت وبو  المع وم ر  لف يص تجيراءار للغبي المس ق آلي ر ف ص لتأميا اوبو  المع وم تيت  تتدا ف لالدصدي المخ طر الم

 .م  قبل لم  بعد ال وادث  لتال  ردلد الفعل اإلدارلت لالدقجيت لمخبب ر تأميا المع وم ر

ال يوجدالمتطلب السابق    

SICT 4327شبكات كمبيوتر متقدم   37

 أهداف المساق:

دييح ل ب بيت اتدسي ب لمد بعيت المعرفيت المدعمقيت فيي هياا تلا ت للد الب بت بدراسيت موااييا مدقدميت فيي ريبج ر ال  سيوب ت 

المل  . المواايا المقدرحيت  الديي سييد  تغبيدهي  )لييس ا يا سيبيل الد دليد(: هيج ييت اإلجدرجي   برلتوتيو ر طبقيت الجقيل  

الايبجت  تدارة برلتوتو ر طبقت الابجت  الابج ر الجس جيت  جودة الخيدم ر المقدميت ميا ىيج  الايبجت  أميا الايبجت  أداء 

 الابجت  لبعض تببيق ر الابج ر.

شبكات الكمبيوترالمتطلب السابق     

 SICT 4410نظمة الذكية األ 38

  لاسييدخراج لالييجت  الملهولييتاتيييت  الييجت  الخبيييرة   الاييبج ر العصييبيت   الخوارزمييي ر الليجيييت  الجتمييت اومييدىل تلييا 

 .جت   اإلرراف الاتي  الجت  الخبيرة العصبيت  neurofuzzy   neuroevolutionالبي ج ر  لجت   هليا م ل 

أهداف المساق

لهدف المس ق ليلعل الب لم له درالت بإسدخدا  اس ليم لطرق ا ام   الاتيت. الض  لهدف المس ق لمس ادة الب ليم ليقيرر 

 اي ما ا س ليم لمجا ان لسدعمل لجوع معيا ما الدببيق ر.

 اليوجدبق المتطلب السا        

SICT 4331إدارة وهندسة المعرفة  39

لدع ب هياا المسي ق بداليت ب تداي ف لمعرفيت أس سيي ر البي جي ر  المع ومي ر لالمعرفيت لاجق تهي  ميا بعضيه  فيي تدارة المعرفيت المجتميت. 

عوامل في اوفيراد لابدجي ر لاإلبيداع المس ق لدع ب ب ورخ ص   العم ي ر لاج بر الدججولوجي  في تدارة المعرفت لتيف تس ه  تل هاه ال

في المعرفت المجتمت

 ال يوجدالمتطلب السابق      
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SICT 4423المالية االلكترونية   40

 أهداف المساق:

تدرلس مقدمت اا الد و  السرلا فيي المعي مجر ايا طرليب اإلجدرجي   لالدقجيي ر الديي سيم   بهياا الد يو  للرتي  ا يا 

رجيي  فييي الصييج ات الم ليييت لفييي الدع ييي  الميي لي  تييأثير الم ليييت الج يييت  لالفرايييت  الييدفا اإللجدرلجييي  تببيييب الدقجيييت لاإلجد

بجحي ر اوم ن  الضرائم  المص رف اإللجدرلجيت  رأس الم لي اإللجدرلجيي  المعي مجر الم لييت فيي الدلي رة اإللجدرلجييت 

 ور م لي  الفواتير اإللجدرلجيت.ا ا المسدو  الفردي لاللم اي للامل ألض   الدبرق ما مجت

 ال يوجدالمتطلب السابق      

 

SICT 4323االقتصاد الرقمي التطبيقي  41

 أهداف المساق:

توفير مقدمت ر م ت ل دغيرار ا قدص دلت ال  دثت ما لجود الدل رة اإللجدرلجيت ا ا ايدة مسيدول ر مجهي  مسيده   لالايرت ء 

ذج اواميي   الدييي تدم رييا مييا اقدصيي د الاييبجت  تدارة اجقيي ر الماييدرتيا  الد  لفيي ر لالممييوليا  للقييد  ملمواييت مييا جميي 

ا سدراتيليت  القض ل  الق جوجيت لالدقجيت للرت  المس ق ألض   ا ا الدعرلف لاتدا ف جق ط الجل ح في مسسسي ر اإللجدرلجييت 

 جيت في ا قدص د الرقمي.الدل رلت مج  لالي  تعدمد ا ا تصمي  ل تاجيل الدل رة الرقميت اإللجدرل

ال يوجدالمتطلب السابق     

  

 ( SDEV 2301مبادئ هندسة البرمجيات) .42

 

ل دييوي المسيي ق ر المواايييا الد ليييت: مقدمييت ل مفيي هي  لالبييرق لالمم رسيي ر العم يييت ال  ليييت لهجدسييت البرملييي ر  العم يييت 

مدب بي ر البرملييت  تصيمي  البرملييت  قضي ل  بجي ء الجتي    البرمليت لجم ذج العم يت البرمليت  مقدميت ايا تدارة المايرلع 

 لف صه ب إلا فت تلا الدوثيب.

 :أهداف المساق

 الدعرف ا ا مفهو  هجدست البرملي ر.فه  العم يت البرمليت للامل ذل  جم ذج العم يت البرمليت.

 فه  لتببيب المب دئ لالدقجي ر المج سبت لجل مرح ت ما مراحل تجد ج البرمليت.

2برمجة المتطلب السابق      

 

  SDEV 2303هندسة المتطلبات .43

لاييمل هيياا المسيي ق: المدب بيي ر اوس سيييت ل جايي ط ر الهجدسيييت لاجقدهيي  ببعضييه  الييبعض  ملمواييت مييا الدقجييي ر  سييدجب ط 

بي ر  لترتيبهي  حسيم لتوثيب لالد قب ما لتدارة المدجب ب ر. لد  تغبيت مل  ر أس سيت في هياا المسي ق م يل تجتيي  المدب 

 اوللولت  لتدبا المدب ب ر  لحل الدع را ر بيا المدب ب ر.

 : المساقأهداف 

 الدعرف ا ا مفهو  لدلر هجدست المدب ب ر في هجست البرملي ر. 

  ر.فه  لاتدس ب الخبرة العم يت ل دقجي ر ال  ليت  لالبي ج ر  لالبرق  لالعم ي ر لاودلار المسدخدمت في هجدست المدب ب

 توثيب لترتيم المدب ب ر حسم اوللولت  لالقدرة ا ا الدعرف لالمس ادة في حل الدع را ر بيا المدب ب ر.

مبادئ تطوير البرمجياتالمتطلب السابق    

 

 SDEV 3306تصميم وعمارة البرمجيات .44
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مع لير معم رليت البرمليي ر  الدفي اجر لقد  هاا المس ق المف هي  لالمب دئ اوس سيت لمعم رلت لتصمي  البرملي ر  أجم ط ل

بيا اج بر اللودة لمعم رلت الجت    البرق لالمداىل ال  ليت لدصمي  البرملي ر م ل الدصمي  بفجيرة الجيجوجي ر ب سيدخدا  

   لأجم ط الدصمي .UMLلغت الجماجت الموحدة 

 أهداف المساق :

الدصييمي  اليياي لدخييا اجييد امييل معم رلييت الجتيي  . تقييدل  اوجميي ط فهيي  ام يييت الدصييمي  لأهميييت معم رلييت الجتيي  .   فهيي  قييرار  

 لالدجتيم ر المعم رلت.

 فه  قرار الدصمي  الاي لدخا  ىدي ر ترتيم البرمليت المج سم

 هندسة المتطلباتالمتطلب السابق   

 

 تصميم وعمارة البرمجيات )عملي(: .45

جديي ج المخييرج اوس سييي لجييل مرح ييت مييا مراحييل ام يييت تصييمي  لييدع   الب لييم تيفيييت تببيييب الدقجييي ر لاودلار المج سييبت إل

 البرامج. لعمل الب لم اما فرلب لدصمي  جت   لاقعي لتد بت الوث ئب الخ بت به. ث  لقو  ببج ء هاا الدصمي  برملي  .

 

SDEV 4303أمن البرمجيات  46

ذج اوما ب سدخدا  البرملت الايئيت   تصمي  اميا المع وم ر اوس سيت اا اما المع وم ر   جم ذج اوما في ال  سوب   جم 

  ف يص حيدلد اليااترة   اإلادمي دار الضيمجيت    الّسييبرة ا يا اوايرار لالخسي ئرلاجهيت البيرامج اآلمجيت   البرملي ر 

  أما ا جدرجي    الدرمي  دىو  ل د ج  الموثقتتجا ء الهولّت بجدلق س جد   

أهداف المساق

 سي ر اما المع وم ر اموم  لاما مع وم ر البرملي ر ىصوب أاب ء الب بت أس

 تصميم وعمارة البرمجياتالمتطلب السابق       

SDEV 3303إدارة مشاريع البرمجيات  47

مقدمت اا تدارة الما رلا   تدارة الما رلا لأجتمت البرملي ر   ملموا ر مع للت تدارة الما رلا البرمليت   تج مل تدارة 

  تدارة لقيي  الماييرلع   تدارة تج فييت الماييرلع   تدارة جييودة الماييرلع   تدارة القييو   تدارة مليي   الماييرلع رلا   المايي

البارلت ل مارلع   تدارة مخ طر المارلع   تدارة ج م المارلع

أهداف المساق 

دلر ل الّب بيت لتابي ءلا البيرامجمرتببيت بماي راللاوامل الجّل ح اله ّمت اوىب ر الفرلدةتاب ء الب لم فه  لااح اا 

برملي رلظيفت تدارة المارلع في ال

عمارة وتصميم البرمجياتالمتطلب السابق      

SDEV 3304تنقيب البيانات  48

الموااييا الديي هياا المسي ق لعبيي الب بيت أسي ليم لتقجيي ر تجقييم البي جي ر لاسيدخدمه  فيي الدببيقي ر ا يا الواقيا العم يي

مف هي  لتقجي ر تجقيم البي ج ر   ت ضير البي ج ر   قوااد الدرابا   الدصجيف   الدلميا   ايرض الجدي ئج   تقييي  يتدرس ه

الجد ئج   تببيق ر ام يت
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أهداف المساق

 ييت لالب يث مج قات أهميت لاسدخدام ر تجقيم البي ج ر   مق رجت بيا المج هج المخد فت   اسدخدا  تجقيم البي ج ر في ال ي ة العم

الع مي

1نظم إدارة قواعد البيانات المتطلب السابق  

(SDEV 4314هندسة برمجيات لخدمات الويب  49

الهيج يت  البرملت لالولم المعدمد ا ا المعجا  ىيدم ر الوليم المعدميدة ا يا المعجيا   ا ي  الوجيود الخي ص بيال   الب يث 

 ا المعجا  الدجقيم في الولم   تم يل المعرفت لهجدسده . الوتيل الاتي الاي لعميل ت ي  بيئيت لالدس ؤ  في الولم المعدمد ا

 الولم لىدم ته  اجتمت الولم لدا  القرار لاوجتمت الاتيت في تف ال اإلجس ن ما الولم.

   تصميم وعمارة البرمجياتالمتطلب السابق      

 

SDEV 3305حص البرمجيات وتأكيد الجودة ف 50

 (validation) لالد بي  (verification) فضج اا اللواجم اوىر  ما الد قيب البرملي ر لامل جواجم اىدب ر المس ق

تقجيي ر ا ىدبي ر. اسيدراتيلي ر ا ىدبي ر: للايم ن المجيدج. مبي دئ  لمراجعيت  بم  في ذلي  ت دليد مدب بي ر ق ب يت لجىدبي ر 

ألفي   ار. اىدبي ر(State based testingالمعدميد ا يا ال  ليت ) ىدبي را . لاىدبي ر الدج ميل (Unit testing) اىدبي ر لحيدة

 ماج ت.التقرلر ل بيد  لاىدب ر القبو . اىدب ر اوجه ة لاودلار. تبولر ىبا ا ىدب ر. تدارة ام يت ا ىدب ر. تدبا لت  يلل

اييمل لظيي ئف لسييهولت ا سييدخدا  ألضيي  جوايييت البييرامج المبييورة ل المعدلييت. سييم ر جييودة البرملييي ر لتلاييمل  المسيي ق

الجقيل لالجفيي ءة لاوداء  لالديوافر. أدلاراوريخ ص لالعم يي ر لاوسيي ليم  لالموثوقييت لالسيجمت لاوميا لالصيي جت  لق ب يييت

 لاودلار لالدججولوجي . مع لير جودة البرملي ر. ام ي ر جوايت البرملي ر. ام ن العم ي ر لام ن المجدج.

 عمليتصميم وعمارة البرمجياتتصميم وعمارة البرمجيات المتطلب السابق    

SDEV 4327الطرق الرسمية في هندسة البرمجيات  51

اسدعراض اوسس الرل ايت ل برق الرسميت. ال غ ر لالدقجي ر الرسميت ل موابف ر لالدصمي   بم  في ذل  بج ء قوااد ال غت 

(syntax( ب سدخدا  القوااد )grammars لاآل )( ر الملردة جه ئيت ال  لتfinite state machines الد  يل لالد قيب .)

(. الد وليل اآلليي ال أتمديت البرجي مج assertions and proofsما الموابف ر لالدص مي . اسيدخدا  الدأتييدار لالبيراهيا )

(Automated program(  لت ولل الدصمي )design transformation.) 

 أهداف المساق :

جده ء ما هاا المس ق  سيجون لد  البجب القدرة ا ا :تجا ء موابف ر لتص مي  دقيقت رل اي  ب سدخدا  لغ ر م يل اجد ا 

OCL  Z الخ . ت  يل ىص ئص الموابف ر الرسميت لالدص مي   ل اسدخدا  أدلار لد ولل الموابف ر لالدص مي   

 المتطلب السابق : فحص البرمجيات وتأكيد الجودة 

 

SDEV 4304رمجيات متقدمة ب هندسة 52

ل ديوي هياا المسيي ق ا يا موااييا م ييل الدخبييا لدبيولر البرملييي ر  تقيدلر ال لي  لاللهييد. ميا الموااييا الدييي ت دولهي  هياا المسيي ق. 

الدخبيييا ل ماييرلع  ىييي رار دلرة تبييولر البرملييي ر  الدعييرف ا ييا تقييدلر المخيي طر لاللييودة ل برملييي ر  تجتييي  فرلييب العمييل ادارة 

الفرلب.

تصميم وعمارة البرمجياتالمتطلب السابق         
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SDEV 4302تصميم برمجيات في تطبيقات الذكاء االصطناعي  53

 تالب يث   البرمليت الموجهيهاه اوسي ليم تدضيماأس ليم البرملت المخد فت لاسدخدامه  في هجدست البرملي ر ل تببيق ته 

 لايئيت  الدرمي  ما البي ج ر   اإلط رار  البرملت ا

 أهداف المساق

لتيال  اسيدخدا  الب بيت القيدرة ا يا اىديي ر البرلقيت الصي ي ت لال غيت الصي ي ت ل يل ماي تل اليات ء ا بيبج اي تاب ء

أدلار تبولر البرملي ر في الات ء ا ببج اي

 تصميم وعمارة البرمجيات المتطلب السابق      

 

SDEV 4320وية تطوير البرمجيات للمعلومات الحي 54

ار    أ مقدمت اا المع وم ر ال يولت لحوسبت الليج ر   البرمليت الدلج مجييت  حوسيبت هيج ييت الي جث أبعي د   تعرلفي ر ا ن 

لقواايد  رمقدمت اا المصفوف ر الصغيرة لاسدخدامه  في الدلميا ل الدصيجيف   ىوارزميي  ا  أناتسدولوجرفي   لا ر 

الب قت   ربج ر الليجيت لىوارزمي ر الليج ر ج ئي ر  اوبع ديت بي ج ر هيج ي ر ثجث

أهداف المساق

الب بت معرفت اميقت اا الدقجي ر  اودلار   مفي هي  الجزميت لدبيولر برمليي ر ى بيت  تاب ءالمه   اوس سيت لهاا المس ق 

ب لمع وم ر ال يولت

 تتصميم وعمارة البرمجيا المتطلب السابق     

SDEV 4311الحوسبة المتنقلة 55

لد قيب الهدف )أي لق   أي مج ن  أي جه ز( في بيئيت حوسيبت مدجق يت. تايمل الموااييا  اوس سيتلقد  هاا المس ق المف هي  

مسيدخد  ال تدارةالبي جي ر المدجق يت  توجييه ال ي     تدارةالخدمت المدجق يت   تدارة  تالجس جيفي هاا المس ق: الابج ر  اوس سيت

ق ت )اد  تف لت جب ق ال  مت  ماي تل جال وسبت المد  اسدخداالمدجقل  ما تل لمعوق ر   IP  الـ ad hocالمدجقل  ربج ر الـ 

المدجق ت  تداىل ترددار الجقل  الما تل الص يت( لألجه ة  اسدهجك الب قت اوما

 تصميم وعمارة البرمجيات المتطلب السابق      

 

SDEV 4312جيات الوسائط المتعددة تطوير برم 56

لغ ر البرملت المرئيت   الوس ئا المدعددة المعقدة   هجدست مع وم ر الوس ئا المدعددة  برملت تببيق ر الوسي ئا المدعيددة   

تصمي  لغ ر البرملت ل وس ئا المدعددة   تصمي  الوس ئا المدعددة الموزات  هجدست البرملي ر ل وس ئا المدعددة

أهداف المساق

الب لم المعرفت الج فيت لجي لصبح مبرمج ل مبور  ل وس ئا المدعددة تاب ء

 تصميم وعمارة البرمجيات المتطلب السابق     

 

 

SDEV 4313الوكيل الذكي 57
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ء فييي الدليي رة لتييجء اولعيي ب  اسييدخدا  الييوتججترلييت الييوتجء المسييدق ون ذاتييي العج بيير الرئيسيييت فييي تججولوجييي  الوتيييل

البجييت المدع لجيت   ريبج ر الدع قيد   اسيدخدا  ىوارزميي ر سيرلعت   بجي ء ا لجدرلجيت   اسدخدا  اليوتجء فيي المي اد الع جيي

جم ذج تصرف الوتجء   لغ ر برملت الوتجء في ال وسبت المدجق ت

أهداف المساق

ا ا لغ ته ل مق ليسه لتببيق ته فه  أس سي ر تججولوجي  برملي ر الوتيل الاتي  لالدعرف

 تصميم وعمارة البرمجيات المتطلب السابق      

SDEV 4317تزامنةلمالبرمجة ا 58

ز  ا جاغ   لا جدت ر   ى بيت السيميفور   ف يص البرمليي ر المد امجيترىواغير المد امجتب ل غ راا البرملت ت مقدم

  المراقبيت   الرسي ئل الغيير مد امجيت   لغي ر البرمليت المسيدخدمت فيي البرمليت ف ص دلج ميجي   اإلثب ر   ف ص الجميوذج 

تالبرملت المد امج رالمد امجت   ىوارزمي 

أهداف المساق

هاا المس ق بم  لمس ادة الب بت في تبولر ل فه  البرملت المد امجت لاسدخدام ته ال دل ت

 والخوارزميات بنية البيانات3برمجة المتطلب السابق     

 

SDEV 4315أنظمة الوقت الحقيقي  59

هاا المس ق لرت  ا ا الدصمي  المعمي ري وجتميت اليد ج  المدمليت  تيال  الدصيمي  المعمي ري ل درتيبيت الع ميت ل جتي   فيمي  

ت لالدببيقي ر لدع ب بوظ ئفه لبرملي ته لمجوج ته الم دلت ب يث ل قب مدب ب ر الجت    لدا  ريرح المسي ق ميا ىيج  اوم  ي

في مل   المرتب ر لالمعدار الببيت لالرجل اآللي

أهداف المساق

     تاب ء الب بت أس سيي ر وجتميت الوقي  ال قيقيي لتصيميمه المعمي ري لتببيق تيه العم ييت  للصيم  الب ليم مايرلع ام يي

 تصميم وعمارة البرمجيات المتطلب السابق 

 

1EIND 2302بحوث عمليات 60

 اف المس ق:أهد

تييدرلس البييرق الجميييت لالجوايييت لالجميي ذج فييي ب ييوث العم ييي ر مييا الدرتييي  ا ييا بجيي ء الجميي ذج لح ولهيي  لتفسييير الجديي ئج

المواايا المقررة تامل الجموذج لتلل د ال  و  لفب جت  البرملت الخبيت لالص ي ت لجم ذج تدفب الابج ر  البرملت الغير 

ذج الب بور  جموذج م رتوف  جترلت المب رل رىبيت   لالبرملت المرجت  جمو

1برمجة المتطلب السابق       

CSCI 4108بحث تخرج  61

هيياا المسيي ق لييدرس للعييرف ميي  هييو الب ييث الع مييي لميي  هييي البييرق الع ميييت المسييدخدمت فييي تد بييت الدقيي رلر لتيفيييت اسييدخدا  

 يث الع ميي تليا أجي اء لمجيا العميل فيي تط رهي   تمي  أن الب ليم المراجا الع ميت للدبرق باجل مفصل تلا تيفيت تقسي  الب

لقو  بعمل مارلع لببب فيه م  درس في الم دة
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أهدف المساق

الهدف الرئيسي ل مس ق هو تاب ء الب بت اوس ليم اوس سيت لالضرلرلت لجزمت لعمل ب ث ا مي

 هندسة برمجياتالمتطلب السابق      

 

SDEV 4208 ،CSCI 4208 ،SICT 4208مشروع تخرج  62

المسي ق لب يم ميا ملموايت ميا الب بيت لبجي ء تببييب هاا المس ق لعبيي الب ليم المفي هي  اوس سييت ايا الدببيقي ر العم ييت

لقي  المارلع اجد جه لدهبرملي حقيقي ما البدالت ل جه لت

أهداف المساق

ي ر الواقعيت الجبيرةجعل الب م ق درا ا ا الدع مل ما ما رلا البرمل

بحث تخرجالمتطلب السابق       
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 ماجستير تكنولوجيا المعلومات
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 ج:ــداف البرنامـــأه
 

  :أهداف عامة 

 تلبية حاجات المجتمع الفلسطيني في مرحلة البناء، من خالل تكوين طاقم تكنولوجي متخصص. .1

 تحسين واقع البحث العلمي التطبيقي التكنولوجي الفلسطيني.  .2

 من جانب آخر.  التكامل بين الخريجين و البيئة الفلسطينية من جانب و بين الخريجين والتكنولوجيا المحوسبة المتجددة  تحقيق .3

حل المشكالت  طاعين العام والخاص بالمساعدة فيتنمية روح التكامل بين الجامعة متمثلة بكلية تكنولوجيا المعلومات و الق  .4

 المختلفة بمجال الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات. التكنولوجية التي تواجه القطاعات 

 

  :أهداف خاصة 

 مساعدة الخريجين و تيسير الفرص أمامهم لمواصلة مشوارهم العلمي في دراستهم العليا و بتكلفة أقل.  .1

 .عملهم متخصصة لمساعدتهم في تطوير مجال تطوير العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بإعطائهم معلومات .2

 مجال تكنولوجيا المعلومات.   في  يب الخريجين على البحوث التطبيقيةتدر .3

 زيادة و فتح مجاالت التعاون البحثي مع الجامعات و مراكز البحث المحلية و الدولية. .4

 تغطية النقص بالكادر األكاديمي التقني في قطاع غزة. .5

  :مجاالت العمل 

 ومات العمل واالنخراط في المجاالت التالية:يمكن لخريجي برنامج ماجستير في تكنولوجيا المعل
 

 الشركات المتخصصة في مجال صناعة البرمجيات و تكنولوجيا المعلومات 

  المتوسطةمدرسين في الجامعات والكليات 

 باحثين في مراكز األبحاث والدراسات 

 دراسة الدكتوراه في احد مجاالت الحوسبة 

 مراكز تكنولوجيا المعلومات في الوزارات 

 و الخاصة يةهلؤسسات األالم 
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 القبول:  طشرو 

 

البرنامج المقدم برنامج موجه نحو حاملي الدرجة الجامعية األولى )البكالوريوس( في علوم الحاسوب، نظم تكنولوجيا المعلومات، 

لبرنامج حسب تطوير برمجيات ،هندسة الحاسوب أو أي مجال أكاديمي أخر ذو عالقة ويتم قبول الطلبة للدراسة في هذا ا

 الشروط التالية:

أن يكون المتقدم حاصل على الدرجة الجامعية األولى )البكالوريوس( في أي من علوم الحوسبة ، بتقدير جيد على األقل من  .1

 جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطيني .

 رسها المتقدم في خطة دراسته الجامعية األولى :يجب أن تكون المواد التالية )أو ما يعادلها( ضمن المساقات التي د .2

 البرملت الايئيتObject Oriented Concepts and Programming 
 بجيت البي ج ر لالخوارزمي رData Structure and Algorithms 

 قوااد بي ج رDatabase System 

 جت  الداغيلOperating System 
 هجدست البرملي رSoftware Engineering 

 ربج ر ال  سوبComputer Network 
 

 

 متطلبات البرنامج :
 

 فترة البرنامج  1

 

ال ما الببيعي إلجه ء الدراست في البرج مج هو سجد ن ما فدرة أقص ه  ثجث سجوار بج ء ا ا قرار ما ام دة الدراس ر الع ي  

لبدوبيت ما ت يت تججولوجي  المع وم ر

 عدد الساعات المعتمدة 2

 موزات ا ا الج و الد لي أت دلميتس ات  36ودجا ما الس ا ر المعدمدة إلجه ء الدراست هو ال د ا

 18 تامل المس ق ر الد ليت تجب رلتس ات معدمدة مس ق ر 

 

 .ادد الس ا اس  المس قالرق 

 3 لالموزاتال وسبت المدوازلت  1

3 حوسبت  الولم 2

3 هجدست برملي ر مدقدمت 3

3 العم ي طرق الب ث 4

2دراس ر في الفقه 5

2 أما المع وم ر 6

2 ت  يل لتصمي  ال وغرثمي ر مدقدمت 7

 

 12س ات معدمدة مس ق ر اىدي رلت 

 6 حسم المدب ب ر الد ليتس ا ر معدمدة لألطرلحت 
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وع الثامن من الفصل يجب تسليمه قبل انتهاء آخر يوم عمل من األسب :مقترح األطروحة وملخص عن األبحاث المرجعية -

 الدراسي األول للسنة النهائية.

  عرض المقترح )كسمنار( أمام لجنة تحكيم تتكون من المشرف ومحكم أخر قبل نهاية دوام أخر يوم من األسبوع العاشر من

 .الفصل الدراسي األول للسنة النهائية

 ح بناءا على توجيهات اللجنة وإال يؤجل للعام التالي.في حالة عدم الموافقة يعطى الطالب فرصة ثالثة أسابيع لتعديل المقتر 

يسلم قبل نهاية آخر يوم عمل من األسبوع األول من الفصل الدراسي الثاني من السنة النهائية.كما تسلم  تقرير تقييم العمل: -

 .نسخة للمشرف وتقرير من المشرف عن سير العمل لمشرف الدراسات العليا بالكلية

تسلم النسخة النهائية )أربعة نسخ( من األطروحة لتحكيمها قبل نهاية آخر  يوم عمل من األسبوع الثاني  :األطروحة النهائية  -

 عشر من الفصل الثاني للسنة النهائية. 

ثالثة محكمين على األكثر و اثنين  إلىيتم إرسال األطروحة خالل أسبوع من تسليم الطالب لألطروحة  تحكيم األطروحة: -

أن يكون أحد المحكمين على األقل من خارج الجامعة. وان يتم استالم التقارير من المحكمين خالل ثالثة  على األقل . على

 أسابيع من استالم األطروحة.

 بناءا على النتيجة اإلجمالية للتقارير الواردة من المحكمين يتم التالي: المناقشة: أوالتعديل  -

 :استالم اخر التقارير. يتم تحديد المناقشة خالل أسبوعين من ايجابية 

 :يتم تحديد لجنة من الكلية وعمادة الدراسات العليا للتوصيات بناءا على نتيجة التحكيم. )تعديل، تمديد(   غير ذلك 

 
 

  :الخطة الدراسية 
 ساعة معتمدة كحد أقصى في الفصل الواحد. 11يتم اختيار المساقات حسب الخطة الموضحة بواقع 

   : ساعات معتمدة(. 2) دراسات فقهية معاصرةمساق متطلب الجامعة 

  ساعة معتمدة  في مجال التخصص. 16بمعدل  مساقات تخصص 6: يدرس الطالب مساقات التخصص 

 :ساعة معتمدة. 12مساقات اختيارية بمعدل  4يدرس الطالب  مساقات اختيارية 
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 المساقات وتسلسلها الزمني في األربعة فصول: 
 

201236 

 
 

  الفصل الثاني –سنة أولى     الفصل األول –سنة أولى  

 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر

ICTS 6302 تخصص هندسة برمجیات متقدمة  ICTS 6205 تخصص ات مستقلةطرق البحث العلمي ودراس 
ICTS 6303 تخصص أمن المعلومات  ICTS 6306 تخصص حوسبة الویب 
ICTS 6307 تخصص البرمجة المتقدمة  OPTI 6301 ( 1متطلب إختیاري) تخصص 
SHAR 6203 تخصص دراسات في الفقه  OPTI 6302 ( 2متطلب إختیاري) تخصص 

  11    11 

  الفصل الثاني  –ة سنة ثاني    الفصل األول  –سنة ثانية  
 نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر  نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر

ICTS 6204 تخصص تحلیل وتصمیم الخوارزمیات متقدمة  ICTS 6601 تخصص الرسالة 

OPTI 6303 ( 3متطلب إختیاري) 6    تخصص 

OPTI 6304 ( 4متطلب إختیاري) تخصص     

  8     
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 ات :ــالمساق   :ًاـثامن
 

 أسماء المساقات، وصفها، الهدف الخاص لكل منها:
 اسم المساق رقم المساق

 ساعة 24التخصص اإلجبارية       متطلبات                            

ICTS 6204 تحليل وتصميم الخوارزميات متقدمة 

ICTS 6205 طرق البحث العملي ودراسات مستقلة 

ICTS 6302 هندسة برمجيات متقدمة 

ICTS 6303 أمن المعلومات 

ICTS 6306 حوسبة الويب 

ICTS 6307 البرمجة المتقدمة 

ICTS 6104 الرسالة 

SHAR 6203 دراسات في الفقه 

 ساعة 12التخصص اإلختيارية       متطلبات                       

ICTS 6301 ال وسبت المدوازلت لالموزات 

ICTS 6310 البرق الرسميت في هجدست البرملي ر 

ICTS 6312 اىدب ر ا سدخدا  البرملي ر 

ICTS 6313 تف ال اإلجس ن لال  سوب 

ICTS 6314 ام ن اللودة ل برملي ر 

ICTS 6317 الوتيل الاتي 

ICTS 6318 هجدست البرملي ر الموزات 

ICTS 6321 الولم الد ليت 

ICTS 6322 برملت تببيق ر الموب لل 

ICTS 6323 اوجتمت الاتيت 

ICTS 6324 المع وم تيت ال يولت 

ICTS 6325 تسدراج ع لالدجقيم اا الوث ئب 

ICTS 6326 حوسبت س  بيت 

ICTS 6331 الابج ر العصبيت 

ICTS 6333   الدعرف ا ا اوجم ط 

ICTS 6336 الرؤلت ب سدخدا  ال  سوب   

ICTS 6338 مع للت الصور 

ICTS 6341 افيرالد 

ICTS 6343 هجدست لتدارة المعرفت  

ICTS 6344 تجقيم البي ج ر 

ICTS 6352 ال وسبت الموزات لالعجقودلت 

ICTS 6354 اجتمت الوس ئا المدعددة 

ICTS 6356 اجتمت مع وم ر مدقدمه 

ICTS 6361 (1) مواايا ى بت في تججولوجي  المع وم ر 

ICTS 6362 (2) مع وم رمواايا ى بت في تججولوجي  ال 
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 ات:ــف المساقــوص

  (SHAR 6203) دراسات في الفقه 

ضوابط الربح في الفقه اإلسالمي وتحديده، أعمال التمويل واالستثمار التي تتعامل بها البنوك اإلسـالمية 
ختيار عدد من القضـايا المعاصـرة ، امستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق،نظام التأمين بأنواعه

 .دة بشكل مستمرالمستج

  (ICTS 6301 الحوسبة المتوازية والموزعة ) 

يعطي هذا المساق الخبرات الخاصة في الحوسبة الموزعة و المتوازية. يعطي معلومـات عامـة عـن 
أجهزة الحاسوب الموزعة والمتوازية. يتطرق المساق إلى مواضيع مثل عمـارة ، لغـات ، بيئـات ، 

 يركز المساق على فهم الحوسبة باستخدام أم.بي.أي.واتصاالت البرمجة المتوازية.  و

  (ICTS 6302) هندسة برمجيات متقدمة  

يحتوي هذا المساق على مواضيع مثل التخطيط لتطوير البرمجيات ، تقـدير الحجـم والجهـد . مـن 
المواضيع التي يحتويها هذا المساق. التخطيط للمشروع ، خيارات دورة تطوير البرمجيـات، التعـرف 

 تقدير المخاطر و الجودة للبرمجيات ، تنظيم فريق العمل إدارة الفريق. على

  (ICTS 6204) تحليل وتصميم اللوغرثميات متقدمة 

قواعد و التقنيات المستخدمة في تصميم لغرثميات الحوسبة. يتضمن المساق المواضيع التالية: البرمجـة 
يب بيانـات متقدمـة ، لوغرثميـات لألنظمـة الديناميكية ، البرمجية الخطية ، الطرق الطموحة ، ترك

المتوازية ، العمليات المعتمدة على المصفوفة ، لغرثميات الرسومات ، مشاكل الشـبكات ، اللغرثميـات 
 ، لغرثميات المثالية. اللغرثميات الحديثة المتعلقة باالنترنيت و الويب. ةالتقريبي

 (ICTS 6303)  امن المعلومات  

، المصادر ، معايير األمن. عمليات األمن و  ةمن البيانات ،  التوجيهات التنظيميمقدمة ، الهدف من األ
، إستراتيجية تحـدي أخطـار امـن ممارسة تقديِر الخطر الرئيسيِةامن المعلومات ، الخطوات المهمة 

ت المعلومات ، عمارة امن المعلومات . تطوير األنظمة ، حماية األنظمة ، األمن الشخصي ، امن البيانا
 ـ امن األعمال. مراقبة امن المعلومات .

 

  (ICTS 6205) طرق البحث العلمي 
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هذا المساق يعطي الطالب طرق ووسائل البحث العلمي. هذه خطوه تمهيدية لتحضير الطالـب لكتابـة 
 رسالة الماجستير.

 (ICTS 6306)  حوسبة الويب  

مارة المعلومـات ، بوابـة المسـتخدم ، يركز المساق على تطوير قواعد البيانات المرتبطة بالويب ، ع
 العمليات بين السرفير و المستخدم. 

  (ICTS 6317) الوكيل الذكي  

العناصر األساسية في تكنولوجيا الوكيل. نظرية الوكيل الذكي ، وكيل األلعاب ، الوكيـل الـذكي فـي 
، هياكل عمليات المفاصـلة و  التجارة االلكترونية و المزادات االلكترونية ، برامج المزادات االلكترونية

التعاون ، عوج الشبكات ، لغرثميات التخطيط ، لغات المسـتخدمة فـي الوكيـل الـذكي ، هيكليـات 
 المستخدمة في الوكيل الذكي ، الوكيل الذكي المتنقل.

  (ICTS 6331) الشبكات العصبية:  

أساسيات البرمجة التطويريـة . أساسيات انظمة الشبكات العصبية ، خيارات تطبيق الشبكات العصبية . 
أساسيات األنظمة الضبابية، تطبيق األنظمة التطورية ظ التطبيقات المستخدمة في البرمجة التطويريـة. 

 الشبكات العصبية الهجينة. دراسة حاالت في الشبكات العصبية و البرمجة التطورية.

 (ICTS 6333) التعرف على األنماط  

ظرية اتخذ القرار اإلحصائية ، التصنيف المتكيف ، التعلـيم بإشـراف و يعطي هذا المساق مقدمة عن ن
غير إشراف . األنواع المختلفة من انظمة التعرف على األنماط. اختيار الميـزات ، أجـزاء القـرار. 
تطبيقات التعرف على األنماط مثل التعرف على أنماط األحرف ، التعرف على أنماط الكالم و التعرف 

 ن بعد. على األنماط ع

  (ICTS 6336) الرؤية باستخدام الحاسوب 

إنشاء الصورة ،  اإلضاءة ، اللون الكاميرات ، العدسات. ، تحديد الصورة ، التجزيء باستخدام القيمـة 
المفردة ، الهندسة اإلسقاطية ، الميزات المحلية و العامة ، التعرف على الجسم ، استخراج الشكل مـن 

 ،   تكوين شكل ثالثي األبعاد ، المنظور من عدة اتجاهات.الظل ، الحركة و التدفق 

 (ICTS 6338) معالجة الصور 
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على التقنيات الرقمية. تشمل المواضيع : المعالجة الرقمية ، تحسـين  زمبادئ معالجة الصور مع التركي
يـل الصور ، تقطيع الصور ، استخدام تحويل  فورير ، تنقية الصور ،  إعادة تكـوين الصـور ، تحل

 الصور بواسطة الحاسوب. تطبيقات معالجة الصور.

  (ICTS 6341)  التشفير 

التقنيات القديمة في التشفير ، الشفرات من خالل الكتلة و التسلسل، تشفير المفتاح العام ، التحقـق مـن 
تشـفير ، الدخول ، إدارة المفاتيح ، التوقيع االلكتروني ، البنية التحتية للمفتاح العـام ، بروتـوكالت ال

 المشاركة السرية ، امن الريد  االلكتروني ، امن شبكات االنترنيت ، امن الويب ، الحوائط النارية. 

 (ICTS 6343)  إدارة و هندسة المعرفة 

خصائص المعرفة ، مبادئ الحصول على المعرفة ، مصادر المعرفة ،  عمليـة اكتسـاب المعرفـة ، 
معرفة ، التعلم و قياس األداء في  االقتصاد المبني على المعرفة عمارة انظمة المعرفة ، أدوات هندسة ال

،  دورة حياة المعرفة ، إدارة المعرفة ،  ميكانيكية إدارة المعرفة ، العالقة بين ثقافة المؤسسـة وإدارة 
 المعرفة ، تطبيق إدارة المعرفة.

  (ICTS 6344) تنقيب البيانات:  

قيب البيانات ، عمليات تنقيب البيانات : التصـنيف ، التجميـع ، مقدمة عن تنقيب البيانات ، مدخالت تن
االرتباطات ، االختصارات . تقيم مشاريع تنقيب البيانات ، تطبيقات تنقيب البيانات ، تنقيب البيانـات و 

 المجتمع.

  (ICTS 6356) أنظمة معلومات متقدمة: 

هة نظر تاريخيـة ، هيكليـة انظمـة دارسة انظمة المعلومات في المؤسسات. انظمة المعلومات من وج
المعلومات ، تكنولوجيا أنظمة المعلومات ، تخطيط لتطبيقات انظمة المعلومـات ، تطـوير األنظمـة ، 

 الحوسبة للمستخدم ، انظمة دعم القرار ، إدارة مصادر انظمة المعلومات.

 (ICTS 6313) تفاعل اإلنسان و الحاسوب  

 ، اسـتعارة العقليـة واالسـتعارةالمعرفـة ، االنتباه ، الذاكرة ،  مقدمة ، اإلدراك اإلنساني ، العرض 
و النماذج التصويرية. اإلدخال واإلخراج في تفاعل اإلنسان و الحاسوب. إشـكال االتصـال،  العرض 
، دعم المستخدم و المعلومات عند الطلب. التصميم للعمل الجماعي و البيئـة االفتراضـية.  ذنظم النواف

 ل االستخدام. تصميم انظمة تفاعل اإلنسان و الحاسوب. التصميم من خال
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  (ICTS 6352) الحوسبة الموزعة والعنقودية 

نظره عامة على الحوسبة الموزعة  في المؤسسات. مشاريع الحوسبة الموزعة فـي العـالم، تحـديات 
وزعة. اإلطـار الحوسبة الموزعة ، عمارة الخدمات الموزعة . مبادئ الخدمات التي تقدمها الحوسبة الم

العام لخدمات الويب. الحوسبة المتوازية المعتمدة على التوزيع.  مشاكل المتعلقة بالحوسـبة الموزعـة. 
 الحوسبة العنقودية ، البرمجيات، أدوات البرمجيات للبرمجة العنقودية.

 (ICTS 6354)  انظمة الوسائط المتعددة 

تطبيقات الوسائط المتعددة. كمـا يغطـي المسـاق  و تطبيق  مالمساق يغطي المفاهيم األساسية في تصمي
انظمة الوسائط مثل: عرض الوسائط تقنيات ضغط ملفات الوسائط ، ترميز  مالقضايا المتقدمة في تصمي

 ملفات الوسائط ، إدارة البيانات ، االتصاالت.

 (ICTS 6360)  مواضيع خاصة في تكنولوجيا المعلومات  

يع المطروحة حاليا في تكنولوجيا المعلومات. محتوي المساق يتغير مصمم المساق لدراسة بعمق المواض
 حسب التطورات التي تحدث في مجال تكنولوجيا المعلومات.

  (ICTS 6310 )الطرق الرسمية في هندسة  البرمجيات 

دور الطرق الرسمية في هندسة البرمجيات،خصائص  القواعد المنطقية ، القواعد األساسـية ، التأكـد ، 
 د أدوات لغة زد وأنظمتها، الوصف باستخدام الجبر ، عائلة ماو بي جي في البرمجة.لغة ذ

  (ICTS 6312) اختبار االستخدام البرمجيات  

مقدمة عن اختبار االستخدام ، اختيار النوع الصحيح ، وضـع األهـداف ،  أهـداف األداء و أهـداف 
ة المختبرين ، جمع المعلومـات ، وضـع اإلجراء ، اختيار األشخاص، تحضير مواد االختبار ، مراقب

 السيناريوهات، تحليل النتائج.

 (ICTS 6314)  ضمان الجودة للبرمجيات  

المبادئ والتعريف ، اإلجراءات القياسية ، معايير الوثائق ، معايير التصميم ، النشاطات المستخدمة فـي 
مواضيع أخرى. ضمان الجودة فـي ضمان الجودة ، العالقة بين ضمان الجودة للبرمجيات و الجودة في 

 جميع مراحل عمل البرامج.
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  (ICTS 6318 ) هندسة البرمجيات الموزعة 

مفاهيم وخصائص األنظمة الموزعة ، القضايا التصميمية في البرمجيات الموزعة ، مفاهيم التكنولوجيـا 
االت ، خدمة الموقـع ، الوسطية. لغة البرمجة الغير متجانسة. تعريف المعلومات الغير متجانسة، االتص

 دورة حياة الخدمة ، امن انظمة البرمجيات الموزعة. 

  (ICTS 6320) تطوير خدمات الويب 

الحاجة إلى نظام اكس أم إل في خدمات الويب، عمارة نظام اكس أم  إل في خدما الويب ، التكنولوجيـا 
ر النظام ، امن النظام ، تصميم المستخدمة ، تطبيق نظام مصغر لخدمة الويب باستخدام اكس أم إل ، نش

 نظام اكس أم إل لتطبيقات الويب.
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 ،،،مت حبمد اهلل تعاىل

 

 

 

 

 

  


