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  مقدمة •
ــم تقنيـــــــة املعلومـــــــات ــة امللـــــــ   يعتـــــــق قســـــ ــوم احلاســـــــب واملعلومـــــــات يف جامعـــــ ــة لوليـــــــة علـــــ ــم اخلقســـــــام ام ســـــ أحـــــ

ــت ما   ســـــــعوأ، وهـــــــو أوه قســـــــم جـــــــامعم يف هـــــــ ا التديـــــــ  للسالدـــــــات يف امل لوـــــــة العر يـــــــة الســـــــعوأية  ولقـــــــم   اســـــ
ــام  ــام ١٤٠٨القســـــــم يف عـــــ ــات احلاســـــــب، ويف عـــــ ــم تسديقـــــ ـــ  ـــــــي مســـــــ و قســـــ ـــتم ت 1425هـــــ ــا  هـــــ ــ ا  احلـــــ ــري  ملســـــ  يـــــ

طالدـــــة يف  ـــــرومي الدوـــــالوريوخ، وقـــــم  لـــــ  عـــــمأ خر ـــــات القســـــم منـــــ   700يتجـــــاو  عـــــمأ السالدـــــات احلـــــا  يف القســـــم 
ــ   ــة التــــــــمري  ومــــــــ  يف حو  ــــــــ  مــــــــ  الســــــــعوأ ت يف  2276افتتاحـــــ خر ــــــــة، لــــــــ ل   ــــــــم أس معنــــــــم ع ــــــــوات هي ـــــ

  .مولة ه  م  خر ات ه ا القسم املعساءالولية أو العامالت يف القساعات التقنية املدتلفة يف ال
يع ــــــق يف القســــــم  دــــــة مــــــ  ع ــــــوات هي ــــــة التــــــمري  وا ا ــــــرات املتدييــــــات، اللــــــوا  يقــــــمم  أف ــــــق تعلــــــيم 
يف جمـــــاه تقنيـــــة املعلومـــــات للسالدـــــات  ك ـــــا يســـــاا  يف تعميـــــم  ي ـــــة الع ـــــق الد  ـــــم والـــــ  تت ـــــ   جمـــــا ت اأار  وهنمســـــة 

 .ا تيا ت والشدوات وهنمسة القجميات واملعرفةالدياوت،  
إنــــــ  يف اــــــق ت ــــــريات جمــــــاه احلوســــــدة وانــــــمماج ا مــــــ  ا ــــــا ت املدتلفــــــة أ ــــــد   يــــــ  تقنيــــــة املعلومــــــات مــــــ  

ــق ــة م ـ ــات العامليـ ــا أس ا ي ـ ــاأةم  ك ـ ــام   ـــم أو أكـ ــ ايا يف أك قسـ ــة  ـ ــة والقا  ـ ــة والفاعلـ  (ACM) ا ـــا ت احليويـ
ــات تعتـــــق   (IEEE)و ــ ايا  ـــــ   التدييـــ ــة  ـــ ــا والقا  ـــ ــات املعـــــصا  ـــ ــ  التدييـــ ــات مـــ ــة املعلومـــ يـــــ  تقنيـــ

ــة لل وســــــــدة  إس  ــــــــرومي ماجســــــــتري العلــــــــوم يف تقنيــــــــة املعلومــــــــات ي ــــــــما إ  تمويــــــــم المارســــــــة  ســــــــ  تقنيــــــــة  اخلكاأةيـــــ
ــا ت ــمم جمـــــ ــة تقنيـــــــة،   ـــــ ــة معلوماتيـــــ ــيلة وتيـــــــ يم أنن ـــــ ــا  أ ـــــ ــاهم يف تقـــــــمل أ ـــــ ــمأ  يف  املعلومـــــــات، والـــــــ  تســـــ متعـــــ

القســــــــام احلوــــــــومم وامــــــــات  هــــــــ   اخلســــــــ  تشــــــــ ق أراســــــــة متع قــــــــة يف أســــــــ  قواعــــــــم الديــــــــاوت املتقممــــــــة، وعلــــــــوم 
الشــــــــدوات وا تيــــــــا ت، وأمــــــــ  املعلومــــــــات، وعلــــــــوم الويــــــــب والديــــــــاوت ال ــــــــد ة واملصا ســــــــة  ك ــــــــا يشــــــــ ق الــــــــقومي 

ــة ــة و  مــ ــة، والــــ  ت ســــم جوانــــب هامــ ــررات ا ختياريــ ــ  املقــ ــم مــ ــة الســــو  يف العميــ ــة، وســــم حاجــ ــات تن ويــ ــوير قساعــ  تســ
ا لـــــم مـــــ  احللـــــوه التقنيـــــة  ومـــــ  أم لت ـــــا، احلوســـــدة الســـــ ا ية، وتنقيـــــب الديـــــاوت املتقـــــمم، وتقنيـــــات اخللعـــــا  والوســـــا   
املتعــــــــــمأ ، والتقنيــــــــــة احليويــــــــــة، و رجميــــــــــات ا واتــــــــــت ا  ولــــــــــة واخلج ــــــــــم  الالســــــــــلوية، والويــــــــــب الم ليــــــــــة، واحلوومــــــــــات 

ة، والتعلــــــيم ا لوــــــصوا، وتفاعليــــــة اإلنســــــاس واحلاســــــو ، والتجــــــار  اإللوصونيــــــة، ومعا ــــــة الل ــــــة العر يــــــة، واأار  اإللوصونيــــــ
  .املشاري  املتقممة

إس الـــــــقومي يقـــــــمم فر ـــــــة فريـــــــم  مـــــــ  نوع ـــــــا وينهـــــــق المارســـــــة للتـــــــموأ  وـــــــق  ـــــــا هـــــــو جميـــــــم يف جمـــــــاه تقنيـــــــة 
 ـــــ وك ا ختيـــــات وامـــــق  يف تقنيـــــة املعلومـــــات وا  ـــــرا  يف مننومـــــة املعلومـــــات، ك ـــــا يـــــوفر الدي ـــــة املناســـــدة لالحتوـــــا  

ــة  ــارات الد  يـــــ ــافة ا  امل ـــــ ــاه  إل ـــــ ــ ا ا ـــــ ــة يف هـــــ ــ ا  ـــــــمور  ســـــــيمعم املعرفـــــ ــ ا التديـــــــ   وهـــــ الد ـــــــي العل ـــــــم يف هـــــ
ــري  ــ ل  فـــــــت  فـــــــرت وايفيـــــــة ل ـــــ ــر يف  ســـــــر جـــــــوأ  اخلأاء الـــــــوايفم لل وافـــــــات، وكـــــ للمارســـــــة، وهـــــــ ا لـــــــ   لـــــــ  اخللـــــ

 .وأعم ر أ  اخلع اه فاتاملوا
ــام  ــت ما  الـــــــقومي يف عـــــ ــة ه وقـــــــم 1435  اســـــ ــم المراســـــ ــة ع 61انتن ـــــــي ا  مقاعـــــ ــ   لــــــــ  طالدـــــ ــو منـــــ لـــــ

ــرم و ننتنـــــر 22 رجـــــي  الوقـــــي ــام املنيـــ ــة العـــ ــة حـــــا  ايـــ ــام  15 ـــــر   طالدـــ ــم اخلوه للعـــ ــق المراســـ ــة الفيـــ ــة  ن ايـــ طالدـــ
ــا    و1438/39 ــاركات قـــــم ســـــجلي طالدـــ ــم مشـــ ــة ت القســـ ــن   يـــ ــة يف املـــ ــ  فاعلـــ ــة  واقـــ ــة املف رســـ مترات و ا ـــــالت العل يـــ

ــة ــاركيكــــــ ل      ســــــي أورا    يــــ ــات الــــــقومي يف  شــــ ــةطالدــــ ــا  لوليــــ ــات العليــــ ــة المراســــ ــة لسلدــــ ــا قة الد  يــــ حيــــــي  املســــ
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ــ ــ ــتري و كـــــ ل  اخلو حيـــــل  علـ ــتو  املاجســـ ــة علـــــو مســـ ــة   يـــ ــرر خلف ـــــق ورقـــ ــا م  وه موـــ ــو جـــ ــم علـــ ــروم   ـــ أف ـــــق مشـــ
  .و ال  انعقمت لسنتر علو التوا مستو  املاجستري  

  اسم الدرجة العلمية •
 .ماجستري العلوم يف تقنية املعلومات ❖
  لغة التدريس يف الربانمج •

  ا  ليمية الل ة ❖
  الربانمج  تعديلأمهية ومسوغات  •

ــــــة   1 ــــــ م  امل لوـ ــــــق الـــــــ ك تشـ ــــــور ا ا ـ ــــــرار للتسـ يف جمـــــــا ت التسديقـــــــات ال كيـــــــة الـــــــ   لـــــــي جمـــــــا ت احلوســـــــدة ننـ
ــة واحلوســــــدة الســـــ ا ية واملــــــمس ال كيــــــة  ــا نســــــعو يف هــــــ ا الـــــقومي لســــــم حاجــــــة ســـــو  الع ــــــق احلــــــا  املتنقلـــ فإننـــ

 .يف ه   ا ا ت التقنية ا ميم  يف جماه تقنية املعلومات   تديياتلل  واملستقدلم
ــة  2 ــمم الـــــقومي فر ــ ــة يقــ ــاأ املعـــــريف يف امل لوــ ــات ويـــــنعة ا قتيــ ــم  يف تقنيـــــة املعلومــ مـــــ  حيــــي رفـــــم  تعلي يـــــة فريــ

الســــــــو   لوفــــــــاءات املــــــــموأ  لــــــــقات وم ــــــــارات تتناســــــــب مــــــــ  التســــــــور التقــــــــ  يف جمــــــــا ت احلوســــــــدة املتنقلــــــــة 
 .واحلوسدة الس ا ية واملمس ال كية

ــ  3 ــ ــم يسـ ــرا  يف مننومــــــة الد ــــــي العلــــــم  السالدــــــات اهم الــــــقومي يف تعميــــــم الع ــــــق الد  ـــ ل ــــــم ويشــــــج  يف ا  ـــ
ــام يف  ــا ت  ات ا هت ـــــــ ــة يف ا ـــــــ ــموأ  ســـــــــتجمات الد  يـــــــ ــق والتـــــــ ــا وعامليـــــــــا للتوا ـــــــ يف هـــــــــ ا التديـــــــــ  لليـــــــ

 (القومي )جما ت احلوسدة املتنقلة واحلوسدة الس ا ية واملمس ال كية
 .القومي الشراكة الد  ية وا ت عية واليناعية م  قسام اخلع اه واملنسسات احلوومية يف امل لوةيعم    4
 رؤية الربانمج •

 .قياأات منهلة وطنياَ وعاملياَ يف جماه تقنية املعلومات والد ي العل م وخممة ا ت   إعماأ
 رسالة الربانمج •

ــاء  ي ــــــــة تعلي يــــــــة إ ماعيــــــــة إلعــــــــماأ خر ــــــــات متدييـــــــات يف جمــــــــاه تقنيــــــــة املعلومــــــــات، يت ــــــــتع   وفــــــــاء   إنشـــــ
الــــــة ووج ــــــة علــــــو مســــــتو  وطــــــ  مت يــــــم ، ومعرفــــــة عل يــــــة، ,وم ــــــارات تسديقيــــــة، ليســــــاا  يف تقــــــمل حلــــــوه تقنيــــــة فع

 .وإقلي م وعاملم
 أهداف الربانمج •

 :، م  خالهتسوير وتن ية وتعميم المراسات العليا يف جماه تقنية املعلومات .1
تقـــــمل هيوـــــق معـــــريف تقـــــ  يـــــموأ الـــــمارخ   ـــــارات الت ليـــــق, والتيـــــ يم , والدنـــــاء واليـــــيانة واإلأار  حللـــــوه  •

 .تقنية يف املنن ات
يســـــــ   لل تديـــــــ   ختيـــــــار مســـــــار الرســـــــالة )الد ـــــــي العل ـــــــم( أو املشـــــــروم يف  تقــــــمل مـــــــن ي أراســـــــم •

 .جماه تقنية املعلومات
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 .ت مت يم  وفق أعلو املعايرياءالل جت    وف  توفري خر ات •
 :، م  خالهإنشاء فرت وطنية لالقتياأ املعريف ع  طريق أتسي   ي ات  ي وتعلم .2

 . ملستجمات م  التقنيات احلمي ة تعريف  لتسوير ال ات ع  طريق  تشجي  المارسات •
 .أتسي  معارا إ ماعية ةو   ويل ا إ  مشاري  جتارية يف حا نات للتقنية •
ــة • ــ  المارســ ــة متوــ ــات   يــ ــنمترات والنــــموات  أتســــي  جم وعــ ــاركة يف املــ ــة واملشــ ــاطات   يــ ــ  نشــ ــ  تنفيــ مــ

 .ا لية واإلقلي ية والعاملية

 الربانمج خمرجات •
  :املعرفة والفهم .1

 .املتقممة املعلومات يةتقنمعارا و ت املشوالت  ستدمام  القمر  علو ❖
ــوه املناســــــــدة ❖ ــمر  علــــــــو و ــــــــت احللـــــ ــة املعلومــــــــات املتقممــــــــة يف  القـــــ ــا  ســــــــتدمام معــــــــارا تقنيـــــ ملشــــــــولة مـــــ

 .تسديقات جميم  ومستقدلية
  :املهارات الذهنية .2

 .تقمل مقرات ومسوغات لل لوه والتياميم املقصحةة و احللوه التقنية املناسدالقمر  علو تي يم   ❖
   .احللوه التقنية املقصحةالقمر  علو  ليق وتي يم أأوات لتقييم أأاء  ❖
ــق الد  ــــــم ❖ ــمر  علــــــو الت ليـــ ــم  القـــ ــا ي والتو ــــــيات العل ـــ ــاركت ا واســــــتدالت النتـــ ــ  العل ــــــم  ومشـــ مــــــ  ا ت ـــ

 .المو ا لم و 
  :املهارات املهنية والعملية .3

يف ا ــــــا  القــــــرار و ا ــــــاأ احللــــــوه و معــــــارا تقنيــــــة املعلومــــــات م ــــــارات و القــــــمر  علــــــو اســــــتدمام وتسديــــــق  ❖
 .توايت التقنيات احلمي ة يف  ل 

 .واستدالت النتا ي احللوه التقنية تسوير القمر  علو ❖
 املهارات العامة .4

 .الع ق يف جم وعات ألناء ةالع ق ا  اعم الفعالالقمر  علو استدمام م ارات  ❖
 .املتدي  والعاما   ور  ق  فعالية شف يا وكتا ياَ م  القمر  علو التوا ❖

 املستفيدون من الربانمج •
 القسام الي م ❖
 قسام الد و  ❖
 القسام اليناعم ❖
 القسام التجارك ❖
 قسام ا تيا ت ❖
 .املموأ للتسديقات التقنية ال كية م اه شركة علم القسام امات ❖
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 فرص التوظيف املتاحة •

ــم ــام  ــــــا القســـ ــام  أو ـــــ ي أراســــــة قـــ أس هنــــــا  طلـــــب كدــــــري علــــــو   حتياجــــــات الســـــو   م2017يف مسلــــــ  العـــ
ــتري ــة  العلـــــوم  ـــــرومي ماجســـ ــ  أم لـــ ــ   المرجـــــة، ومـــ ــة ملـــــ    ـــــق هـــ ــا  شـــــواغر وايفيـــ ــات، حيـــــي أس هنـــ ــة املعلومـــ يف تقنيـــ
  :الواا ت املتاحة

 .(واا ت إشرافية علو تقنية املعلومات )ممير ❖
 .واا ت لللم ومي  م الننم ❖
 .(كدري مقجمر-واا ت القجمة )مقمي ❖
ــا ت م نــــــــمخ  رجميـــــــــات ❖ ــدة ا واــــــ ــا ت احلوســــــ ــات التقنيـــــــــة يف جمــــــ ــات ال كيـــــــــة و للتسديقــــــ ملتنقلـــــــــة و التسديقــــــ

 .احلوسدة الس ا ية
 .يف جماه احلوسدة الس ا ية  أخيا م قواعم  ياوت ❖
 .(واا ت مش لم وأخيا م الشدوات )كدري أخيا م شدوات ❖
ــا م معلوماتيـــــــــة ❖ ــتدمامات   ـــــــــ ية , واـــــــــا ت أخيـــــــ ــيم الوـــــــــصوا  ســـــــ ــة )ننـــــــــم تعلـــــــ حووميـــــــــة , تعلي يـــــــ

 .(التمريب يف املنسسات
 .مسور ويب ووسا   متعمأ  ❖
ــ  املعلومــــات ❖ ــا م أمــ ــة، واــــا ت أخيــ ــرامي اخلمــــ  ال كيــ ــور  ــ ــدوة،  (مســ ــام والشــ ــات الننــ ــق اخصاقــ ــمير اتــ مــ

 .( حي ل رات، للق أم ، مراقب أم ، وغريها 
  شروط القبول •

ــافة إ   ❖ ــعوأية والقواعـــــــم إ ــــ ــات الســــ ــا يف ا امعــــ ــات العليــــ ــة املوحـــــــم  للمراســــ ــوارأ  يف الال  ــــ ــوه الــــ ــرو  القدــــ شــــ
واإلجــــــراءات التنني يــــــة والتنفي يــــــة للمراســــــات العليــــــا يف جامعــــــة امللــــــ  ســــــعوأ فــــــإس القســــــم يشــــــص  لاللت ــــــا  

 : لقومي التا 
ــ  1 ــ ــة امللـــــ  سـ ــالوريوخ مـــــ  جامعـــ ــلة علـــــو أرجـــــة الدوـــ ــا أس توـــــوس املتقممـــــة حا ـــ ــة معـــــصا  ـــ عوأ أو أك  جامعـــ

يف   يـــــــــ  تقنيـــــــــة املعلومـــــــــات, أو ننـــــــــم املعلومـــــــــات, أو علـــــــــوم احلاســـــــــب ا  , أو هنمســـــــــة القجميـــــــــات أو 
، و  يقدــــــق  يــــــ  احلاســــــب الص ــــــوك، و يــــــ  أراســــــة املعلومــــــات، و يــــــ  ننــــــم هنمســــــة احلاســــــب ا  

  .املعلومات اإلأارية
ــوس املتقممـــــة حا ـــــلة علـــــو تقـــــمير   2  ، و عـــــمه   يقـــــق علـــــو اخلقـــــق يف مرحلـــــة الدوـــــالوريوخ(  جـــــمار  جيـــــم)أس توــ

 .أو ما يعاأل  (75/5 3)ع  
ــة حا ـــلة  3 ــة   أس توـــوس املتقممـ ــة علـــو أرجـ ــة اإل ليميـ  (TOFEL-IBT) يف التوفـــق علـــو ا نصنـــي( 61)يف الل ـ

   .يعاأ ا  أو ما 
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فـــــــاعلو يف ا ـــــــمء الو ـــــــم  ختدـــــــار القـــــــمرات للجـــــــامعير أو  (70)علـــــــو أجـــــــة  ةأس توـــــــوس املتقممـــــــة حا ـــــــل  4
 .GRE يف ا مء الو م  ختدار (144)

 متطلبات احلصول على الدرجة •
 خيار املقررات والرسالة ❖

o   وحم  أراسية م  مقررات املاجستري (28)أس جتتا  السالدة. 
o نجاح إمتام رسالة املاجستري . 

 الدراسيةخيار املقررات  ❖
o   مت  نة مشروم الد ي وحم  أراسية م  مقررات املاجستري (36السالدة )أس جتتا. 

 

 :اهليكل العام للربانمج •
 خيار املقررات والرسالة ❖

o ( وحم  أراسية إ افة إ  28عمأ الوحمات املسلو ة  )(وحمات أراسية ل6 ) لرسالة علو الن و التا: 
 الوحدات املطلوبةعدد  عدد املقررات نوع املقررات 
 وحم  أراسية  (16) 6 مقررات إجدارية 
 وحمات أراسية  (12) 4 مقررات اختيارية 

 وحمات أراسية  (6) 1 الرسالة 
 ( وحدات للرسالة6وحدة دراسية + ) (28) 11 اجملموع

 خيار املقررات فقط ❖
o ( وحم  أراسية 36عمأ الوحمات املسلو ة  ) علو الن و التا مت  نة مشروم الد ي: 

 عدد الوحدات املطلوبة عدد املقررات نوع املقررات 

 وحم  أراسية  (15) 5 مقررات إجدارية 
 وحم  أراسية  (15) 5 مقررات اختيارية 
 وحمات أراسية  (6) 2 مشروم الد ي 

 وحدة دراسية  (36) 12 اجملموع
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  : اخلطة الدراسية للربانمج •
o املقررات والرسالة خيار 

  املستوى األول ❖
 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر  رقم املقرر ورمزه م

  (0+3) 3 طر   ي     505 1

  (0+3) 3 موا ي  متقممة يف تقنيات الويب     502 2

  وحدات دراسية (6) اجملموع 
 املستوى الثاين ❖

 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر  رقم املقرر ورمزه م

  (0+3) 3 ( ١مقرر اختيارك )    .… 1

  (0+3) 3 موا ي  متقممة يف إنصني اخلشياء      506 2

  وحدات دراسية (6) اجملموع 
 املستوى الثالث ❖

 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر  رقم املقرر ورمزه م

  (0+3) 3 تقنية املعلومات إأار  مشاري      549  1
  (0+3) 3 )2مقرر اختيارك )    .… 2

  وحدات دراسية (6) اجملموع 
 
 املستوى الرابع ❖

 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر  رقم املقرر ورمزه م

  (0+3) 3 موا ي  متقممة يف احلوسدة الس ا ية     507 1

  (0+3) 3 )3مقرر اختيارك )    .… 2

  وحدات دراسية (6) اجملموع 
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 املستوى اخلامس ❖
 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر  رقم املقرر ورمزه م

  (0+3) 3 )4مقرر اختيارك )    .… 1

 1  إعماأ خسة  ي    593 2
وحم    (14)

 أراسية 

  وحدات دراسية (4) اجملموع 
 
 املستوى السادس ❖

 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر  ورمزهرقم املقرر  م

    593 وحمات أراسية  (6) الرسالة     600 1

 ( وحدات للرسالة6وحدة دراسية + ) (28) اإلمجال 

 
o خيار املقررات فقط 

  املستوى األول ❖
 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر  رقم املقرر ورمزه م
  (0+3) 3  ي طر      505 1
  (0+3) 3 موا ي  متقممة يف تقنيات الويب     502 2

  وحدات دراسية (6) اجملموع 
 املستوى الثاين ❖

 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر  رقم املقرر ورمزه م
  (0+3) 3 )1مقرر اختيارك )    .… 1
  (0+3) 3 موا ي  متقممة يف إنصني اخلشياء     506 2

  وحدات دراسية (6) اجملموع 
 املستوى الثالث ❖

 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر  رقم املقرر ورمزه م

  (0+3) 3 إأار  مشاري  تقنية املعلومات     549  1
  (0+3) 3 )2مقرر اختيارك )    .… 2

  وحدات دراسية (6) اجملموع 
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 املستوى الرابع ❖
 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر  ورمزهرقم املقرر  م

  (0+3) 3 موا ي  متقممة يف احلوسدة الس ا ية     507 1

وحم  أراسية +  (21) (0+3) 3 )1مشروم )     596 2
(505   ) 

  وحدات دراسية (6) اجملموع 
 املستوى اخلامس ❖

 متطلب سابق  الدراسية عدد الوحدات  مسمى املقرر  رقم املقرر ورمزه م
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 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر  رقم املقرر و رمزه  م
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  (0+3) 3 املعلوماتية احليوية     536 5
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  وصف مقررات الربانمج •
 جبارية اإلقررات  أوالً : امل

 (0+3) 3 طرق حبث  مت 505

ي ـــــما هـــــ ا املقـــــرر  إ  تعريـــــت السالدــــــة  نـــــاهي الد ـــــي العل ـــــم واملفــــــاهيم والقواعـــــم اخلساســـــية للد ـــــي العل ــــــم 
ــة املعلومـــــــات  يـــــــفة خا ـــــــة مـــــــ   ــار  إ  أهـــــــم مســـــــتلممات الد ـــــــي العل ـــــــم  يـــــــفة عامـــــــة، وللد ـــــــي يف جمـــــــاه تقنيـــــ اإلشـــــ

ــا ية إلكســـــا   السالـــــب امل ـــــارات اخلساســـــية يف الد ـــــي العل ـــــم وتشـــــ ق  ميـــــم املشـــــولة وو ـــــ  خســـــة  ــاليد  اإلحيـــ وأســـ
ــاليب اإلحيــــــا ية يف معا ــــــة املشــــــوالت وأراســــــة  ــا م وتسديــــــق اخلســــ ــة الد ــــــي الن ــــ الد ــــــي ويــــــ  و ليــــــق الديــــــاوت وكتا ــــ

ت   طــــــالم علــــــو أحــــــم  الد ــــــو  ومشــــــاري  اخل ــــــا  ونتــــــا ي املــــــنمترات يف جمــــــاه تقنيـــــــة العالقــــــات وف ــــــ  الفر ــــــيا
  املعلومات، م ارات ا تياه اما ة  لوتا ة العل ية والفنية وأسلو  تقمل اخلورا  العل ية

 (0+3) 3 مواضيع متقدمة يف تقنيات الويب  مت 502

ــدة   فــــــاهيم تقنيــــــات الويــــــب املتقممــــــة  ويشــــــ ق املقــــــرر علــــــوي ــــــما هــــــ ا املقــــــرر إ  تعريــــــت السالدــــــة  منــــــا   حوســــ
وتوامـــــق املشـــــاري   الوســـــيسة ويـــــب مـــــ  ا ـــــور خـــــممات الدنيـــــة اممميـــــة وتقنيـــــات خـــــممات الويـــــب، والـــــمواف  الـــــ  أأت إ 

 مالــــــ  تــــــمع وخــــــممات الويــــــب واملعــــــايري ،(SOA) املفــــــاهيم اخلساســــــية للدنيــــــة اممميــــــة مقممــــــة يف ،(EAI)املع اريــــــة
  إل ـــــافة إ  تقيـــــيم ومقارنـــــة العميـــــم مـــــ   روتوكـــــو ت اكتشـــــاا امممـــــة .UDDIوSOAP، WSDL:خـــــممات ويـــــب

 .يف عامل الويب م  مفاهيم وتقنيات حمي ةوما يستجم 

نرتنت األشياء إمواضيع متقدمة يف  مت 506  3 (3+0) 

ــاء تقنيـــــات و ع ليـــــات وتسديقـــــات انصنـــــي  يقـــــمم املقـــــرر مدـــــاأ  و مفـــــاهيم ــ  التقـــــمم الر يســـــية يف مفـــــاهيم  نـــ و أوجـــ
معـــــايري واعتدــــــارات تيـــــ يم أنن ــــــة  اخلشـــــياء  وهـــــو ييــــــت املوـــــووت الن سيـــــة خلأوات و أج ــــــم  إنصنـــــي اخلشــــــياء، شـــــاملة

ــا ــ يم وتســـــــوير تقنيـــــ ــوأ والت ـــــــم ت، والتونولـــــــوجم  ات اليـــــــلة  تيـــــ ــياء املدتلفـــــــة، والقيـــــ ــا يف إنصنـــــــي اخلشـــــ ت ع ليـــــــة،  ـــــ
 لــــــ   ميـــــــم اخلشـــــــياء والتعريــــــب وا ستشـــــــعار والتشـــــــ يق والديــــــاوت واخلمـــــــ   وأخـــــــريا يستوشــــــت أتلـــــــري إنصنـــــــي اخلشـــــــياء 
علـــــــــو ا ت ـــــــــ  واخلع ـــــــــاه وييـــــــــت اجتاهـــــــــات املســـــــــتقدق  جوانـــــــــب اعتدـــــــــارات الشـــــــــدوات يف تيـــــــــ يم وتســـــــــوير جمـــــــــا ت 

 التسديقات املتقممة

 (0+3) 3   لومات إدارة مشاريع تقنية املع مت 549
ي ــــــــما املقــــــــرر إ  تعريــــــــت السالدــــــــة  ســــــــ   ســــــــي  وإأار  املشــــــــاري  وإكســــــــا ا القــــــــمر  علــــــــو  ليــــــــق وتقيــــــــيم موــــــــووت 
ــاري  التقنيـــــة ومتا عت ـــــا وإأار  املدـــــاطر الـــــ  قـــــم تـــــنجم,  ميـــــم أهـــــماا املشـــــروم وإطـــــار الع ـــــق واميـــــارات املتاحـــــة،  ميـــــم أهـــــم  املشــ
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ــ  ،  ــة لتنفيــ ــوارأ الال مــ ــروم، واملــ ــ  أنشــــسة موــــووت املشــ ــا  مــ ــق نشــ ــة لوــ ــم التولفــــة الال مــ ــة و ميــ ــماوه الممنيــ ــي  للجــ ع ليــــة التدســ
 .املشروم، اختيار ا ستشارير/املورأي  وإعماأ العقوأ، ومتا عت ا، وع لية متا عة تنفي  املشاري 

 (0+3) 3  مواضيع متقدمة يف احلوسبة السحابية مت 507

ــة الســـــ ا ية، وا نمســـــة املع اريـــــة، ومنـــــا   امممـــــة املدتلفـــــةي ســـــم هـــــ ا املقـــــرر تســـــورات الدنيـــــة   ،SaaS) الت تيـــ
PaaS و IaaS).   ــا ــاملة عــــ  منــــو   املرجعيــــة الســــ ا ية،  ــــا يف  لــــ   تقنيــــات التدــــمي ، وا اكــ وتقــــمم أراســــة شــ

ــر الســـــ ا    ــة املتعلقـــــة  لنشـــ ــا املدـــــاوا ا امـــ ــة املـــــوارأ، خـــــممات أورشيسصاشـــــيوس  وت ســـــم الـــــمور  أي ـــ ا فصا ـــــية، ومراقدـــ
ــ   ــمور  حلــــوه إمـ ــاه وإأار  امــــممات  تستوشـــت الـ ــت رارية اخلع ـ ــ  واسـ  Smart Cloud Enterprise و عـــباخلمـ

 .واحللوه اخلخر  ال  يوفرها العميم م  الدا عر ا خري  هنا  أي ا

 وحدات دراسية  (1.5) إعداد خطة حبث مت 593

ــم ييـــــت  ــماأ مقـــــصح   ـــ ــ  اخلســـــتا  املشـــــرا خلعـــ ــو التوا ـــــق مـــ ــاعم  السالـــــب/  علـــ ــرر ا  مســـ ي ـــــما املقـــ
ــوه  ــ  احللـــ ــ يم املقـــــصح لتنفيـــ ــة و التيـــ ــة املقصحـــ ــ ل  احللـــــوه التقنيـــ ــالة, وكـــ ــماا الرســـ ــالة و أهـــ مشـــــولة الد ـــــي للرســـ

 التقنية املقصحة

  (1مشروع ) مت 596

مشـــــاري  التدـــــر  متيـــــق إ  التسديقـــــات ويـــــما إ  حـــــق أك مـــــ  مشـــــاكق احليـــــا  اليوميـــــة الـــــ  تندـــــ  مـــــ  القساعـــــات 
أو الــــــ  يـــــتم اقصاح ــــــا مـــــ  طــــــرا أع ــــــاء هي ـــــة التــــــمري ، و تــــــار  -التجاريـــــة أو احلووميــــــة أو أر   اخلع ـــــاه وخالف ــــــا 

التا عـــــة للقســـــم ويوـــــوس  ـــــي إشـــــراا أحـــــم ع ـــــوات  السالدــــة أحـــــم موا ـــــي  املشـــــاري  الـــــ    ـــــ  إلشـــــراا  نـــــة املشـــــاري 
هي ـــــة التـــــمري   تقـــــوم السالدـــــة  تســـــليم تقريـــــر يت ـــــ   املتسلدـــــات واملوا ـــــفات طدقـــــا ملـــــا يقـــــر  القســـــم  هـــــ ا املقـــــرر ايـــــ  

 .للجمء اخلوه م  املشروم و هو أراسة املو وم و  ليل  و تي يم احلق

  (2مشروع ) مت 597

 .ه ا املقرر اي  للجمء ال اا م  املشروم و هو يت    تسوير وتنفي  املشروم و اختدار  

 وحدات دراسية (9) الرسالة  مت 600

يتنــــــــاوه مو ــــــــوم الرســــــــالة أحــــــــم املشــــــــاكق يف جمــــــــاه تقنيــــــــة املعلومــــــــات  و  ــــــــ  إجــــــــراءات التســــــــجيق إ   ميــــــــم 
املشــــــرفة علــــــو الرســـــــالة، ومــــــ  ق تشــــــويق  نـــــــة الت وــــــيم واملناقشــــــة لتقيـــــــيم الرســــــالة وفقــــــار للقواعـــــــم الــــــ  حــــــمأيا    ـــــــة 

ــة يـــــتم مناقشـــــت ا مـــــ  قدـــــق  نـــــة المراســـــات العليـــــا للجامعـــــة  يتسلـــــب قدـــــق الدـــــمء يف الرســـــالة إعـــــماأ خســـــة  مدم يـــــة للمراســـ
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ــا  اتيــــة مــــ  القســــم واملوافقــــة علي ــــا  املشــــرفة علــــو الرســــالة ســــتوج  وتشــــرا علــــو اخلع ــــاه املقممــــة مــــ  قدــــق السالدــــة  ك ــ
 .أس إجراءات الوتا ة، وا ختدار، وتقمل الرسالة   م أس تتد  لوا   ا امعة

 
 

 املقررات االختيارية  اثنياً :
 (0+3) 3 مواضيع متقدمة يف شبكات احلاسب  مت 501

ــرر املو ــــــــوعات  ــة يف شــــــــدوات احلاســـــــب  ويشــــــــ ق املقـــــ ــة  فــــــــاهيم متقممـــــ ــرر إ  تعريــــــــت السالدـــــ ــما هــــــــ ا املقـــــ ي ـــــ
احلوســــــــدة التاليــــــــة  مع اريــــــــة طدقــــــــات الن ــــــــو   املرجعــــــــم، واخلمــــــــ ، واميو ــــــــية،  ــــــــ   النيــــــــوت، طدقــــــــة التسديقــــــــات, 

املو عـــــة، ننـــــم تشـــــ يق الشـــــدوات، مو ـــــوعات الد ـــــي والتســـــوير م ـــــق التوجيـــــ ، والـــــت وم يف ا  أحـــــام، اإلرســـــاه املتعـــــمأ، 
وحجـــــــــــــم املـــــــــــــوارأ يف شـــــــــــــدوة اإلنصنـــــــــــــي، الشـــــــــــــدوات الالســـــــــــــلوية، شـــــــــــــدوات الوســـــــــــــا   املتعـــــــــــــمأ ، واليـــــــــــــوت عـــــــــــــق 

والشــــــدوات املعرفيــــــة، والشــــــدوات القا لــــــة ، crosslayer تيــــــ يم ،(QoS) وجــــــوأ  امممــــــة ،(VOIP)ا نصنــــــي
و شــــــــدوات الت ســــــــ ،  ،(ad- hoc) للقجمــــــــة ، تيــــــــ يم ا نصنــــــــي املســــــــتقدلم، وشــــــــدوات السدقــــــــة الفوقيــــــــة، شــــــــدوات
  .وأراسة أأاء الشدوات احلاسو ية واملشاكق الد  ية احلالية واقصاح احللوه يف ه ا ا اه

 (0+3) 3 تقنية املعلومات مواضيع خمتاره يف  مت 504
 ي ما ه ا املقرر إ  تعريت السالب  ج وعة م  املوا ي  والتقنيات املستجم  يف جماه تقنية املعلومات

 (0+3) 3  أمن الشبكات متقدم مت 531
ي ــــــــما هــــــــ ا املقــــــــرر إ  تعريــــــــت السالدــــــــة  فــــــــاهيم أمــــــــ  الشــــــــدوات  ويشــــــــ ق املقــــــــرر موا ــــــــي  حمي ــــــــة يف أمــــــــ  

احل ايــــــــة ، تعسيــــــــق امممــــــــة ،التشــــــــفري ،  احتــــــــواء الــــــــقامي امدي ــــــــة ،والتيــــــــ ي ات واملنسقيــــــــات الر يــــــــة، الشــــــــدوات م ــــــــق 
ــة الـــــمخوه، توامـــــق ا نن ـــــة، امـــــ  الشـــــدوات الالســـــلوية، امـــــ  ننـــــام  التقنيـــــات املتقممـــــة يف اميو ـــــية والتدفـــــم، أنن ـــ

  ا نن ة، اأار  احلقو  الرق ية وام  احلوسدة املنتشر  

 (0+3) 3 احلوسبة املنتشرة والنافذة مت 533
ــي  التاليـــــــة  تعريـــــــت  ــدة املنتشـــــــر  والنافـــــــ    ويشـــــــ ق املقـــــــرر املوا ـــــ ــة  فـــــــاهيم احلوســـــ ــرر إ  تعريـــــــت السالدـــــ ي ـــــــما هـــــــ ا املقـــــ

احلوســــــدة ا جت اعيــــــة واملتنقلــــــة، اج ــــــم  الشــــــدوات، الــــــمور ا جت ــــــاعم والنفســــــم  ، املســــــارات املتقممــــــة يفوالنافــــــ   املنتشــــــر احلوســــــدة 
ــاك  التدــــــمي  ال كيــــــة، مشــــــاكق ا مــــــ   ــا  املنتشــــــر يف احلوســــــدة  واميو ــــــيةيف تيــــــ يم معلومــــــات وســــــيا  احلساســــــات، امــــ ، الق ــــ

 .الي ية، الفنية وا لعا املتعلقة يف التفاعق  ر ا نساس واحلاسب، ا نن ة املسدقة يف ا ا ت ا جت اعية، 

 (0+3) 3 املعلوماتية احليوية  مت 536
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املقـــــرر املوا ـــــي  التاليـــــة  مقممــــــة يف  املعلوماتيـــــة احليويـــــة، و يشــــــ ق ي ـــــما هـــــ ا املقـــــرر إ  تعريـــــت السالدــــــة  فـــــاهيم
الســــــر  وا أوات املســــــتدممة يف املعلوماتيــــــة احليويــــــة، علــــــم ا حيــــــاء ا مي ــــــم، ا ساســــــيات الر  ــــــية وا حيــــــا ية والتنقيــــــب 
عـــــ  الديـــــاوت، قواعـــــم الديـــــاوت احليويـــــة و رجمـــــة الـــــمخوه  ـــــا، الن ـــــو   العالقـــــم لتدـــــمي  واســـــتدمام و الـــــمخوه علـــــو انـــــوام 

ــاو ت احليويــــــــة،  ــــــــرامي وميــــــــاأر املعلوماتيــــــــة احليويــــــــة، م ــــــــارات القجمــــــــة وامل ــــــــارات الع ليــــــــة، تيــــــــ يم وتســــــــوير  ــــــــرامي الديـــــ
 .وموتدات املعلوماتية احليوية

 (0+3) 3 احلوسبة املتنقلة  مت 537
احلوســــــدة املتنقلــــــة  و يشــــــ ق املقــــــرر املوا ــــــي  التاليــــــة  مقممــــــة يف  ي ــــــما هــــــ ا املقــــــرر إ  تعريــــــت السالدــــــة  فــــــاهيم

احلوســـــدة املتنقلـــــة وتسديقايـــــا، تقنيـــــات التجـــــواه يف املنـــــاطق الناميـــــة، اج ـــــم  ا ـــــواه ال كيـــــة ، قواعـــــم الديـــــاوت وانن ـــــ  امـــــاأم 
وســـــدة املتنقلـــــة وخيو ــــــا يف احل  ي يـــــةوالع يـــــق لت قيـــــق هـــــما احلوســـــدة يف  ي ـــــة التجـــــواه الالســـــلوية ، اأار  املعلومـــــات يف 

 .تسديقات ا واه املو عة و ا اكا  ا فصا ية

 (0+3) 3 الويب الدالل  مت 539
موـــــ  اســـــتدمام   و تـــــوك  الويـــــب الـــــم  ، وكيفـــــم عـــــ  ماهيـــــة ننـــــر  عامـــــة أساســـــية تقـــــمل  ي ـــــما هـــــ ا املقـــــرر إ 

ــية  ل ـــــة هــــ ا املقــــرر هـــــ    الم  ،)الن  جـــــة املعرفيــــة(وتسديقايا  وي ســـــم ا ــــمء اخلكـــــق مــــ الويــــب  علـــــو لاللــــة أجـــــماء أساســ
ــمء الن  جــــــة املعرفيــــــة ،OWLوRDFوXML الويــــــب الــــــم    وتدــــــمأ مــــــ  املقــــــرر ل ــــــات  علــــــو هنمســــــة و  تــــــوك جــــ
 . ات اليلة وغريها م  التسديقات ا جتاهات احلالية ا مء التسديقم م  املقرر يعرض  عض الن ا    أما

 (0+3) 3 احلكومة االلكرتونية  مت 540
ــية لـــــــننم احلوومـــــــة ا لوصونيـــــــة وخـــــــممايا والتقنيـــــــات املتعلقـــــــة  يقـــــــمم مقـــــــرر احلوومـــــــة ا لوصونيـــــــة املفـــــــاهيم اخلساســـــ
ــة  ــية الال مـــ ــاء امل ـــــارات اخلساســـ ــم املقـــــرر علـــــو  نـــ ــا يركـــ ــا ةوـــــ  تقـــــمل امـــــممات ا لوصونيـــــة احلووميـــــة  ك ـــ الـــــ  مـــــ  خال ـــ

 .وتش يق وإأار  ننم خممات احلوومية الوصونيةلتسوير 

 (0+3) 3 قابلية االستخدام و خربات املستخدم يف تقنية املعلومات  مت 543

ــة ــرر إ  تعريـــــــت السالدـــــ ــوه  ي ـــــــما املقـــــ ــم حـــــ ــة للد ـــــــي يف التيـــــــ يم املت ركـــــ ــق التسديقيـــــ ــة و السرا ـــــ ــر التننرييـــــ  خلطـــــ
الصكيـــــم علـــــو تعلـــــم وتسديـــــق طرا ـــــق وتقنيـــــات الد ـــــي يف قا ليـــــة ا ســـــتدمام والـــــ  املســـــتدمم وكـــــ ل  جتر ـــــة املســـــتدمم, مـــــ  

ــتندا  احتياجــــــايم,  ــام, طــــــر  مراقدــــــة املســــــتدممر  ســــ ــيناريو التســــــوير, التعــــــرا علــــــو املســــــتدممر,  ليــــــق امل ــــ تشــــــ ق ســــ
ــت دمام, وطرا ـــــــــق تقنيــــــــة ترتيــــــــب الدساقـــــــــات يف التيــــــــ يم, اختدــــــــارات قا ليـــــــــة ا ســــــــتدمام,  ليــــــــق تســـــــــجيق  يــــــــاوت ا ســــــ
  . الت قق م  قا لية استدمام واج ة املستدمم وال  تش ق  قق امقاء والتقييم ا رشاأك وفق معايري التي يم
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 (0+3) 3 تطبيقات الوسائط املتعددة التفاعلية مت 544
مـــــ  (hypermedia) املركدـــــةي ـــــما املقـــــرر إ  تعريـــــت السالدـــــة  تقنيـــــات الوســـــا   املتعـــــمأ  التفاعليـــــة والوســـــا   

 .خاله الع ق علو اأوات متعمأ  يف ه   التقنيات واستدمام م يف تسوير تسديقات الوسا   املتعمأ  التفاعلية

 (0+3) 3  األعمال االلكرتونية  مت 545
ي ســــــم املقــــــرر تقنيــــــات إأار  التن يــــــة ا ســــــصاتيجية لل نن ــــــات القا  ــــــة علــــــو اخلع ــــــاه اإللوصونيــــــة والتونولوجيــــــات 
متوــــــر اخلع ـــــــاه اإللوصونيـــــــة املناســــــدة، وتننـــــــيم اخلنشـــــــسة وامل ارســــــات ا قتيـــــــاأية املعا ـــــــر  وأتلــــــريات انتشـــــــار اســـــــتدمام 

ــا، وا وانــــــــــب اإلأاريــــــــــة اخلع ــــــــــاه اإللوصونيــــــــــة , أعــــــــــم وســــــــــ  قــــــــــوانر اخلع ــــــــــاه اإلل وصونيــــــــــة والت ــــــــــم ت املرتدســــــــــة  ــــــــ
وا ســـــــــصاتيجية الر يســـــــــية لاع ـــــــــاه التجاريـــــــــة عـــــــــق اإلنصنـــــــــي  و ي ســـــــــم املقـــــــــرر كـــــــــ ل  اتلـــــــــت امل ارســـــــــات التجاريـــــــــة 

وآاثر  ،(B2B) واخلع ـــــاه التجاريـــــة إ  اخلع ـــــاه (B2C) اإللوصونيـــــة والت ـــــم ت يف اخلع ـــــاه إ  املســـــت ل 
تونولوجيـــــات املعلومـــــات وا تيـــــا ت علـــــو الوســــــاطة، وإعـــــاأ  تيـــــ يم سلســـــلة القي ــــــة، وألـــــر اخلع ـــــاه اإللوصونيـــــة علــــــو 

 .تووي  السو  والعالقات الشدوية  اسصاتيجيات ا  توار اخلع اه اإللوصونية

 (0+3) 3   تقنيات املصادر املفتوحة مت 547
ــة  ــام اإليوولـــــــوجمي ـــــــما املقـــــــرر إ  تعريـــــــت السالدـــــ ــة والننـــــ ــاأر املفتوحـــــ ــمها ،(ecosystem)  تـــــــارير امليـــــ وتمويـــــ

ــاأر املفتوحـــــة ،وكـــــ ل  أســـــاليب   ملفـــــاهيم املتعلقـــــة  صاخـــــي  القجميـــــات احلـــــر  وامليـــــاأر املفتوحـــــة، وتوييـــــت  رجميـــــات امليـــ
 .املستقدلم لتسورهاإنتا   رجميات املياأر املفتوحة،  إل افة إ  أأوات وتقنيات املياأر املفتوحة والتوج  

 (0+3) 3 التمثيل املرئي للمعلومات  مت 548
ي ــــــما املقــــــرر إ  تعريــــــت السالدــــــة  ملفــــــاهيم  ات اليــــــلة والق ــــــا  وامل ارســــــات يف هــــــ ا ا ــــــاه املتنــــــوم املت ــــــ نة 

ــة  ــرية،  ـــــ ــة الديـــــ ــراء  والوتا ـــــ ــات، مدــــــــاأ  القـــــ ــاوت / واملعلومـــــ ــم للديـــــ ــق املر ـــــ ــ  الت  يـــــ ــة عـــــ ــة نرايـــــ ــ  الــــــــننم  ـــــ ــة عـــــ عامـــــ
والتقنيــــــــات املعا ــــــــر  املســــــــتدممة يف الت  يــــــــق املر ــــــــم لل علومــــــــات، التسديقــــــــات الشــــــــا عة يف الت  يــــــــق املر ــــــــم لل علومــــــــات، 

 .وا عتدارات يف  ليق وتقييم التسديقات يف الت  يق املر م لل علومات

 (0+3) 3 حتليل البياانت الضخمة مت 552
ي ســــــم هــــــ ا املســــــا  النــــــر مــــــ  التقنيــــــات النايــــــة املتماخلــــــة  إلأار  الديــــــاوت ا امــــــة احلوســــــدة الســــــ ا ية والديــــــاوت 
ــم الديــــــاوت يف  ــدة الســــــ ا ية تــــــوفر  ــــــميال جــــــ ا  ملركــــ ــيقوم السالــــــب  ــــــتعلم  ليــــــق اخلســــــدا  الــــــ  جتعــــــق احلوســــ الودــــــري   ســــ

 ا ة  ســـــــوا يوتســـــــب السالــــــب/  م ـــــــار  تقيـــــــيم الت ـــــــم ت يف إأار   املوقــــــ ، وا اثر الفنيـــــــة وا قتيـــــــاأية لل جــــــر  إ  الســـــــ
ك يـــــات كدـــــري  مـــــ  الديـــــاوت الودـــــري  امل يولـــــة وغـــــري امل يولـــــة، وكيـــــت  ـــــاوه املنن ـــــات لالســـــتفاأ  مـــــ  اـــــا س الديـــــاوت 

ملقصحــــــة الودـــــري  مـــــ  خـــــاله  لـــــيالت   ـــــا  القـــــرارات ا ســـــصاتيجية  ســـــوا تقـــــوم  جـــــراء الد ـــــو  يف احللـــــوه احلاليـــــة وا
 لوق م  ه   املعلومات
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 (0+3) 3 تقنيات الواقع االفرتاضي  مت 553
الســـــــــ عية -ي ـــــــــما هـــــــــ ا املقـــــــــرر ا  تعريـــــــــت السالدـــــــــة  دـــــــــاأ  الواقـــــــــ  ا فصا ـــــــــم, التفاعليـــــــــة التعمأيـــــــــة, لديـــــــــرية

ــرك  ها تيـــــــ ، ــاخ التديلـــــــم، واحلســـــــا  الديـــــ ــة  والن و جـــــــةوالتفاعـــــــق   ن  ـــــ ــا  القا  ـــــ ــلو  ا نمســـــــم وا اكـــــ الدي يـــــــة  الســـــ
علــــــو أســــــاخ مــــــاأكى وإأار  الدي ــــــة علــــــو نســــــا  واســــــ ، وأأوات تســــــوير الواقــــــ  ا فصا ــــــم، الواقــــــ  املعــــــم ، واقــــــ  اــــــتل ، 

ــ  الرق ـــــم، ومفـــــاهيم الو ديـــــوتر والتونولوجيـــــا لعدـــــة فيـــــميو  وكيـــــت تســـــورت، وشـــــرح أايـــــة التونولوجيـــــات املدتلفـــــة يف والصفيـــ
والرســـــوم املت ركــــة، وتنفيـــــ  تقنيـــــات الرســـــوم املت ركـــــة  3Dإنتــــا  ألعـــــا  الفيـــــميو، وشـــــرح تقنيــــات اتلفـــــة إلنتـــــا  منـــــو   

 .3D ستدمام ل ة القجمة احلمي ة وأأوات الن  جة 

 (0+3) 3  تطبيقات املعلوماتية الصحية مت 554

املقــــــــرر إ  تعريــــــــت السالدــــــــة  لــــــــمور امل ــــــــم خلنن ــــــــة تقنيــــــــة املعلومــــــــات اليــــــــ ة ا لوصونيــــــــة و تسديقــــــــات ي ــــــــما 
ــم  املتنقلـــــــة مـــــــ  حيـــــــي التيـــــــ يم و التدســـــــي ، التشـــــــ يق، ــايري والتشـــــــ يق  اليـــــــ ية لاج ـــــ واأار  املنن ـــــــات اليـــــــ ية، املعـــــ
ــة للقـــــرار،  ييـــــات املعلوماتيـــــة اليـــــ ية، تننـــــيم ا  ملعلومـــــات اليـــــ ية ،  ليـــــق وتيـــــ يم واختيـــــارالديـــــ ، ا نن ـــــة الماع ـــ
ــيم تقنيــــــــات املعلومـــــــــات اليــــــــ ية يف اتلــــــــت احلــــــــا ت مـــــــــ ال ــةا وتسديــــــــق وتقيــــــ اليــــــــ ية و ارســــــــات املستشـــــــــفيات   نن ــــــ

 .وامل ارسات الي ية

 (0+3) 3 نظم املعلومات التكيفية مت 555

ــية لـــــــننم املعلومـــــــات التويفيـــــــة والتقنيـــــــات احلمي ـــــــة لن  جـــــــة املســـــــتدمم والتديـــــــي    يقـــــــمم املقـــــــرر املدـــــــاأ  الر يســـــ
وهـــــــو ي ســـــــم  نـــــــاء منـــــــا   املســـــــتدمم ومالمـــــــ  املســـــــتدمم  تتنـــــــاوه الـــــــمور  اســـــــتدمام تقنيـــــــات التديـــــــي  املدتلفـــــــة م ـــــــق 

ــية ــتعرض اخلنـــــــوام الر يســـــ ــة، وتســـــ ــية، وأعـــــــم املالحـــــ ــم، والتو ـــــ ــة وتستوشـــــــت  الد ـــــــي التويفـــــ ــة املعلومـــــــات التويفيـــــ خلنن ـــــ
 .جما ت التسديق ا امة

 (0+3) 3 هندسة تطبيقات الذكاء االصطناعي يف تقنية املعلومات  مت 556
ي ســــــــم املقــــــــرر جمــــــــا ت   يــــــــة متنوعــــــــة مــــــــ  تسديقــــــــات تقنيــــــــات الــــــــ كاء ا  ــــــــسناعم و ــــــــمأ التقــــــــمم اخلخــــــــري يف 

ــي   ــم املوا ـــــ ــار   وت ســـــ ــي  املدتـــــ ــو احلالــــــــة، املوا ـــــ ــا م علـــــ ــدب القـــــ ــامض، والســـــ ــننم غـــــ ــية والـــــ ــ   أنن ــــــــة التو ـــــ ــار  مـــــ املدتـــــ
واســـــصجام املعلومـــــات، ومـــــا إ   لـــــ  وســـــيتم أراســـــة جم وعـــــة متنوعـــــة مـــــ  حـــــا ت التسديقـــــات يف الـــــمور   ســـــيقوم الســـــال  

ــدية وتعلـــــم كيـــــت تـــــمعم هـــــ    ــية للـــــننم ال كيـــــة م ـــــق ننـــــم امـــــقاء والشـــــدوات العيـــ الـــــننم  ي ـــــات   مراســـــة املفـــــاهيم اخلساســـ
 .اتلفة م ق اخلع اه وا قتياأ واحلوومة وهلم جرا
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 (0+3) 3 و الشركات التشغيلية  تطبيقات إدارة املؤسسات مت 557
ي ســـــم املقـــــرر تسديقـــــات تونولوجيـــــا املعلومـــــات  شـــــوق اســـــصاتيجم لـــــمعم ت يـــــري اخلع ـــــاه التجاريـــــة و لتـــــا  متوـــــر 
ــم علـــــو القـــــمرات الال مـــــة لت ســـــر  ــ يلية  مـــــ  خـــــاله الصكيـــ الشـــــركات مـــــ   قيـــــق أهـــــماف ا ا ســـــصاتيجية والتوتيويـــــة والتشـــ

ــاي ري تشــــــــــــــــ ق التوقيعــــــــــــــــات اإللوصونيــــــــــــــــة، أأاء املنسســــــــــــــــة مــــــــــــــــ  خــــــــــــــــاله تسديقــــــــــــــــات اأار  وإنفــــــــــــــــا  سياســــــــــــــــات ومعــــــــــــــ
ــا إ   لــــــــ    ـــــــــا ينهــــــــق السالــــــــب/  مل نـــــــــة أوليــــــــة يف واج ــــــــة تونولوجيـــــــــا  إأار   وسياســــــــات الســــــــجالت، والتيـــــــــنيت، ومــــــ

 .املعلومات، واخلع اه التجارية، واإلأار  

للغة العربية الطبيعية اللغويةمعاجلة  مت 558  3 (3+0) 
، جم وعــــــــات فــــــــاهيم أساســــــــية يف خيــــــــا   الل ــــــــة العر يــــــــة وحوســــــــدت اي ــــــــما املقــــــــرر إ  تمويــــــــم السالدــــــــة  

ــة لل وســـــدة  ــة، مقممـــ ــات القجمـــ ــة، ل ـــ ــات العر يـــ ــة التعريـــــب، أأوات القجميـــ ــم، أنن ـــ ــم القياســـ ــة، التوحيـــ احلـــــروا العر يـــ
 .العر ية والت م ت والد و  املستقدلية يف جماه معا ة الل ة العر ية السديعية

 (0+3) 3 السيرباين األمن  مت 559
ي ســـــم املقـــــرر طـــــر  تشـــــ يق و اطـــــارات أنن ـــــة أأار  اـــــاطر الـــــ  تتعـــــرض  ـــــا الشـــــدوات و الديـــــاوت ا لوصونيـــــة يف 

املعلومــــــــات و ا رشــــــــاأات والسياســــــــات املتدعــــــــة يف املنسســــــــات ل ــــــــ اس أمــــــــ  املعلومــــــــات, أتهيــــــــق السالــــــــب  املنسســــــــات,
 ملعرفـــــة و امـــــق  الع ليــــــة مـــــ  خــــــاله املشـــــاري  للتعامــــــق   نيـــــة و أســــــاخ عل ـــــم مــــــ  املدـــــاطر ا لوصونيــــــة الـــــ  ةوــــــ  أس 

    .تتعرض  ا املنسسات

 (0+3) 3 الويب االجتماعي  مت 560
، و يشـــــ ق املقـــــرر املوا ـــــي  التاليـــــة  الننـــــر ت ا جت ـــــاعمي ـــــما هـــــ ا املقـــــرر إ  تعريـــــت السالدـــــة  فـــــاهيم الويـــــب 

والتقنيــــــات يف الويـــــــب ا جت ـــــــاعم، التفاعــــــق الت ليلـــــــم والســـــــلوكم يف الويــــــب ا جت ـــــــاعم مـــــــ   وا  اتلفــــــة م ـــــــق ا انـــــــب 
ــتدمام تسديقـــــــــــات ا ــاعم، تيـــــــــــ يم واســـــــــ ــات النفســـــــــــم وا قتيـــــــــــاأك وا جت ـــــــــ ــاعم، استوشـــــــــــاا التقنيـــــــــ لويـــــــــــب ا جت ـــــــــ

  .متعمأ  اجت اعية  خلنن ة جتر ةا جت اعية و ل  م  خاله اقامة أراسات 
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