
 

 

        م2022هـ /  1444تقنية املعلومات خيار )املقررات والرسالة / املقررات(، قسم تقنية املعلومات, كلية علوم احلاسب واملعلومات,  ماجستري العلوم يف  
1         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في تقنية المعلومات  ماجستير العلوم

 (خيار المقررات والرسالة / خيار المقررات الدراسية)
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ١٤٤٤

 م  ٢٠٢٢

 
 

 وزارة التعليم 
 جامعة امللك سعود 

 عمادة الدراسات العليا
 

 علوم احلاسب واملعلومات كلية 
 تقنية املعلومات قسم  

 



   

 

         م2022هـ /  1444قسم تقنية املعلومات, كلية علوم احلاسب واملعلومات,    (،والرسالة / املقررات  قرراتامل ) ماجستري العلوم يف تقنية املعلومات خيار  
2      

  مقدمة •
ــة علـــــــوم احلاســـــــب واملعلومـــــــات يف جامعـــــــة امللـــــــ   ــام الكســـــــة ل ليـــــ ــة املعلومـــــــات احلـــــــع امقســـــ يعتـــــــق قســـــــم تقنيـــــ
ســـــــعوأ، وهـــــــو اوه قســـــــم جـــــــامعم يف هـــــــ ا التديـــــــ  للسالدـــــــات يف املكل ـــــــة العر يـــــــة الســـــــعوأية  ولقـــــــع   اســـــــت عا  

ـــ  ـــــــي مســـــــكو قســـــــم تسديقـــــــات احلاســـــــب، ويف عـــــــام ١٤٠٨القســـــــم يف عـــــــام  غيـــــــري  ملســـــــكا  احلـــــــا   هــــــــ   ت1425هـــــ
طالدـــــة يف  ـــــرومي الد ـــــالوريوخ، وقـــــع  لـــــ  عـــــعأ خر ـــــات القســـــم منـــــ   700يتجـــــاو  عـــــعأ السالدـــــات احلـــــا  يف القســـــم 

خر ــــــــة، لــــــــ ل   ــــــــع اس معنــــــــم ع ــــــــوات هي ــــــــة التــــــــعري  ومــــــــ  يف حل ك ــــــــ  مــــــــ  الســــــــعوأ ت يف  2276افتتاحلــــــــ  
  .لعولة ه  م  خر ات ه ا القسم املعساءال لية او العامالت يف القساعات التقنية املدتلفة يف ا

يعكــــــق يف القســــــم  دــــــة مــــــ  ع ــــــوات هي ــــــة التــــــعري  وا ا ــــــرات املتدييــــــات، اللــــــوا  يقــــــعم  اف ــــــق تعلــــــيم 
ــك  جمــــا ت اأار  وهنعســــة  ــم والــــ  تت ــ ــة العكــــق الد  ــ ــا يســــاب  يف تعليــــل  ي ــ ــات للسالدــــات  ككــ ــاه تقنيــــة املعلومــ يف جمــ

 .ا تيا ت والشد ات وهنعسة القجميات واملعرفةالدياوت، 
إنــــــ  يف اــــــق تغــــــريات جمــــــاه احلوســــــدة وانــــــعماج ا مــــــ  ا ــــــا ت املدتلفــــــة ا ــــــد   يــــــ  تقنيــــــة املعلومــــــات مــــــ  

ــة  ـــ ايا يف اك قســـام   ـــم او اكـــاأةم  ككـــا اس ا ي ـــات العامليـــة م ـــق  (ACM) ا ـــا ت احليويـــة والفاعلـــة والقا كـ
ــ ايا  ـــــك  التدييـــــات  (IEEE)و ــة  ـــ ــا والقا كـــ ــات املعـــــ    ـــ ــات مـــــ  التدييـــ ــة املعلومـــ تعتـــــق  يـــــ  تقنيـــ

امكاأةيــــــــة لل وســــــــدة  إس  ــــــــرومي ماجســــــــتري العلــــــــوم يف تقنيــــــــة املعلومــــــــات ي ــــــــع  إ  تلويــــــــع العارســــــــة  ســــــــ  تقنيــــــــة 
ــة تقنيــــة،  ــــعم ــيلة وتيــــكيم اننكــــة معلوماتيــ ــاهم يف تقــــعم ا ــــا  ا ــ ــات، والــــ  تســ ــا ت متعــــعأ  يف القســــام  املعلومــ جمــ

احل ـــــــومم والـــــــام  هـــــــ   امســـــــ  تشـــــــكق أراســـــــة متعكقـــــــة يف اســـــــ  قواعـــــــع الديـــــــاوت املتقعمـــــــة، وعلـــــــوم الشـــــــد ات 
وا تيـــــــا ت، وامـــــــ  املعلومـــــــات، وعلـــــــوم الويـــــــب والديـــــــاوت ال ـــــــدكة وامل ا ســـــــة  ككـــــــا يشـــــــكق الـــــــقومي الععيـــــــع مـــــــ  

  مـــــة يف تســـــوير قساعـــــات تنكويـــــة، وســـــع حلاجـــــة الســـــو  ا لـــــم مـــــ  املقـــــررات ا ختياريـــــة، والـــــ  تغســـــم جوانـــــب هامـــــة و 
احللـــــوه التقنيـــــة  ومـــــ  ام لت ـــــا، احلوســـــدة الســـــ ا ية، وتنقيـــــب الديـــــاوت املتقـــــعم، وتقنيـــــات املعـــــا  والوســـــا   املتعـــــعأ ، 

ــات اإ ــة، واحل ومــــــ ــل ية، والويــــــــب الع ليــــــ ــل  الالســــــ ــة وامج ــــــ ــات ا واتــــــــب ا كولــــــ ــة، و رجميــــــ ــة احليويــــــ ــة، والتقنيــــــ ل  ونيــــــ
ــاري   ــة، واأار  املشـــــ ــة العر يـــــ ــة اللغـــــ ــة، ومعا ـــــ ــار  اإل  ونيـــــ ــو ، والتجـــــ ــاس واحلاســـــ ــة اإنســـــ ــ ون، وتفاعليـــــ ــيم ا ل ـــــ والتعلـــــ

  .املتقعمة
إس الـــــــقومي يقـــــــعم فر ـــــــة فريـــــــع  مـــــــ  نوع ـــــــا وينهـــــــق العارســـــــة للتـــــــلوأ   ـــــــق  ـــــــا هـــــــو جعيـــــــع يف جمـــــــاه تقنيـــــــة 

حلت ـــــاي  ـــــ وك ا ختيـــــام والـــــق  يف تقنيـــــة املعلومـــــات وا  ـــــرا  يف مننومـــــة املعلومـــــات، ككـــــا يـــــوفر الدي ـــــة املناســـــدة لال
ــة  ــارات الد  يـــــ ــافة ا  امل ـــــ ــاه  إ ـــــ ــة يف هـــــــ ا ا ـــــ ــيععم املعرفـــــ ــ ا التديـــــــ   وهـــــــ ا  ـــــــعور  ســـــ الد ـــــــي العلكـــــــم يف هـــــ
ــ   لـــــــ  املـــــــر يف  ســـــــر جـــــــوأ  امأاء الـــــــوايفم للكوافـــــــات، وكـــــــ ل  فـــــــت  فـــــــرم وايفيـــــــة لغـــــــري  للعارســـــــة، وهـــــــ ا لـــــ

 .املوافات وأعم ر أ  امعكاه
ــقومي يف عـــــام  ــت عا  الـــ ــع العراســـــة  هــــــ1435  اســـ ــع انتنكـــــي ا  مقاعـــ ــو منـــــ   لـــــ  الوقـــــي  61وقـــ ــة علـــ طالدـــ

ــر  ــــــــر   22 رجــــــــي  طالدــــــــة  ن ايــــــــة الفيــــــــق العراســــــــم اموه للعــــــــام  15طالدــــــــة حلــــــــص مايــــــــة العــــــــام املنيــــــــرم وننتنــــــ
ــاركات   1438/39 ــات القســــــم مشــــ ــ    وقــــــع ســــــجلي طالدــــ ــة  واقــــ ــة املف رســــ ــن رات وا ــــــالت العلكيــــ ــة فاعلــــــة يف املــــ يــــ

ــي  ــة حليــــ ــا  ل ليــــ ــات العليــــ ــة العراســــ ــة لسلدــــ ــا قة الد  يــــ ــقومي يف املســــ ــات الــــ ــاركي طالدــــ ــ ل  جــــ ــة  كــــ ــي اورا    يــــ ســــ
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حليــــــل  علــــــو اموه م ــــــرر مف ــــــق ورقــــــة   يــــــة علــــــو مســــــتو  املاجســــــتري وكــــــ ل  جــــــا ل  اف ــــــق مشــــــروم   ــــــم علــــــو 
  .وال  انعقعت لسنتر علو التوا مستو  املاجستري 

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

  ا  ليلية اللغة ❖
  الربانمج  تعديلأمهية ومسوغات   •

احلوســـــــدة ننـــــــرار للتســـــــور ا ا ـــــــق الـــــــ ك تشـــــــ ع  املكل ـــــــة يف جمـــــــا ت التسديقـــــــات ال كيـــــــة الـــــــ   لـــــــي جمـــــــا ت   1
املتنقلـــــة واحلوســـــدة الســـــ ا ية واملـــــعس ال كيـــــة فدننـــــا نســـــعو يف هـــــ ا الـــــقومي لســـــع حلاجـــــة ســـــو  العكـــــق احلــــــا  

 .واملستقدلم للكتدييات يف جماه تقنية املعلومات يف ه   ا ا ت التقنية ا عيع 
ــاأ املعــــريف يف  2 ــنع  ا قتيــ ــة املعلومــــات ويــ ــة فريــــع  يف تقنيــ ــقومي فر ــــة تعليكيــ ــعم الــ ــة مــــ  حليــــي رفــــع يقــ  املكل ــ

الســــــــو   ل فــــــــاءات املــــــــلوأ  لــــــــقات وم ــــــــارات تتناســــــــب مــــــــ  التســــــــور التقــــــــ  يف جمــــــــا ت احلوســــــــدة املتنقلــــــــة 
 .واحلوسدة الس ا ية واملعس ال كية

يســـــاهم الـــــقومي يف تعليـــــل العكـــــق الد  ـــــم لـــــع  السالدـــــات ويشـــــج  يف ا  ـــــرا  يف مننومـــــة الد ـــــي العلكـــــم   3
ــا و  ــ ا التديــــــــ   ليــــــ ــام يف يف هــــــ ــا ت  ات ا هتكــــــ ــة يف ا ــــــ ــتجعات الد  يــــــ ــلوأ  ملســــــ ــق والتــــــ ــا للتوا ــــــ عامليــــــ

  )القومي )جما ت احلوسدة املتنقلة واحلوسدة الس ا ية واملعس ال كية
 .يعل  القومي الشراكة الد  ية وا تكعية واليناعية م  قسام امعكاه واملنسسات احل ومية يف املكل ة  4
 الربانمج رؤية  •

 .قياأات منهلة وطنياَ وعاملياَ يف جماه تقنية املعلومات والد ي العلكم وخعمة ا تك  إععاأ
 رسالة الربانمج  •

ــتع    فــــــــاء   ــات، يتكـــــ ــة املعلومـــــ ــاه تقنيـــــ ــات يف جمـــــ ــعاأ خر ــــــــات متدييـــــ ــة إعـــــ ــة إ عاعيـــــ ــة تعليكيـــــ ــاء  ي ـــــ إنشـــــ
ــاب  يف  ــة، ليســــ ــارات تسديقيــــ ــة، وم ــــ ــة علكيــــ ــل ، ومعرفــــ ــ  متكيــــ ــتو  وطــــ ــة علــــــو مســــ ــة ووج ــــ ــة فعالــــ ــوه تقنيــــ تقــــــعم حللــــ

 .وإقليكم وعاملم
 أهداف الربانمج  •

 :، م  خالهتسوير وتنكية وتعليل العراسات العليا يف جماه تقنية املعلومات .1
تقـــــعم هي ـــــق معـــــريف تقـــــ  يـــــلوأ الـــــعارخ ن ـــــارات الت ليـــــق، والتيـــــكيم، والدنـــــاء واليـــــيانة واإأار  حللـــــوه  •

 .املننكاتتقنية يف 
ــار مســـــــار الرســـــــالة )الد ـــــــي العلكـــــــم( او املشـــــــروم يف  • ــعم مـــــــن ي أراســـــــم يســـــــك  للكتديـــــــ   ختيــــ تقــــ

 .جماه تقنية املعلومات
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 .توفري خر ات للكجتك    فاءات متكيل  وفق اعلو املعايري •
 :، م  خالهإنشاء فرم وطنية لالقتياأ املعريف ع  طريق أتسي   ي ات  ي وتعلم .2

 .تسوير ال ات ع  طريق تعريف    ملستجعات م  التقنيات احلعي ةتشجي  العارسات ل •
 .أتسي  معار  إ عاعية ة    ويل ا إ  مشاري  جتارية يف حلا نات للتقنية •
أتســــــي  جمكوعــــــات   يــــــة   ــــــ  العارســــــة مــــــ  تنفيــــــ  نشــــــاطات   يــــــة واملشــــــاركة يف املــــــن رات والنــــــعوات  •

 .ا لية واإقليكية والعاملية

 الربانمج   خمرجات •
  :املعرفة والفهم .1

 .القعر  علو و ب املش الت  ستدعام معار  تقنية املعلومات املتقعمة ❖
ــعر  علــــــــو و ــــــــب احللــــــــوه املناســــــــدة ملشــــــــ لة مــــــــا  ســــــــتدعام معــــــــار  تقنيــــــــة املعلومــــــــات املتقعمــــــــة يف  ❖ القـــــ

 .تسديقات جعيع  ومستقدلية
  :املهارات الذهنية .2

 .التقنية املناسدة وتقعم مقرات ومسوغات لل لوه والتياميم املق حلةالقعر  علو تيكيم احللوه  ❖
   .القعر  علو  ليق وتيكيم اأوات لتقييم اأاء احللوه التقنية املق حلة ❖
ــم  ❖ ــ  العلكـــ ــ  ا تكـــ ــاركت ا مـــ ــيات ومشـــ ــا ي والتو ـــ ــتدالم النتـــ ــم واســـ ــم العلكـــ ــق الد  ـــ ــو الت ليـــ ــعر  علـــ القـــ

 .ا لم والعو 
  :املهنية والعمليةاملهارات  .3

ــرار وا ــــــــاأ احللــــــــوه  ❖ ــات يف ا ــــــــا  القـــــ ــارات ومعــــــــار  تقنيــــــــة املعلومـــــ ــتدعام وتسديــــــــق م ـــــ ــعر  علــــــــو اســـــ القـــــ
 .وتوايب التقنيات احلعي ة يف  ل 

 .واستدالم النتا ي احللوه التقنية تسوير  القعر  علو ❖
 املهارات العامة .4

 .العكق يف جمكوعات ءالنا ةالقعر  علو استدعام م ارات العكق ا كاعم الفعال ❖
 .القعر  علو التوا ق  فعالية جف يا وكتا يرا م  ا ك ور املتدي  والعام ❖

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

م  حلتياجــــــات الســــــو  اس هنــــــاي طلــــــب كدــــــري علــــــو 2017او ــــــ ي أراســــــة قــــــام  ــــــا القســــــم يف مسلــــــ  العــــــام 
ــة  ــ  ام لـــ ــة، ومـــ ــ   العرجـــ ــق هـــ ــ   كـــ ــة ملـــ ــواغر وايفيـــ ــاي جـــ ــات، حليـــــي اس هنـــ ــة املعلومـــ ــتري العلـــــوم يف تقنيـــ ــرومي ماجســـ  ـــ

  :الواا ب املتاحلة
 ( واا ب إجرافية علو تقنية املعلومات )معير ❖
 .واا ب  للم وميككم الننم ❖
 ( كدري مقجمر-واا ب القجمة )مقمي ❖
ــدة  ❖ ــات ال كيـــــة واحلوســـ ــات للتسديقـــــات التقنيـــــة يف جمـــــا ت احلوســـــدة املتنقلـــــة والتسديقـــ واـــــا ب م نـــــعخ  رجميـــ

 .الس ا ية
 .سدة الس ا يةيف جماه احلو  اخيا م قواعع  ياوت ❖
 ( واا ب مشغلم واخيا م الشد ات )كدري اخيا م جد ات ❖
ــعريب  ❖ ــتدعامات التـــ ــ ون  ســـ ــيم ال ـــ ــم تعلـــ ــة )ننـــ ــة، تعليكيـــ ــ ية، حل وميـــ ــة  ـــ ــا م معلوماتيـــ ــا ب اخيـــ واـــ

 ( يف املنسسات
 .مسور ويب ووسا   متععأ  ❖
ــق  ❖ ــة، مــــعير  تــ ــ  ال كيــ ــرامي اممــ ــور  ــ ــات )مســ ــ  املعلومــ ــا م امــ ــا ب اخيــ ــد ة، واــ ــام والشــ اخ اقــــات الننــ

 (  حلي لغرات،  لق ام ، مراقب ام ، وغريها
  شروط القبول •

ــع  ❖ ــعوأية والقواعــــ ــات الســــ ــا يف ا امعــــ ــع  للعراســــــات العليــــ ــة املوحلــــ ــوه الــــــوارأ  يف الال  ــــ ــافة إ  جــــــرو  القدــــ إ ــــ
شـــــ   لاللت ــــــا  واإجـــــراءات التننيكيـــــة والتنفي يــــــة للعراســـــات العليــــــا يف جامعـــــة امللـــــ  ســــــعوأ فـــــدس القســــــم ي

 : لقومي التا 
ــا يف   1 ــة معــــ    ــ ــعوأ او اك جامعــ ــة امللــــ  ســ ــ  جامعــ ــالوريوخ مــ ــة الد ــ ــو أرجــ ــلة علــ ــة حلا ــ ــوس املتقعمــ اس ت ــ

او هنعســــــة هنعســــــة القجميــــــات،  يــــــ  تقنيــــــة املعلومــــــات، او ننــــــم املعلومــــــات، او علــــــوم احلاســــــب ا  ، او 
 احلاســــــــــب ا  ، و  يقدــــــــــق  يــــــــــ  احلاســــــــــب ال  ــــــــــوك، و يــــــــــ  أراســــــــــة املعلومــــــــــات، و يــــــــــ  ننــــــــــم

  املعلومات اإأارية 
ــالوريوخ، ونعـــــعه   يقـــــق   2 ــلة علـــــو تقـــــعير )جيـــــع جـــــعار( علـــــو امقـــــق يف مرحللـــــة الد ـــ اس ت ـــــوس املتقعمـــــة حلا ـــ

 .( او ما يعاأل 75/5 3ع  )
ــلة  3 ــة حلا ــــــ ــة   اس ت ــــــــوس املتقعمــــــ ــو أرجــــــ ــة علــــــ ــة اإ ليليــــــ ــو ا ن نــــــــي( 53)يف اللغــــــ ــق علــــــ  يف التوفــــــ

(TOFEL-IBT) يعاأ ا او ما.   
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ــلاس   4 ــوس املتقعمـــــــة حلا ــــ ــة ر علـــــــو أ ةت ــــ ــار القـــــــعرات للجـــــــامعير او  (70)جــــ ــلء ال كـــــــم  ختدــــ فـــــــاعلو يف ا ــــ
 .GRE يف ا لء ال كم  ختدار (144)

 متطلبات احلصول على الدرجة •
 خيار املقررات والرسالة  ❖

o  وحلع  أراسية م  مقررات املاجستري (28)اس جتتا  السالدة. 
o نجاح إ ام رسالة املاجستري . 

 الدراسية خيار املقررات  ❖
o   مت كنة مشروم الد ي وحلع  أراسية م  مقررات املاجستري (36السالدة )اس جتتا. 

 

 :اهليكل العام للربانمج  •
 خيار املقررات والرسالة  ❖

o ( وحلعات أراسية للرسالة علو الن و التا 6( وحلع  أراسية إ افة إ  )28ععأ الوحلعات املسلو ة ): 
 عدد الوحدات املطلوبة  املقررات عدد  نوع املقررات 
 وحلع  أراسية  (16) 6 مقررات إجدارية 
 وحلعات أراسية  (12) 4 مقررات اختيارية 

 وحلعات أراسية  (6) 1 الرسالة 
 ( وحدات للرسالة 6وحدة دراسية + ) (28) 11 اجملموع 

 خيار املقررات فقط  ❖
o ( وحلع  أراسية مت كنة مشروم 36ععأ الوحلعات املسلو ة ) الد ي علو الن و التا: 

 عدد الوحدات املطلوبة  عدد املقررات  نوع املقررات 

 وحلع  أراسية  (15) 5 مقررات إجدارية 
 وحلع  أراسية  (15) 5 مقررات اختيارية 
 وحلعات 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  متقعمة يف تقنيات الويب     502 2

  وحدات دراسية  (6) اجملموع
 املستوى الثاين ❖

 متطلب سابق  الوحدات الدراسية عدد  مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه  م

   3 ( ١مقرر اختيارك )     .… 1

  (0+3) 3 موا ي  متقعمة يف إن ني امجياء      506 2

  وحدات دراسية  (6) اجملموع
 املستوى الثالث ❖

 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه  م

  (0+3) 3 املعلومات إأار  مشاري  تقنية     549  1
  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  متقعمة يف احلوسدة الس ا ية     507 1

 1  إععاأ خسة  ي     593 2
وحلع   (18)
 (    505)أراسية+ 

  وحدات دراسية  (4) اجملموع
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 املستوى اخلامس ❖
 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه  م

   3 ( 3مقرر اختيارك )     .… 1

  3  ( 4مقرر اختيارك )     .… 2

  وحدات دراسية  (6) اجملموع
 املستوى السادس ❖

 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر ورمزه رقم املقرر  م

    593 وحلعات أراسية  (6) الرسالة    600 1

 ( وحدات للرسالة 6وحدة 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  متقعمة يف تقنيات الويب     502 2

  وحدات دراسية  (6) اجملموع
 املستوى الثاين ❖

 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه  م
   3 ( 1مقرر اختيارك )     .… 1
  (0+3) 3 موا ي  متقعمة يف إن ني امجياء     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
   3 ( 2مقرر اختيارك )     .… 2

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

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

وحلع  أراسية +  (18) (0+3) 3 ( 1)مشروم      596 2
(505    ) 

  وحدات دراسية  (6) اجملموع
 املستوى اخلامس ❖

 سابق متطلب  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه  م

   596 (0+3) 3 ( 2مشروم )     597 1

   3 ( 3مقرر اختيارك )     .… 2
  وحدات دراسية  (6) اجملموع

 

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

   3 ( 4مقرر اختيارك )    .... 1

   3 ( 5مقرر اختيارك )     .… 2

  وحدات دراسية  (6) اجملموع

 وحدة دراسية  (36) اإلمجال 

 

 قائمة املقررات االختيارية للربانمج  •

عدد الوحدات   مسمى املقرر  رقم املقرر و رمزه  م
 الدراسية 

 متطلب سابق 

  (0+3) 3 شبكات احلاسب يف متقدمة مواضيع ت  501 1
  (0+3) 3 تقنية املعلومات يف خمتارة مواضيع ت  504 2
  (0+3) 3 متقدم  الشبكات  أمن ت  531 3
  (0+3) 3 والنافذة  املنتشرة احلوسبة  ت  533 4
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  (0+3) 3 احليوية  املعلوماتية  ت  536 5
  (0+3) 3 املتنقلة  احلوسبة  ت  537 6
  (0+3) 3 الدالل  الويب ت  539 7
  (0+3) 3 االلكرتونية  احلكومة  ت  540 8
  (0+3) 3 املعلومات  تقنية  يف  املستخدم  خربات و االستخدام  قابلية ت  543 9
  (0+3) 3 التفاعلية  املتعددة الوسائط  تطبيقات  ت  544 10
  (0+3) 3 االلكرتونية  االعمال ت  545 11
  (0+3) 3 املفتوحة  املصادر تقنيات ت  547 12

  (0+3) 3 للمعلومات  املرئي  التمثيل ت  548 13
  (0+3) 3 الضخمة  البياانت  حتليل ت  552 14
  (0+3) 3 االفرتاضي  الواقع تقنيات ت  553 15
  (0+3) 3 الصحية  املعلوماتية تطبيقات  ت  554 16
  (0+3) 3 التكيفية  املعلومات نظم ت  555 17
  (0+3) 3 يف تقنية املعلومات االصطناعيهندسة تطبيقات الذكاء   ت  556 18
 والشركات ابملؤسسات املعلومات تقنية تطبيقات  ت  557 19

 التشغيلية 
3 (3+0)  

  (0+3) 3 العربية للغة  الطبيعية اللغوية  املعاجلة  ت  558 20
  (0+3) 3 السيرباين  األمن ت  559 21
  (0+3) 3 االجتماعية احلوسبة  ت  560 22
  (0+3) 3 الويب   على  والبحث  املعلومات  اسرتجاع ت  561 23

 

 

  وصف مقررات الربانمج  •
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 جبارية اإلقررات  أوالً : امل 
 (0+3) 3 طرق حبث  ت  505

ي ــــــع  هــــــ ا املقــــــرر  إ  تعريــــــب السالدــــــة ننــــــاهي الد ــــــي العلكــــــم واملفــــــاهيم والقواعــــــع امساســــــية للد ــــــي العلكــــــم 
مســـــــتللمات الد ـــــــي العلكـــــــم  يـــــــفة عامـــــــة، وللد ـــــــي يف جمـــــــاه تقنيـــــــة املعلومـــــــات  يـــــــفة خا ـــــــة مـــــــ  اإجـــــــار  إ  اهـــــــم 

ــ  خســـــة  ــ لة وو ـــ ــكق  عيـــــع املشـــ ــم وتشـــ ــية يف الد ـــــي العلكـــ ــارات امساســـ ــا   السالـــــب امل ـــ ــا ية إكســـ ــاليد  اإحليـــ واســـ
ــا ية يف معا ــــــة املشــــــ الت وأراســــــة  الد ــــــي ويــــــ  و ليــــــق الديــــــاوت وكتا ــــــة الد ــــــي الن ــــــا م وتسديــــــق امســــــاليب اإحليــــ

حلــــــع  الد ــــــو  ومشــــــاري  ام ـــــــا  ونتــــــا ي املــــــن رات يف جمــــــاه تقنيـــــــة العالقــــــات وف ــــــ  الفر ــــــيات   طــــــالم علـــــــو ا
  املعلومات، م ارات ا تياه الا ة  ل تا ة العلكية والفنية واسلو  تقعم امورا  العلكية

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

ــدة  املتقعمــــــة  ويشــــــكق املقــــــرر علــــــوي ــــــع  هــــــ ا املقــــــرر إ  تعريــــــب السالدــــــة نفــــــاهيم تقنيــــــات الويــــــب  منــــــا   حلوســــ
وت امـــــق املشـــــاري   الوســـــيسة ويـــــب مـــــ  ا ـــــور خـــــعمات الدنيـــــة العميـــــة وتقنيـــــات خـــــعمات الويـــــب، والـــــعواف  الـــــ  اأت إ 

 الـــــــ  تـــــــععم ، وخـــــــعمات الويـــــــب واملعـــــــايري(SOA) املفـــــــاهيم امساســـــــية للدنيـــــــة العميـــــــة ، مقعمـــــــة يف(EAI)املعكاريـــــــة
  إ ـــــافة إ  تقيـــــيم ومقارنـــــة الععيـــــع مـــــ   روتوكـــــو ت اكتشـــــا  العمـــــة .UDDIوSOAP ،WSDL:خـــــعمات ويـــــب

 .يف عامل الويب م  مفاهيم وتقنيات حلعي ةوما يستجع 

نرتنت األشياءإمواضيع متقدمة يف   ت  506  3 (3+0) 

وتسديقـــــــات ان نـــــــي يقـــــــعم املقـــــــرر مدـــــــاأم ومفـــــــاهيم واوجـــــــ  التقـــــــعم الر يســـــــية يف مفـــــــاهيم  نـــــــاء تقنيـــــــات وعكليـــــــات 
ــكيم اننكــــــة  ــارات تيــــ ــايري واعتدــــ ــاملة معــــ ــياء، جــــ ــل  إن نــــــي امجــــ ــة مأوات واج ــــ ــو ييــــــب امل ــــــووت النكسيــــ ــياء  وهــــ امجــــ
ــة، نـــــــا يف  ــات عكليـــــ ــوير تقنيـــــ ــكيم وتســـــ ــلة  تيـــــ ــوأ والت ـــــــع ت، والت نولـــــــوجم  ات اليـــــ ــة، والقيـــــ ــياء املدتلفـــــ إن نـــــــي امجـــــ

لتشـــــــغيق والديـــــــاوت واممـــــــ   واخـــــــريا يست شـــــــب أتلـــــــري إن نـــــــي امجـــــــياء  لـــــــ   عيـــــــع امجـــــــياء والتعريـــــــب وا ستشـــــــعار وا
علـــــــــو ا تكـــــــــ  وامعكـــــــــاه وييـــــــــب اجتاهـــــــــات املســـــــــتقدق  جوانـــــــــب اعتدـــــــــارات الشـــــــــد ات يف تيـــــــــكيم وتســـــــــوير جمـــــــــا ت 

 التسديقات املتقعمة

 (0+3) 3   إدارة مشاريع تقنية املعلومات  ت  549
 ســــــــي  وإأار  املشــــــــاري  وإكســــــــا ا القــــــــعر  علــــــــو  ليــــــــق وتقيــــــــيم م ــــــــووت ي ــــــــع  املقــــــــرر إ  تعريــــــــب السالدــــــــة  ســــــــ  

ــعا  املشــــروم وإطــــار العكــــق واليــــارات املتاحلــــة،  عيــــع اهــــم  ــاري  التقنيــــة ومتا عت ــــا وإأار  املدــــاطر الــــ  قــــع تــــنجم,  عيــــع اهــ املشــ
ــ ــعاوه اللمنيــــة و عيــ ــي  للجــ ــة التدســ ــة لتنفيــــ  ، عكليــ ــوارأ الال مــ ــروم، واملــ ــ  انشــــسة م ــــووت املشــ ــا  مــ ــق نشــ ــة ل ــ ــة الال مــ ع الت لفــ

 .املشروم، اختيار ا ستشارير/املورأي  وإععاأ العقوأ، ومتا عت ا، وعكلية متا عة تنفي  املشاري 
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 (0+3) 3  مواضيع متقدمة يف احلوسبة السحابية ت  507

 SaaS ،PaaS ، (IaaS) املعكارية، ومنا   العمة املدتلفةيغسم ه ا املقرر تسورات الدنية الت تية الس ا ية، وا نعسة 

وتقعم أراسة جاملة ع  منو   املرجعية الس ا ية، نا يف  ل : تقنيات التدلي ، وا اكا  ا ف ا ية، ومراقدة املوارأ، خعمات  
 اورجيس اجيوس  وتغسم العور  اي ا املداو  ا امة املتعلقة  لنشر الس ايب: امم  واستكرارية امعكاه وإأار  العمات  

 دراسية   ةوحد (1) إعداد خطة حبث  ت  593

عــــــعاأ مقــــــ ح   ــــــم ييــــــب  ي ــــــع  املقــــــرر ا  مســــــاعع  السالــــــب/  علــــــو التوا ــــــق مــــــ  امســــــتا  املشــــــر  إ
ــ  احللـــــــوه   ــ ح لتنفيــــ ــكيم املقــــ ــة والتيــــ ــة املق حلــــ ــ ل  احللــــــوه التقنيــــ ــالة، وكــــ ــعا  الرســــ ــالة واهــــ مشــــــ لة الد ــــــي للرســــ

 التقنية املق حلة

 (0+3) 3 )1مشروع ) ت  596

التدـــــر   يـــــق إ  التسديقـــــات ويـــــع  إ  حلـــــق اك مـــــ  مشـــــاكق احليـــــا  اليوميـــــة الـــــ  تندـــــ  مـــــ  القساعـــــات مشـــــاري  
او الــــــ  يــــــتم اق احل ــــــا مــــــ  طــــــر  اع ــــــاء هي ــــــة التــــــعري ، و تــــــار  -التجاريــــــة او احل وميــــــة او ار   امعكــــــاه وخالف ــــــا 

ة للقســـــم وي ـــــوس  ـــــي إجـــــرا  احلـــــع ع ـــــوات السالدـــــة احلـــــع موا ـــــي  املشـــــاري  الـــــ    ـــــ  إجـــــرا   نـــــة املشـــــاري  التا عـــــ 
هي ـــــة التـــــعري   تقـــــوم السالدـــــة  تســـــليم تقريـــــر يت ـــــك  املتسلدـــــات واملوا ـــــفات طدقـــــا ملـــــا يقـــــر  القســـــم  هـــــ ا املقـــــرر  يـــــ  

 .للجلء اموه م  املشروم وهو أراسة املو وم و ليل  وتيكيم احلق

 (0+3) 3 )2مشروع ) ت  597

 .ال ان م  املشروم وهو يت ك  تسوير وتنفي  املشروم واختدار ه ا املقرر  ي  للجلء 

 الرسالة  ت  600
وحدات  (6)

 دراسية 

يتنــــــــاوه مو ــــــــوم الرســــــــالة احلــــــــع املشــــــــاكق يف جمــــــــاه تقنيــــــــة املعلومــــــــات  و  ــــــــ  إجــــــــراءات التســــــــجيق إ   عيــــــــع 
الرســـــــالة وفقـــــــار للقواعــــــع الـــــــ  حلـــــــعأيا    ـــــــة املشــــــرفة علـــــــو الرســـــــالة، ومــــــ  ش تشـــــــ يق  نـــــــة الت  ـــــــيم واملناقشــــــة لتقيـــــــيم 

العراســـــات العليـــــا للجامعـــــة  يتسلــــــب قدـــــق الدـــــعء يف الرســـــالة إعــــــعاأ خســـــة مدع يـــــة للعراســـــة يــــــتم مناقشـــــت ا مـــــ  قدـــــق  نــــــة 
ــا  ــة  ككــ ــق السالدــ ــة مــــ  قدــ ــاه املقعمــ ــو امعكــ ــتوج  وتشــــر  علــ ــالة ســ ــو الرســ ــرفة علــ ــا  املشــ ــة علي ــ ــم واملوافقــ ــة مــــ  القســ  تيــ

 .ال تا ة، وا ختدار، وتقعم الرسالة   ع اس تتد  لوا   ا امعة  اس إجراءات
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 اثنياً: املقررات االختيارية 
 (0+3) 3 مواضيع متقدمة يف شبكات احلاسب ت  501

ي ــــــــع  هــــــــ ا املقــــــــرر إ  تعريــــــــب السالدــــــــة نفــــــــاهيم متقعمــــــــة يف جــــــــد ات احلاســــــــب  ويشــــــــكق املقــــــــرر املو ــــــــوعات 
ــة  ــة طدقــــــــات النكــــــــو   املرجعــــــــم، واممــــــــ ، واليو ــــــــية،  ــــــــغ  النيــــــــوم، طدقــــــ ــدة  التسديقــــــــات،التاليــــــــة: معكاريــــــ احلوســــــ

ــ ، والـــــت  م  ــوير م ـــــق التوجيـــ ــم تشـــــغيق الشـــــد ات، مو ـــــوعات الد ـــــي والتســـ ــاه املتعـــــعأ، املو عـــــة، ننـــ يف ا  أحلـــــام، اإرســـ
وحلجـــــــــــــل املـــــــــــــوارأ يف جـــــــــــــد ة اإن نـــــــــــــي، الشـــــــــــــد ات الالســـــــــــــل ية، جـــــــــــــد ات الوســـــــــــــا   املتعـــــــــــــعأ ، واليـــــــــــــوت عـــــــــــــق 

املعرفيـــــة، والشـــــد ات القا لـــــة  والشـــــد ات ، crosslayer تيـــــكيم ،(QoS) وجـــــوأ  العمـــــة ،(VOIP)ا ن نــــي
وجـــــــــد ات الت ســـــــــ ،  ،(ad- hoc) للقجمـــــــــة، تيـــــــــكيم ا ن نـــــــــي املســـــــــتقدلم، وجـــــــــد ات السدقـــــــــة الفوقيـــــــــة، جـــــــــد ات
  .وأراسة اأاء الشد ات احلاسو ية واملشاكق الد  ية احلالية واق اح احللوه يف ه ا ا اه

 (0+3) 3 مواضيع خمتاره يف تقنية املعلومات  ت  504
 ي ع  ه ا املقرر إ  تعريب السالب نجكوعة م  املوا ي  والتقنيات املستجع  يف جماه تقنية املعلومات

 (0+3) 3  أمن الشبكات متقدم ت  531
ــ   ــي  حلعي ــــــــة يف امــــــ ــد ات  ويشــــــــكق املقــــــــرر موا ــــــ ــاهيم امــــــــ  الشــــــ ــة نفــــــ ــرر إ  تعريــــــــب السالدــــــ ــ ا املقــــــ ي ــــــــع  هــــــ

 العمـــــــــة، التشـــــــــفري،تعسيـــــــــق  احلكايـــــــــة،والتيـــــــــكيكات واملنسقيـــــــــات الر يـــــــــة،  الدي ـــــــــة،الشـــــــــد ات م ـــــــــق: احلتـــــــــواء الـــــــــقامي 
امــــــ  الشــــــد ات الالســــــل ية، امــــــ  ننــــــام التقنيــــــات املتقعمــــــة يف اليو ــــــية والتدفــــــم، اننكــــــة الــــــعخوه، ت امــــــق ا ننكــــــة، 

  ا ننكة، اأار  احلقو  الرقكية وام  احلوسدة املنتشر 

 (0+3) 3 احلوسبة املنتشرة والنافذة  ت  533
ي ـــــــع  هـــــــ ا املقـــــــرر إ  تعريـــــــب السالدـــــــة نفـــــــاهيم احلوســـــــدة املنتشـــــــر  والنافـــــــ    ويشـــــــكق املقـــــــرر املوا ـــــــي  التاليـــــــة: تعريـــــــب 

احلوســـــدة ا جتكاعيـــــة واملتنقلـــــة، اج ـــــل  الشـــــد ات، الـــــعور ا جتكـــــاعم والنفســــــم  ، املســـــارات املتقعمـــــة يفوالنافـــــ   املنتشـــــر احلوســـــدة 
، الق ــــــا  املنتشــــــر يف احلوســــــدة  واليو ــــــيةامــــــاك  التدــــــلي  ال كيــــــة، مشــــــاكق ا مــــــ  يف تيــــــكيم معلومــــــات وســــــيا  احلساســــــات، 

 .املتعلقة يف التفاعق  ر ا نساس واحلاسب، ا ننكة املسدقة يف ا ا ت ا جتكاعية، الي ية، الفنية وا لعا 

 (0+3) 3 املعلوماتية احليوية  ت  536
ــة،  ــاهيم املعلوماتيــــــة احليويــــ ــة نفــــ ــرر إ  تعريــــــب السالدــــ ــ ا املقــــ ــة يف  ويشــــــكقي ــــــع  هــــ ــة: مقعمــــ ــي  التاليــــ املقــــــرر املوا ــــ

ــا ية والتنقيــــــب  الســــــر  وا أوات املســــــتدعمة يف املعلوماتيــــــة احليويــــــة، علــــــم ا حليــــــاء ا لي ــــــم، ا ساســــــيات الر  ــــــية وا حليــــ
ــوام  ــو انـــ ــلي  واســـــتدعام والـــــعخوه علـــ ــم لتدـــ ــو   العالقـــ ــا، النكـــ ــة الـــــعخوه  ـــ ــة و رجمـــ ــع الديـــــاوت احليويـــ ــاوت، قواعـــ عـــــ  الديـــ

ت احليويــــــــة،  ــــــــرامي وميــــــــاأر املعلوماتيــــــــة احليويــــــــة، م ــــــــارات القجمــــــــة وامل ــــــــارات العكليــــــــة، تيــــــــكيم وتســــــــوير  ــــــــرامي الديــــــــاو
 .وم تدات املعلوماتية احليوية
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 (0+3) 3 احلوسبة املتنقلة  ت  537
املقـــــــرر املوا ـــــــي  التاليـــــــة: مقعمـــــــة يف  ويشـــــــكقاحلوســـــــدة املتنقلـــــــة   ي ـــــــع  هـــــــ ا املقـــــــرر إ  تعريـــــــب السالدـــــــة نفـــــــاهيم

ــة، اج ـــــل  ا ـــــواه  ــاأم  ال كيـــــة،احلوســـــدة املتنقلـــــة وتسديقايـــــا، تقنيـــــات التجـــــواه يف املنـــــاطق الناميـــ قواعـــــع الديـــــاوت واننكـــــ  الـــ
ــة التجــــــواه  ــا يف   ي يــــــةاأار  املعلومــــــات يف  الالســــــل ية،والعكيــــــق لت قيــــــق هــــــع  احلوســــــدة يف  ي ــــ ــدة املتنقلــــــة وخيو ــــ احلوســــ

 .ا ف ا ية وا اكا سديقات ا واه املو عة ت

 (0+3) 3 الويب الدالل ت  539
م ـــــ  اســـــتدعام   و تـــــوك  الويـــــب الـــــع  ، وكيفـــــم عـــــ  ماهيـــــة ننـــــر  عامـــــة اساســـــية تقـــــعم ي ـــــع  هـــــ ا املقـــــرر إ 

ــرر ــ ا املقـــ ــة هـــ ــية: لغـــ ــلاء اساســـ ــة اجـــ ــة الـــــع  ، )الويـــــب  علـــــو لاللـــ ــة( النك جـــ ــااملعرفيـــ ــ وتسديقايـــ ــلء امكـــــق مـــ    ويغســـــم ا ـــ
 علـــــو هنعســـــة جـــــلء النك جـــــة املعرفيـــــة و تـــــوك  ،OWLوRDFوXML الويـــــب الـــــع    وتدـــــعا مـــــ  هـــــ   املقـــــرر لغـــــات

 . ات اليلة وغريها م  التسديقات ا جتاهات احلالية ا لء التسديقم م  املقرر يعرض  عض النكا    اما

 (0+3) 3 االلكرتونيةاحلكومة   ت  540
ــة  ــة ا ل  ونيـــــــة وخـــــــعمايا والتقنيـــــــات املتعلقـــــ ــننم احل ومـــــ ــية لـــــ ــة املفـــــــاهيم امساســـــ ــة ا ل  ونيـــــ يقـــــــعم مقـــــــرر احل ومـــــ
ــة  ــية الال مـــ ــارات امساســـ ــاء امل ـــ ــو  نـــ ــرر علـــ ــل املقـــ ــا يركـــ ــة  ككـــ ــة احل وميـــ ــعمات ا ل  ونيـــ ــعم الـــ ــ  تقـــ ــا ة ـــ ــ  خال ـــ ــ  مـــ الـــ

 .مات احل ومية ال  ونيةلتسوير وتشغيق وإأار  ننم خع

 (0+3) 3 قابلية االستخدام وخربات املستخدم يف تقنية املعلومات  ت  543

التسديقيــــــــة للد ــــــــي يف التيــــــــكيم املتكركــــــــل حلــــــــوه  والسرا ــــــــق مطــــــــر التننرييــــــــة  ي ــــــــع  املقــــــــرر إ  تعريــــــــب السالدــــــــة
مـــــ  ال كيـــــل علـــــو تعلـــــم وتسديـــــق طرا ـــــق وتقنيـــــات الد ـــــي يف قا ليـــــة ا ســـــتدعام والـــــ   املســـــتدعم،املســـــتدعم وكـــــ ل  جتر ـــــة 

ــيناريو  ــوير،تشــــــكق ســــ ــام، ليــــــق  املســــــتدعمر،التعــــــر  علــــــو  التســــ ــتندا   امل ــــ ــة املســــــتدعمر  ســــ ــايم،طــــــر  مراقدــــ  احلتياجــــ
وطرا ـــــــــق  ا ســـــــــتدعام، ليـــــــــق تســـــــــجيق  يـــــــــاوت  ا ســــــــتدعام،اختدـــــــــارات قا ليـــــــــة  التيـــــــــكيم،يـــــــــب الدساقـــــــــات يف تقنيــــــــة ترت

  . الت قق م  قا لية استدعام واج ة املستدعم وال  تشكق  قق القاء والتقييم ا رجاأك وفق معايري التيكيم
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 (0+3) 3 تطبيقات الوسائط املتعددة التفاعلية  ت  544
مـــــ  (hypermedia) ي ـــــع  املقـــــرر إ  تعريـــــب السالدـــــة  تقنيـــــات الوســـــا   املتعـــــعأ  التفاعليـــــة والوســـــا   املركدـــــة

 .خاله العكق علو اأوات متععأ  يف ه   التقنيات واستدعام م يف تسوير تسديقات الوسا   املتععأ  التفاعلية

 (0+3) 3  األعمال االلكرتونية ت  545
ــاه اإل  ونيــــــة والت نولوجيــــــات  ــة علــــــو امعكــــ يغســــــم املقــــــرر تقنيــــــات إأار  التنكيــــــة ا ســــــ اتيجية للكننكــــــات القا كــــ
  ـــــــر امعكـــــــاه اإل  ونيـــــــة املناســـــــدة، وتننـــــــيم امنشـــــــسة واملكارســـــــات ا قتيـــــــاأية املعا ـــــــر  وأتلـــــــريات انتشـــــــار اســـــــتدعام 

 ونيـــــــــــة والت ـــــــــــع ت املرتدســـــــــــة  ـــــــــــا، وا وانـــــــــــب اإأاريـــــــــــة أعـــــــــــم وســـــــــــ  قـــــــــــوانر امعكـــــــــــاه اإل  اإل  ونيـــــــــــة،امعكـــــــــــاه 
ــق اإن نـــــي   ــة عـــ ــاه التجاريـــ ــية لاعكـــ ــة  ويغســـــموا ســـــ اتيجية الر يســـ ــة اإل  ونيـــ ــ ل   تلـــــب املكارســـــات التجاريـــ املقـــــرر كـــ

ت نولوجيـــــات وآاثر  ،(B2B) وامعكـــــاه التجاريـــــة إ  امعكـــــاه (B2C) والت ـــــع ت يف امعكـــــاه إ  املســـــت ل 
املعلومـــــات وا تيـــــا ت علـــــو الوســـــاطة، وإعـــــاأ  تيـــــكيم سلســـــلة القيكـــــة، والـــــر امعكـــــاه اإل  ونيـــــة علـــــو ت ـــــوي  الســـــو  

 .والعالقات الشد ية  اس اتيجيات ا  ت ار امعكاه اإل  ونية

 (0+3) 3   تقنيات املصادر املفتوحة ت  547
 وتلويـــــعها ،(ecosystem)  تـــــاريا امليـــــاأر املفتوحلـــــة والننـــــام اإي ولـــــوجمي ـــــع  املقـــــرر إ  تعريـــــب السالدـــــة 

اســــــاليب  املفتوحلـــــة، وكـــــ ل  ملفـــــاهيم املتعلقـــــة   اخـــــي  القجميـــــات احلـــــر  وامليـــــاأر املفتوحلـــــة، وت ييـــــب  رجميـــــات امليـــــاأر 
 .إنتا   رجميات املياأر املفتوحلة،  إ افة إ  اأوات وتقنيات املياأر املفتوحلة والتوج  املستقدلم لتسورها

 (0+3) 3 التمثيل املرئي للمعلومات  ت  548
ــا  واملكارســــــات يف هــــــ ا ا ــــــاه املتنــــــوم  املت ــــــكنة ي ــــــع  املقــــــرر إ  تعريــــــب السالدــــــة  ملفــــــاهيم  ات اليــــــلة والق ــــ

 ــــــــة  رليــــــــة عــــــــ  التك يــــــــق املر ــــــــم للديــــــــاوت / واملعلومــــــــات، مدــــــــاأم القــــــــراء  وال تا ــــــــة الديــــــــرية،  ــــــــة عامــــــــة عــــــــ  الــــــــننم 
ــم للكعلومــــــــات،  ــق املر ــــــ ــات الشــــــــا عة يف التك يــــــ ــات، التسديقــــــ ــم للكعلومــــــ ــتدعمة يف التك يــــــــق املر ــــــ ــر  املســــــ ــات املعا ــــــ والتقنيــــــ

 .يف التك يق املر م للكعلومات وا عتدارات يف  ليق وتقييم التسديقات

 (0+3) 3 حتليل البياانت الضخمة  ت  552
ــة  ــا  النــــــر مــــــ  التقنيــــــات النايــــ ــاوت  املتعاخلــــــة إأار يغســــــم هــــــ ا املســــ ــة احلوســــــدة الســــــ ا ية والديــــ الديــــــاوت ا امــــ

ــاوت يف  ــوفر  ــــــعيال جــــــ ا  ملركــــــل الديــــ ــدا  الــــــ  جتعــــــق احلوســــــدة الســــــ ا ية تــــ ال دــــــري   ســــــيقوم السالــــــب  ــــــتعلم  ليــــــق امســــ
املوقـــــــ ، وا اثر الفنيـــــــة وا قتيـــــــاأية لل جـــــــر  إ  الســـــــ ا ة  ســـــــو  ي تســـــــب السالـــــــب/  م ـــــــار  تقيـــــــيم الت ـــــــع ت يف إأار   

ت كدــــــري  مــــــ  الديــــــاوت ال دــــــري  امل ي لـــــة وغــــــري امل ي لــــــة، وكيــــــب  ــــــاوه املننكـــــات لالســــــتفاأ  مــــــ   ــــــا س الديــــــاوت ككيـــــا
ال دــــــري  مــــــ  خــــــاله  لــــــيالت   ــــــا  القــــــرارات ا ســــــ اتيجية  ســــــو  تقــــــوم  جــــــراء الد ــــــو  يف احللــــــوه احلاليــــــة واملق حلــــــة 

 ل ق م  ه   املعلومات
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 (0+3) 3 االفرتاضي تقنيات الواقع   ت  553
الســـــــــكعية -لديـــــــــرية التععأيـــــــــة،التفاعليـــــــــة  ا ف ا ـــــــــم،ي ـــــــــع  هـــــــــ ا املقـــــــــرر ا  تعريـــــــــب السالدـــــــــة ندـــــــــاأم الواقـــــــــ  

ــرك  ها تيـــــــ ، ــا  الديـــــ ــم، واحلســـــ ــاخ التديلـــــ ــق   نغكـــــ ــةوالتفاعـــــ ــة  والنكو جـــــ ــا  القا كـــــ ــم وا اكـــــ ــلوي ا نعســـــ ــة  الســـــ الدي يـــــ
علــــــو اســــــاخ مــــــاأكى وإأار  الدي ــــــة علــــــو نســــــا  واســــــ ، واأوات تســــــوير الواقــــــ  ا ف ا ــــــم، الواقــــــ  املعــــــل ، واقــــــ   ــــــتل ، 
وال فيـــــ  الرقكــــــم، ومفــــــاهيم ال كديـــــوتر والت نولوجيــــــا لعدــــــة فيـــــعيو وكيــــــب تســــــورت، وجـــــرح ابيــــــة الت نولوجيــــــات املدتلفــــــة يف 

والرســــــوم املت ركــــــة، وتنفيــــــ  تقنيــــــات الرســــــوم املت ركــــــة 3D  العــــــا  الفيــــــعيو، وجــــــرح تقنيــــــات  تلفــــــة إنتــــــا  منــــــو   إنتــــــا 
 .3D ستدعام لغة القجمة احلعي ة واأوات النك جة 

 (0+3) 3  تطبيقات املعلوماتية الصحية ت  554

ي ـــــــــع  املقـــــــــرر إ  تعريـــــــــب السالدـــــــــة  لـــــــــعور امل ـــــــــم مننكـــــــــة تقنيـــــــــة املعلومـــــــــات اليـــــــــ ة ا ل  ونيـــــــــة وتسديقـــــــــات 
، التشــــــــغيق، واأار  املننكــــــــات اليــــــــ ية، املعــــــــايري والتشــــــــغيق والتدســــــــي  اليــــــــ ية لاج ــــــــل  املتنقلــــــــة مــــــــ  حليــــــــي التيــــــــكيم 

م املعلومــــــات اليــــــ ية،  ليــــــق وتيــــــكيم واختيــــــار الديــــــ ، ا ننكــــــة العاعكــــــة للقــــــرار،  ييــــــات املعلوماتيــــــة اليــــــ ية، تننــــــي
ــا ت مـــــــــ ال ا ننكــــــــة اليـــــــــ ية و ارســــــــات املستشـــــــــفيات  وتسديــــــــق وتقيــــــــيم تقنيـــــــــات املعلومــــــــات اليـــــــــ ية يف  تلــــــــب احلــــــ

 .واملكارسات الي ية

 (0+3) 3 نظم املعلومات التكيفية  ت  555

ــة  ــننم املعلومـــــــات الت يفيـــــ ــية لـــــ ــاأم الر يســـــ ــرر املدـــــ ــة املســـــــتدعم والتديـــــــي   يقـــــــعم املقـــــ ــة لنك جـــــ والتقنيـــــــات احلعي ـــــ
وهـــــــو يغســـــــم  نـــــــاء منـــــــا   املســـــــتدعم ومالمـــــــ  املســـــــتدعم  تتنـــــــاوه الـــــــعور  اســـــــتدعام تقنيـــــــات التديـــــــي  املدتلفـــــــة م ـــــــق 
الد ـــــــي الت يفـــــــم، والتو ـــــــية، وأعــــــــم املالحلـــــــة، وتســـــــتعرض امنـــــــوام الر يســــــــية مننكـــــــة املعلومـــــــات الت يفيـــــــة وتست شــــــــب 

 .امةجما ت التسديق ا 
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ــة مــــــــ  تسديقــــــــات تقنيــــــــات الــــــــ كاء ا  ــــــــسناعم و ــــــــعأ التقــــــــعم امخــــــــري يف  يغســــــــم املقــــــــرر جمــــــــا ت   يــــــــة متنوعــــــ

احلالــــــــة، املوا ـــــــي  املدتــــــــار   وتغســــــــم املوا ــــــــي  املدتــــــــار  مــــــــ : اننكــــــــة التو ــــــــية والــــــــننم غــــــــامض، والســــــــدب القــــــــا م علــــــــو 
واســـــ جام املعلومـــــات، ومـــــا إ   لـــــ  وســـــيتم أراســـــة جمكوعـــــة متنوعـــــة مـــــ  حلـــــا ت التسديقـــــات يف الـــــعور   ســـــيقوم الســـــال  
ــات  ــننم  ي ـــ ــ   الـــ ــم كيـــــب تـــــععم هـــ ــدية وتعلـــ ــقاء والشـــــد ات العيـــ ــم الـــ ــق ننـــ ــة م ـــ ــننم ال كيـــ ــية للـــ ــاهيم امساســـ ــة املفـــ  عراســـ

 .ا تلفة م ق امعكاه وا قتياأ واحل ومة وهلم جر 
 

 

 

 



   

 

         م2022هـ /  1444قسم تقنية املعلومات, كلية علوم احلاسب واملعلومات,    (،والرسالة / املقررات  قرراتامل ) ماجستري العلوم يف تقنية املعلومات خيار  
17      

 (0+3) 3 تطبيقات تقنية املعلومات ابملؤسسات والشركات التشغيلية  ت  557
يغســـــم املقـــــرر تسديقـــــات ت نولوجيــــــا املعلومـــــات  شـــــ ق اســــــ اتيجم لـــــععم تغيـــــري امعكــــــاه التجاريـــــة و لتـــــا    ــــــر 
ــة لت ســـــر  ــعرات الال مـــ ــل علـــــو القـــ ــ  خـــــاله ال كيـــ ــة والتشـــــغيلية  مـــ ــ اتيجية والت تي يـــ ــق اهـــــعاف ا ا ســـ ــ   قيـــ ــركات مـــ الشـــ

ــاي ــا  سياســــــــــــــــات ومعــــــــــــــ ــة، اأاء املنسســــــــــــــــة مــــــــــــــــ  خــــــــــــــــاله تسديقــــــــــــــــات اأار  وإنفــــــــــــــ ري تشــــــــــــــــكق التوقيعــــــــــــــــات اإل  ونيــــــــــــــ
ينهـــــــــق السالـــــــــب/  مل نـــــــــة أوليـــــــــة يف واج ـــــــــة ت نولوجيـــــــــا   لـــــــــ   ـــــــــاالســـــــــجالت، والتيـــــــــنيب، ومـــــــــا إ   إأار  وسياســـــــــات

 .املعلومات، وامعكاه التجارية، واإأار 

للغة العربية   الطبيعية   اللغوية املعاجلة   ت  558  3 (3+0) 
ــع   ــرر إ  تلويــــــ ــة ني ــــــــع  املقــــــ ــدت االسالدــــــ ــة وحلوســــــ ــة العر يــــــ ــا   اللغــــــ ــية يف خيــــــ ــاهيم اساســــــ ــات  فــــــ ، جمكوعــــــ

احلــــــرو  العر يــــــة، التوحليــــــع القياســــــم، اننكــــــة التعريــــــب، اأوات القجميــــــات العر يــــــة، لغــــــات القجمــــــة، مقعمــــــة لل وســــــدة  
 .العر ية والت ع ت والد و  املستقدلية يف جماه معا ة اللغة العر ية السديعية

 (0+3) 3 األمن السيرباين  ت  559
ــة يف  ــد ات والديــــــاوت ا ل  ونيــــ ــا الشــــ ــاطر الــــــ  تتعــــــرض  ــــ ــة اأار   ــــ ــغيق واطــــــارات اننكــــ ــرر طــــــر  تشــــ يغســــــم املقــــ

أتهيـــــــــق السالـــــــــب  املعلومـــــــــات،والسياســـــــــات املتدعـــــــــة يف املنسســـــــــات ل ـــــــــكاس امـــــــــ   وا رجـــــــــاأاتاملعلومـــــــــات  املنسســـــــــات،
علكـــــــم مــــــ  املدـــــــاطر ا ل  ونيـــــــة الـــــــ  ة ـــــــ  اس  واســـــــاخ ملعرفــــــة والـــــــق  العكليـــــــة مـــــــ  خـــــــاله املشــــــاري  للتعامـــــــق ن نيـــــــة 

    .تتعرض  ا املنسسات

 (0+3) 3 ة االجتماعياحلوسبة   ت 560
,  فاهيم املي ع  ه ا املقرر لتقعم     والشد ات ا جتكاعيةعلم احلوسدة ا جتكاعية ة ق نقسة التقاء امننكة احلاسو ية           

ا جتكاعيةو والنكا  ,   احلوسدة  جماه  امساسية يف  التو ية,     التقنيات  واننكة  ا كعم,  التع يع  املقرر  موا ي   ليق  و تشكق 
ككا يناق  املقرر السلوكيات ا جتكاعية الناهر  يف اننكة احلوسدة     ياوت وسا ق التوا ق ا جتكاعم والشد ات ا جتكاعية

 .و ليق الدياوت ا جتكاعية واسعة النسا , ومداأ ء تيكيم ه   امننكة ا جتكاعية, 

 (0+3) 3 اسرتجاع املعلومات والبحث على الويب  ت561
املداأم          يف  مقعمة  تقعم  إ   املقرر  )ي ع   املعلومات  اس جام  يف  املستدعمة  امساسية  تشكق IRوالتقنيات    )

والف اء   ال نا ية،  امل اه،  سديق  )علو  ا س جام  ومنا    الن ،  وتقنيات  ليق  ا س جام،  ننم  وتنفي   املو وعات:تيكيم 
الفعا الرأوأ  واس جام  الد ي،  وتقييم  التعلم(،  علو  والقا كة  ا حلتكالية،  والسر   معلومات  املتج ،  إأار   يف  والتسديقات  ه، 

  الويب
 

 

 


