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 .الذكيةقسم رائد على مستوى المنطقة بتخريج متخصصين بتطوير وصيانة وتشغيل وإدارة تطبيقات األجهزة 
 
 

 
 

ا، قادرة ا وإقليمي  تفي باحتياجات سوق العمل محلي   ذكيةحوسبة األجهزة الإعداد كفاءات طالبية مؤهلة في مجال 
على انجاز المشاريع العلمية والعملية المتميزة بما يسهم بتطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز االقتصاد المعرفي 

 وتنمية وتحسين األداء في مؤسسات المجتمع المحلي.

 
 

 

 .حوسبة األجهزة الذكيةوالتطبيقية الالزمة في مجال  اكتساب المهارات والمعارف النظرية .1

 ا.ي  وإقليم االتزود بالكفايات المهنية وممارسة مهنتهم بكل ثقة والقدرة على المنافسة محلي   .2

 االستمرار بالتعلم والتطور المهني وسط التغيرات التقنية. .3

 ة ومعرفة احتياجات المجتمع.العمل بفاعلية ضمن فرق العمل مع تحمل المسؤوليات األخالقية والمهني 4
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 :إّن النتائج المتوخاة من هذا البرنامج هي إعداد خريجين قادرين على
 

 حوسبة وتطبيق مبادئ علم الحاسوب والمجاالت ذات العالقة وإيجاد الحلول المناسبة.تحليل مسائل ال .1

 تصميم األنظمة الحاسوبية وتنفيذها وتقييمها من خالل تلبية متطلباتها في سياق التخصص. .2

 التواصل بفاعلية في البيئات المهنية المختلفة. .3

ت المستندة للحوسبة وفقا  للمبادئ األخالقية تمييز المسؤوليات المهنية والحكم المناسب على الممارسا .4
 والقانونية.

 العمل والمشاركة بفاعلية كعضو أو قائد فريق في األنشطة المرتبطة بالتخصص. .5

 [MC. ]تطبيق تقنيات الحوسبة على تطوير حلول أنظمة األجهزة الذكية .6
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 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي: 132 منحوسبة األجهزة الذكية  تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص
 

%20 27 متطلبات الجامعة أوال    
%17 23 متطلبات الكلية ثانيا    
 63% 82 متطلبات التخصص ثالثا  

 132 100%  
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01 
: رياضيات متقطعة، تراكيب علم الحاسبات والخوارزميات

 6 البيانات، الخوارزميات.

 9 برمجة كينونية، برمجة مرئية، برمجة تطبيقات اإلنترنت البرمجة: 02

03 
: قواعد البيانات، إدارة نظم قواعد تطبيقات وعلوم المعلومات

مات، الشبكات وتراسل البيانات، تحليل وتصميم النظم، أمن المعلو 
 البيانات.

12 

04 

: تصميم المواقع اإللكترونية مساقات في نظم الحوسبة النقالة
الخاصة باألجهزة النقالة، أساليب المحاكاة والنمذجة لألجهزة 
النقالة، األنظمة الموزعة )الحوسبة السحابية، قواعد البيانات 

اإلنسان مع  الموزعة(، تطبيقات عامة لألجهزة النقالة، تفاعل
 الحاسوب.

21 

05 
: اإلحصاء، تحليل عددي، الجبر المجاالت المعرفية المساندة

 6 الخطي.

06 
: عدد من المساقات من ضمن المجال الفرعي المجاالت االختيارية

 9 من اختيار القسم.

ساعة معتمدة  90ساعات بعد اجتياز  3: بواقع التدريب الميداني -
 3 كحد أدنى.

ساعة  90ساعات معتمدة بعد اجتياز  3: بواقع لتخرجمشروع ا -
 3 معتمدة.

 - : عدد من المختبرات تغطي احتياجات وعدد الطلبة.المختبرات -
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 ( ساعة معتمدة15متطلبات الجامعة اإلجبارية: ) أ.

 
 

 50511108 3 (1اللغة العربية ) 50511102

 50511109 3 (1اللغة االنجليزية ) 50511103

  0 (استدراكي)اللغة العربية  50511108
  0 (استدراكي)اللغة االنجليزية  50511109

  0 (استدراكي)مهارات الحاسوب  50511110
  3 التربية الوطنية 50511206
  3 عسكريةالعلوم ال 50511308
 50511110 3 مهارات حاسوبية 50541103

 15  
 

 ساعات معتمدة( يختارها الطالب من المساقات اآلتية: 12متطلبات الجامعة االختيارية: ) ب.

 
 

 

  3 مهارات حياتية 50511204
  3 الريادة واالبداع 50511306

 50511102 3 (2اللغة العربية ) 50521101
 50511103 3 (2اللغة االنجليزية ) 50521102

  3 مبادئ علم النفس 50521203
  3 حقوق اإلنسان 50521204

  3 الثقافة اإلسالمية 50531101

  3 القدس والوصاية الهاشميةتاريخ  50531205

  3 البيئة والمجتمع 50541203

  3 حة والمجتمعالص 50541206

  3 االتصاالت واالنترنت 50541307

  3 لغة أجنبية 50541308
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23

 40421211 0 3 3 تراكيب البيانات 40212101

  0 3 3 أساسيات تكنولوجيا المعلومات 40241101

 40241101 0 3 3 بياناتالقواعد  40241202

 (م) 40241202 3 0 1 مختبر قواعد البيانات 40241203

 50551105 0 3 3 رياضيات متقطعة 40312101

 40241101 0 3 3 تصميم مواقع إلكترونية 40322101

  0 3 3 مقدمة في البرمجة 40421108
 (م)40421108 3 0 1 مختبر مقدمة في البرمجة 40421109
  0 3 3 مهارات االتصال والكتابة 40264401

  6 21 23 المجموع

 
82

 ساعة معتمدة( 67) اإلجبارية التخصصتطلبات م أ.

 40421108 0 3 3 البرمجة الكينونية 40421211

 (م)40421211 3 0 1 الكينونية مختبر البرمجة 40421212

 40212101 0 3 3 تحليل وتصميم الخوارزميات 40213103

 40241202 0 3 3 نظم ادارة قواعد البيانات 40252201

 40322202 0 3 3 أمنية نظم المعلومات 40253205

 40322101 +40241202 0 3 3 برمجة تطبيقات االنترنت 40322202

 40421211 0 3 3 برمجة مرئية 40322203

 40241202 0 3 3 تحليل وتصميم النظم 40342101

 40322203 0 3 3 تفاعل االنسان مع الحاسوب 40354106

 40421211 0 3 3 برمجة متقدمة 40422207

 40241101 0 3 3 شبكات الحاسوب 40433201

 40433201 0 3 3 برمجة شبكات الحاسوب 40434103

 40433201 0 3 3 حابيةأنظمة الحوسبة الس 40434205

  0 3 3 تقنيات االتصاالت الالسلكية والمتنقلة 40442101
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 40212101 0 3 3 نظم تشغيل االجهزة النقالة 40442203

 40442104 0 3 3 البرمجة والتقنيات التكاملية 40442204

 40342101 0 3 3 هندسة البرمجيات النقالة 40443105

 40213103 0 3 3 محاكاة لألجهزة النقالةأساليب النمذجة وال 40443106

 40421211 0 3 3 (1ة )الذكي األجهزةبرمجة تطبيقات  40442104

متعددة  الذكية االجهزةتطوير تطبيقات  40444111
 المنصات

3 3 0 40442104 

 40443207 0 3 3 برمجة االلعاب لألجهزة الذكية 40444110

40484101 
 األجهزةة حوسبالتدريب العملي في مجال 

 الذكية
 ساعة 90اجتياز  0 3 3

 ساعة 90اجتياز  0 1 1 (1) مشروع تخرج تطبيقي 40494203
 40494203 0 2 2 (2) مشروع تخرج تطبيقي 40494204

67663

 

 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من ( 9)االختيارية: يختار الطالب  التخصصمتطلبات  ب.

 ساعة معتمدة( 6دة )واد مسانم ج.

 50551105 0 3 3 (1) يتحليل عدد 50223121
  0 3 3 واإلحصاء مبادئ الرياضيات 50551105

66
. 

 40442104 0 3 3 (2الذكية ) األجهزةبرمجة تطبيقات  40444111

 40322203 0 3 3 الذكية لألجهزةتقنيات الوسائط المتعددة  40443112

40444213 
 األجهزةموضوعات خاصة في حوسبة 

 الذكية
ساعة 60اجتياز  0 3 3  

 40442203 0 3 3 يةالذك األجهزةتنظيم ومعمارية  40443214

 40442104 0 3 3 العالمة التجارية لتطبيقات األجهزة الذكية 40444215

 40443105 0 3 3 األعمال والتسويق لألجهزة الذكية 40444216

 40433201 0 3 3 الذكية األجهزةشبكات  40444217

 40443105 0 3 3 الذكية لألجهزةتجربة المستخدم  40444218
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   3 مبادئ الرياضيات واإلحصاء 50551105
   3 مقدمة في البرمجة 40421108
 40421108  1 مختبر مقدمة في البرمجة 40421109
   3 أساسيات تكنولوجيا المعلومات 40241101

   3 متطلب جامعة اجباري  
   3 متطلب جامعة اختياري  

 16  
 

 

  50551105 3 (1تحليل عددي ) 50223121
  50551105 3 رياضيات متقطعة 40312101
  40421108 3 البرمجة الكينونية 40421211
 40421211  1 مختبر البرمجة الكينونية 40421212
  40241101 3 بياناتالد قواع 40241202
 40241202  1 مختبر قواعد البيانات 40241203
   3 تقنيات االتصاالت الالسلكية والمتنقلة 40442101

 17   
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  40241101 3 وبشبكات الحاس 40433201
  40421211 3 تراكيب البيانات 40212101
  40241101 3 تصميم مواقع إلكترونية 40322101

  40421211 3 برمجة مرئية 40322203
  40241202 3 تحليل وتصميم النظم 40342101

   3 متطلب جامعة اجباري  
 18  

 
 

 

  40212101 3 نظم تشغيل االجهزة النقالة 40442203
  40421211 3 برمجة متقدمة 40422207
  40241202 3 نظم ادارة قواعد البيانات 40252201

 +40241202 3 برمجة تطبيقات االنترنت 40322202
40322101 

 
   3 متطلب جامعة اجباري  

 15   
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  40212101 3 تحليل وتصميم الخوارزميات 40213103
  40322203 3 تفاعل االنسان مع الحاسوب 40354106
  40342101 3 هندسة البرمجيات النقالة 40443105
(1الذكية ) األجهزةبرمجة تطبيقات  40442104  3 40421211  

   3 متطلب جامعه اختياري  
   3 متطلب تخصص اختياري  

 18  
 
 
 
 

  40433201 3 برمجة شبكات الحاسوب 40434103
  40442104 3 البرمجة والتقنيات التكاملية 40442204
   3 مهارات االتصال والكتابة 40264401
  40322202 3 أمنية نظم المعلومات 40253205

   3 متطلب جامعة اجباري  
   3 متطلب تخصص اختياري  

 18   
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ساليب النمذجة والمحاكاة لألجهزة النقالةأ 40443106  3 40213103  
  40443207 3 برمجة االلعاب لألجهزة الذكية 40444110
متعددة  الذكية االجهزةتطوير تطبيقات  40444111

  40442104 3 المنصات

(1مشروع تخرج تطبيقي ) 40494203 ساعة 90اجتياز  1    
   3 متطلب جامعة اجباري  
   3 متطلب جامعة اختياري  

16  
 
 

 

  40433201 3 أنظمة الحوسبة السحابية 40434205

40484101 
 األجهزةحوسبة التدريب العملي في مجال 

 ساعة 90اجتياز  3 ةالذكي
 

  40494203  2 (2) مشروع تخرج تطبيقي 40494204
   3 متطلب جامعة اختياري  
   3 متطلب تخصص اختياري  

 14   
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 ( 40421211، المتطلب السابق: البرمجة الكينونية  0، ع:  3، ن:  3تراكيب البيانات ) 40212101

ة لتراكيب البيانات والخوارزميات. الموضوعات التي يغطيها هذا المساق تشمل الموضوعات المفاهيم األساسي
(، Abstract data types and encapsulationالمتعلقة بنوع البيانات وتراكيبها، أنواع البيانات المجردة والتغليف )

 Binary(، األشجار الثنائية )Linked-Listsة )(، القوائم المرتبطQueues(، قوائم االنتظار )Stacksالقوائم المتراكمة )

Trees( األشجار العامة ،)Generic Trees(، تنظيم الملفات )ملفات متتابعة وفهرسة(، الرسوم البيانية )التمثيل–
الخ(، والبحث. في نهاية هذا المساق، –الفرز السريع–اإلدراج–أقصر مسار(، الفرز والترتيب )التبادل-عبور

، قادرين على تحديد بنية البيانات الصحيحة والخوارزمية المناسبة لحل مشكلة برامج معينةسيكون الطالب 
 .الطلبةتطبيقي أو بحث من مشروع يتضمن المساق إنجاز 

 

 (-المتطلب السابق:  0، ع:  3، ن: 3) أساسيات تكنولوجيا المعلومات 40241101
جيا المعلومات، بيئة أنظمة المعلومات باإلضافة إلى مفاهيم المصطلحات والعمليات والمكونات المرتبطة بتكنولو 

ومكونات وأدوات وتطبيقات نظم المعلومات. يتضمن المساق شرح تمهيدي لمكونات الحاسوب الملموسة وتشمل 
)الوحدات التي يتكون منها نظام الحاسوب(، فهم أنظمة العد وكيفية إعداد البيانات للحاسوب، معالجة التعليمات، 

برمجيات وتشمل )أنظمة التشغيل، قاعدة البيانات، تطوير الويب والتطبيقات(، مقدمة بالشبكات، اإلنترنت، ال
الخوارزميات وحل المشكالت، يتضمن المساق باإلضافة إلى ، أساسيات أمن المعلومات، البحث في الويب

 .الطلبةتطبيقي أو بحث من مشروع إنجاز 

 

 (40241101، المتطلب السابق: أساسيات تكنولوجيا المعلومات  0، ع:  3، ن:  3قواعد البيانات ) 40241202
المفاهيم األساسية لقواعد البيانات، والمواضيع الرئيسية مثل: تعريف قاعدة البيانات، وأنظمة قواعد البيانات، 

قي، جبر قواعد البيانات، نظرة عامة حول إدارة قواعد البيانات، بنية نظم قواعد البيانات، مقدمة للنموذج العالئ
(، تحويل مخطط عالقات SQLتصميم قواعد البيانات، سالمة قاعدة البيانات، مقدمة إلى لغة االستعالم المهيكل )

 .الطلبةتطبيقي أو بحث من مشروع ، يتضمن المساق إنجاز إلى جداول ERDالكينونات 
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 (40241202امن ، متز  3، ع:  0، ن: 1) قواعد البيانات مختبر 40241203

مختبر عملي في قواعد البيانات، حيث يغطي تدريبات عملية في قاعدة البيانات وأنظمة قواعد البيانات ) نظم 
( ، تقنيات تصميم المخطط( ، SQL، مقدمة إلى لغة االستعالم المهيكل ) RDBMSقواعد البيانات العالئقية 

 لطلبة.ايتضمن المساق إنجاز مشروع تطبيقي أو بحث من 
 

 50551105، المتطلب السابق: مبادئ الرياضيات واإلحصاء 0، ع:  3، ن:  3رياضيات متقطعة ) 40312101

) 
الجوانب األساسية للرياضيات المتقطعة المستخدمة في علم الحاسوب بدءا  باالفتراضات، العمليات المنطقية، 

رانات، وطرق االثبات. كما يقدم المساق مفاهيم جداول الصحة )الحقيقة(، نظرية المجموعات، العالقات واالقت
مشروع ، يتضمن المساق إنجاز التعاقب، المتسلسالت، المصفوفات، ونظرية المخططات والهياكل الشجرية

 .الطلبةتطبيقي أو بحث من 

 

ات ، المتطلب السابق: أساسيات تكنولوجيا المعلوم 0، ع:  3، ن:  3تصميم مواقع إلكترونية ) 40322101
40241101  ) 

العميل -المفاهيم األساسية للشبكة العالمية، تكنولوجيا اإلنترنت، بروتوكوالت الويب الحالية، وبرمجة الخادم
( HTMLألجهزة الحاسوب المكتبية وأجهزة الهواتف الذكية. سوف يتعلم الطالب لغة توصيف النصوص التشعبية )

( بهدف تصميم وتخطيط صفحات الويب، باإلضافة لدراسة CSSإلنشاء صفحات الويب وتنسيقها من خالل لغة )
لبناء  Ajaxلتبادل البيانات وتكنولوجيا  JSONولغة  XML، جنبا إلى جنب مع لغة JavaScriptلغة جافا سكريبت 

تطبيقات انترنت فعالة على أجهزة الحاسوب المكتبية وأجهزة الهواتف الذكية. سيقوم الطالب بتطبيق معارفهم 
بة في سلسلة من المهام والوظائف العملية. في نهاية هذا المساق، سيقوم الطالب بإنشاء مشروع صفحات المكتس

 ويب بسيط على خادم الويب ألجهزة الحاسوب المكتبية واألجهزة النقالة.
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 (-:السابق المتطلب  0، ع:  3، ن:  3مقدمة في البرمجة ) 40421108
، حيث يغطي أساسيات البرمجة مثل المتغيرات، أنواع البيانات، جمل مختارةلغة المفاهيم األساسية في البرمجة ب

التحكم، المصفوفات، الداالت والمؤشرات. في هذا المساق يطبق الطلبة معرفتهم المكتسبة من خالل سلسلة من 
 تطبيقي أو بحث منمشروع أسبوعيا، يتضمن المساق إنجاز الواجبات ويتضمن المساق ثالث ساعات عملية 

 .الطلبة
 

 (40421108، متزامن  3، ع:  0، ن: 1مختبر مقدمة في البرمجة ) 40421109
مثل المتغيرات، أنواع ، حيث يغطي تدريبات عملية في اساسيات البرمجة مختبر عملي في البرمجة بلغة مختارة

معرفتهم من خالل  في هذا المساق يطبق الطلبة البيانات، جمل التحكم، المصفوفات، الداالت والمؤشرات.
 سلسلة من الواجبات العملية في المختبر.

 
 (-المتطلب السابق:  0، ع:  3، ن:  3) مهارات االتصال والكتابة 40264401

مفهوم االتصاالت اإلدارية وتطوير بعض المهارات التي يحتاجها في حياته الخاصة وحياته الوظيفية، باإلضافة 
االتصال كمحور اساسي وحيوي في حياة منظمات األعمال. ولتحقيق ذلك الى تعريفه بالمفاهيم األساسية ب

يتناول المساق محاور اساسية تشمل: ماهية واهمية واهداف عملية االتصال، اتجاهات وعناصر وقنوات 
االتصال، معوقات االتصال الفعال، اسس كتابة المراسالت الناجحة، باإلضافة الى التعرف على مهارات 

تطبيقي أو بحث من مشروع ، يتضمن المساق إنجاز مل الجماعي وادارة االجتماعات والمقابالتاألصغاء والع
 .الطلبة

 

 (40421108، المتطلب السابق: مقدمة في البرمجة  0، ع:  3، ن:  3البرمجة الكينونية ) 40421211

األشكال( جنبا إلى جنب مع  المفاهيم األساسية للبرمجة الكينوينة )التغليف، تجريد البيانات، التوريث، تعدد
، ويهتم المساق JAVA(. وتغطي مفاهيم المساق باستخدام لغة UMLتصميمها باستخدام لغة النمذجة الموحدة )

والقوالب، والطبقات الصديقة، والميراث، والطبقة المجردة والوظائف االفتراضية  classes)بمفاهيم الطبقات )
االنتهاء، يجب أن يكون الطالب قادرين على استخدام البرمجة الكينونية واالستثناءات والبرمجة العامة. عند 

 .تطبيقي أو بحث من الطلبةمشروع ، يتضمن المساق إنجاز لتطوير برامج معقدة نوعا ما
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 (40421211، المتطلب المتزامن: 3، ع: 0 ، ن:  1) مختبر البرمجة الكينونية 40421212

)التغليف، تجريد البيانات، حيث يغطي تدريبات عملية في البرمجة الكينونية  مختبر عملي في البرمجة الكينونية،
والقوالب، والطبقات الصديقة،  classes)بمفاهيم الطبقات )بتطبيق ويهتم المساق  التوريث، تعدد األشكال(.

ي هذا المساق بشكل عملي. ف والميراث، والطبقة المجردة والوظائف االفتراضية واالستثناءات والبرمجة العامة
 يطبق الطلبة معرفتهم من خالل سلسلة من الواجبات العملية في المختبر.

 

 (  40212101، المتطلب السابق: تراكيب البيانات  0، ع:  3، ن:  3) تحليل وتصميم الخوارزميات 40213103
المجردة وتراكيب البيانات، المفاهيم األساسية في تصميم وتحليل الخوارزميات وتشمل: مراجعة إلى أنواع البيانات 

تعريف الخوارزميات، تصنيف الدوال والتعقيد الحسابي للخوارزميات، تقنيات تصميم الخوارزميات وتحليلها 
وتشمل: التجزئة والسيطرة، الطرق الشرهة، مفاهيم البحث، الفرز، األشجار، المخططات، تقنية العنونة، 

تطبيقي مشروع ، يتضمن المساق إنجاز لحل والمسائل غير القابلة للحلالخوارزميات التوافقية والمسائل القابلة ل
 .أو بحث من الطلبة

 

 (40241202، المتطلب السابق: قواعد البيانات  0، ع:  3، ن:  3نظم ادارة قواعد البيانات ) 40252201
متقدمة في لغة االستعالم  مبادئ تصميم وتطوير ومعمارية وتطبيقات نظم إدارة قواعد البيانات. كما يقدم مواضيعا  

، views ،exit ،with ،create type ،authorization ،metadata ،dynamic SQL ،triggersمثل  SQLالهيكلية 
recursion قاموس البيانات، وتطبيع العالقات )الجداول( للـ ،NF1  والـNF2  والـNF3  والـBCNF كما يتطرق لنظم .

البيانات الكينونية وقواعد البيانات الموزعة والمركزية، ويشمل مقدمة في امن قواعد  قواعد البيانات الحديثة كقواعد
تطبيقي أو بحث مشروع ، يتضمن المساق إنجاز UMLالبيانات والعمليات )الحركات( والسيطرة على التزامن ولغة 

 .من الطلبة

 

 (40322202ة تطبيقات اإلنترنت ، المتطلب السابق: برمج0، ع: 3، ن: 3أمنية نظم المعلومات ) 40253205

امنية نظم المعلومات وقضايا معاصرة في مشاكل أمنية وسرية المعلومات، نماذج السرية، طرق لتقليل المخاطر 
والخسائر، أمن نظم المعلومات داخل المؤسسات، علم التشفير، التحكم بأمن المعلومات، برامج أمن المعلومات، 

ريف المستخدم، دراسة حالة أمن الشبكات. كما تبحث في مواضيع فايروسات النظم اآلمنة والموثوقية، وتع
 الحاسوب وطرق الوقاية منها، يتضمن المساق إنجاز مشروع تطبيقي أو بحث من الطلبة.
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، المتطلب السابق: تصميم مواقع إلكترونية  0، ع:  3، ن:  3) برمجة تطبيقات اإلنترنت 40322202
 (40241202بيانات القواعد  + 40322101

المعرفة واألدوات الالزمة لتصميم وتنفيذ تطبيقات الويب على شبكة اإلنترنت ألجهزة الحاسوب المكتبية وأجهزة 
. سيبدأ المساق بمقدمة عن لغة توصيف النصوص Serverكلغة برمجة الخادم  PHPالهواتف الذكية باستخدام لغة 

، وظائف خادم الويب، تثبيت وتكوين PHPالطالب مفاهيم لغة  وتطبيقات الويب. سوف يتعلم HTMLالتشعبية 
مثل أنواع البيانات،  PHP. سوف يتم دراسة بناء الجملة واستخدامات IISأو خادم ميكروسوفت  Apacheخادم 

المشغلين، المصفوفات، بيانات التحكم، التعبيرات، الجلسات، ملفات تعريف االرتباط، وكذلك إنشاء البرامج التي 
. في نهاية هذا المساق، سيقوم الطالب ببرمجة وإنشاء مشروع ويب تطبيقي MySQLفاعل مع قواعد بيانات تت

مشروع ، يتضمن المساق إنجاز صغير على خادم الويب ألجهزة الحاسوب المكتبية وأجهزة الهواتف الذكية
 .تطبيقي أو بحث من الطلبة

 

 (40421211لب السابق: البرمجة الكينونية ، المتط 0، ع:  3، ن:  3) برمجة مرئية 40322203
األساسية للبرمجة المرئية، االحداث المنفذة بواسطة المستخدم، وكيفية استخدام البرمجة المرئية لبناء المفاهيم 

. يشمل هذا المساق مقدمة لمفاهيم البرمجة واألساليب Visual Basic.NETواجهة المستخدم الرسومية باستخدام 
يل المشاكل والتقنيات المستخدمة لحلها. سيتم أيضا في هذا المساق تغطية أنواع البيانات وهياكل باإلضافة لتحل

التحكم والوظائف البرمجية وبناء الجمل البرمجة ودالالتها اللغوية والطبقات والعالقات الطبقية ومعالجة االستثناء 
تطبيقي أو بحث مشروع ، يتضمن المساق إنجاز هاالبرمجية. كما سيتم تغطية الربط بقواعد البيانات والتعامل مع

 .من الطلبة
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 (40241202، المتطلب السابق: قواعد البيانات  0، ع:  3، ن:  3تحليل وتصميم النظم ) 40342101
المفاهيم الرئيسة لدورة حياة وتطوير النظام مع التركيز على أنشطة ومفاهيم جمع المعلومات والتقارير في مرحلة 

لغاية مرحلة الصيانة والدعم. في نهاية هذا المساق، سيكون الطالب قادرين على تصميم وتنفيذ وتوثيق التحليل و 
كل ما يتعلق بدورة تطوير النظام. الموضوعات الرئيسية التي سيتم تدرسها في هذا المساق هي: مقدمة في 

تقصي الحقائق؛ مخطط المشروع؛  تطوير النظم. دورة حياة التطوير؛ دراسة جدوى تطوير النظم؛ تطوير أساليب
مخطط تدفق البيانات؛ جداول وتفرعات القرارات؛ قاموس البيانات؛ التركيب؛ التدريب؛ أدوات التطوير: التوثيق، 
الصيانة، التصميم النظري، تصميم قواعد البيانات، إعادة هندسة األنظمة، واجهة المستخدم الرسومية، دورة حياة 

مخططات النظم وتدفق التحكم. استخدام أسلوب دراسات الحالة لزيادة فهم المواضيع  األنظمة، تحويل النظام،
 . تطبيقي أو بحث من الطلبةمشروع ، يتضمن المساق إنجاز أعاله

 

 (40322203برمجة مرئية المتطلب السابق: ،  0، ع:  3، ن:  3تفاعل االنسان مع الحاسوب ) 40354106
. تصميم 1الحاسوب، حيث يغطي الموضوعين التاليين بشكل أساسي: مقدمة لموضوع تفاعل اإلنسان مع 

. جوانب تفاعل اإلنسان 2وبرمجة واجهات االستخدام الرسومية، تقييم وتنفيذ البرمجيات التي تركز على اإلنسان. 
المساق مع الحاسوب والمتعلقة بأنظمة الوسائط المتعددة باإلضافة ألنظمة المواقع اإللكترونية. ومن خالل هذا 

( تعلم كيفية تصميم وتقييم 2( فهم السلوك اإلنساني مع المكونات التفاعلية. )1يتم التركيز على ما يلي: )
( اكتساب المعرفة الالزمة لطرق التصميم 3البرمجيات التفاعلية باستخدام الطرق التي تركز على اإلنسان. )

 .تطبيقي أو بحث من قبل الطلبةمشروع المساق إنجاز ، يتضمن المتنوعة باإلضافة ألنواع البرمجيات التفاعلية
 

 ( 40421211، المتطلب السابق: البرمجة الكينونية  0، ع:  3، ن:  3) برمجة متقدمة 40422207

. يفترض المعرفة األساسية Pythonللطالب مفاهيم في البرمجة باستخدام  Pythonتقدم البرمجة المتقدمة باستخدام 
. ستغطي المادة جمع البيانات numpyوالوظائف والملفات وهياكل البيانات ومكتبة  Pythonببنيات التحكم في 

وملفات البيانات المنظمة األخرى وقواعد  CSVو Web API'sو web scrapingمن مصادر مختلفة بما في ذلك 
وطرق معالجة السالسل  التعبيرات العادية البيانات؛استخدام مكتبة الباندا لتحليل بنيف البيانات صت البيانات؛

 .األخرى؛ الطبقات والبرمجة الشيئية؛ وبناء تطبيقات برمجية في العالم الحقيقي
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، المتطلب السابق: أساسيات تكنولوجيا المعلومات  0، ع:  3، ن:  3شبكات الحاسوب ) 40433201

40241101) 
 مقدمة: ھاعات كثيرة في الشبكات منالمفاهيم الرئيسية والتقنيات االساسية في شبكات الحاسوب ويغطي موضو 

 وسائط الناقلة، القناة كفاءة مقاييس الشبكة، طبقات وأشكالها، الشبكات تصنيف الشبكات، تطبيقات) عامة
اسل، بروتوكوالت تخاطب الشبكات وهيكلتها(، طبقة ربط البيانات )التقسيم، اكتشاف االخطاء وتصحيحها، التر 

، تقسيم IP، العنونة باستخدام IP(، طبقة الشبكة )بروتوكول االنترنت  IEEEالشبكات المحلية حسب معايير 
 TCP، بروتوكول  UDP، طبقة التراسل )بروتوكول  ICMP، بروتوكول ARP، بروتوكول  DHCPالشبكات، بروتوكول

طبقة التطبيقات  ،TCP، سيطرة التزاحم وتدفق البيانات في  TCP، نقل البيانات الموثوق والنافذة المنزلقة باستخدام 
، يتضمن المساق HTTP، االتصال الدائم وغير الدائم في ال  HTTP، بروتوكول NAT، بروتوكول DNS)بروتوكول

 .تطبيقي أو بحث من الطلبةمشروع إنجاز 
 

 (40433201، المتطلب السابق: شبكات الحاسوب  0، ع:  3، ن:  3برمجة شبكات الحاسوب ) 40434103
شاف مواطن الخلل في تطبيقات الشبكات باستخدام البرمجة وتعلم كيف تتواصل اجهزة تصميم وتطوير واستك

(. Sockets Programming( باستخدام برمجة قوابس التوصيل )Clients( مع اجهزة المستخدمين )Serversالخوادم )
جة الشبكة ، برمTCP/IP Protocol Stacksوتشمل الموضوعات التي سيتم تغطيتها في هذا المساق كل من 

(Network Programming( قوابس التوصيل ،)Sockets( أرقام المنفذ وأرقام البروتوكول ،)Port Number and 

Protocol Number( مقبس المجال ووظائف المقبس ومكالمات نظام المقبس ،)Domain Socket ،Socket 

Functions ،and Socket System Callsلبرمجة لجانب الخادم )(، البرمجة لجانب المستخدم واClient Side 

Programming and Server Side Programming( تقنيات التصحيح المقبس ،)Socket Debugging Techniques ،)
 يتضمن المساق إنجاز مشروع تطبيقي أو بحث من الطلبة.
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 (40433201سوب ، المتطلب السابق: شبكات الحا 0، ع:  3، ن:  3) أنظمة الحوسبة السحابية 40434205

تركز على كيفية استخدام الحوسبة السحابية وتكييفها لخدمة تكنولوجيا النقالة حوسبة المجموعة من تقنيات 
( البنية التحتية 1الهواتف الذكية.  سوف يتعلم الطلبة الفرق بين نماذج الخدمة السحابية الثالثة الرئيسية وهي: )

. كذلك سوف يدرس الطلبة حلول عملية SaaSالبرامج كخدمة ( 3و ) PaaS( منصة كخدمة 2) IaaSكخدمة 
، يتضمن المساق SalesForece.comو  Azure Microsoftو Amazonو Google Cloudللحوسبة السحابية مثل تقنيات 

 .الطلبةتطبيقي أو بحث من مشروع إنجاز 
 

 (-تطلب السابق: الم 0، ع:  3، ن:  3) تقنيات االتصال الالسلكية والمتنقلة 40442101
أساسيات الشبكات الالسلكية المتنقلة، بما في ذلك المقايضة بين السعة والتغطية في النظام الخلوي ودور إعادة 

 CDMAو TDMAاستخدام التردد، وتقسيم الخاليا، وتقسيم الخلية. يستكشف بنية الراديو وتقنيات الوصول المتعددة لـ 
 3G (UMTS( ومعايير EDGEو GPRS) 2.5G( ومعايير GSMالرئيسي ) 2Gجنب ا إلى جنب مع معيار  OFDMAو
(. كما تمت مناقشة أهمية البيانات الالسلكية في الشبكات LTEرئيسي ) 4G( ومقدمة لمعيار cdma2000و

 الالسلكية المتنقلة.
 

 (  40212101 ، المتطلب السابق: تراكيب البيانات 0، ع:  3، ن:  3نظم تشغيل االجهزة النقالة ) 40442203
وظائف، وخدمات، وطرق هيكله انظمة التشغيل وخصوصا لألجهزة النقالة، كما سيتم تغطية مجموعه من 
المفاهيم مثل المزامنة، جدولة العمليات، االتصال بين العمليات، ادارة التخزين، ادارة الذاكرة، الذاكرة االفتراضية، 

خراج، الحماية واالمن في نظم التشغيل لألجهزة النقالة، سيقوم ادارة القرص المرن، ادارة ادوات االدخال واال
الطالب بتطبيق المعارف المكتسبة من خالل مجموعه من الوظائف، يتضمن المساق إنجاز مشروع تطبيقي أو 

 الطلبة.بحث من 
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 األجهزةت برمجة تطبيقا، المتطلب السابق:  0، ع:  3، ن:  3) البرمجة والتقنيات التكاملية 40442204

 (  40442104 (1) الذكية
تكامل األنظمة والتطبيقات عبر الشركات العالمية؛ يستكشف واجهات البرمجة ورسم خرائط البيانات وتبادلها 

تقنية تتيح تطوير موقع الهذه  .والبرمجة النصية ولغات البرمجة لدعم تكوين األنظمة وصيانتها وتكاملها وأمانها
 مع html طبيق من خالل دمج البرمجة وترميز اللغات في لغة واحدة على سبيل المثالالويب الديناميكي والت

XML و Javascript و CSS و XML مع PHP و C # مع XML و XML مع XSLT  وما إلى ذلك لتلبية التفاعلية ومتطلبات
ا كيفية تمثيل البنية وكيفية نقل  البيانات باستخدام التقنيات ديناميكية محددة للمستخدم النهائي. سيتعلمون أيض 

بغرض تبادل البيانات. تشمل الموضوعات  XML تم التأكيد على توحيد مستندات.  XML والبروتوكوالت ذات الصلة بـ
ورسم خرائط البيانات وتبادلها، والتشفير التكاملي، وتقنيات البرمجة النصية،  األنظمة،الرئيسية االتصال بين 

في نهاية هذا المساق، من المتوقع أن يكون الطالب قادرين على تصميم  .مجةونظرة عامة على لغات البر 
وتطوير واختبار تطبيق تفاعلي قائم على الويب وفق ا لمواصفات معينة باستخدام أي من التطبيقات المتكاملة 

 المختلفة والتقنيات والبروتوكوالت ذات الصلة.
 

 (  40342101، المتطلب السابق: تحليل وتصميم النظم  0، ع:  3، ن:  3هندسة البرمجيات النقالة ) 40443105
تطوير البرمجيات باستخدام األندرويد والجافا، يتيح القدرة على تعلم المهارات األساسية للبرمجة بلغة جافا، نظام 

ئق التشغيل لألندرويد، تطوير البرمجيات لألندرويد، وأفضل الممارسات في هندسة البرمجيات. قراءة الوثا
وانتاجها، باإلضافة الى ذلك سوف يتعلم الطالب استراتيجيات مميزة للفحص، يتضمن المساق إنجاز مشروع 

 تطبيقي أو بحث من الطلبة.
 

، تحليل وتصميم الخوارزميات  0، ع:  3، ن:  3أساليب النمذجة والمحاكاة لألجهزة النقالة )40443106 
40213103) 

خدامها محاكاة األجهزة النقالة. على سبيل المثال، أجهزة محاكاة أنظمة التشغيل تقنيات المحاكاة التي يمكن است
iOS  التجارية )مثل ستوديو موبايل اإللكتروني، محاكي الموبايل اإللكتروني، وما إلى ذلك( يمكن استخدامها

بحث من والتصفح على جهاز الحاسوب، يتضمن المساق إنجاز مشروع تطبيقي أو  iPhoneو iPadالختبار 
  الطلبة.
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البرمجة الكينونية ، المتطلب السابق:  0، ع:  3، ن:  3) (1الذكية ) األجهزةتطبيقات برمجة  40442104
40421211) 

ا إلى  الذكية األجهزةإنشاء تطبيقات  قدرة الطالب على  هذا المساق بنيي. Android Studioوالعمل عليها استناد 
مرنة وتفاعلية، وتشغيل الخدمات في الخلفية، وجعل التطبيقات تعمل ، وتصميم واجهات معين هيكلة تطبيق

بعض الدراية بجافا.  المساق اتطلب هذي .رعلى مختلف الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، وغير ذلك الكثي
 واألجزاء. Androidالعمل مع األنشطة والنوايا والعرض والتخطيط ومكتبات  المساقغطي ي

 
برمجة تطبيقات ، المتطلب السابق:  0، ع:  3، ن:  3) متعددة المنصات األجهزةبيقات تطوير تط 40444111

 (40442104( 1الذكية ) األجهزة
باستخدام  Android mobileو IOSالمعرفة واألدوات الالزمة لتصميم وتنفيذ التطبيقات لألجهزة المحمولة لنظامي 

 ات متعددة المنصات بناء  على مجموعة تطوير البرامجاللغات األساسية واللغ لغة برمجة للجوال كلغة عبر
(SDK) . في البداية، سيقدم المساق تثبيت وتنصيب بيئة لغة الهاتف المحمول وتكوينها، وإنشاء تطبيقات للهاتف

المحمول باستخدام لغة برمجة للجوال متعددة المنصات. سيتعرف الطالب على مفاهيم لغة برمجة األجهزة 
ن اإلضافي في المحمولة والت يتناول هذا المساق بناء الجملة . Android Studioعلى  Mobile SDKثبيت والمكو ِّ

واستخدام لغات برمجة األجهزة المحمولة مثل أنواع البيانات والثوابت والمشغالت وبيانات التحكم والفئات. 
في نهاية هذا المساق، سيقوم  باإلضافة إلى بناء تخطيطات تطبيقات الهاتف المحمول وربطها بقاعدة بيانات.

، ويتضمن المساق Androidو IOSالطالب بإنشاء وصيانة مشروع تطبيق صغير للهاتف المحمول لنظامي 
 مشروع ا عملي ا كامال  أو بحث ا بواسطة الطالب.
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 (40322203برمجة مرئية ، المتطلب السابق: 0، ع:  3، ن:  3برمجة االلعاب لألجهزة الذكية ) 40444110

التي تستخدم لتقسيم المستهلكين وإشراكهم. وسيقوم هذا البرنامج بتوجيه  framework game designersاكتشاف 
الطلبة إلى فهم وتطوير آليات اللعبة األساسية مثل النقاط والشارات والمستويات والتحديات ومواضع المتصدرين. 

افآت، التعزيز اإليجابي، وحلقات التغذية الراجعة. سوف يتعلم الطالب كيفية تفاعل المستهلكين مع هياكل المك
يجمع هذا المساق بين ميكانيكا اللعبة والتفاعل االجتماعي ألنشطة مثل الجمع واإلهداء والبطولة والحالة. 

و  Google!، ويحلل التفاعالت في Yahooو  Nikeباإلضافة إلى ذلك، سيغوص الطالب في دراسات الحالة على 
Facebook  وZynga سيحصلون على البنية والتعليمات البرمجية لترويج موقع المستهلك األساسي، وتعلم كيفية .

، يتضمن المساق إنجاز مشروع تطبيقي أو بحث من Badgevilleاستخدام واجهات برمجة التطبيقات السائدة من 
 الطلبة.

 
اجتياز ، المتطلب السابق:  0: ، ع 0، ن:  3) الذكية األجهزةحوسبة التدريب العملي في مجال  40484101

 ساعة كحد أدنى(  90
اسابيع وماال يقل عن  ثمانيةتدريب عملي في أحد المؤسسات ذات العالقة بتخصص الطالب لمدة ال تقل عن 

 .من القسم والكلية ومجلس العمداء ةساعة تدريب. يحكم التدريب تعليمات مقر  200
 

 أدنى(ساعة كحد  90اجتياز ، المتطلب السابق:  0، ع:  0، ن:  1) (1) مشروع تخرج تطبيقي 40494203
النظرة والعملية، من  ذكيةال األجهزةحوسبة إحدى مجاالت  في مشروع تخرج)تحليل وتصميم(،  األولىالمرحلة 

 خالل تطوير بحث تطبيقي، وإعداد تقرير فني، وعرضه.
 

 (1) مشروع تخرج تطبيقيالسابق:  ، المتطلب 0، ع:  0، ن:  2) (2) مشروع تخرج تطبيقي 40494204
40494203) 

النظرة والعملية، من خالل تطوير  هندسة البرمجياتإحدى مجاالت  في مشروع تخرج)تنفيذ(، الثانية المرحلة 
 بحث تطبيقي، وإعداد تقرير فني، وعرضه.
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 األجهزةمجة تطبيقات بر ، المتطلب السابق:  0، ع:  3، ن:  3( )2الذكية ) األجهزةبرمجة تطبيقات  40444111
 (40442104( 1الذكية )

. يغطي المساق تصميم الواجهات Swiftوذلك باستخدام لغة  iOSبرمجة تطبيقات األجهزة الذكية التي تعمل بنظام 
و  Split Viewو  Collection Viewو  Table Viewوالتفاعل مع عناصرها واستخدام أدوات العرض المختلفة مثل 

Popovers ل بين الواجهات باستخدام والتواصStoryboard كذلك يدرس الطالب تطبيقات قواعد البيانات والتعامل .
، Map Kitوالتحكم باللمس، واستخدام الخرائط باستخدام  Background Processingمع الملفات والمعالجة الخلفية 

نجاز مشروع تطبيقي أو ، يتضمن المساق إJSONو  XMLوكذلك التعامل مع خدمات الويب ومعالجة ملفات 
 الطلبة.بحث من 

 
 برمجة مرئية، المتطلب السابق:  0، ع:  3، ن:  3) لألجهزة الذكيةتقنيات الوسائط المتعددة  40443112

40322203) 
المفاهيم األساسية لتقنيات الوسائط المتعددة التي تتفاعل مع التطبيقات القائمة على األجهزة الذكية لتوصيل 

والمعلومات مع العناصر الرقمية والمطبوعة. يمكن للطالب تطوير وإدارة محتوى الوسائط المتعددة األفكار 
الذكية باستخدام أدوات متخصصة لتحرير الصوت والفيديو. في نهاية هذا المساق، سيتمكن الطالب من تصنيف 

ع صغير لتطبيق الوسائط المتعددة ومقارنة أنواع تقنيات الوسائط المتعددة لألجهزة الذكية وإنشاء وصيانة مشرو 
 لألجهزة الذكية، ويتضمن المساق مشروع ا عملي ا كامال  أو بحث ا بواسطة الطالب.

 
 60، المتطلب السابق: اجتياز  0، ع:  3، ن:  3) الذكية األجهزة حوسبة موضوعات خاصة في 40444213

  ساعة(
تطبيقي أو مشروع ، يتضمن المساق إنجاز الذكية األجهزةحوسبة مواضيع خاصة من االتجاهات الحالية في 

 .الطلبةبحث من 
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 األجهزةنظم تشغيل ، المتطلب السابق:  0، ع:  3، ن:  3) جهزة الذكيةنظيم ومعمارية األت 40443214

 (40442203 النقالة

م األنظمة األساسية وفهم مفاهي iOSو Androidالعمل مع أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة واألنظمة األساسية مثل 
للجوِّال األخرى بسرعة. إلى جانب مراجعة أنظمة التشغيل وواجهات برمجة التطبيقات لهذه األنظمة األساسية، 

إدارة الطاقة  - Intelو  ARMاألساسيات الالزمة لنظام تشغيل األجهزة المحمولة: معماريات  المساقهذه  وفري
وبرمجة المستوى األصلي  Kernelبنية  -نظام التشغيل األساسي  -هياكل أنظمة تشغيل األجهزة المحمولة  -
 .مناهج إدارة الطاقة -مشكالت وقت التشغيل  -
 

، المتطلب السابق: برمجة تطبيقات  0، ع:  3، ن:  3الذكية ) األجهزةتطبيقات ل العالمة التجارية 40444215
 (40442104( 1الذكية ) األجهزة

التجارية وتصميم العالمات التجارية القابل لالستخدام واستراتيجية تسويق العالمة  المفاهيم األساسية للعالمات
التجارية. سيتمكن الطالب من وصف أهمية العالمات التجارية والمقارنة بين العالمات التجارية العالمية والشهيرة 

التجارية الذكية الخاصة بهم لتطبيقات األجهزة الذكية. في نهاية هذا المساق، يمكن للطالب تصميم عالماتهم 
 باستخدام أدوات تحرير متخصصة، ويتضمن المساق مشروع ا عملي ا كامال  أو بحث ا بواسطة الطالب.

 
هندسة البرمجيات ، المتطلب السابق:  0، ع:  3، ن:  3الذكية ) ألجهزةل عمال والتسويقاال 40444216

 (40443105 النقالة

متداد للتجارة اإللكترونية بناء  على استخدام األجهزة المحمولة والتقنيات ذات التجارة عبر الهاتف المحمول كا
الصلة. ثم يتم تقديم تحقيق في نماذج أعمال التجارة اإللكترونية وسلسلة القيمة وتطبيقات األعمال. وأخير ا، يتم 

ن الهاتف المحمول والمدفوعات تقديم مناقشة للجوانب التقنية واالجتماعية للتجارة عبر الهاتف المحمول مثل أما
ا طبيعي ا للتنقل،   يناقش المساقعبر الهاتف المحمول وخصوصية الهاتف المحمول. نظر ا ألن الموقع يعد ُبعد 

 .التقنيات المتعلقة بالموقع مثل قواعد البيانات المكانية والخدمات القائمة على الموقع
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 (40433201، المتطلب السابق: شبكات الحاسوب  0 ، ع: 3، ن:  3) الذكية األجهزةشبكات  40444217

بمقدمة عن الشبكات الالسلكية وتصميمها ووظائفها. البنية التحتية للشبكات الالسلكية ومعاييرها، والتواصل مع 
 معرفة الشبكة الالسلكية، وأجهزة إنترنت األشياء وتطبيقات شبكات االستشعار وتصميمها.

 
، المتطلب السابق: هندسة البرمجيات النقالة  0، ع:  3، ن:  3الذكية ) جهزةألل تجربة المستخدم 40444218
40443105) 

( على األجهزة المحمولة ذات حجم الشاشة المحدود والتحكم UXتقنيات إنشاء تطبيقات توفر تجربة مستخدم ثرية )
الكتساب فهم شامل  في شاشات اللمس المتعددة وقدرات االستشعار السلبي. تحديد األساليب المستخدمة

الحتياجات المستخدم، وترجمة احتياجات المستخدم إلى حلول تصميم وتقييم التصاميم من خالل اختبار قابلية 
( لتطبيقات الهاتف UIأفضل الممارسات المطبقة على تصميم واجهة المستخدم ) أيضاناقش ياالستخدام. 

 المحمول.
 

 (-، المتطلب السابق:  0، ع:  3ن: ،  3) واإلحصاء مبادئ الرياضيات 50551105
مقدمة في االقترانات، النهايات واالتصال، االشتقاق وقواعده، تطبيقات على االشتقاق. يعرف أيضا  بعلم 
اإلحصاء والبحث اإلحصائي، وأساليب جمع العينات والبيانات وتبويبها، موضوعات مقاييس النزعة المركزية 

، يتضمن المساق إنجاز رتباط واالنحدار، والسالسل الزمنية، واألرقام القياسيةوالتشتت وااللتواء، وتحليالت اال
 .الطلبةتطبيقي أو بحث من مشروع 

 
 (  50551105 واإلحصاء، المتطلب السابق: مبادئ الرياضيات  0، ع:  3، ن:  3( )1تحليل عددي ) 50223121

رئيسي تطوير فهم الطالب بالخوارزميات والمهارات يتكون هذا المساق من مقدمة في الطرق العددية هدفها ال
، يتضمن المساق الالزمة لتنفيذ هذه الخوارزميات من أجل توفير حلول للمسائل الرياضية باستخدام الحاسوب

 .الطلبةتطبيقي أو بحث من مشروع إنجاز 


