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 30 عدد المواد الدراسية 03/08/2016 تاريخ االعتماد 09/26/2016 الخطة الدراسية رقم 
 
 

 رقم املادة
Course No. 

 اسم املادة الدراسية
Course Name 

 الساعات املعتمدة
Credit Hours 

 املتطلب السابق
Prerequisite 

 Introduction to مقدمة في تكنولوجيا المعلومات  0103117

information technology  

 Noneال يوجد  3

اص بيئة العمل.تسليط الضوء على ميزات عصر املعلومات الرقمي وأتثري تقنيات املعلومات على مجيع جوانب احلياة وبشكل خ  
 
Show the main characteristics of digital information age and how information technology affect 
business environment and our life. 

 رقم املادة
Course No. 

 اسم املادة الدراسية
Course Name 

 الساعات املعتمدة
Credit Hours 

 املتطلب السابق
Prerequisite 

 أساسيات البرمجة  Technical Writing                                 3 0102115الكتابة التقنية       0103216

Programming Basics 

املصطلحات  ابستخداماعداد دليل املستخدمني  التقنية،الرسائل التقنية، التقارير  التقنية، كيفية كتابةمقدمه يف الكتابة التقنية، أنواع الكتابة 
 العلمية. الكتابة التقنيةالعلمية املناسبة، كيفية واسلوب 

Technical Writing is an introduction to technical and professional writing. This course presents 
students with practical information about communicating in different kinds of workplace 
environments and professional/technical discourse communities. Throughout the semester students 
will produce and analyze a number of common technical writing genres, including emails, letters, 
resumes, memos, reports, proposals, technical descriptions, technical definitions, technical 
manuals, and proposals. Students will work toward understanding how to analyze and react to 
rhetorical situations each genre and writing situation presents, including issues of audience, 
organization, visual design, style, and the material production of documents .including international 
standards and procedures such like ISO standards. 

الساعات  لمادة الدراسيةاسم ا رقم المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق

0103118 
 

 -------- Professional Skills 3      المهارات المهنية

عن تعريف  املهارات املهنية ومدى أهيتها يف بيئة العمل.  كما أن هذه املادة تركز على تعريف الطالب ابلعديد من  مقدمةتعطي هذه املادة 
اليت تزيد من فرصة  حصوله على مهنة وجعله متميزا يف جمال عمله. ويف هذه املادة سوف يتعلم الطالب ويعمل على تطبيق  املهارات املهنية 

 بعض من هذه املهارات املهنية خالل الفصل الدراسي. 

 

This course provides an introduction to the definition of professional skills and their importance in 
the work environment. This course also focuses on introducing students to many of the 
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professional skills that they must have to compete for better opportunities in the market, and to be 
at the cutting edge in their career field. Throughout the semester students will learn and practice a 
number of these professional skills. 

الساعات  اسم المادة الدراسية رقم المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 استراتيجيات نظم المعلومات  0103231
The Strategy of Information System 

3 
 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات

0120117 
و دور املعلومررة يف عمليررة اارراا القرررار. يشررمل  تعررره هررذا املسرراة لنمرررة ظرراملة لررنمم املعلومررات احلاسرروبية و أنواعهررا. كمررا يركررز علررى أ يررة

السراة معلومرات هامرة عرن املتسسرات و هيكليتهرا كرا يرنعكو علرى أنررواع نمرم املعلومرات املوجرودة فيهرا. كمرا يتطررة املسراة  نرواع أنممررة 
 نمم االستاتيجية و ا نممة اخلبرية.املعلومات مثل نمم املعلومات االدارية, انممة دعم القرار, نمم املعلومات االدارية التفيذي , ال

   
This course gives a comprehensive overview of information systems with emphasis on the different 
types of information systems and on the role of information in decision making process. Organize 
and information system relation is discussed. Many types of information systems are introduced 
such as Management formation System, Decision Support System, Executive Information System, 
Strategic information System, and Expert Systems. 

 المتطلب السابق عتمدةالساعات الم اسم المادة الدراسية رقم المادة
 البرمجة الكينونية 0103221

Object Oriented Programming  
3 

 أساسيات البرمجة
0120115 

بلغة جافا، اساسيات اللغة، مجل التعريف، مجل اإلدخال واإلخررا،،  (OOP)كينونية التوجه يقوم هذا املساة إبعطاء مقدمة عن الربجمة،
املصررررفوفات، االصرررناف والكائنرررات، ااررراميع والهاكيرررب، الوراثرررره وتعدديرررة ا ظررركال، تصرررميم واجهررررات  مجرررل الرررتحكم ، الرررربام  الفرعيرررة ،

 املستخدم.
 

This course introduces the fundamentals of object oriented programming (OOP) using JAVA 
programming language. The course presents declaration statements, I/O statements, control 
statements, methods, arrays, classes and objects and their relations (association, aggregation, and 
composition), inheritance, polymorphism, and introduction to graphical user interface design. 
 

 المتطلب السابق المعتمدة الساعات اسم المادة الدراسية رقم المادة
 التصميم المنطقي 0103211

Logic Design 
 تراكيب محدده 3

0120114 
هميز يعره هذا املساة مفاهيم حول : أنممة العد الثنائيه، التحويل بني أنممة العد املختلفة ، املتمم ، عمليات اجلمع والطرح احلسايب ، ال

ه ، تبسيط التوابع البوليه ، ا ظكال القياسيه للتابع ، البواابت املنطقيره ، االختصرار ابيتخردام اخلررائط ، الرقمي ، اجلرب البويل ، التوابع البولي
 .كرإجراءات التحليل والتصميم للدوائر املنطقيه ، املنطق والدارات التجميعيه والتتابعيه ، املسجالت والعدادات ، الذواكر ، عنونة الذوا 
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Binary numbering , Conversion between systems , Complements , Arithmetic Addition and 
Subtraction , Binary cods, Boolean algebra, Boolean Functions, Simplification of Boolean Function, 
Stared Forms, Logic gates, Map-Method minimization, analysis and design procedures, 

Combinational logic, sequential logic, Registers and Counters, memories and memory addressing. 
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 تراكيب البيانات 0103212

Data Structured  3 
 البرمجة الكينونية

0103221 
ل االساسررية كيكليررة البيرراات. مفرراهيم ادوات التحليررل. مفهرروم انررواع البيرراات، كيفيررة تصررميم وتنفيررذ بعررض انررواع هياكرربرراد  مقدمررة اا امل

البيررراات ل القررروائم، والطررروابري  ابسرررتخدام املصرررفوفة والقررروائم اات العقرررد املربو رررة. فهرررم مبررراد  اسرررتدعاء الرررربام  الفرعررري لنفسررره، مبررراد  
والرسوم.  رة البحث يف املصفوفة و رة ترتيب  أظجار البحث الثنائية االظجار، زايرة عقد الشجرة، البحث يف الشجرة، الشجرة الثنائية، 

 ر املصفوفة.عناص
 

Introduction to main concepts of data structures. Understanding principles of analysis tools. 
Understanding the concept of an Abstract Data Type (ADT), how to design and implement some 
user defined data structures (lists, stacks, and queues) as Java class both using array 
representation and linked list representation. Understanding the principles of recursion, concepts of 
trees, tree traversal, tree search, binary tree search, and Graphs. Understanding the searching and 
sorting methods for arrays. 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 تصميم صفحات اإلنترنت 0103222

Web Site Design 
 البرمجة الكينونية 3

0103221 
ة ا دوات والطرة املستخدمة لبنراء تطبيقرات الويرب، تطروير تطبيقرات الويرب ابسرتخدام أدواتره مرن جهريتعرف الطالب يف هذا املساة على 

 Java Script.و  HTMLابستخدام:  Clientالعميل 
 

This course teaches student about the tools and techniques used for building web-based 
applications.  Students will be taught how to develop web applications using client-side tools such 
as HTML and JAVA SCRIPT. 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 (1شبكات الحاسوب ) 0103241

Networks (1) 3 
 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات

0120117 
كررو مقدمررة للشرربكات لا هررداف و االستخدامات ,تصررنيف الشرربكاتل الشرربكات االيررة, اللشرربكات الواسررعة, البررث ...  االختيررار وع
سل االختيار, فعالية الشبكات, املباد  االساسية لربتوكوالت التطبيق , الوب,  بقة النقل , برتوكول بياات املستخدم , اسو ومباد  الها

 , IPv4املوثرروة , برتوكررول الررتحكم ابلنقررل وادارة االتصررال , ادارة االزدحررام ,  بقررة الشرربكة ,الشرربكات اجلزئيررة , مبرراد  عمليررة التمريررر , 
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تقنيررات اكتشرراف االخطرراء , برتوكرروالت النافررذة املنزلقررة ,  بقررة ربررط املعطيررات , الربوتوكرروالت  و تكنولوجيررا الشرربكة االيررة وربررط مقررا ع 
 الشبكة االية.

 
Introduction to computer networks ( goals and applications), networks classification, multiplexing, 
network performance delay and loss in packet-switched networks, application layer, principles of 
application-layer protocols, the world wide web: HTTP, internet's directory service: DNS, transport 
layer services, multiplexing and de-multiplexing application, UDP,TCP, principles of congestion 
control ; network layer, routing principles, IP, IPv4, ICMP; data link layer services, error detection 
and correction techniques, sliding window protocols, multiple access protocol and LANs, link layer 
addressing and address resolution protocol ARP and local area network. 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 البرمجة المرئية 0107317

Visual Programming 
3 

 البرمجة الكينونية
0103221 

املتقدمرررة، الرسرررومات علرررى واجهرررة املسرررتخدم، يتنررراول هرررذا املسررراة مواةررريع متقدمرررة يف لغرررة جافرررا: تصرررميم واجهرررات التطبيقرررات ا ساسرررية و 
 ا بلت،  معاجلة اإلستثناءات، التعامل مع امللفات، الربط مع تطبيقات قواعد البياات، ومعاجلة السالسل واحلروف.

 
This course focuses on advance topics in Java programming language such as: designing GUI, 
advance GUI, Java Graphics, Java Applet, Exception Handling, files in Java, connection with 
database using JDBC. 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 االنترنتتطبيقات برمجة  0103324

Internet Application Programming 
3 

 تصميم صفحات اإلنترنت
0103222 

، مركبرات VB.NETاسسيات لغرة  ،املباد  االساسية لتصميم صفحات اخلادم واملستفيد ،حول برجمة الويب مقدمةيعره هذا املساة 
وعناصررر صررفحات الويررب وخصائصررها، اةررافة عناصررر ترردقيق وانييررك صررحة البيرراات، تكرروين ملفررات الصرري  والتلرروين، تصررميم الصررفحة 

بقيررة الصررفحات، تصررميم مركبررات املسررتخدم اخلاصررة، برجمررة املركبررات، اةررافة خرردمات الويررب، اةررافة  الرئيسررية لالنمرروا،  الرريت تبرر  عليهررا
 ، كيفيرررة الرررربط مرررع قواعرررد البيررراات واسرررهجاع أمرررن وةايرررة املواقرررع اإللكهونيرررةاملركبرررات املتعلقرررة ابلررردخول واخلررررو، علرررى صرررفحات الويرررب ل

 والتحديث على بيااهتا.
 

Introduction to ASP programming, main principles in client-server design, main principles of 
VB.Net, ASP components and their properties, adding validation controls, creating files related to 
cascading style sheet (CSS), master page design, designing the web user controls,  
programmatically controls, adding web services, adding login controls (security of web pages), 
connection with database and retrieve and editing their data. 
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 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 (2شبكات حاسوب ) 0103342

Networks (2) 3 
 (1شبكات الحاسوب )

0103241 
الطبقررره الفيزايئيررره ، اإلظرررارات وترميزهرررا ،  بقرررة ربرررط البيررراات ، اإل رررارات واكتشررراف ا خطررراء والرررتحكم يف تررردفق البيررراات ، بروتوكررروالت 

TCP/IP  عناوين ،IP .الشبكات الفرعيه ، بروتوكوالت املسارات ، متجه املسافه ، حالة الرابط ، أقصر الطرة اوال ، 
 

Physical Layer, Signals and encoding. Data link layer, framing, error detection, flow control. TCP/ 
IP protocols , IP Addressing, sub netting. Routing Protocols, distance vector, link state, OSPF. 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة

 (1قواعد بيانات ) 0103333
Database (1)  

3 
 تراكيب البيانات
0103212 

قواعرد البيراات ، جذجرة البيراات ، مسرتخدمو  خصائص قواعد البياات ، عناصر نمم قواعرد البيراات , هيكليرة :مقدمة لقواعد البياات 
اإلعتماديرة الوييفيرة ، تقسريم وتصرميم اجلرداول  ،، تصرميم قواعرد البيراات SQL،  لغرة  العالئقيرةومدير قواعد البياات . جوا، الكينونرة 

(Normalization)  قواعد البياات العالئقية ، مقدمة لقواعد البياات املوجهة و ،UML قات عملية ابستخدام نمم قواعد ، تطبي
 البياات العالئقية القياسية .

 
Introduction to database: characteristics of DB approach, components of DB systems, DB 
architecture, data modeling, database users and administrators. Entity-Relationship model, 
Relational-Algebra, SQL programming, database design, functional dependency and normalization, 
relational database, introduction to object oriented database and UML, practical applications using a 
standard relational DB system . 

 المتطلب السابق مدةالساعات المعت اسم المادة الدراسية رقم المادة
 أمن وحماية المعلومات 0103332

Information Security 3 
 البرمجة الكينونية

0103221 
يعرررره هرررذا املسررراة مقدمرررة حرررول أمرررن املعلومرررات وا يتهرررا، التهديررردات االمنيرررة ونقرررا  الضرررعف لنمرررام احلاسررروب. اساسررريات علرررم التشرررفري 

 : التعويض، النقل، والطرة احلديثرة لتقنيرات التشرفري لاملفتراح املماثرل . اخلوارزميرات الكفروءة والتعرف على الطرة التقليدية لتقنيات التشفري
عررف علرى انرواع لتطبيق تقنيات التشفري احلديثةل املفتاح العام : توزيع املفتاح، التوقيع الرقمري، دديرد اكويرة والتوثيرق، واملشراركة ابملفراتي . الت

 وجدران النار, مواةيع متقدمة يف تقنيات اخفاء البياات.اكجوم،  رة التحكم ابلوصول 
 

Introduction to information security and its importance, threats and vulnerabilities of computing 
system, understanding of classical encryption Techniques: Substitution, Transposition and product 
Ciphers, Examination of conventional encryption algorithms and design principles including 
transposition and substitution techniques such as DES, understanding of the modern cryptographic 
techniques such as RSA, Key distribution, digital signature, identification and authentication, and 
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sharing keys. Provide basic understanding of attack types, Access control methods, Firewalls, and 
Digital watermarking/Steganography. 

 
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 (2قواعد بيانات ) 0103334

Database (2) 3 
 (1قواعد البيانات )
0103333 

ات ، ، تقنيات التحكم ابلتزامن، نمم صيانة وتكاملية البياات ، هيكلية نمم قواعد البياحركات البياات فاهيم ومباد يقدم هذا املساة امل
 نمم قواعد البياات املوزعة ، نمم قواعد البياات املتوازية ، التنقيب عن البياات ومستودعاهتا واسهجاعها .

 
Transactions concepts, concurrency control techniques, recovery and integrity systems, database 
systems architecture, distributed data base systems, parallel database systems, data mining and 
retrieving, data warehousing.                                                                                                                                                                                                               

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 تحليل وتصميم األنظمة 0103351

Systems Analysis And Design 3 
 (1قواعد بيانات )
0103333 

حيراة تطروير -دورة. حيرت يرتم الهكيرز علرى مراحرل نمرم املعلومرات احلاسروبيةاالساليب واالدوات احلديثة لتحليرل وتصرميم هذا املساة يقدم 
تضمن: تعريرف املشركلة, دراسرة ودليرل املتطلبرات, دديرد املواصرفات اليت تاملشروع و بناء لى املراحل االوا من عيركز كما   . املعلومات نمم

ديد, ويتضمن . يستعره املساة عدة اساليب للتحليل والتصميم و رة خمتلفة ومركبة لبناء وحدات النمام اجلاملقهحوتصميم احللول للنمام 
الدراسرة واالستقصراء لدراسرة اجلردوى ،  تصرميم املردخالت واملخرجرات،  كمرا يتنراول املسراةمواصفات االدارة الناجحة ملشاريع الربجميات.  

يررق تصررميم النمرراا،، تصررميم خطرروات العمررل، جرردول اارراا القرررار، تطبيررق النمررام و،ثيلرره، اختيررار النمررام، ترردريب العرراملني علررى النمررام، توث
 وصيانة الربام ، إدارة عمليات النمام، حالة عملية.

 

This course presents the techniques and tools for computer information systems analysis and 
design. The focus will be on the phases of software development life cycle (SDLC). It also 
emphasizes problem definition, facts gathering techniques and sources, requirements analysis, 
specifications, design modeling, input and output design; program coding and system conversion. 
Throughout the development phases, different analyses/design techniques, modeling tools, 
structured methodologies and management skills are introduced. 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة

0103452 
 تحليل وتصميم األنظمة الشيئية

Object Oriented Systems Analysis And 
Design 

3 
 تحليل وتصميم األنظمة

010335 

ة والتطبيقررات مررن وجهررة نمررر املفرراهيم النمريررة والعمليررة لتحليررل وتصررميم ا نممررة الشرريئية ابسررتخدام  رررة منطقيررة تقررود اا معاجلررة ا نممرر
التطرة للمنهجيات احلديثة يف التعامل مع ا نممة  . املستوايت والطبقات اخلاصة ابلنمام لتبسيط فهمه وتطبيقه من قبل االل واملستخدم.
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 تقدمي جاا، حديثة تستخدم لوصف النمام و تصميمه. لها و تصميمه و من مث بناءها.الديناميكية و دلي
 

Object oriented analysis using Unified Process methodology. Talking about agile system and how 
to deal with such dynamic systems. Introducing UML modeling diagrams and notation. Creating 
UML class diagrams which model aspects of the domain and the software architecture. Creating 
UML sequence diagrams and state machines that correctly model system behavior. 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 يب البيانات واسترجاعهاتنق 0103436

Data Mining and Information Retrieval 

 (2قواعد بيانات ) 3
0103334 

هررذا املسرراة يعررره مقدمررة يف املبرراد  والتقنيررات ا ساسررية املتعلقرررة يف تنقيررب البيرراات وتشررمل: انررواع البيرراات و رررة معاجلتهررا املرحليرررة، 
ر ،الطرررة الوصررفية، معررايري التقريررب و رررة التشررابه، التحليررل الهابطرري، التجميررع، واكتشرراف النمذجررة التنبتيررة، التصررنيف ، بنرراء ظررجر القرررا

 البياات الشااة وتطبيقاهتا
 

This course presents an introduction to the fundamental concepts and techniques of Data Mining. 
Topics covered: Types of Data and their Pre-processing, Predictive Modelling, Classification, 
Decision Tree Induction, Descriptive Methods, Proximity, Association Analysis, Clustering and 

Anomaly Detection and their applications. 
 
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 رمجة قواعد البياناتب 0103437

Database Programming 
 (1قواعد بيانات ) 3

0103333 
مجررل الررتحكم، الررربام   وتتضررمن: PL/SQL  ، كتابررة برررام  بلغررة DDL&DCL &DMLمتقدمررة، وتتضررمن ل  SQLلغررة 

تابرة بررام  داخرل ، كFormوأنواعها. اخلصائص، حمتوايت وأجزاء  Triggersوتتضمن  Formsالفرعية،  تصميم ظاظات ابستخدام 
Form ،عمل تقارير خمتلفة ابستخدام  ، أنواع الصفحاتReports.تطبيقات عملية خمتلفة وعمل مشروع . 

 
SQL, data definition language DDL, data manipulation languages DML, and data control language 
DCL, PL/SQL, Control Structure statements, Functions &Procedures. Records and tables, Oracle 
developer Forms include Triggers and LOVs, property palette, Writing PL/SQL in trigger, Item 

types, canvas types. Different Style of Reports. Practical applications and Projects. 
 المتطلب السابق ت المعتمدةالساعا اسم المادة الدراسية رقم المادة

 إدارة التحكم بالوصول للمعلومات 0103453
Access Control 

 الخوارزميات 3
0102311 
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واعطراء توةري  لتصرميم يقدم هذا املساة عره دقيق وعملي  دوات التحكم ابلوصول للمعلومات, و  رة التواصل مرع موجره سيسركو, 
 ناري ونمام كشف التطفل.ةاية الشبكات مثل اجلار ال ةنمموتثبيت ا

 
This course gives overview about: System Access control, Fundamental Cisco Router, Designing 
Firewall Systems, Designing an IDS, and Data Access Control. 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
0103471 

 ميداني تدريب
Field Training  In CIS 3 Dep. Agree 

يقوم هذا املساة بتناول و بشركل تردريا التطبيرق العملري يف سروة العمرل حرل يتسر  للطالرب الرذي يقروم ابلتردرب بتطبيرق مرا اكتسربه مرن 
ديثرة يف جمرال نمرم املعلومرات احلاسروبية  معلومات من ظأهنا اإلرتقاء كهارته العملية و تطويرها من خالل هذا التدريب على كل التقنيات احل

 يف سوة العمل الداخلي واخلارجي على حٍد سواء .
 

This course focuses on student training to fulfill student knowledge in live experience situation in 
cooperation with local industrial companies related to computer information systems. 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة

0103435 
 االلكترونية األعمال

E-Business 
 

3 
 برمجة تطبيقات اإلنترنت

0103324 

، أنواع التطبيقات اإللكهونية  فاهيم أساسية يف التطبيقات اإللكهونية ، ا سو اليت تعتمد عليها التطبيقات اإللكهونيةيقدم هذا املساة امل
 ، أمن وةاية التطبيقات اإللكهونية , التطبيقات اإللكهونية وتكنولوجيا املعلومات .

 
Fundamentals concepts of e- Business; principles of e- Business; e- Business types; security; 
laws; e-applications and information technology. 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة

0103438 
 نمذجة ومحاكاة أنظمة المعلومات

Modeling and Simulation Information 

Systems 
 الخوارزميات 3

0102311 
اااكراة املباظررة لنمراا، املسراة  تشرمل حمتروايت ا ولرني. زئني/ اااكاة / التحليل، مع الهكيز على اجلر ةوةع النمذجيقدم املساة مدخال مل
برجميررات تركيرز قروي علررى التطبيقرات و  وسروف يكررونالعمليررات العشروائية. حماكراة احلررد، ، ا نممررة املعتمردة علرى متقطعرة الرزمن، واااكرراة

 .ARENAأو  Matlabمثل  النمذجة
 

The course gives an introduction to modeling/simulation/analysis, with an emphasis on the first two 
parts. The contents of the course include direct simulations of discrete-time models, event based 
simulations, and stochastic processes. There is a strong emphasis on applications and 
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implementations, both with Matlab or ARENA. 
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
0103472 

 مشروع تخرج
Graduation Project In CIS 3 Dep. Agree 

 مرراتاملعلو  نمررمهررذا املسرراة يعطرري الطلبررة إمكانيررة إيهررار قرردراهتم الفكريررة، الفنيررة و اإلبداعيررة مررن خررالل تطرروير مشررروع يف إحرردى جمرراالت 
، .سريقوم الطرالب إبكمرال مشراريعهم يف جمراالت دراسرية حلرل بشركله عمليره قابلرة للتطبيرق . مشروع التخر، يعترب دداي للطرالب احلاسوبية

 مركزة دت توجيه وإظراف أعضاء اكيئة التدريو. 
 

This course gives the students the chance to demonstrate their intellectual, technical and creative 
abilities through developing a projects in one of information technology fields. The Graduation 
Project challenges students to go beyond the learning that occurs as the result of their prescribed 
educational program . Students shall complete their projects in areas of concentrated study under 
the direction and supervision of faculty members. The projects will demonstrate the students' ability 
to: apply, analyze, synthesize, evaluate information, and communicate significant knowledge and 
comprehension. 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 برمجيات جاهزة 0103382

Software Packages 3 
 مقدمة في علم الحاسوب

0120113 

ثيررة ا بعرراد ابسررتخدام يطبررق هررذا املسرراة ابسررتخدام ادوات وحررزم الوسررائط املتعررددة لتطرروير التطبيقررات التفاعليررة واحلركيررة ثنائيررة االبعرراد وثال
 .Flash ، C4D أدوات كل من

This course introduces the tools and techniques for building Multimedia applications. Students will 
be taught how use Flash in developing interactive application in the aspect of animation cop 

concepts and how to use Cinema 4D tools to develop three dimension movie. 
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 CISموضوعات مختارة في       0103381

Selected Topics 3 Dep. Agree 

قرري أجررزاء املررنه  الدراسرري، حيررث يقرروم مرردر  املسرراة ابختيررار تقرردمي مواةرريع إةررافية اات قيمررة يف نمررم املعلومررات احلاسرروبية   ترررد يف اب
 مواةيع يف التخصص يقرها القسم.

 
Advanced topics in CIS prepared by faculty staff and with department approval. 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة

 زة المحمولةبرمجة تطبيقات األجه 0103425
Mobile Apps Development 

 البرمجة المرئية 3
0103323 

 يقدم هذا املساة وصف مفصل  نواع االجهزة اامولة الذكية, و انممة تشغيلها, والهكيز على نمام التشغيل اندرويد وبرجمة تطبيقاته.
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This course gives overview about: Categories of Mobile Apps, Mobile Operation Systems, and 
Android Applications. As well as, this course is focusing on mobile apps programing based Android 
system. 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة

 إدارة المشاريع 0103454
Project management 3 ظمةتحليل وتصميم األن 

0103351 
املختلفرة املسرتخدمة يف ادارة املشراريع, اةرافة اا معرفرة دور يتضمن هذا املساة جمموعة من املعلومات املتعلقة يف ادارة املشاريع و التقنيات 

 املشاركني و املدراء و العمالء يف ادارة املشاريع.
 

This course includes a range of information relating to the project management and the various 
techniques and technologies used in the project management, in addition to the knowledge of the 
participants and the role of managers and customers in project management. 

 لمتطلب السابقا الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة

 قواعدالبيانات الموزعة 0103439
Distributed Database 

3 
 (2قواعد بيانات )
0103334 

ميم التوزيع: بيئة نمم قواعد البياات املوزعة؛ معاجلة قواعد البياات املوزعة؛ نمم قواعد البياات املوزعة املتجانسة؛ النمم غري املتجانسة؛ تص
سخ و التكرار، معاجلة االستفسار املوزع؛ السيطرة املتزامنة: التتابعية، خوارزميات ا قفال، خوارزميات ختم الوقت، الفصل، دديد املوقع، الن

ات اخلوارزميات اات البعد التفاؤيل، إدارة ا قفال امليت؛ االعتمادية و اسهجاع الوةع الصحي ؛ خادمات البياات املوزعة؛ خادمات البيا
 ة املتوازية؛ كمال و سالمة ا نممة املوزعة؛ تطبيقات، التدريب على ويائف أسبوعية يف املخترب.املوزعة اات املعاجل

 
Distributed Database (DB) environment; Distributed Database (DDB) processing: Homogeneous 
distributed Database (DB) systems, heterogeneous distributed systems; Distributed  (DB) design: 
Fragmentation, allocation, replication; Distributed query processing; Concurrency control: 
Serializability, locking-based algorithms, time stamp-based algorithms, optimistic algorithms, 
deadlock management; Reliability and recovery; Distributed data servers; Distributed parallel data 
servers; Integrity and Security issues in distributed systems; Applications. Weekly practice in the 
lab. 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة

0103413 
 بيرةالذكاء االصطناعي والنظم الخ

Artificial Intelligence And 
Expert Systems 

3 
 الخوارزميات
0102311 

املباد  ا ساسية للذكاء االصطناعي، تطبيقات الذكاء االصطناعي ، حل املشركالت، ،ثيرل جمرال احلراالت، تقسريم ظرح  هذا املساة يقدم
املباد  االساسية للغة  البحث و رة البحث،  ر، القواعد الشر ية،املشكالت، ،ثيل املعرفة ابستخدام املنطق الصوري، ظبكات الداللة، ا
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 ، التعلم واكتساب املعرفة، النمم  اخلبرية.برولوك
 

Overview of Al; AI applications; knowledge acquisition; knowledge representation; symbolic logic; 
structured knowledge; search strategies, matching techniques; Prolog AI programming language;  
expert systems; machine learning. 

 
اعتمدت من قبل 

 رئيس القسم
تاريخ  

 االعتماد
 

 


