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كلية تكنولوجيا المعلومات
نبذة عامة
ٌ
إنّ كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا حريصة على مواكبة التغيّرات السريعة وأحدث
مستمرةً لتطوير أعضاء
التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات ،وبنا ًء عليه فإنّ الكليّةَ تبذ ُل جهودًا
ّ
ُّ
ُ
بج ٍّد لتلبية احتياجات األسواق
ة
ي
الكل
ل
تعم
كما
والمناهج،
والبحوث
ة
ي
التعليم
والموارد
التدريس
هيئة
ّ
ّ
ِ
ُ
بشكل صحيح لخدمة
المحليّة واإلقليميّة عبر تخريج الطلبة ال ُمؤَّهلين ،الذين يت ُّم تدريبهم
ِ
ً
جو الكليّة بأنّه حيوي وتحفيزي ومبت َكر ،مما يجعلها حاضنة لكثي ٍر من
مجتمعهم .وبهذا يُمكنُ وصف ّ
المحلي.
المجتمع
في
وكذلك
بأكملها،
األفكار التي تُؤّثر في الجامعة
ّ
ولتصبح خالل سنوات
نموذجا يُحتذى به،
ت ّم إنشا ُء كليّ ِة تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا لتكونَ
َ
ً
ُ
يتنافس الطلبة لاللتحاق بها ،وذلك لتميّز برامجها
من إنشائها الكليّةُ األولى ضمنَ الكليّات التي
ُ
وتستقطب
األكاديميّة وجودة مخرجاتِها التعليميّة وكفاءة أعضائها من الهيئتين التدريسيّة والفنيّة.
ُ
التدريسي أو
المهني
الكليّةُ الكفاءات العلميّة م ّمن يُشهد لهم في هذا المجال ،سوا ًء على الصعيد
ّ
ّ
اإلداري المتميّز.
البحثي أو
العلمي
ّ
ّ
ّ
مجلس االعتماد بوزارة
وتحرص الكليّة دائ ًما على االلتزام بمعايير االعتماد الخاص التي وضعها
ُ
ُ
تمنحها ،آخذةً بعين االعتبار المعايير
العلمي ،في كافة الدرجات العلميّة التي
عالي والبحث
ُ
ّ
التعليم ال ّ
وتطرح الكليّةُ
برامج
الدّوليّة لتخصصات تكنولوجيا المعلومات التي وضعتها الهيئّات العالميّة.
ُ
َ
تجدّات في هذا المجال
أكاديميّ ٍة مختلفة تتماشى مع متطلبّات سوق العمل ،مع التّركيز على أحدث المس َ
سع
الذي يتميّز بسرعة التغيّر ،آخذةً في االعتبار وض َع خطّ ٍة زمنيّة تُنفَّذ على مراحل بهدف التو ّ
المرسوم للوصول الى نتائج مضمون ٍة في نوعيّة المخرجات المتمثِّلة في الطلبة.
تهت ُّم الكليّةُ باألنشطة المختلفة ،المنهجيّة ّ
منهجية ،من خالل النوادي الخاصة لهذه النشاطات التي
والال
ّ
ب فيها الطلبة .ويتم تنظيم هذه األنشطة من خالل عدة مكاتب ومراكز تابعة للكليّة وتشمل:
يتدر ُ
ّ
ّ
اإللكتروني.
م
ل
التع
مركز

ّ
 مكتب ضمان الجودة.
 مركز االبداع والريادة.
 مركز اإلرشاد الطالبي والخبرة العمليّة.
 نادي األنشطة الطالبية (.)SAC
 نادي مايكروسوفت (.)NET Club.
 أنشطة معرض طلبة تكنولوجيا المعلومات (.)ITSAF
 أكاديمية مايكروسوفت لتكنولوجيا المعلومات.
 أكاديمية سيسكو.
 برنامج التدريب الموازي (.)PTP
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الرؤية
تسعى كلية تكنولوجيا المعلومات ألن تكون في طليعة الكليّات المتميزة محليًأ وإقليميًأ على المستويين
التعليمي والبحثي في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ّ
الرسالة
تقوم كليّة تكنولوجيا المعلومات بدو ٍر رئيسي في تطوير مجال تكنولوجيا المعلومات محليًا ودوليًا،
عال من التعليم وفق المعايير الدوليّة ،إلعداد خريجين متميّزين ومؤهلين للعمل
وذلك بتوفير
ً
مستوى ٍ
والبحث العلمي محليّا ً ودوليّاً ،وقادرين على المساهمة اإليجابية في خدمة مجتمعاتهم.
األهداف
 المستقبل الوظيفي المهني :القدرة في الحصول على مستقبل وظيفي في مجال مهنة
الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات باالعتماد على المعرفة الواسعة المكتسبة في أساسيات علم
الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 التعلم المستمر والدراسات العليا :القدرة على التكيّف والتّعامل مع التّكنولوجيا الحديثة وآخر
المستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت ،والقدرة على متابعة الدراسات العليا،
واختيار المجاالت البحثيّة المتقدمة.
والريادي،
اإلبداعي
 القيادة وخدمة المجتمع :القدرة على ترسيخ مهارات االتصال والتّفكير
ّ
ّ
باإلضافة إلى المهارات التقنية لبناء شخصية مهنيّة تتحلى باألخالق وقادرةً على تقديم الخدمات
واإلقليمي.
المحلي
والدعم المتواصل للمجتمعين
ّ
ّ
تضم الكلية األقسام التالية :
 قسم علم الحاسوب
 قسم نظم المعلومات الحاسوبية

 قسم هندسة البرمجيات
 قسم شبكات الحاسوب
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قسم علم الحاسوب
نبذة عامة
علم الحاسوب هو الدراسة الممنهجه لطرق الخوارزميات التي تشكل االساس التمتة وتمثيل ومعالجة
ونقل واستخدام البيانات .ويهتم برنامج علم الحاسوب في جامعة البترا بتخريج طلبة مؤهلين جيدا
للدراسات العليا ولحل المسائل التي تغطي المجاالت :النظرية والتصميم والتطوير وتطبيقات الحاسوب
وانظمته .تخصص علم الحاسوب يتضمن المجاالت المعرفية الرئيسية :لغات البرمجة وتراكيب
البيانات والخوارزميات ونظم التشغيل ومعمارية الحاسوب وقواعد البيانات ونظريات الحوسبة .حيث
ان البرنامج مصمم لتزويد الطلبة بأساسيات هذه المجاالت وتفهمها بعمق باإلضافة الى اكسابهم
القدرات والمهارات الضرورية لتطبيق ما يتعلمونه في تحقيق اهداف المؤسسة التي سيعملون بها في
المستقبل.
الرؤية
َ
قادرا على استقطاب أفضل
نسعى ألنْ نكون قسما قياديًا رائدًا في ِع ْل ِم الحاسوب محليًا ودوليًا وعالميًاً ،
الكفاءات ،وتخريج طلبة متميّزين ومبدعين جاهزين للعمل.
الرسالة
حقل ِع ْل ِم الحاسوب ،وتسليح الطلبة بالمعرفة والمهارات
توفير برنامج دراسي متطور ومتجدد في
ِ
الضرورية ليكونوا قادة مبدعين في مجال علم الحاسوب ،وخريجين ناجحين مهنيًا قادرين على تطوير
أنف سهم مواكبين للمستجدات ،ومنافسين لغيرهم ،وملتزمين في خدمة مجتمعهم.
األهداف






المستقبل الوظيفي المهني :القدرة على الحصول على مستقبل وظيفي في مجال مهنة
الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات ،باالعتماد على المعرفة الواسعة المكتسبة في أساسيات علم
الحاسوب ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
التعلم المستمر والدراسات العليا  :القدرة على التكيف والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وآخر
المستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،كذلك القدرة على متابعة الدراسات
العليا واختيار المجاالت البحثية المتقدمة.
والريادي
اإلبداعي
القيادة وخدمة المجتمع :القدرة على ترسيخ مهارات االتصال والتفكير
ّ
ّ
باإلضافة إلى المهارات التقنيّة لبناء شخصية مهنيّة قياديّة تتحلّى باألخالق قادر ٍة على تطوير
الخدمات والدعم المتواصل للمجتمع المحلي واإلقليمي.
نفسها وعلى تقديم ِ
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Technology

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
:في

Requirements For a Bachelor Degree
in:

Computer Science
المتطلب السابق
المجموع
Prerequisite

عدد
الساعات
Credit
Hours

)2018/2017(
)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية

)عنوان المادة (باللغة العربية

رقم المادة

Course Title (English)

Course Title (Arabic)

Course
No.

University Compulsory Requirements (12 Hours)
3
National Education
3
Military Sciences
12
9401099 / P.T
3
Arabic Language(1)
9402099 / P.T
3
English Language(1)
University Elective Requirements (15 Hours)
University Elective Requirements (Humanities) (6 Hours)
3
Arab & Islamic Civilization
3
Civilization & Thought
9400111
3
Arabic Language(2)
6
9400121
3
English Language(2)
3
Principles of Communication
3
Human Rights
University Elective Requirements (Social & Economic Sciences) (3 Hours)
3
Fundamentals of Economics
3
Political Science
3
Contemporary Issues
3
3
Palestinian Cause
3
Introduction to Sociology
University Elective Requirements (Science, Technology, Agriculture & Health) (6
Hours)
3
Science & Life
3
Sports & Health
3
Ecology
6
3
First Aid
3
Food and Nutrition in Our Life
9601099 / P.T
3+*
Computer Skills (Compulsory for this
Major)
Faculty Compulsory Requirements (21 Hours)
3
Calculus (1)
103101
3
Discrete Mathematics (1)
602104
3+*
Programming Language (1)
601111
3+*
Programming Language (2)
21
3+
Information Technology Fundamentals
9400121+603391
3
Technical Writing & Scientific Research
Methodology
601281
3
Systems Analysis & Design
Department Compulsory Requirements (52 Hours)

52

601212+103250
602104
601241
601212

3*
3*
3+*
3*

علم الحاسوب

Data Structures
Computer Logic Design
Computer Organization
Database (1)
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) ساعة12( متطلبات جامعة إجبارية
التربية الوطنية
9400100
العلوم العسكرية
9400109
)1( لغة عربية
9400111
)1( لغة إنجليزية
9400121
) ساعة15( متطلبات جامعة اختياريّة
) ساعات6( ) متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم اإلنسانية
حضارة عربية إسالمية
9400101
حضارة وفكر
9400102
)2( لغة عربية
9400112
)2( لغة إنجليزية
9400122
مبادئ االتصال
9400191
حقوق اإلنسان
9700121
3( ) متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم االجتماعية واالقتصادية
)ساعات
مبادئ االقتصاد
9300112
علوم سياسية
9400104
قضايا معاصرة
9400105
القضية الفلسطينية
9400131
مدخل إلى علم االجتماع
9400171
متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم والتكنولوجيا والزراعة
) ساعات6( ) والصحة
العلم والحياة
9100101
الرياضة والصحة
9400140
علم البيئة
9400151
االسعافات األولية
9500101
الغذاء والتغذية في حياتنا
9500111
)مهارات حاسوبية (اجباري لهذا التخصص
9600102
) ساعة21( متطلبات كلية إجبارية
)1( تفاضل و تكامل
103101
)1( رياضيات متقطعة
103250
)1( لغة برمجة
601111
)2( لغة برمجة
601212
أساسيات تكنولوجيا المعلومات
602104
كتابة تقنية واساليب البحث العلمي
602302
تحليل األنظمة وتصميمها
603391
) ساعة52( متطلبات قسم إجبارية

تراكيب البيانات
تصميم منطق الحاسوب
تنظيم الحاسوب
)1( قواعد البيانات

601221
601241
601242
601281

601221
601221
601221
Dept. Approval
601242
601325

3
3
3
3
3
3

Computation Theory
Algorithms Design & Analysis
Operating Systems
Field Training
Computer Architecture
Artificial Intelligence
Professional Ethics for Information
604361
1
Technology
603392+602302
3+
Graduation Project
601212
3+*
Visual Programming
602211+9600102
3+*
Internet Programming
603391
3
Software Engineering
Introduction to Data
9600102+602104
3
Communication & Networking
604261
3+
Wireless Networks
604261
3
Information & Network Security
Department Elective Requirements (6 Hours)
601322
3
Programming Languages &Design
601281
3+*
Database (2)
Selected Topics in Computer
Dept. Approval
3
Science
601322
3
Compiler Design
601451
3
Expert Systems
601325
3
Computer Graphics
601325
3
Image Processing
6
602311
3*
Multimedia Programming
602311
3
Latest Advancements in IT
603391
3
Human-Computer Interaction
Innovation & Entrepreneurship in
603392
3
IT
604360
3+
Computer & Network Maintenance
604360+602311
3+
Wireless Application Programming
604261+601331
3+
Distributed Systems
Department Supportive Compulsory Requirements (25 Hours)
3
General Chemistry (1)
103101
3
Calculus (2)
103101
3
Principles of Statistics
103102
3
Linear Algebra (1)
25
103250
3
Discrete Mathematics (2)
103102
3
Numerical Analysis (1)
3
General Physics for IT
104107
3
Electronic Physics
104108
1
Electronic Physics Lab
Free Requirements (3 Hours)
3
3
134 Total Hours

نظرية الحوسبة
تصميم وتحليل الخوارزميات
نظم التشغيل
تدريب ميداني
معمارية الحاسوب
الذكاء اإلصطناعي
األخالقيات المهنية في تكنولوجيا
المعلومات
مشروع تخرج
البرمجة المرئية
برمجة اإلنترنت
هندسة البرمجيات

601322
601325
601331
601400
601441
601451

مدخل إلى الشبكات وتراسل البيانات

604261

601460
601499
602211
602311
603392

 الشبكات الالسلكية604360
 أمن المعلومات و الشبكات604361
) ساعة6( متطلبات قسم اختيارية
 تصميم لغات البرمجة601324
)2(  قواعد البيانات601381
مواضيع مختارة في علم الحاسوب

601408

 تصميم المترجمات601431
 األنظمة الخبيرة601458
 الرسم بالحاسوب601471
 معالجة الصور601472
 برمجة الوسائط المتعددة602371
 المستجدات في تكنولوجيا المعلومات602380
 تفاعل اإلنسان مع الحاسوب603393
االبداع والريادة في تكنولوجيا
603407
المعلومات
 صيانة الحواسيب والشبكات604365
 برمجة التطبيقات الالسلكية604367
 النظم الموزعة604433
)ساعات25 ( متطلبات قسم مساندة إجبارية
)1(  كيمياء عامه101101
)2(  تفاضل وتكامل103102
 مبادئ االحصاء103231
)1(  جبر خطي103241
)2(  رياضيات متقطعة103253
)1(  تحليل عددي103373
 الفيزياء العامة لتكنولوجيا المعلومات104107
 فيزياء إلكترونية104108
 مختبر فيزياء إلكترونية104118
) ساعات3( متطلبات حرة
xxxxxx
مجموع الساعات

 تطرح مواد المختبر في جدول المواد بواقع صفر ساعة معتمدة وتسجل.  ساعة عملي باألسبوع2 * تحتوي *المادة على مختبر
مع المواد النظرية بالتزامن
 تعطى المادة في المختبر+
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الخطة اإلسترشادية المقترحة لدرجة
البكالوريوس في:

Suggested Study Plan For a Bachelor
Degree in:

علم الحاسوب

()2018/2017
رقم المادة
101101
103102
104108
601111
9400121
xxxxxx

الفصل الثاني
عنوان المادة
كيمياء عامه ()1
تفاضل و تكامل ()2
فيزياء إلكترونية
لغة برمجة ()1
لغة إنجليزية ()1
متطلب جامعة اختياري ()1
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
3
18

السنة الثانية
(  34ساعة)

رقم المادة
103241
103250
601212
601241
604261
9400111

الفصل األول
عنوان المادة
جبر خطي ()1
رياضيات متقطعة ()1
لغة برمجة ()2
تصميم منطق الحاسوب
مدخل إلى الشبكات وتراسل البيانات
لغة عربية ()1
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
3
18

رقم المادة
103253
104118
601221
601242
601281
602211

الفصل الثاني
عنوان المادة
رياضيات متقطعة ()2
مختبر فيزياء إلكترونية
تراكيب البيانات
تنظيم الحاسوب
قواعد البيانات ()1
البرمجة المرئية
المجموع

س .م
3
1
3
3
3
3
16

السنة الثالثة
(  36ساعة)

رقم المادة
103231
601325
602311
603391
604360
xxxxxx

الفصل األول
عنوان المادة
مبادئ اإلحصاء
تصميم وتحليل الخوارزميات
برمجة اإلنترنت
تحليل األنظمة وتصميمها
الشبكات الالسلكية
متطلب جامعة اختياري ()2
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
3
18

رقم المادة
103373
601322
601331
602302
603392
xxxxxx

الفصل الثاني
عنوان المادة
تحليل عددي ()1
نظرية الحوسبة
نظم التشغيل
كتابة تقنية واساليب البحث العلمي
هندسة البرمجيات
متطلب جامعة اختياري ()3
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
3
18

س .م
3
3

رقم المادة
601451

السنة األولى
( 33ساعة)

رقم المادة
103101
104107
602104
9400100
9600102

الفصل األول
عنوان المادة
تفاضل و تكامل ()1
الفيزياء العامة لتكنولوجيا المعلومات
أساسيات تكنولوجيا المعلومات
التربية الوطنية
مهارات حاسوبية

Computer Science

المجموع

لسنة الرابعة
(  31ساعة)

15

رقم المادة
601400

الفصل األول
عنوان المادة
تدريب ميداني

601441

معمارية الحاسوب

604361
6xxxxx
9xxxxxx

أمن المعلومات و الشبكات
متطلب قسم اختياري ()1
متطلب جامعة اختياري ()4
المجموع

س .م
3
3
3
3
3

3
3
3

601460
601499
9400109
6xxxxx
xxxxxx

15
مجموع الساعات (  134ساعة معتمدة)
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الفصل الثاني
عنوان المادة
الذكاء االصطناعي
األخالقيات المهنية في تكنولوجيا
المعلومات
مشروع تخرج
العلوم العسكرية
متطلب قسم اختياري ()2
مادة حرة
المجموع

س .م
3
1
3
3
3
3
16

معلومات المواد
رقم المادة :لكل مادة في الجامعة ،تم تخصيص رقم يتكون من ( )6أو ( )7خانات ،لها المدلول التالي:
مواد الجامعة:
x
التسلسل
Serial
No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

1
المستوى
Level

0
-

0
-

x
الكلية
Faculty

9
الجامعة
University

بقية المواد:
x
التسلسل
Serial No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

x
x
القسم
التخصص /
Department/ Major

x
المستوى
Level

x
الكلية
Faculty

عنوان المادة :كل مادة تحمل عنوانا يعكس طبيعة محتويات المادة.
المتطلب السابق للمادة :هو المادة (أو المواد) التي يجب إكمالها بنجاح قبل التسجيل في هذه المادة.
الساعات المعتمدة للمادة :كل مادة تحمل وزنا يعبر عنه بعدد الساعات المعتمدة المحسوبة للتخرج.
األعداد بين قوسين التي تلي عنوان المادة في توصيف المواد (من اليمين إلى اليسار) مثالً (:)0-3:3
العدد األول  :يمثل عدد الساعات المعتمدة للمادة والمحسوبة للتخرج.
العدد الثاني  :يمثل عدد المحاضرات ( 50دقيقة) أو ما يكافئها ،التي تُعطى خالل األسبوع في الفصل
العادي.
العدد الثالث  :يمثل الجزء من عدد الساعات المعتمدة المخصص للنشاطات العملية.
وصف المادة :وصف مختصر لمحتويات المادة.
خطة المادة :تحتوي على المعلومات التالية:
 رقم وعنوان وعدد ساعات المادة والمتطلب السابق. اسم المدرس ورقم المكتب ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني والساعات المكتبية. وصف المادة. أهداف المادة. المخرجات التعليمية المستهدفة للمادة وربطها بالمخرجات التعليمية للبرنامج. الخطة الزمنية للمادة وتتضمن الزمن المخصص لتغطية موضوعات المادة. أساليب التقييم. المصادر التعليمية. -السياسات العامة المتعلقة بالمادة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة إجبارية ( 12س .م).

()0-3:3

 9400100التربية الوطنية
National Education
متطلب سابق  :ال يوجد
التعريف بالوالء واالنتماء والمواطنة والتنشئة ثم بيان أهمية موقعع األردن وأصعوله السعكانية .تتبعع الحضعارات القديمعة
على أرض األردن .طابع األردن اإلسالمي حتى نهاية الخالفة العثمانية ثعم مراحعل قيعام الدولعة األردنيعة .الهاشعميون فعي
التاريخ ،الثورة العربية الكبرى ،انجعاز وسياسعات الملعك المؤسعس (عبعدل األول) ،الملعك طعالل ،الملعك الحسعين ،الملعك
عبدل الثاني :فكره السياسي وفلسفة األردن أوالً .إضافة لبيان النظام السياسي ابتداء من مؤسسة آل البيت واختصاص
وصالحيات السلطات الثالث ،ثم التطور الدستوري والمسيرة الديمقراطيعة االدسعتور والميثعاقك .كعذلك المجتمعع األردنعي
الخصععائص والمشععكالت والحععرام االجتمععاعي .التعريععف بالتحععديات السياسععية ،األمععن فععي مرتكزاتععه وفلسععفته .التحععديات
االقتصادية (البطالة والفقر) والنمو السكاني والخطة االستراتيجية للسكان ،كذلك المحور الثقافي والتربوي واإلعالمي.
()0-3:3

 9400109العلوم العسكرية
Military Sciences
متطلب سابق  :ال يوجد
تنظيم القوات المسلحة األردنية وتشكيالتها من حيث النشأة والتطور .أنواع الحعروب .نشعأة وتطعور مديريعة األمعن الععام
ودائرة المخابرات العامة ومديرية الدفاع المدني .دور القوات المسلحة األردنية في التنمية وحفظ السالم .التعرض لبعض
الثورات والحروب مثل  :الثورة العربية الكبرى وحرب  1948و  1967ومعركة الكرامة وحرب رمضان .1973
()0-3:3

 9400111لغة عربية ()1
)Arabic Language (1
متطلب سابق P.T / 9401099 :
تهدف هذه المادة إلى تعزيز المهارات اللغوية ،مع االهتمام الخاص بمهارتي القراءة واالستماع ،باالعتماد على نصوص
مختارة تعالج معالجة تحليلية ،تنمي القدرة على فهم اللغة مكتوبة ومسعموعة فهمعا عميقعا ناقعدا ،وتتخعذ منطلقعا لدراسعة
قواعد تركيب الجملعة (القواععد النحويعة) وقواععد تركيعب الكلمعة (القواععد الصعرفية) دراسعة وظيفيعة ،وخاصعة القواععد
الشائعة التي يكثر فيها الخطأ .وتهتم المادة كذلك بدور الكلمة في تأدية المعنى ،واستعمال المعجم.
()0-3:3

 9400121لغة إنجليزية ()1
)English Language (1
متطلب سابق  :امتحان مستوى ) (P.Tأو 9402099
تركز على المهارات اللغوية األربع( ،القراءة والكتابة واالستيعاب السمعي) مع عناية خاصعة بمهعارتي الكتابعة والقعراءة
وتعلم القواعد والوظائف اللغوية/التواصلية  ،وتهيء هذه المادة الطلبة لمادة لغة انجليزية (.)2
الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س .م).
()0-3:3

 9400101حضارة عربية إسالمية
Arab & Islamic Civilization
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المعادة إلعى التعريعف بالحضعارة العربيعة اإلسعالمية فعي إطارهعا اإلنسعاني الععالمي ،وتعدريس منجعزات الععرب
المسععلمين فععي الععنظم ،والعلععوم ،والفنععون ،واالجتمععاع ،وأثععر الحضععارة العربيععة اإلسععالمية فععي الحضععارة الغربيععة والفكععر
اإلنساني بصفة عامة بما فيها المنجزات اإلبداعية.
()0-3:3

 9400102حضارة وفكر
Civilization & Thought
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تحديد معنى الحضارة ،وبيان شروط قيامها وتطورها ،وعرض مظاهرهعا وتجلياتهعا اإلبداعيعة ،ثعم
تتناول المادة بالدراسة والتحليل واحدة من الحضعارات اإلنسعانية الكبعرى (الشعرقية القديمعة ،أو اليونانيعة ،أو األوروبيعة
الحديثة) ويمثل لذلك بنصوص فكرية مختارة ،تُع ّرف بنظرة أبناء هذه الحضارة إلى العالم ،والوجود ،واإلنسان.
()0-3:3

 9400112لغة عربية ()2
)Arabic Language (2
متطلب سابق 9400111 :
تهدف هذه المادة إلى تعميق المهارات اللغوية التي اكتسبها الطلبة فعي المتطلعب الجعامعي اللغعة العربيعة ( )1وتوسعيعها
مع االهتمام الخاص بعالتعبير الشعفوي ،والتعبيعر الكتعابي ،ويعتمعد فعي تحقيعق ذلعك علعى نصعوص مختعارة متفوقعة ،تتخعذ
منطلقععا لرفععع مسععتوى قععدرة الطلبععة علععى فهععم اللغععة العربيععة مكتوبععة ومسععموعة مععن جهععة ،ودراسععة القواعععد النحويععة،
والصرفية ،ودالالت األلفاظ دراسة وظيفية بصورة أعمق وأوسع من جهة أخرى.
()0-3:3

 9400122لغة إنجليزية ()2
)English Language (2
متطلب سابق 9400121 :
لغة انجليزية لألغراض التخصصية تهدف الى تطوير المهارات اللغوية التي اكتسبها الطالب فعي المتطلعب الجعامعي لغعة
انجليزية ( ) 1مع االهتمام الخاص بالمفاهيم والمهارات والمفعردات التعي يحتاجهعا فعي حقعل تخصصعه ،معن خعالل دراسعة
نصوص مختارة .كما تركز المادة على المنهج التواصلي في تعلم اللغة.
()0-3:3

 9400191مبادئ االتصال
Principles of Communication
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف إلى تطوير معرفة الطلبة باالتصال البشري ،بدءاً باالتصال الذاتي وصعوال إلعى االتصعال العدولي ،معع التركيعز علعى
االتصال الجماهيري وتأثيره في حياتنا المعاصرة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س .م).

()0-3:3

 9700102حقوق االنسان
Human Rights
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة تطور االعتراف الدولي بحقوق اإلنسان ،والتعرف على حقوق اإلنسان في ظل األمم المتحدة ،واإلعالن
العععالمي لحقععوق اإلنسععان ،وأيضععا العهععدين الععدوليين لحقععوق اإلنسععان ،واالتفاقيععات الدوليععة األخععرى لحقععوق اإلنسععان،
واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،
وح قوق اإلنسان في ظل المنظمات العربية واإلسالمية ،وأخيرا موقع األردن القانوني في ظعل االتفاقيعات الدوليعة لحقعوق
اإلنسان.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية ) ( 3س .م).

()0-3:3

 9300112مبادئ االقتصاد
Fundamentals of Economics
متطلب سابق  :ال يوجد
تحتوي هذه المادة على موضوعات أولية في علم االقتصاد كتعريف علم االقتصاد والمشكلة االقتصادية و نظرية العرض
و الطلب في تحديد األسعار وعوامل اإلنتاج  .كمعا تتضعمن دراسعة للنشعاط االقتصعادي الكلعي وحسعابات العدخل القعومي و
نظريات التوظف واإلنتاج و موضعوعات متفرقعة كالبطالعة و التضعخم و النقعود و البنعوم و التنميعة االقتصعادية والتجعارة
الخارجية.
()0-3:3

 9400104علوم سياسية
Political Science
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف مادة العلوم السياسية إلعى تنعوير الطلبعة وتزويعدهم بالمبعادئ الهامعة لمفهعوم السياسعة وكيعف تطعور هعذا المفهعوم
وعالقته بالعلوم األخرى  ،كما تمكن الطلبة معن االطعالع والفهعم لمرتكعزات السياسعة معن حيعث التعريعف ورأي المفكعرين
فيها ،كما يستطيع الطالعب التععرف علعى مفهعوم الدولعة  ،والحكومعة ،وأشعكال الحكومعات ،ممعا يعزوده ٍبمعلومعات غزيعرة
تجعله على علم ودراية بما يدور من حوله في عالم السياسة.
()0-3:3

 9400105قضايا معاصرة
Contemporary Issues
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التوعية بأهم القضايا والمشكالت المعاصرة ،التي يعاني منها الوطن العربي ،ويراععى فعي اختيعار
مثل هذه القضايا والمشكالت أن تكون ذات طابع اقتصادي ،أو اجتماعي ،أو ثقافي ،أو سياسي.
()0-3:3

 9400131القضية الفلسطينية
Palestinian Cause
متطلب سابق  :ال يوجد
تستهدف هذه المادة إعطاء الطالب صورة مكثفة وشعاملة ععن جعذور القضعية الفلسعطينية وصعيرورتها وتطوراتهعا حتعى
نهاية عهد االنتداب البريطاني على فلسطين في العام 1948؛ إذ كل ما جاء بعد هذا التاريخ إنما هو امتداد لتلعك الجعذور؛
أوضاع الفلسطينيين كما كانت عشية الحرب العالمية األولى؛ تعهدات الحرب العالمية األولى؛ بريطانيا وفلسطين ،الحركة
الصهيونية ،الفلسعطينيون فعي مواجهعة االنتعداب والصعهيونية وفلسعطين فعي األمعم المتحعدة ( ،)1947ثعم تحليعل للقضعية
الفلسطينية.
()0-3:3

 9400171مدخل الى علم االجتماع
Introduction to Sociology
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول نشأة وتطور علم االجتماع كعلم مستقل له نظرياته ومناهجه ،وعالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى ،ودراسة عدد
معن الموضوعع ات التععي يمكعن أن تسععاعد الطالععب فععي فهع م المجتمععع والنظع م السائع دة فيعه ،والتعريععف بعمليععات التفاعع ل
االجتم اعي والظ واه ر االجتماعي ة والجماعات األولية والثانوية والجريمة المنظمة والحرام االجتماعي.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6س .م).

()0-3:3

 9100101العلم والحياة
Science and Life
متطلب سابق  :ال يوجد
دراسعة تطععور العلععم والطريقععة العلميعة والتفكيععر العلمععي واسععتحداث الوسععائل التكنولوجيعة المختلفععة ،والعالقععة بععين العلععم
والتكنولوجيا .وتوضح إسهامات العلم والتكنولوجيا في حل مشاكل اإلنسان مثل الغذاء والكساء والدواء والبناء ووسائل
النقععل واالتصععال وسععائر مشععاكل الحيععاة األخععر ى  ،وتبععين كععذلك العالقععة المتبادلععة بععين اإلنجععازات العلميععة والتكنولوجيععة
والمجتمع الحديث وأثر ذلك على مستقبل اإلنسان.
()0-3:3

 9400140الرياضة والصحة
Sports and Health
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول المعادة دراسعة مفهعوم اللياقعة البدنيعة وأهميتهعا وارتباطهعا بالمراحعل العمريعة  ،وتزويعد العدارس بنمعاذج متنوععة
لقياس عناصر اللياقة البدنية  ،وتسعى المادة إلى توفير قدر معقول من مفهوم التغذية وأهميتها للنشاط البدني ومكونات
الغععذاء وعناصععره ومصععادر الطاقععة للنشععاط ا لحركععي ً ،والقععوام  .باإلضععافة إلععى اإلصععابات الرياضععية وطععرق إسعععافها .
وتتعرض المادة إلى رياضة المرأة والرياضة في اإلسالم  ،والى تطّور الرياضة في األردن  ،باإلضافة إلى مضار التدخين
والمنشطات وأثرها على الرياضة والصحة  .باإلضافة إلى التمارين الرياضية وتأثيرها على الجهازين الدوري والتنفسي.
()0-3:3

 9400151علم البيئة
Ecology
متطلب سابق  :ال يوجد
تناول المساق تعريف مفهومي التربية والبيئعة ،ويركع ز علعى التربيعة البيئيعة معن حيعث مبرراتهعا والفلسعفة التعي ترتكعز
عليهعا وأهعدافها .كمعا يركعز علعى دراسعة النظعام البيئعي معن حيعث خصائصعه ومكوناتعه ،والعدورات البيوجيوفيزيائيعة.
والمشكالت البيئية المختلفة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية  ،ويتعرض لموضوع التزايد السكاني والتلوث
الهوائي ونقص المياه والطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية  ،والحلول المقترحة للحد من هذه المشكالت .ويقَدم ذلك كلعه
مع عرض إمكانية المساهمة الفردية والجماعية و القانونية في الحفاظ على البيئة.
()0-3:3

 9500101اإلسعافات األولية
First Aid
متطلب سابق  :ال يوجد
الهدف من المساق تحضير الطالب ليكونوا مستعدين لتقديم االسعافات االولية الصحيحة والمناسبة في حاالت الطعوارئ
من اجل انقاذ حياة المصابين او التخفيف معن اصعاباتهم ومنعع تعدهور حعالتهم الصعحية ر المقعرر يعطعي معلومعات نظريعة
وعملية في االنععا القلبعي الرئعوي والحعاالت التعي تشعكل خطعورة علعى حيعاة المصعابين كاالختنعاق والنزيعف والحعروق
والكسور كما يغطي اسعاف حاالت الطوارئ في االمراض المزمنة مثل السكري واالزمات القلبية والجلطة الدماغية.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6س .م).

()0-3:3

 9500111الغذاء والتغذية في حياتنا
Food and Nutrition in Our Life
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التعريعف بالعناصعر الغذائيعة وأهميتهعا ومصعادرها .كمعا توضعح عالقعة التغذيعة بالصعحة والمعرض.
وتتطرق المادة إلى التعريف بمباديء التغذية السليمة والمجموعات الغذائية وأسعس اختيعار الغعذاء الصعحي .كمعا تشعرح
مواضيع مختارة في الغذاء والتغذية والحميات وحاالت أمراض العصر واألمراض المزمنة ،وتغذية االنسان خالل مراحل
الحياة المختلفة وفي النشاط البدني لإلنسان.
()0-3:3

 9600102مهارات حاسوبية
Computer Skills
متطلب سابق 9601099/P.T :
هعذا المسععاق يعطععي لمحععة عامعة عععن االنترنععت  ،برتوكععوالت االنترنععت والشعبكة العنكبوتيععة العالميععة وتشععمل :تكنولوجيععا
االنترنت وخدماتها المختلفة مثل الرسائل االلكترونية  ،بروتوكول نقل الملفعات  ،بروتوكعول العتحكم ععن بععد والدردشعة.
دراسععة مبععادئ التصععفح  ،محركععات البحععث و البوبععات  ،تصععميم و تنفيععذ مواقععع انترنععت باسععتخدام لغععة توصععيف الععنص
التشعبي وتشمل كيفيعه أضعافه :الصعور  ،العروابط االلكترونيعة  ،اللعوائح  ،الجعداول  ،النمعاذج  ،اإلطعارات إلعى صعفحات
الويب .ويتعلم الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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توصيف مواد متطلبات كلية إجبارية ( 21س .م).
()0-3:3

 103101تفاضل وتكامل ()1
)Calculus (1
متطلب سابق  :اليوجد
االقترانات بمتغير واحد .النهايات واالتصال .االشتقاق وتطبيقاته .نظرية القيمة المتوسطة وتطبيقاتها .التكامل المحدود
سية ومشتقاتها وتكاملها .االقترانات اللوغرتمية ومشتقاتها.
والنظرية األساسية في التفاضل والتكامل .االقترانات األ ّ
االقترانات العكسية .االقترانات العكسية لالقترانات الدائرية ومشتقاتها .االقترانات الزائدية.
()0-3:3

 103250رياضيات متقطعة ()1
)Discrete Mathematics (1
متطلب سابق 103101 :
المنطق االفتراضي واالسنادي والعمليات عليهما :الفرضيات ،جداول الخطأ والصواب ،البديهيات ،التناقض ،المسورات.
االستقراء الرياضي واالستدعاء الذاتي التراجعي .طرق العد :التباديل ،التوافيق ،عد المجموعات المنتهية .المجموعات
والع القات واالقترانات .نظرية المخططات :المسارات ،المخططات المترابطة والموزونة ،تمثيل المصفوفات ،األشجار
الممتدة ،الزيارة الشاملة للمخططات والمخططات الشجرية.
()0-3:3

 601111لغة برمجة ()1
)Programming Language (1
متطلب سابق 602104 :
هذا المساق يقدم المفاهيم األساسية للغات البرمجة (جافا) وتشمل  :هيكل البرنامج بلغة جافا  ،أنواع البيانات األساسية
والعمليات عليها ر البيانات الرقمية ،تراكيب التحكم  ،آليات االختيار ،التكرار و اإلجراءات (اإلجراءات بالتكرار
واإلجراءات باالستدعاء الذاتي) ،تمرير البيانات إلى اإلجراءات  ،المصفوفات(ذات البعد الواحد وذات البعدين)
وتطبيقاتها مثل الفرز والبحث  ،المفاهيم األساسية للبرمجة الموجهة للكائنات ويتضمن األصناف والكائنات بلغة جافا.
()0-3:3

 601212لغة برمجة ()2
)Programming Language (2
متطلب سابق 601111 :
هذا المساق يقدم المفاهيم األساسية للبرمجة الكينونية وذلك باستخدام لغة جافا .وتشمل  :الخصائص األساسية
للبرمجة الكينونية والتي تتضمن :تجريد البيانات  ،التغليف وإخفاء البيانات  ،التوريث وتعدد تحوالت األشكال .مفهوم
األصناف  ،الكائنات ،طرق إنشاء الكائنات  ،التحميل الزائد والتجاوز ،الواجهات  ،الحزم  ،معالجة االستثناءات  ،برمجة
االبلت ومقدمة في برمجة واجهات المستخدمين.
()0-3:3

 602104أساسيات تكنولوجيا المعلومات
Information Technology Fundamentals
متطلب سابق  :ال يوجد
هذا المساق يعطي المفاهيم األساسية للحواسيب وتكنولوجيا المعلومات بشقيها المادي و البرمجي وتشمل:مقدمة في
مكونات الحاسوب المادية والبرمجية  ،نظم العد ،طرق تمثيل البيانات .مراحل تطوير البرمجيات ،البرمجيات التطبيقية
وبرمجيات األنظمة ،التركيز على أسس و طرق حل المسائل و تصميم الخوارزميات .مقدمة إلى لغة البرمجة  C++و
يشمل  :هيكل البرنامج بلغة ، C++أنواع البيانات األساسية ،العمليات الحسابية و المنطقية ،تراكيب التحكم إضافة إلى
معاينة و ترجمة البرمجيات.
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توصيف مواد متطلبات كلية إجبارية ( 21س .م).
()0-3:3

 602302كتابة تقنية وأساليب البحث العلمي
Technical Writing & Scientific Research Methodology
متطلب سابق 603391+9400121 :
هذا المساق يعطي مقدمة في التقنيات والمعرفة الالزمة لتطوير مهارات الكتابة التقنية ومهارات االتصال وتشمل:
المبادئ المختلفة في تصميم و إخراج الوثائق ،أنواع الوثائق المختلفة مثل  :تقارير المشاريع  ،المشاريع البحثية،
محاضر االجتماعات  ،وثائق العرض  ،وثائق اإلحاطات وغيرها من وسائل االتصال .تقنيات التصميم والعرض ،
العناصر التي ينبغي تواجدها في الوثائق التقنية ويتضمن  :تأثير الكلمات ،تركيب الجملة ،استخدام المراجع وعرض
األفكار وغيرها من أساسيات الكتابة الفنية.
()0-3:3

 603391تحليل األنظمة و تصميمها
Systems Analysis & Design
متطلب سابق 601281 :
هذا المساق يعطي لمحه عن المراحل العامة لتطوير أنظمة المعلومات (دورة حياة تطوير البرمجيات) و التي تشمل:
إعداد دراسات الجدوى ،طرق جمع المعلومات عن متطلبات النظام(المقابالت ،االستبيانات ،المراقبة والمشاركة في
تصميم التطبيقات)  ،تحليل المتطلبات باستخدام الطريقة التركيبية (مخططات تدفق البيانات  ،قاموس البيانات) ،
إجراءات تصميم النظام ويتضمن :تصميم معمارية النظام ،تصميم عمليات اإلدخال وأشكال اإلخراج ،تصميم واجهات
التخاطب مع المستخدم وتصميم قواعد البيانات .المساق سيهتم بتطبيق واختبار البرمجيات والدعم الفني وصيانة
البرمجيات.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 52س .م).

()0-3:3

 601221تراكيب البيانات
Data Structures
متطلب سابق103250 + 601212 :
هذا المساق يغطي المفاهيم األساسية لتراكيب البيانات وتشمل :مفاهيم البيانات المجردة ،وصف تراكيب بيانات مختلفة
كبيانات مجردة مثل :القوائم ،المكدسات ،الطوابير ،القواميس والتراكيب الشجرية .برمجة هذه التراكيب بطرق مختلفة
باستخدام أسلوب البرمجة الكينونية المفاهيم األساسي لتحليل الخوارزميات باالعتماد على الزمن والسعة للتطبيقات
المختلفة لتراكيب البيانات .أيضا يغطي هذا المساق تقنية االستدعاء الذاتي التراجعي لحل المسائل ومقدمة مختصرة إلى
المخططات.
()0-3:3

 601241تصميم منطق الحاسوب
Computer Logic Design
متطلب سابق602104 :
هذا المساق يعطي مقدمة في تصميم الدوائر المنطقية الحاسوبية وتشمل :النظم العددية والتمثيل الداخلي لألرقام،
التعابير البولينية والدوال المنطقية للتعبير عن الدوائر المنطقية التجميعية والتسلسلية ،طرق تبسيط الدوال البولينية،
تصميم الدوائر المنطقية األساسية (الجامع ،الطارح ،المقارن ،دائرة االختيار ،التشفير ،إعادة التشفير ،النطاطات،
المسجالت ،العدادات ،ذاكرة القراءة فقط ،المصفوفات المنطقية القابلة للبرمجة) .باإلضافة إلى مقدمة في ذاكرة القراءة
والكتابة.
()0-3:3

 601242تنظيم الحاسوب
Computer Organization
متطلب سابق601241 :
هذا المساق يعطي مقدمة في تنظيم الحاسوب ولغة اآللة وتشمل :التنظيم والمكونات األساسية لعائلة
المعالجات  x80ومسجالتها ،حزم الذاكرة ،أنماط العنونة .مقدمة في لغة التجميع وتشمل :طرق تعريف البيانات،
مجموعة األوامر ،اإلجراءات ،المقاطعة ،الماكرو وتعليمات اإلدخال واإلخراج.
()0-3:3

 601281قواعد البيانات ()1
(Database )1
متطلب سابق601212 :
هذا المساق يعطي مقدمة عن مفاهيم قواعد البيانات ونظم إدارة قواعد البيانات وتشمل :مقدمة الى نموذج نظم قواعد
البيا نات العالقاتية ويتضمن :جبر العالقات تفاضل العالقات ،لغة االستعالم التركيبية ،منهجيات تصميم قواعد البيانات،
نموذج عالقات الكينونة وشروط سالمة القيود ،تصميم قواعد البيانات المعتمد على المفاهيم واالعتمادية الوظيفية
والصيغ المعيارية وطرق التطبيع.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 52س .م).

()0-3:3

 601322نظرية الحوسبة
Computation Theory
متطلب سابق601221 :
هذا المساق يقدم المفاهيم األساسية لنظرية الحوسبة وتشمل :نظرية األتوماتا ،نظرية األتوماتا المحددة الحتمية وغير
الحتمية ،التعابير العادية ،اللغات العادية وخصائصها ،القواعد ذات السياقات الحرة ،اللغات ذات السياقات الحرة
وخصائصها ،األتوماتا ذات الدفع السفلي ،مقدمة إلى آلة تورنج ،نظرية التردد ودراسة المسائل غير السلسة.
()0-3:3

 601325تصميم وتحليل الخوارزميات
Analysis & Algorithms Design
متطلب سابق601221 :
هذا المساق يغطي الم فاهيم األساسية في تصميم وتحليل الخوارزميات وتشمل :مراجعة إلى أنواع البيانات المجردة
وتراكيب البيانات ،تعريف الخوارزميات ،تصنيف الدوال والتعقيد الحسابي للخوارزميات ،تقنيات تصميم الخوارزميات
وتحليلها وتشمل :التجزئة والسيطرة ،الطرق الشرهة ،مفاهيم البحث ،الفرز ،األشجار ،المخططات ،تقنية العنونة،
الخوارزميات التوافقية والمسائل القابلة للحل والمسائل غير القابلة للحل.
()0-3:3

 601331نظم التشغيل
Operating Systems
متطلب سابق601221 :
هذا المساق يغطي المفاهيم األساسية ألنظمة التشغيل .الموضوعات التي يتم تناولها :تطور أنظمة التشغيل ( ،)OSبنية
نظام التشغيل ،مهام نظام التشغيل ويتضمن :إدارة عمليات المعالجة والجدولة الزمنية لها (المشارم ةالزمنية ،الجمود)،
استراتيجيا ت إدارة وحدات التخزين وحمايتها ،بنية وحدات التخزين الثانوية .النظم الموزعة ،إدارة وحدات اإلدخال/
اإلخراج.
()3-0:3

 601400تدريب ميداني
Field Training
متطلب سابقDept. Approval :
هذا المساق يوفر إمكانية التدرب على استخدام أدوات الحاسوب وتطبيقاته في المجاالت المختلفة ،يتم التدريب في
مؤسسات القطاع العام أو الخاص وبإشراف أعضاء الهيئة التدريسية في القسم .إن الغرض من التدريب الميداني
بإشراف خبرات عملية هو تجميع الطالب للمعارف والخبرات والمهارات المقدمة خالل الجزء األكاديمي للبرنامج في
بيئة عملية .التدريب الميداني هو خبرة تعلم للطالب وإسهام في العمل في موقع التدريب .المتوقع من التدريب الميداني
أن يوفر فرص للتعلم غير متوفرة في قاعات الدرس.
()0-3:3

 601441معمارية الحاسوب
Computer Architecture
متطلب سابق601242 :
هذا المساق يعطي مقدمة في المكونات البرمجية والمادية لمعمارية الحاسوب وتشمل :تراكيب الحاسوب وأنواعها،
معمارية مجموعة التعليمات ،وحدة الحساب والمنطق ،وحدة التحكم ،خطوط نقل البيانات ،التعليمات وإشارات التحكم،
البنية الهرمية للذاكرة التعليمات ،طرق قياس أداء الحاسوب ،تحسين أداء الحاسوب باستخدام تقنية األنابيب .ربط
وتوصيل وحدات اإلدخال واإلخراج مع وحدة المعالجة المركزية.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 52س .م).

()0-3:3

 601451الذكاء اإلصطناعي
Artificial Intelligence
متطلب سابق601325 :
هذا المساق يعطي المبادئ العامة للذكاء االصطناعي وتشمل :استراتيجيات البحث ،طرق تمثيل المعرفة ،تراكيب البحث
في فضاء الحاالت ،المنطق االفتراضي واالسنادي ،استراتيجيات البحث في فضاء الحاالت ،البحث المعرفي ،برمجة طرق
ال بحث ،النظم التوليدية .كما ويتم تغطية عدد من المجاالت البحثية والتطبيقية في الذكاء االصطناعي منها :األنظمة
الخبيرة ،التعلم اآللي ،الوكالء األذكياء ،الشبكات العصبونية ،ولغة برمجة برولوغ.
()1:1-0

 601460اإلخالقيات المهنية في تكنولوجيا المعلومات
Professional Ethics for Information Technology
متطلب سابق604361 :
هذا المساق يعطي مقدمه عن األخالقيات المهنية في تكنلوجيا المعلومات وتتضمن :التعريفات ،السياسات والقوانين
الناظمة ألخالقيات الحاسوب ،اإلختراق ،الفيروسات ،إخالقيات االنترنت ،حرية التعبير عبر اإلنترنت ،مسؤوليات
محترفي الكمبيوتر والمجتمع ،حقوق التأليف والنشر للبرمجيات والملكية الفكرية وقرصنة البرمجيات ،قانون اإلنترنت
والخصوصية وأمن المعلومات المحوسبة.
()3-0:3

 601499مشروع تخرج
Graduation Project
متطلب سابق602302+603392 :
هذا المساق يعطي الطلبة إمكانية إظهار قدراتهم الفكرية ،الفنية واإلبداعية من خالل تطوير مشروع في إحدى مجاالت
تكنولوجي ا المعلومات .مشروع التخرج يعتبر تحديا للطالب لتجاوز التعلم الذي يتعلمونه في برامجهم التعليمية المقررة.
سيقوم الطالب بإكمال مشاريعهم في مجاالت دراسية مركزة تحت توجيه وإشراف أعضاء الهيئة التدريسه .سوف تظهر
هذه المشاريع قدرة الطالب على :تطبيق ،تحليل ،تجميع ،تقييم المعلومات وربط المعرفة بالفهم.
()0-3:3

 602211البرمجة المرئية
Visual Programming
متطلب سابق 601212 :
هذا المساق يعطي مقدمة لمفاهيم بيئة البرمجة المرئية و خصائص البرمجة الموجهة للكائنات وتشمل  :دراسة
منصات تكنولوجيا مايكروسوفت دت نت و التي تشمل  :هيكلية هذه التكنولوجيا ،اللغات المستخدمة فيها ،المكتبة
المعيارية لدت نت ،االلة االفتراضية لتشغيل البرامج  ،طريقة عمل المشاريع و ترجمتها و تنفيذها  .لغة البيسك المرئية
والتي تشمل الموضوعات الرئيسة التالية :بيئة التطوير المتكاملة ،تصميم واجهات المستخدمين ،أدوات التحكم ،
معالجة الحدث ،تراكيب التحكم  ،الدوال  ،األصناف  ،الكائنات  ،معالجة االستثناءات ،الرسوم  ،وتعليمات التعامل مع
الملفات.
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()0-3:3

 602311برمجة اإلنترنت
Internet Programming
متطلب سابق 9600102 + 602211 :
هذا المساق يغطي المفاهيم النظرية والعملية لبرمجة الويب ويشمل :دراسة لغة توصيف النص التشعبي الثابتة
والديناميكية ،جافا سكربت  ،فب سكربت ،التطبيق واطر الصفحات  ،نماذج الويب  ،عناصر التحكم و التحقق من صحتها
 ،الصفحات الرئيسية  ،ربط البيانات  ،تقنية الحاسوب الخادم وتتضمن :تطبيقات عملية باستخدام لغة صفحات الملقم
النشطة في بيئة دت نت والتعامل مع قواعد البيانات باستخدام تقنية .ADO.Net
()0-3:3

 603392هندسة البرمجيات
Software Engineering
متطلب سابق 603391 :
هعذا المسعاق يععوفر المعرفعة والتطبيععق فعي إجعراءات تحليععل وتصعميم الععنظم بإتبعاع الطريقعة الكينونيععة وتشعمل :النمععوذج
الموحعع د لعمليععة تطععوير البرمجيععات ،هندسععة االحتياجععات باسععتخدام السععيناريوهات وحععاالت االسععتخدام ،نمععاذج تحليععل
المتطلبات بالطريقة الكينونية ( مخطط الصفات ،مخطط النشاطات ،مخطط التسلسل) ،مقدمة في تصميم النظعام بالطريقعة
الكينونية ،تحويل التصميم إلى برنعامج .باإلضعافة إلعى التعدريب العملعي علعى البعرامج المسعاعدة فعي هندسعة البرمجيعات
الكينونية.
()0-3:3

 604261مدخل إلى الشبكات وتراسل البيانات
Introduction to Data Communications & Networking
متطلب سابق 9600102 + 602104 :
هذا المساق يوفر مقدمة في تراسل البيانات والشبكات وتشمل  :تطبيقات  ،صناعة  ،و فوائد أنظمة التراسل و الشبكات
المختلفة (الشبكات المحلية  ،الواسعة  ،المتوسطة ،المحلية الالسلكية و الواسعة الالسلكية )  ،نماذج بروتوكوالت
التراسل  ،أساسيات تراسل المعلومات ودورها في شبكات الحاسوب  ،التبديل بأسلوب الدارة وبأسلوب الحزمة  ،أنظمة
النقل والتراسل ،نماذج ترابط األنظمة المفتوحة و التحكم باإلرسال واالنترنت  ،كما ويتم مناقشة وظائف و أمثلة على
بروتوكوالت الطبقات المكونة للشبكات.
()0-3:3

 604360الشبكات الالسلكية
Wireless Networks
متطلب سابق 604261 :
هذا المساق يعطي مقدمة عن الشبكات الالسلكية وتشمل  :التقنيات والتطبيقات للشبكات الالسلكية واألجهزة النقالة،
التقدم في بروتوكوالت الشبكات الالسلكية والنقالة من منظور IETF,IEEEوالهيئات القياسية االخرى ،بروتوكوالت
االتصاالت الهاتفية وأنظمة االتصاالت الجديدة مثل :يو ام تى اس ،جي بي آر إس ،ادهوم ،وشبكة اإلنترنت المتنقلة ،
الشبكة الالسلكية عريضة النطاق ر األقمار االصطناعية والتقنيات الالسلكية الحديثة ر باالضافة الى تقييم لألهداف من
استخدام وتشبيك تقنيات غير متجانسة.
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()0-3:3

 604361امن المعلومات والشبكات
Information & Network Security
متطلب سابق 604261 :
هذا المساق يقدم آليات حماية تبادل المعلومات على الشبكات ويشمل  :التشفير  ،أساسيات علم تشفير و إخفاء المعلومة
 ،التشفير باستخدام المفتاح الخاص والعام ،استخدام الجدار الناري ،استخدام البعثرة و شهادة الصالحيات ،الممارسات
األمنية ،أمن البريد اإللكتروني ،البرمجيات الخبيثة ،نظم االختراق .تعريف التهديدات األمنية ،نقاط الضعف وطرق
الحماية.
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()0-3:3

 601324تصميم لغات البرمجة
Design & Programming Languages
متطلب سابق601322 :
هذا المساق يغطي المفاهيم األساسية في تطور لغات البرمجة وتصميمها ويشمل :تطور لغات البرمجة الرئيسية .وصف
بناء الجمل ودالالتها ،تحليل تركيب الجمل وبنائها ،أسماء المتغيرات ويتضمن :الربط ،التحقق من النوع ومجال تأثيرها.
أنواع البيانات ،التعبيرات ،إسناد البيانات وتراكيب جمل التحكم.
()1-2:3

 601381قواعد البيانات ()2
(Database )2
متطلب سابق601281 :
هذا المساق يعرض المفاهيم المتقدمة لقواعد البيانات وتقنيات تصميم التطبيق ويشمل :نظرية التطبيع وتنقية خريطة
قواعد البيانات ،التخزين المادي ،نظريات ومفاهيم المعامالت ،تقنيات التحكم بالتزامن ،تصميم واجهات المستخدم من
نماذج وتقارير باستخدام مطور أوراكل.
()0-3:3

 601408مواضيع مختارة في علم الحاسوب
Selected Topics in Computer Science
متطلب سابقDept. Approval :
هذا المساق يوفر مواضيع يتم إختيارها من قبل المدرس وفقا لمصلحة القسم والطلبة والتي تغطي مواضيع مختلفة في
مجاالت تكنولوجيا المعلومات المتقدمة .ومن الموضوعات المقترحة :لغات برمجة متقدمة ليست مغطى في خطة
التخصص ،الشبكات المتقدمة ،قواعد البيانات المتقدمة ،إدارة نظم المعلومات ،مواضيع متقدمة في اإلنترنت ،حاالت
دراسية في مجاالت مختلفة.
()0-3:3

 601431تصميم المترجمات
Compiler Design
متطلب سابق601322 :
هذا المساق يوفر فهم عميق للتقنيات والمفاهيم المتعلقة في المراحل المختلفة لترجمة البرمجيات ويتضمن :تحليل
المفردات ،تحليل القواعد الصرفية وتراكيب الجمل ،التحليل من أعلى إلى أسفل والتحليل من أسفل إلى أعلى ،التحليل
الداللي .مرحلة التجميع المتمثلة في تخصيص الذاكرة وتوليد الشيفرة.
()0-3:3

 601458األنظمة الخبيرة
Expert Systems
متطلب سابق601451 :
هذا المساق يعرض مقدمة للمبادئ األساسية في األنظمة الخبيرة وتطبيقاتها وتتضمن :النظم الخبيرة المرتكزة على
قواعد المعرفة وتطبيقاتها .اإلستنتاج وتمثيل المعرفة المبنية على المنطق غير المؤكد وغير الدقيق ،تكنولوجيا األنظمة
الخبيرة (اكتساب المعرفة ،التصميم والتشخيص) أدوات ولغات النظم الخبيرة .باإلضافة إلى مواضيع ذات عالقة مثل:
التعلم اآللي ،الشبكات العصبونية االصطناعية والتعامل مع اللغة الطبيعية.
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()0-3:3

 601471الرسم بالحاسوب
Computer Graphics
المتطلب السابق601325 :
هذا المساق يعطي مقدمة في المبادئ األساسية للرسم بالحاسوب وتشمل الموضوعات التالية :الرسوم ثنائية البعد
بالتفصيل ،مقدمة لمفاهيم وإجراءات الرسم ثالثي اإلبعاد (تمثيل وتحويل العمليات النقطية في المستويات الثالثية البعد).
الرسوم المتحركة وتدوير المنحنيات ،العملي ات النقطية ،نمذجة الكينونات المستوية والمجسمة ،توليد إظهارات ضوئية
واقعية على أجهزة عرض نقطية ،توصيف العناصر المختلفة المساندة للرسم بالحاسوب وتشمل :لجبر ،الهندسة،
الخوارزميات ،البصريات والفيزياء .باإلضافة إلى تفاعل هذه العناصر في تصميم األنظمة البرمجية للرسوم.
()0-3:3

 601472معالجة الصور
Image Processing
متطلب سابق601325 :
هذا المساق يتعرض إلى المفاهيم األساسية لمعالجة الصور وتشمل :تشكيل الصورة (اخذ العينات والتكميم) ،دقة
تفاصيل الصورة (الفراغية ،الطيفية) ،تحسين الصورة في المجال الفضائي (تحسين نقطة لنقطة) التمدد ،الشرائح،
العتبة) وتحسين مساحة لنقطة (صقل ،توضيح ،تصفية) وتحسين الصورة في المجال الترددي .وأيضا ً يقدم المساق
نظرية تردد فورير في بعدوفي بعدين وبالشكل المستمر والمتقطع ،ترميم الصور ،تحليل الصور ،الكشف عن الخطوط،
الكشف عن الحافة ،تقنيات التجزئة (العتبة ،التجزئة والدمج ،والمنطقة المتنامية) واستخدام طرق مختلفة لترميز وتكميم
الصور مثل خوارزمية هافمان وخوارزمية السالسل المتكررة.
()0-3:3

 602371برمجة الوسائط المتعددة
Multimedia Programming
متطلب سابق 602311 :
هذا المساق يعطي مقدمة عن استخدام الحاسوب في معالجة الصور ر الصوت  ،الرسوم المتحركة والفيديو وتشمل  :أخذ
العينععات،التكميم ،الترميععز ،التقنيععات المختلفععة لضععغط الصععور وإزالععة الضععغط ،فهععم اللععون فععي الصععورة وكيفيععة عععرض
الصععورة ،المعععايير األساسععية لترميععز الصععورة ،المعععايير األساسععية لترميععز الفيععديو وتطبيععق تقنيععات الوسععائط المتعععددة
باستخدام برنامج الماتالب (.)Matalb
 602380المستجدات في تكنولوجيا المعلومات
Latest Advancements in IT
متطلب سابق 602311 :
هذا المساق يغطي موضوعات مختارة من األبحاث ومن المجاالت الجديدة المختلفة لتكنولوجيا المعلومات.

()0-3:3

()0-3:3

 603393تفاعل اإلنسان مع الحاسوب
Human-Computer Interaction
متطلب سابق603391 :
هذا المساق يقدم مدخل الى مجال التفاعل بين اإلنسان والحاسوب الذي يدمج قدرات تكنولوجيا الحاسوب مع محددات
العوامل البشرية ويشمل :المؤسسات ،اإلنسان ،الحاسوب ،التفاعل ،مبادئ وأنماط التفاعل القابلة لالستخدام  ،تصميم
التفاعل ،فهم المستخدمين ،نموذج المستخدم في التصميم ،الجوانب الوجدانية ،الواجهات والتفاعالت ،جمع البيانات،
تصميم وبناء النماذج األولية ،وتقنيات التقييم.
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()0-3:3

 603407اإلبداع والريادة في تكنولوجيا المعلومات
Innovation & Entrepreneurship in IT
متطلب سابق603392 :
هذا المساق يقدم فهما شامال لتنظيم المشاريع واألعمال التجارية اإللكترونية ويشمل :قدرات تقييم وتنظيم المشاريع،
تحديد عملية تنظيم المشاريع ،إقرار خصائص التجارة اإللكترونية ودورها الذي تلعبه في االقتصاد العالمي ،التعرف على
نماذج األعمال التجارية اإللكترونية المختلفة ،تطوير األفكار الجدية لألعمال اإللكترونية ،وضع خطة عمل ،تأمين
وضمان تمويل بدء التشغيل ،مواجهة تحديات بدء التشغيل المختلفة بما في ذلك :تعيين الموظفين الرئيسيين ،اختيار
التقنيات ،التسويق لمنتجات أو خدمات التجارة اإللكترونية ،تطوير موقع ويب لألعمال اإللكترونية ،وحماية أصول
وموجودات التجارة اإللكترونية من االعتداءات الداخلية والخارجية.
()0-3:3

 604365صيانة الحواسيب والشبكات
Computer & Network Maintenance
متطلب سابق 604360 :
هذا المساق يوفر مقدمة في صيانة الحواسيب والشبكات .الموضوعات التي يتم تناولها :مصطلحات الكمبيوتر،
المبادئ التوجيهية األساسية للسالمة ،المعرفة السطحية ألدوات القياس  ،المكونات األساسية ألجهزة الحاسوب  ،أجهزة
االدخال واالخراج ،التشخيص ،إصالح وتحديث أجهزة الكمبيوتر وغيرها من األجهزة الطرفية  ،تنصيب البرمجيات
ويتضمن :المقارنة ،التثبيت ،اإلدارة  ،االصالح وتحسين أنظمة التشغيل الحالية ،حل المشاكل بين األجهزة الطرفية
وبرامج تشغيلها ،استعادة بيانات الكمبيوتر نتيجة لألضرار البرمجية او المادية او األمنية  .المقرر ايضا يعطي مقدمة
في  :تثبيت وبناء الشبكات ،اصالح الشبكات المحلية االكثر شيوعا  ،وسائط النقل (الكابالت المعيارية) ،بروتوكوالت
الشبكات ،أجهزة وادوات االتصال وكيفية ربط أجهزة الكمبيوتر بالشبكات المحلية.
()0-3:3

 604367برمجة التطبيقات الالسلكيه
Wireless Application Programming
متطلب سابق 602311 + 604360 :
هذا المساق يعطي االسس النظرية والعملية لتصميم الشبكات الالسلكية و مبادئ التنقل وطرق تقييم أداء الشبكات
الالسلكية والبنى التحتية النظمتها سواء الخلوية أو المحلية .ويشمل  :تحليل التنقل من خلية إلى أخرى ،أداة القنوات،
مراقبة والتحكم بحركة البيانات ،نمذجة القنوات واستراتيجيات التوجيه للبيانات  ،تقنيات االستخدام األمثل للمصادر ،
بروتوكوالت الدخول المتعدد  ،سياسات التسجيل والتحكم بالمكالمات الخلوية  ،البنية التحتية وضبط الطبقات المتعددة
للشب كة  ،الشبكات الالسلكية المحلية .برمجة التطبيقات الالسلكية بلغات متعددة مثل :جافا  ،اندرويد  ،سي-الكائنية
لتطبيقات االي فون وسي-شارب في بيئة وندوز فون .
()0-3:3

 604433النظم الموزعة
Distributed Systems
متطلب سابق 604261 + 601331 :
هذا المساق يوضح المسائل المتعلقة بتصميم وتنفيذ النظم الموزعة وباألخص موضوع المشاركة بين المعالجات التي
تعمل تحت اطار النظم الموزعة و تشمل  :الذاكرة المشتركة للنظم الموزعة ،هيكلية الكينونات في النظم الموزعة ،الوقت
الحقيقي والمنطقي واالفتراضي ،طرق تسمية دليل الملفات ،نظم الملفات الموزعة ،امن المعلومات في النظم الموزعة،
جدولة عملية المعالجة ،بروتوكوالت ونظام االتصاالت الداعم للنظم الموزعة.
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()0-3:3

 101101كيمياء عامة ()1
)General Chemistry (1
متطلب سابق  :ال يوجد
التركيب الذري/الجزيئي للمادة ،القياسات العلمية ،الجدول الدوري ،المول والحسابات الكيميائية ،التفاعالت في
المحاليل المائية ،تفاعالت األكسدة واالختزال ،كيمياء الكم والتوزيع اإللكتروني ،الروابط الكيميائية ،النظريات المتعلقة
بأشكال المركبات.
()0-3:3

 103102تفاضل وتكامل ()2
)Calculus (2
متطلب سابق 103101 :
االقترانات العكسية .االقترانات العكسية للقترانات الدائرية ومشتقاتها .االقترانات الزائدة .طرق التكامل .تطبيقات
التكامل المحدود اليجاد المساحات والحجوم وأطوال األقواس ومساحات السطوح .التكامل المعتل وقاعدة لوبيتيال.
المتتاليات والمتسلسالت الالنهائية .متسلسالت القوى.
()0-3:3

 103231مبادئ اإلحصاء
Principles of Statistics
متطلب سابق 103101 :
مقدمة في اإلحصاء ،اإلحصاء الوصفي ،مقاييس النزعة المركزية والتشتت ،متباينة شيبي شيف ،القاعدة التقريبية،
االحتماالت ،طرق العد ،االحتمال المشروط ،استقالل الحوادث ،المتغيرات العشوائية ،المنفصلة والمتصلة وتوقعها،
توزيع ذات الحديث ،التوزيع الطبيعي ،توزيعات المعاينة ،اختيار الفرضيات ،االنحدار البسيط واالرتباط.
()0-3:3

 103241جبر خطي ()1
)Linear Algebra (1
متطلب سابق 103102 :
نظم المعادالت الخطية .المصفوفات ومعكوساتها .المصفوفات المصغرة .المحددات وقانون كرامر .الفضاءات المتجهة
والجزئية .األسس واألسس المتعامدة .التحويالت الخطية .القيم والمتجهات الذاتية.
()0-3:3

 103253رياضيات متقطعة ()2
)Discrete Mathematics (2
متطلب سابق103250 :
االعداد الصحيحة المركبة وغير المركبة القاسم المشترم االكبر ،المضاعف المشترم األصغر .التعريف التكراري.
أساسيات العد :التباديل والتوافيق ،معامالت ذات الحدين .العالقة التكرارية الخطية ،حل العالقة التكرارية الخطية،
مسار ودائرة يولد ،مسار دائرة هاملتوف ،تلوين الرسوم ،الرسوم الستوية الشجرة الجذرية ،الشجرة المولدة،
جبربوليان ،إقتران ونماذج بوليان.
()0-3:3

 103342تحليل عددي ()1
)Numerical Analysis (1
متطلب سابق 103102 :
نظرية تيلور وتطبيقاتها .األخطاء .ايجاد الجذور عدديا  .االستكمال .التفاضل والتكامل العددي .حل نظم المعادالت
الخطية عدديا.

30

توصيف مواد متطلبات قسم مساندة اجبارية ( 25س .م).
()0-3:3

 104107الفيزياء العامة لتكنولوجيا المعلومات
General Physics for Information Technology
متطلب سابق  :ال يوجد
المتجهات .علم الحركة المجردة (كابنماميكا) لألجسام النقطية .علم الحركة (ديناميكا) لألجسام النقطية (قوانين نيوتن).
العزم .الشغل والطاقة والقدرة .الحركة االهتزازية ،الحركة التوافقية البسيطة .الكهرباء الساكنة ،المجال الكهربائي،
التدفق الكهربائي ،الجهد الكهربائي ،المواسعات ،التيار الكهربائي والمقاومات .الطاقة الكهربائية .دارات التيار
المباشر ،القوة الدافعة الكهربائية ،توصيل المقاومات .قوانين كيرتشوف .دارات مقاومة ومواسع .المجال المغناطيسي
والقوة المغناطيسية.
()0-3:3

 104108فيزياء الكترونية
Electronic Physics
متطلب سابق  :ال يوجد
دارات التيار المباشر .دارات التيار المتردد .االشارات الرقمية .أشباه الموصالت .الصمامات الثنائية .المقومات .بوابات
الصمام الثنائي كبوابات منطقية .ترانزستور الوصلة ثنائية القطبية .دارات جهدنة تزانزستور الوصلة .الترانزستور
كبوابة منطقية .أصناف الدارات المنطقية .األنظمة الرقمية الثنائية .الجبر البولي والبوابات المنطقية.
()1-0:1

 104118مختبر فيزياء الكترونية
Electronic Physics Laboratory
متطلب سابق ( 104108 :أو متزامن)
تجارب في النبائط االلكترونية .قوانين كيرشوف .تشغيل المشواف ومولد الذبذبات .خصائص الصمام الثنائي .تقويم
نصف الموجه وكامل الموجه .الصمام الثنائي كبوابة منطقية .خصائص ترانزستور الوصلة ثنائية القطبية .جهدي
االنحياز الثابت والمجزأ للترانزستور .مضخم ترانزستور الباعث المشترم .الترانزستور كدارة منطقية .خصائص
ترانزستور تأثير المجال .دارة المضخم التشغيلي الخطي.
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اتصل بنا

جامعة البترا
العنوان البريدي :جامعة البترا
ص .ب 961343
عمان 11196 -
األردن
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فاكس رقم(00962-6) 571-5570 :
الموقع االلكتروني www.uop.edu.jo

عميد شؤون الطلبة

عميد القبول والتسجيل
تلفون رقم (00962-6) 579-9555 :
قسم القبول  -فرعي )5010( :
قسم التسجيل  -فرعي ()5020
قسم الوثائق  -فرعي ()5030
البريد االلكتروني registrar@uop.edu.jo

تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )5810( :
فاكس رقم (00962-6) 571-2788 :
البريد االلكتروني student-affairs@uop.edu.jo

قسم علم الحاسوب
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )7020( – )7010( :

(إعداد :الدكتور /فارس بدوي)
(تنفيذ :السيدة /فاطمة عواد)
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