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 ساعة معتمدة 81االجبارية:  الكليةمتطلبات 

 .1* لإلطالع على المعلومات : يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها , ص

 ساعة معتمدة 81: القسم متطلبات

 

 القسم: متطلباتوصف 

 اإلدارة: -7788
 االشاتهااا بااال ل م ا،خاارل    مفها م ا نار   ماانل الةاجااة ،ليهااا   مجاالتهاا ينااش  المساااد اااننا ماض الم ااا اات ا ناريااة   م اا    

 اناصاار ال مليااة ا ناريااة مااض  .أ اام الماانارد ا ناريااة خاصااة الكالساايكية    الساال كية     المنرسااة الةني ااة   . نراسااة اناصاار ا 
  رشابة .      ت جيه   تنظيم   تخطيط 

 اللغة اإلنجليزية الفنية: - 7782

برمجااة    ال ياا     اا ا المساااد يسااتهنع مجم اااات الطلبااة الاا يض تاارتبط تخصصاااتهم تاا، مجاااالت الكمبياا تر   م اا    تخصااص ال
 الشاابكات ف تهاا  يهاانع ،لاام تطاا ير مهااارات الطلبااة اللف يااة المت لقااة تاا، مجااا  الكمبياا تر    ي ماا  الاام تاانريبهم الاام اسااتخنام 
المصطلةات  ال بارات الفنية الت، تفين م ت، ةياتهم ال ملية    ك لك يهنع ،لم تط ير المقنر  الام االساتي ا  انان شاراج  أجاناج ماض 

 المكت بة ت، مجا  الةاس  اآلل، ف تتنم، المقنر  الم القراج   االستي ا  م ا .النص ص 

 :االحصاء التطبيقي - 7228

      مقااييد التشاتت    مقااييد الننااة المركنياة د ا ةصاائية   شيااد الننااة المركنياةائالطريهنع   ا المساد ،لم الت رع الم 
االةتماااالت    ا ةصاااجات   ا ةصاااجات     االنةاانار   ا،رشااام القياسااية   السالساا  النمنيااة      االرتباااط  المنةناام الطبي اا،

 ( . SPSS. كما يشم  تطبيقاً املياً الم )  الةي ية

 :الخوارزميات ومبادىء البرمجة  - 2554

ة المناسابة لةا  المشاكلة البرمجياة   أض ت، نهاية   ا المساد يت شع مض الطال     أض يست ا  مفه م خ رانمية الة     ينرك الطريقا
يملك القنر  الم التفكيار المتسلسا  لكتاباة البرناامح ب ةانل لفاات البرمجاة   أض يكا ض شاانرا الام كتاباة  تنفيا  البارامح الام الةاسا  

 با ااتة ،لم م رتة أن اع ا،خطاج  كيفية م الجتها مع مهار  استخنام مةرر لفة البرمجة بكفاية.

 

 

 

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية

Management 3  نار ا  ACA 136 2231 

Technical English 3 اللفة االنجلينية الفنية  ACA 130 2235 

Applied Statistics 3 ةصاج التطبيق، ا  APC221 2553 

Algorithms and 
Programming Fundamentals 

 4552  الخ ارنميات  مبانئ البرمجة 3

Database (1) 3  4552  1ش اان البيانات 

Computer Network and data 
transmission 

 4552  شبكات  تراس  البيانات 3
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 :8قواعد البيانات    -2560

يهنع   ا المساد ،لم الت رع الم أنظمة الملفات التقلينية   أنظمة ش اان البيانات  تط ر ا    أن اع البيانات   مينات أنظماة ش ااان 
ت  م الجتهاا  البيانات  ،نارتها  التصميم الفينيائ،  التصميم المنطق، لق اان البيانات   سائط تخنيض البيانات  طرائد ال صا   للبياناا

  نمااا ق ش اااان البيانااات المختلفااة )الهرميااة  الشاابكية  ال الئقيااة(  ش اااان البيانااات ال الئقيااة   المجاااالت  الجاانا    المفاااتي   ال الشااات
 ال الشة  التطبيع  نما ق التطبيع المختلفة.-الفهارد  نم  ق الكين نة

 :شبكات وتراسل البيانات -2564

أساسايات الشابكات  أن ااهااا المختلفاة   ياكلهاا الفينيائيااة  المنطقياة   البرت كا الت المسااتخنمة ت ارع الاام ال،لام يهانع  ا ا المساااد 
تيها   نظام االتصا  المفت ح  طبقاته السبع    سائط الشبكات   كيفية ت صي  الك اب   اختبار اا   أساسايات تقنياة ،ي رنات   نما  ق 

TCP/IPانية  الت جيه ت، الطبقة ال ال ة.   امليات التة ي  ت، الطبقة ال  

 

 ساعة معتمدة  81:متطلبات تخصص برمجيات وقواعد البيانات

 باللغة االنجليزية االسم س.م باللغة العربية االسم رمز المساق رقم المساق

 Intro. to Software Engineering 3 مقنمه ت،  ننسة البرمجيات  2373

 Operating Systems 3 نظم التشفي   2374

 Graduation Project 3 مشر ع التخرق  2379

 Software Applications I 2 1تطبيقات برمجيه   2405

 Advanced Programming 3 برمجة متقنمة  2555

 Visual Programming 3 البرمجة المرئية  2556

 Object oriented programming 3 البرمجة الشيئية  2557

 Internet Application 3 االنترنتتطبيقات   2558

 Database (2) 3 4ش اان البيانات   2561

 Advanced database 3 ش اان بيانات متقنمة  2562

 Typing 1 طبااة  2563

 Practical Training 3 تنري  مينان،  2565

 Web Programming 3  ي برمجة ال  2566

 Software Applications II 2 4تطبيقات برمجيه   2679

 

 برمجيات وقواعد البيانات:تخصص متطلبات وصف 

 مقدمة في هندسة البرمجيات:  - 7828

يهنع   ا المساد الم الت ريع بالمفا يم ا،ساسية  المهارات الالنمة لهننساة البرمجياات أ   تخطايط   بنااج البرمجياات  يشام  الام 
الت ريع ب نار  المشاريع  تةلي  المخاطر  ن ر  ةيا  المشر ع  تتاامض )تةليا  المتطلباات   تصاميم البرمجياات  نما جتها باساتخنام 

    التصاميم    اختباار   صايانة البرمجياات. باساتخنام اةانل ا،ساالي  تا، نم جاة  تةليا   تصاميم  بنااج UML لفة النم جة الم ةن 

 .object oriented التطبيقات البرمجية باستخنام اسل    التةلي   النم جة الكائنية ا  الشيئية الم جهة

 نظم التشغيل: -7822

  مك ناات نظام التشافي     أساالي  ،نار  الا اكر     ،نار  ال ملياات    ،نار   ةانات الت ريع بانظم التشافي     أنا اع نظام التشافي   

 ( .  (Windows(    ا، امر المجم ة    نظام التشفي   DOSا نخا   ا خراق    ،نار  ) 

 نظم التشغيل/عملي: 

 ( attrib , color , md , cd أ امره   م ا    (   Dosيهنع الجنج ال مل، ،لم تنري  الطال  الم مهارات استخنام نظام التشفي  ) 

(    ب ض م اايع نظام التشفي   ينان ن   م ا     if , goto , start , echo(    ك لك م ا ع الملفات النت ية  تطبيقاتها   م    )

  تشاافي    م اا    الت اارع الاام أ اام خصااائص ال يناان ن    ،نار  ةسااابات المسااتخنميض  با ااااتة ،لاام التاانر  الاام تنصااي  أنظمااة
(Linux ,Xp  Vista   Windows Server 2003. ) 
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 :مشروع التخرج - 2379

   تصميمها    تةليلها     استخنام ا،سل   ال لم، ت، جمع الم ل مات   بنراسة ا،نظمةف  ت نين مهارات الطال  ،لميهنع 
  لك مض خال  تط ير نظام م الجة ش اان بيانات  ف الفريد ال اةن تنمية ر ح ام   .  ت  يقها   تطبيقها    اختبار ا    برمجتها 

 (. Oracleأ   Access  ) م    ،ةنل المؤسسات باستخنام أةن أنظمة ،نار  ش اان البيانات

 :8تطبيقات برمجيه  - 2405

المستننات)مض ةيال تشافي   لم الجة النص ص  ،نشاج MS-Wordيشم    ا المساد التنر  الم البرامح المكتبية المهمة تيما يخص 

)الت رع الم البرنامح   ،نخا  البيانات  التةقد مض صةتها   تنفي  ال ملياات الةساابية  MS-Excelالبرنامح  الت رع الم أن اته (   

ج  نشااا MS-PowerPoint الاان ا  الاام مجم اااة مااض الخاليااا   التخطاايط  أنارتااه   ةمايااة أ راد ال ماا   المصاانفات   الماااكر (   

 ال ر ض التقنيمية  ،نارتها

 ) نص  ص ر  ص ت  ةركة  االرتباط التش ب،  أنرار ا جراجات   التخطيط البيان،(

 :برمجة متقدمة  - 2555

تراكي  البيانات المستخنمة ت، الة اسي   طرائد تم يلهاا ب ةانل لفاات  يت رع الم ت، نهاية   ا المساد يت شع مض الطال  أض 
البرمجة المتقنماة   الت ارع الام ب اض الطرائاد االساساية للفارن  البةال    أض يةانن التركيا  البياان، المالئام لتم يا  البياناات 

  طرائد الت ام  مع ك  تركي  بيان،. 

 :البرمجة المرئية -2556

  مفها م البرمجاة المقاان  با،ةانال  Visual Programmingم  ت رياع الطالا  الام مفها م البرمجاة المرئياة يهانع  ا ا المسااد ،لا

Event Programming  ال ما  ماع مختلاع انا اع ان ات الاتةكم   Control Tools     خصائصاها المختلفاة   كتاباة  تنفيا  الجما 

  ال ماا  مااع المصااف تات  Looping Statementsجماا  التكاارار   Control Statementsا، اماار البرمجيااة م اا  جماا  الااتةكم 

Arrays  ات االتجاااه ال اةاان One Dimention  ،مت اانن االتجا ااات   الااربط مااع ش اااان البيانااات   انشاااج التطبيقااات البرمجيااة التاا 

 تت ام  مع ش اان البيانات.

 :البرمجة الشيئية - 2557

    تصميم الكائناات   أنمااط البياناات   اناصار الاتةكم   جما  ((Object Oriented Programming )أساسيات البرمجة الهنتية  

 Graphical(  GUI) الرسم الةاس ب، بلفة جاتا   مك ناات   Appletsاالختيار  الن راض  ا نخا   ا خراق  ال را ة  ا،سالي   
User Interface    ت، لفة جاتاMultimedia . تطبيقات مختلفة  

 :تطبيقات االنترنت - 2558

)خصائصااه  مك ناتااه(   Internet Explorerالت اارع الاام االنترناات  كيفيااة ،ااانان االتصااا  بهااا اباار الم نم المتصاافةات م اا    

خااانمات االنترنااات  اسااات راض الم اشاااع م ااا    م اشاااع التجاااار  ابااار االنترنااات م اشع ال مااا   الت لااايم   الجام اااات خااانمات النرنشاااة 

   Download المك ناااات  الخصاااائص( مفهااا م  Yahooلبريااان االلكتر نااا،)مض ةيااال البنااااج باساااتخنام الااا   مجم ااااات االخبار ا
Upload     ةفظ الصفةات بالطرائد المختلفة  الت رع الم كيفية البةل بالمةركات المختلفة م  Google   خصائصه  مقنماة ااض 

ت اارع الاام أن اتااه  خصائصه اسااتخنام نظااام الق الاا  الجااا ن     ال FrontPageتصااميم م اشااع اباار االنترناات باسااتخنام برنااامح 

  با ااااتة ،لاام م اااايع Html ,JavaScriptلتصااميم الم اشااع  نشاار الم شااع اباار االنترناات  صاايانته الت ريع بالبرمجااة باسااتخنام 

 متقنمة ةني ة ت، االنترنت.

 :7قواعد البيانات  - 2561

يهنع   ا المساد ،لم الت رع الم ش اان البيانات ال الئقية   ربط الكيانات البيانية بال الشات المختلفة   تطبيع تلك ال الشات  
   م رتة الجبر ال الئق،  املياته  تطبيقها الم البيانات   ،نشاج شاان  بيانات SQL م الجة البيانات مض خال  لفة التساؤ  البني   

 ايتها  صيانتها   م الجة مشاك  التنامض  تقناض البيانات   كيفية ةماية  ت نيع ش اان البيانات.متكاملة  ةم

 :قواعد بيانات متقدمة -2562 

(    يهنع ،لم 4  ش اان البيانات 1ي تبر   ا المساد امتناناً لما تم نراسته ت، المساشات السابقة لق اان البيانات ) ش اان البيانات 

   التركين الم لفة االست الم  Oracleالنم  ق ال الئق، لق اان البيانات  م رتة ال الشات  خصائصها باستخنام  التركين الم

 PL املياتها مض ت ريع البيانات  استرجااها  تةني ها    تن ين الطال  بنما ق أخرل لق اان البيانات    الت رع الم  Sqlالبني ية 
SQL  الت رع الم Forms  Reports  Triggers  كيفية تصميم نظام متكام  لقاان  البيانات  المقارنة ما بيض Access   

   Oracleال 
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 :طباعة - 2563

كا لمة تاا،  النشيقاة  يشام  المسااد  ل ةاا ة  45 التنرياا   الام الطبا ااة باللفاة ال ربيااة  ا نجا لينية بةا ن أنناميقا م الام ،تقااض مهاار  

 طبااة ةر ع أصابع السبابة   طبااة ةار ع ا،صاابع ال ساطم   طباااة ةار ع ،صابع البنصار    صع االرتكان     المف اتي   
 طبااة ةر ع ،صبع الخنصر    المفتاح ال ال،   طبااة ةر .

 :  تدريب ميداني  -2565

ساته تا، مسااشات يتم تنري  الطاال  تا، الكلياة  ب اض المؤسساات ال اماة  الخاصاة ماض أجا  اساتخنام  تطبياد م ل مااتهم  ماا تام نرا
ك لك يتم تنري  الطال  ت،  مراكن الصيانة  البرمجة  الم ج ن  ت، الجام ة أ  الس د المةلا، ماض أجا  ،جاراج التطبياد  . التخصص

 تبيض المهارات الت، اكتسبها الطال  . تقارير أسب اية طيلة تتر  التنري بتقنيم الطال  ال مل، للمهارات. كما يلنم 

 ب:الويبرمجة  - 2566

 يهنع   ا المساد ،لم الت رع الم ،ةنل اللفات الق ية المستخنمة ت، برمجة م اشع ال ي  المتفير 

(Dynamic Web Pages)  ،  (ASP.Net)   الت رع الم .NetFramework   نشااج نماا ق لل يا  ااض طرياد اساتخنام أن ات،

أن ات التةقااد  ،ااااتة أنا  تةكاام المسااتخنم لنماا  ق ال ياا    طرائااد التةقااد مااض البيانااات المنخلااة مااض خااال  Server Toolsالخااانم 

 . User Control ،نشاج 

 ،نشااج اتصاا  ماع شااان  البياناات  الت ارع  Net.لل صا   لق ااان البياناات ال الئقياة باساتخنام   استخنامها ADO.Netالت رع الم 

) ،نشااؤه  Stored Procedure(    الت رع الام DataReader شارئ البيانات  DataSetالم كيفية ال ص   للبيانات مض خال  )

   استنااؤه   الت ام  م ه ( .

 نشاااج م شااع  ياا  تفاااال،  ،ااانان ،جااراجات ا،مااض  الساارية بماان  مساات يات مختلفااة مااض الصااالةيات  Visual Basicاسااتخنام لفااة 

 .ASP.Netلمستخنم، الم شع  ،انان تةسيض  نشر تطبيقات ال ي  المنتجة باستخنام 

 :7تطبيقات برمجيه  - 2679

ماض ةيال مهاارات الرسام  م الجاة الصا ر  الت ارع الام  PhotoShopيشم    ا المساد التنري  الم بارامح التصاميم  باا،خص 

 .ActionScript    منخ  الم ال  Flashباستخنام برنامح ال   Animationأنظمة ا،ل اض    الت رع الم أساسيات صنع الةركة 


