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 الوصف واألهداف ومخرجات التعلم للمساقات المطروحة في الخطة

1.  601 CIS    العلمي البحث منهجیة  

  وصف المساق

تحدید مشکلة البحث، صیاغة أسئلة البحث، تحدید متغیرات  :مساق منهجیة البحث المواضیع التالیة یتضمن

البحث، جمع البیانات، تقنیة التحلیل والتحقق من صحة وموثوقیة الدراسات والبحوث التصمیمیة والکتابة التقنیة 

یهدف المساق الى تعریف  .یناقش أیضا تطبیقات الحاسوب المتعلقة بتحلیل البیانات. قیات البحث والعرضوأخال

هذا  من خالل. الطالب بمنهجیة البحث بما في ذلك أساسیات البحث العلمي الكمي، النوعي، والبحوث التصمیمیة

البحث العلمي ومبادئه، تحدید المنهجیات تعریف عملیة : ان یثبت القدرة على  سیكون الطالب قادرا على المساق

التي تعالج  واجراء التجارب الرئیسیة للبحث العملي، تحضیر العناصر الرئیسیة لمقترح بحث، جمع البیانات

  .اسئلة البحث وتحلیلها ومناقشة النتائج

  أهداف المساق 

العلمي الكمي، النوعي، والبحوث تعریف الطالب بمنهجیة البحث بما في ذلك أساسیات البحث  :یهدف المساق إلى

  مخرجات التعلم التصمیمیة

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

یعرف البحث العلمي، یناقش ویطبق مفاهیم البحث العلمي، یصف عملیة البحث العلمي ومبادئه، و  .1
  .یتعرف على االخالقیات المتعلقة بعملیة البحث

 quantitative, qualitative, and(منهجیات الرئیسیة للبحث العلمي ویتضمن یصف ویقارن ال .2
design science(. 

باستخدام مختلف المتعلقة بموضوع البحث ) Literature Review(یعد تلخیص للدراسات السابقة  .3
 APA(یحضر االستشهادات والمراجع االدبیة وفقا لالنماط المقبولة مثل  قواعد البیانات البحثیة و

and IEEE(.   

یحضرالعناصر الرئیسیة لمقترح بحث لما یتضمن تحدید مشكلة البحث، كتابة المراجعات االدبیة،  .4
  .تجدید منهجیة البحث، جمع البیانات التي تعالج اسئلة البحث، تحلیل الیبانات وشرح النتائج

  

2. 641 CIS    متقدم( البرمجیات هندسة(  

  

  وصف المساق

تزويد الطلبة بمفاهيم متقدمة في هندسة البرمجيات ويتضمن هذا المساق الموضوعات يهدف هذا المساق الى 

التّصميم المعماري للبرمجيات، اعادة استعمال البرمجيات، وثوقية البرمجيات، الحماية والسرية : التالية

والتغيير الذي يطرأ للبرمجيات، تقليل الخطأ، التحقق والمراجعة، تقدير التكلفة، ضبط الجودة، تطور البرامج 

: تطبیق أسالیب تطور البرمجیات المناسبة للحفاظ علىمن خالل هذا المساق سيكون الطالب قادرا على  . عليها

  < صیانة وإعادة هیكلة البرامج المتاحة وإدارة تطویر البرمجیات
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  أهداف المساق 

  :أن یهدف المساق إلى

  .المختلفةیمیز الطالب طرق التصمیم والنماذج والمقاییس  -1
مشیرا إلى أهمیة الفحص في ،یستعمل الطالب مختلف أسالیب واستراتیجیات اختبار البرمجیات والتفتیش -2

 .تحقیق برامج ذات جودة عالیة
 .یبحث الطالب  في مفهوم الموثوقیة، والدور الذي تلعبه في هندسة البرمجیات، وطرق نمذجتها وقیاسها -3
 .منتج وعملیة انتاجه من اجل الحفاظ على ضمان جودة البرنامجعرض كیف یتم التنظیم  والتحكم في ال -4
 .یبحث في أهمیة برامج الصیانة وإعادة الهیكلة وإعادة بناء البرمجیات -5
 یخمن الطالب تكلفة البرمجیات باستخدام التقنیات المختلفة  -6

  یحلل ویقیم الطالب المخاطر التي تواجه البرمجیات

  مخرجات التعلم.

  :عد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أنیفترض بالطالب ب

 .یتعرف على الفرق بین النماذج وتقنیات تصمیم البرمجیات المختلفة وكیفیة تطبیقها .1
یبحث في أهمیة موثوقیة البرمجیات وكیف یمكننا تصمیم البرمجیات المستقلة، وما هي المقاییس  .2

 .المستخدمة في عملیة فحص الموثوقیة
تقنیات األساسیة في عملیة التفتیش واختبار البرمجیات وجعلها خالیة من األخطاء فهم المبادئ وال .3

 .التعرف على أهمیة معاییر البرمجیات وضمان الجودة .ومقبولة
صیانة وإعادة هیكلة البرامج المتاحة وإدارة : تطبیق أسالیب تطور البرمجیات المناسبة للحفاظ على .4

 .واألدوات المناسبة لتقدیر تكلفة البرنامج استخدام األسالیب .تطویر البرمجیات

3. CIS 642  البرمجیات وتصمیم نمذجة  
  وصف المساق

توضیح ومقارنة المناهج التقلیدیة والحدیثة للعملیة ، المعرفة الضروریة للقیام بالعملیة البرمجیةالمساق  یتضمن

مراحل التصمیم ، ت المستخدمعناصر وإرشادات تصمیم واجها، مبادىء التصمیم للنظام البرمجي، البرمجیة

إعادة تدویر البرمجیات والتوجهات ، تصمیم الوحدات البرمجیة، تصمیم البیانات، التصمیم الفیزیائي، المنطقي

ویهدف المساق إلى بناء قدرات ومهارات الطلبة في . كالحوسبة السحابیة، الحدیثة في علم هندسة البرمجیات

من خالل هذا المساق سیكون الطالب قادرا على . ذلك النمذجة الكینونیة بما في، مجال نمذجة وتصمیم األنظمة

ن الطالب أن یكون قادرا على إنشاء عدد من الوثائق التي تضمن نشاطات النمذجة خالل مستویات مختلفة من ا

  .مرحلة التصمیم

  أهداف المساق 

روریة ألي خریج محترف في مجال تحقیق المعرفة وبناء مهارات النمذجة والتصمیم الض :یهدف المساق إلى

مطور المواقع ، محلل األعمال، مصمم البرمجیات، محلل نظم المعلومات: تحدیدا، تكنولوجیا المعلومات

  .انات ومهندسین البرمجیاتیمدیر قواعد الب، مدیر األنظمة، اإللكترونیة

  مخرجات التعلم

  :أن یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على

فهم المنهجیات التقلیدیة والحدیثة للعملیة البرمجیة والقدرة على تبني االسلوب المالئم للنظام المنوي  .1
  .حوسبته
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القدرة على استخدام وتركیب ومقارنة تقنیات ومفاهیم النمذجة المختلفة بما یتالئم مع مجاالت  .2
 .التطبیقات المتنوعة

 .ات المستخدم والوحدات البرمجیة والبیاناتتطبیق اساسیات وإرشادات التصمیم على واجه .3
تحسین قدرات ومهارات النمذجة لدى الطلبة لیواكب الحداثة والتوجهات المستقبلیة في علم هندسة  .4

 .البرمجیات
  

4. 643 CIS    المتطلبات هندسة  

  وصف المساق

مجیات المعقدة من المنظورات یتضمن المساق إدارة المتطلبات المتعلقة بالنظم الكبیرة والمعقدة والمتغیرة والبر

و . بالمبادئ األساسیة المتعلقة بالتنظیم المنهجي، التقنیة والتنظیمیة واإلداریة یهدف هذا المساق إلى تزوید الطلبة

ویتوقع من الطالب أن یكون قادرًا على تحلیل . المنهجیات الماضیة والحالیة والمستقبلیة في متطلبات المتطلبات

  .طبیق عملیات استنباط المتطلبات و مقارنة أنواع المتطلباتمتطلبات النظام ت
  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

 انظمة المعلومات المختلفة متطلبات تحلیل وتحدید  -1
 تطبیق االسالیب المختلفة في تحدید متطلبات انظمة المعلومات المختلفة  -2
 تطبیق االستنباط تحدید متطلبات انظمة المعلومات المختلفة -3

 انظمة المعلومات المختلفة متطلبات یق وثت

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  .تحلیل الحاجة إلى متطلبات األنظمة على نطاق واسع .1
 .غیر وظیفیةو وظیفیةالنظام تحلیل متطلبات  .2
 تحلیل السیناریو .3
 تطبیق عملیات استنباط المتطلبات .4
 

5. 644 CIS    ادائها وتقییم البرمجیات اختبار  

  وصف المساق

سیاق االختبار، االختبار الممنهج، تخطیط االختبار الرئیسي، دورات   :یتضمن هذا المساق الموضوعات التالیة

الحیاة الختبارات رفیعة المستوى والمنخفضة المستوى، بناء استراتیجیة االختبار، تحلیل نقاط االختبار والتقدیر، 

نیات مواصفات االختبار، قوائم مرجعیة لخصائص الجودة، مراقبة االختبار، المقاییس، نموذج تحسین عملیة تق

من خالل هذا المساق سیكون الطالب قادًرا على تقدیم مفاهیم اختبار  .االختبار، أدوات االختبار، مشاریع بحثیة

 .تاج برمجیات  عالیة الجودة و باخطاء قلیلةالبرمجیات والعملیات واألدوات التي من شأنها أن تساعد في إن

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

تقدیم مفاهیم اختبار البرمجیات والعملیات واألدوات التي من شأنها أن تساعد في إنتاج برمجیات  عالیة الجودة و 

 .باخطاء قلیلة
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  مخرجات التعلم

  :على أن یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا

مناقشة وشرح القضایا األساسیة والمبادئ األساسیة في اختبار البرمجیات و معرفة كیفیة تقییم حاالت .  1
  .االختبار للمشروع باستخدام أدوات التغطیة

  .إجراء تخطیط اختبار ألنواع مختلفة من منتجات البرمجیات. 2

 .فیذ أنواع مختلفة من منهجیات االختبارتطبیق أسالیب منهجیة الختبار البرمجیات و تحدید وتن. 3

  .إنشاء و بناء منظم لحاالت االختبار لتطبیقات البرمجیات من خالل تطبیق التقنیات واألدوات المناسبة. 4

 

6. 648 CIS    هندستها وإعادة البرمجیات صیانة  

 

  وصف المساق

ات والجوانب المهمة عند تغيير إطار عام لعملية صيانة البرمجي :هذا المساق الموضوعات التالية يتضمن

البرمجيات وتأثير التغيير على البرمجيات ومراحل عملية الصيانة وعملية فهم البرنامج قبل التغيير والهندسة 

من خالل هذا المساق سيكون الطالب قادرا على  .. المعكوسة للبرامج وأدوات الصيانة وأدوات قياس النتائج

أهداف واستخدام األدوات الالزمة لتحليل البرمجيات أوتوماتيكيا قبل صيانتها صيانة وإعادة هندسة البرمجيات

  المساق 

 :یهدف المساق إلى

 الهندسة وإعادة الصیانة عملیات تعریف. 1

 .البرمجیات تغییر على المترتبة واآلثار الجوانب مناقشة. 2

 العكسیة الهندسة عملیة تعریف. 3

  البرامج لفهم أدوات تعریف - 4

  ات التعلممخرج

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

فهم دور عملیة صیانة البرمجیات في عملیة التطویر وطرق تقییم األنظمة القدیمة من حیث حاجتها للصیانة أو  .1
 اإلستبدال

 مشاریع موجودة تطبیق مراحل دورة تطویر البرمجیات على. عمل تحلیل وتصمیم تركیبي للمشاریع الصغیرة .2
 .فهم الطرق الموجودة والمنتشرة لصیانة البرمجیات و تطبیق إستراتیجیات الهندسة العكسیة .3
تعلم العملیات الالزمة لصیانة وإعادة هندسة البرمجیات و تعلم طرق الهندسة العكسیة وإعادة تطویر  .4

 .البرمجیات
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7. 646 CIS    الموجهة البرمجة  
 

  وصف المساق

المنهجبات و طرق فصل التعقیدات او المخاوف او المتطلبات الثانویة؛ :  اق الموضوعات التالیةیتضمن هذا المس

أمثلة على الجوانب الشاملة؛ تكوین الشذوذ من خالل البرمجة الموجهة ؛ . أنماط التصمیم لتطور البرمجیات

من  .قبلیة في األنظمة الحدیثةالتركیب المعماري ؛ نقاط الربط و الفصل ، وتقنیات التفویض و التوجهات المست

تطبیق تقنیات البرمجة الموجهة مع االتجاهات الحدیثة في الصناعة  :یكون الطلب قادرا علىسهذا المساق  خالل 

تطبیق ، التطبیقات و االوساط االكادیمیة لالنخراط في واحد او اكثر الموضوعات المتعلقة بالبرمجة الموجهة

بما في ذلك المصطلحات  بالقوالب البرمجة الفوقیة باستخدام البرمجة الموجهةالمتعلقة المفاهیم األساسیة 

الممارسات في تطویر ، تطبیق افضل ، واالتفاقیات والمعاییر والمنهجیات، نقاط الفصل و االرتباط، وما إلى ذلك

یات القائمة على تحلیل البرمجو  إعادة تصنیع او تحلیل االنظمة المعقدة باستخدام تقنیات البرمجة الموجهة

 .النماذج، وال سیما التحوالت النموذجیة

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

 باستخدام البرمجة  في تطویر البرمجیاتالمستخمة والتقنیات  التعرف على اهم المعاییر والمنهجیات
 .الموجهة

 و القدرة ا و اظهار وطریقة عمله هةالتعرف على االطر و االدوات المستخدمة في لغات البرمجة الموج
 AspectJ, Spring AOPباستخدام انظمة و تطبیقات نتاج االمهارات ال

 تطویر فهم نقدي لنقاط القوة والضعف في العمل الحالي 
  استكشاف مفصل األفكار الناجحة االنظمة و حلیل وتصمیم وادارة و القدرة على تمهارات التعزیز

 .في العصر الحاليصناعیا 
  و التعامل مع التعقیدات الموجودة في التطبیقات الحدیثة تصمیم البرمجیات  في االساسیةالقدرة اكتساب

 المعقدة

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

تطبیق تقنیات البرمجة الموجهة مع االتجاهات الحدیثة في الصناعة التطبیقات و االوساط االكادیمیة  .1
 نخراط في واحد او اكثر الموضوعات المتعلقة بالبرمجة الموجهةلال

بما في ذلك  المتعلقة بالقوالب البرمجة الفوقیة باستخدام البرمجة الموجهةتطبیق المفاهیم األساسیة  .2
 .المصطلحات واالتفاقیات والمعاییر والمنهجیات، نقاط الفصل و االرتباط، وما إلى ذلك

تطویر ، إعادة تصنیع او تحلیل االنظمة المعقدة باستخدام تقنیات البرمجة  الممارسات فيتطبیق افضل  .3
 .الموجهة

 تحلیل البرمجیات القائمة على النماذج، وال سیما التحوالت النموذجیة .4
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8. 647 CIS    البرمجیات استخدام إعادة  
 

  

  وصف المساق

فوائد ، التصمیم بإعادة االستخدام، ستخدامالتصمیم إلعادة اال، یتضمن المساق مفاهیم إعادة استخدام البرمجیات

وصف ممارسة إعادة استخدام نظامي ، قضایا تؤثر بعملیة تصمیمها، ومشاكل إعادة استخدام البرمجیات

: وصف نطاق إعادة االستخدام واالسالیب المتبعة لذلك مع التركیز على تقنیات، للبرمجیات على مستوى العالم

ومولدات ، مكتبات البرامج، أنماط التصمیم، أطر التطبیقات، مكونات البرمجیاتهندسة ، خط إنتاج البرمجیات

ومفهوم قیاس إعادة ، یبرز المساق إعادة استخدام البرمجیات الكینونیة، باالضافة إلى ذلك. التطبیق البرمجي

سیكون  لمساقذا امن خالل ه. االستخدام ومفهوم الحوسبة السحابیة وإرتباطها بمبدأ إعادة استخدام البرمجیات

. توضیح التقنیات الموجودة في تطبیق إعادة استخدام البرمجیات بشكل ممنهج في المؤسساتالطالب قادرا على 

ویتمكن من تطبیق ، إعادة االستخدام المنظم للبرمجیاتأهمیة وفوائد من المتوقع أن یتمكن الطالب من فهم 

 .معلوماتاالستراتیجیة المناسبة لذلك في مؤسسات انظمة ال

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

 .إعادة االستخدام المنظم للبرمجیاتفهم مطوري المستقبل ألهمیة وفوائد إتباع وتطبیق اسلوب  -

 .استیعاب التقنیات الموجودة في تطبیق إعادة استخدام البرمجیات بشكل ممنهج في المؤسسات -

 .رمجیات المنتجةلتقلیل التكلفة وزیادة اإلنتاجیة وتحسین جودة الب -

 .ادراك أن تنفیذ خدمات وتطبیقات الحوسبة السحابیة هو ضرب من إعادة استخدام البرمجیات  -

 

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 استیعاب مفاهیم وفوائد تطبیق إعادة االستخدام المنظم للبرمجیات .1
 المستخدمة لتطبیق استراتیجیة إعادة استخدام البرمجیاتفهم التقنیات المتنوعة  .2
القدرة على تصمیم وحدات برمجیة بهدف إعادة استخدامها أو تصمیم أنظمة برمجیة باستخدام وحدات  .3

 جاهزة
 فهم االرتباط القوي بین الحوسبة السحابیة ومفهوم إعادة استخدام البرمجیات .4
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9. 662 CIS    متقدم( البیانات قواعد نظم(  
 

  وصف المساق

مفاهیم قواعد البیانات المتقدمة، نماذج قواعد البیانات الحدیثة : یتضمن هذا المساق الموضوعات التالیة
، تصمیم قواعد البیانات المتقدم، األمور الداخلیة )noSQL, new SQL, In-memoryعلى سبیل المثال (

وكتالوج النظام، ) التحسین ، تناسق البیاناتالفهرسة، معالجة االستعالم و(لنظم إدارة قواعد البیانات 
تقنیات التحكم في التزامن، تقنیات استعادة قاعدة البیانات ، أمن قواعد البیانات والصالحیات، نماذج 

البیانات المحسنة للتطبیقات المتقدمة، قواعد البیانات المعتمدة على التطبیقات بما في ذلك قواعد البیانات 
، وقواعد البیانات الزمنیة، قواعد البیانات االستنتاجیة،  قواعد البیانات النشطة الموازیة/ الموزعة 

جودة البیانات، خصوصیة البیانات، (التطبیقات والتحدیات الجدیدة والحرجة في إدارة البیانات الكبیرة 
OLAP/OLTP ،یكون من خالل هذا المساق س. دراسة بعض الحاالت.. ، أدوات التصمیم)تخزین البیانات

  .الطالب قادرا على تصمیم و إدارة قواعد البیانات
  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

  .فهم المصطلحات والمفاهیم المتقدمة في قواعد البیانات •
 تعلم نماذج حدیثة لقواعد البیانات •
 .تعلم تصمیم قواعد البیانات المتقدم •
  ).ة، معالجة االستعالم والتحسین ، تناسق البیانات الفهرس(فهم االمور لداخلیة لنظام إدارة قواعد البیانات  •
  .معرفة تقنیات التحكم في التزامن •
 .معرفة تقنیات استعادة قاعدة البیانات •
 فهم مفاهیم أمن قاعدة البیانات •
 .والنشطة، الزمنیة واالستنتاجیة، مفاهیم وشروط قواعد البیانات الموزعة •
 .فهم كیفیة معالجة طلبات البحث •
  .دیات الجدیدة للبیانات الكبیرةمعرفة التح •

 التعرف على الدور المتزاید لتكنولوجیا قواعد البیانات

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

وتقنیات التحكم في  لفهرسة، والمعالجة  والتحسینتطبیق االمور الخاصة بنظام إدارة قواعد البیانات كا .1
  .التزامن واالستعادة

  .والنشطة، الزمنیة واالستنتاجیة، مقارنة قواعد البیانات الموزعة .2
 .مناقشة وتقییم طرق معالجة طلبات البحث وأمن قاعدة البیانات .3

 .تحلیل التحدیات الجدیدة للبیانات الكبیرة والدور المتزاید لتكنولوجیا قواعد البیانات .4
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10. 667 CIS    متقدم( البیانات في لتنقیبا(  
 

  وصف المساق

تزوید الطالب ببعض المفاهیم واألسالیب المتقدمة والتقنیات الجدیدة الستخراج المعرفة من  المساق یتضمن

المفاهیم والوظائف الرئیسیة لتنقیب  ،أساسیات اكتشاف المعرفة: الموضوعات التالیة یتضمن هذا. البیانات

نظریة (نموذج سلسلة ماركوف ، أسالیب الحوسبة الناعمة مثل : نقیب البیانات مثلالبیانات، طرق متقدمة لت

طریقة ، ...)المجموعة الخشنة، نظریة المجموعات الضبابیة، الشبكات العصبیة، الخوارزمیات الجینیة، الخ 

یجب أن . الرتباط، طریقة التصنیف المعتمد على قواعد اشبكة المعتقد البایزي، طریقة الحقل العشوائي المشروط

واداة  Rapid Miner یتعلم الطالب في هذا المساق على األقل اثنتین من أدوات التنقیب في البیانات المتقدمة مثل

R.  التفریق بین مختلف مفاهیم ومهام وتقنیات عند االنتهاء من هذا المساق، یتوقع من الطالب ان یكون قادرا على

البیانات عنقدة وتصنیف و FP-Growthط باستخدام أسالیب متقدمة مثل طریقة تنقیب البیانات، إنشاء قواعد الرب

وبعض تقنیات التجمیع الهرمي تقنیات الحوسبة الناعمة البیانات باستخدام تقنیات تصنیف متقدمة مختلفة مثل 

نات لتحلیل وتطبیق تقنیات استخراج البیانات على حاالت من العالم الحقیقي باستخدام بعض أدوات تنقیب البیا

  .البیانات من أنواع مختلفة وإعداد ورقة بحثیة ذات جودة عالیة

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

 تزوید الطالب ببعض المفاهیم واألسالیب المتقدمة، والتقنیات الجدیدة الستخراج المعرفة من البیانات .
  :كما یهدف الى

 عرفة والمفاهیم والمهام المتعلقة بالتنقیب في تزوید الطالب بمقدمة قویة في أساسیات اكتشاف الم
  .البیانات

 نموذج سلسلة ماركوف: تقدیم بعض األسالیب المتقدمة لتنقیب البیانات مثل.  
  نظریة المجموعات الخام، نظریة (تقدیم دور األسالیب الحوسبة الناعمة في استخراج البیانات مثل

  ).ات الجینیة، الخالمجموعات الغامضة، الشبكة العصبیة، الخوارزمی
 تقدیم موضوعات شبكة معتقد بایزي، الحقل العشوائي المشروط، تصنیفات االرتباطیة.  

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 .التفریق بین مختلف مفاهیم ومهام وتقنیات تنقیب البیانات .1

وتصنیف وعنقدة البیانات  FP-Growthمتقدمة مثل طریقة إنشاء قواعد الربط باستخدام أسالیب  .2

البیانات باستخدام تقنیات تصنیف متقدمة مختلفة مثل تقنیات الحوسبة الناعمة وبعض تقنیات التجمیع 

  .الهرمي

تطبیق تقنیات استخراج البیانات على حاالت من العالم الحقیقي باستخدام بعض أدوات تنقیب البیانات  .3

  .ت من أنواع مختلفة وإعداد ورقة بحثیة ذات جودة عالیةلتحلیل البیانا
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11. 660 CIS    البیانات علم  
  وصف المساق

مفاهیم علم البیانات، استخدامات علم البیانات، علم البیانات كعملیة متكتاملة،  : یتضمن هذا المساق الموضوعات التالیة

یانات االحصائیة والریاضیة، االسالیب المتبعة في انواع وطرق نمذجة البیانات الغراض التحلیل، طرق تحلیل الب

استخراج المعرفة من البیانات، التعرف على البرمجیات المستخدمة في علم البیانات، علم البیانات والبیانات الضخمة، 

 قادًرا الطالب سیكون المساق هذا خالل من .صفات البیاتات الضخمة، دورة معالجة البیانات الضخمة وطرق التعامل معها

 .والمقارنة بین ادواته المختلفة وتطبیق طرقها على معرفة المفاهیم االساسیة في علم البیانات

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

  .التعریف بعلم البیانات واستخداماته -1

 .التعرف على انواع البیانات وطرق نمذجتها -2

 .اناتالتعرف على الطرق االحصائیة والریاضیة المتعلقة بعلم البی -3

 .تمییز بین علم البیانات والبیانات الضخمةوال مجیات المستخدمة في علم البیاناتالتعرف على البر -4

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  .والبیانات الضخمة تعریف المفاهیم االساسیة في علم البیانات -1
 .لیلهاطرق نمذجة البیانات وتح تطبیق -2
 .خطوات التعامل مع البیانات تطبیق -3
 .ادوات تحلیل البیانات التمییز والمقارنة بین -4

 
 

  

12. 668 CIS    متقدم( البیانات مستودعات(  
  وصف المساق

مراجعة سریعة ألسس ومفاهیم مستودعات البیانات ، بیان المشاكل التي : یتضمن هذا المساق الموضوعات التالیة

غیر المتجانسة وجودة البیانات، دراسة المفاهیم الكالسیكیة السترجاع البیانات باستخدام  یطرحها تكامل البیانات

، عملیة بناء وتطویر وتصمیم مستودعات البیانات، استخراج وتحویل وتخزین المعلومات  OLAPأبعاد مختلفة 

تعالم  وتحسین طرق في مستودعات البیانات، تخزین البیانات وتحلیالت البیانات الكبیرة، ومعالجة االس

من خالل هذا . اإلستعالم بشكل أسرع، تخصیص االستعالم وإظهار نتائج البحث حسب رغبة وطلب المستخدم

 .المساق سیكون الطالب قادًرا على فهم تطبیقات مستودعات البیانات المختلفة وبناء أحد التطبیقات

  أهداف المساق 

 :یهدف المساق إلى

 یانات والتصمیمتقدیم معماریة مستودع الب  
 تقدیم النمذجة المفاهیمیة المتقدمة لمستودع البیانات  
  تقدیم نماذج الجودة والتشخیص والتصحیح  
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 تقدیم بیانات التكامل والتحمیل في مستودع البیانات 

  لمستودعات البیانات طرق التخزین واالستعالم المختلفةتقدیم  

 

  مخرجات التعلم

 :لمساق أن یكون قادرا على أنیفترض بالطالب بعد دراسته لهذا ا

 .ل ودراسة الطرق المختلفة لتصمیم وبناء واستعالم مستودعات البیاناتیتحل -5
  .تحدید وقیاس والحفاظ على جودة البیانات في سیاق تخزین البیانات -6
 .والتي تشمل عملیة استخراج وتحویل وتخزین  البیانات من مصادر مختلفة ETLتطبیق و تصمیم   -7
  .حثیة مرتبطة بمستودعات البیاناتإعداد ورقة ب -8

 

13. 669 CIS    الضخمة البیانات وتحلیل ادارة  
  وصف المساق

 إدارة( معالجة في استخدامها كیفیة على التركیز و، مفاهیم االساسیة :الموضوعات التالیةهذا المساق  یتضمن

 تسهل التي ئل عدةالوسا یوفر الذي ،) Map Reduce() Hadoop(، الضخمة البیانات مجموعات) وتحلیل

 مثل الناشئة، الموزعة والخدمات البیانات قاعدة أیضا نقدم وسوف. السحابة في للحوسبة وعملیة إلیها الوصول

HBase/Cassandra  و الخ Latin Pigs and Hive العدید نستخدم سوف. واسع نطاق على البیانات لتحلیل 

 المعالجة، واالنضمام البیانات، وتجمیع البسیطة، اإلحصاءات ذلك في بما البیانات، لمعالجة الرئیسیة المهام من

 البیانیة الرسوم وتحلیالت ، PageRank المعلومات، واسترجاع البیانات، وتجمیع التعدین، نمط وتكرار

 والسرعة الحجم( االربعة االبعاد الطالب تحلیل: الطالب بعد دراسته لهذه المساق قادرا علىوسیكون . الضخمة

و تحلیل  .وتحلیلها وتخزینها ورصدها البیانات جمع على تأثیرها وفهم الضخمة للبیانات)  والدقة عوالتنو

 تصمیم للتحلیل و القابلة والبیانات الضخمة البیانات تحلیل في المستخدمة البرمجة ونماذج المعماریة المكونات

 .التطبیقه مجاالت مختلف في الضخمة للبیانات  فعالة  حلول و نموذج

  أهداف المساق 

 :یهدف المساق إلى

 .المختلفة وسیاقاتها الكبیرة البیانات تحلیالت طبیعة فهم .1
 .البیانات تحلیل وعملیة األساسیة المفاهیم إتقان .2
 .تحلیلیة مقترحات/  مبادرات تصمیم .3
 .الضخمة البیانات مجموعات على والمهارات البیانات استخراج تقنیات ممارسة .4
  والتصور ناتالبیا نمذجة استكشاف .5

 

  مخرجات التعلم

 :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

للبیانات الضخمة ویفهم تأثیرها   )والدقة والتنوع والسرعة الحجم(یحلل الطالب على االبعاد االربعة  .1
 .وتحلیلها وتخزینها ورصدها البیانات على جمع

الضخمة والبیانات  البیانات تحلیل المستخدمة في البرمجة ماذجون المعماریة یفهم الطالب المكونات .2
 .القابلة للتحلیل
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 .التطبیقه مجاالتال الضخمة في مختلف للبیانات و حلول  فعالة  تصمیم نموذج .3
 : ق واستخدام البیئة المعماریة والبرامج المتخصصة في مجال البیانات الضخمة مثلبیتط .4

(Hadoop, MapReduce, HBase, NoSQL, Pig and Hive ) 

 

14. 665 CIS    التطبیقي البیانات تحلیل  
  وصف المساق

جمع ومعالجة البیانات باستخدام األسالیب العالئقیة، معالجة بیانات السالسل : یتضمن هذا المساق الموضوعات التالیة

بیانات األمن القومي ، الطبیه الزمنیة، ونماذج  المخططات ، وتحلیل النصوص ، البیانات الجغرافیة المكانیة؛  البیانات

 سیكون الطالب بعد دراسنه لهذا المساق قادرا على استخدام  األسالیب. بیانات الشبكات اإلجتماعیة ، وأمن المعلومات

التعلم ، اإلحصائیة والتي تشمل االنحدار الخطي وغیر الخطي ،تطبیقات الجبر الخطي ونظریة االحتماالت في علم البیانات

 .ةلفحص الفرضیات البحثی هباإلضافة،التصفیه التعاونی ة،نظم التوصیه المختلف، عالجة البیانات عالیة األبعادم، العمیق

  أهداف المساق 

 :یهدف المساق إلى

   .البیانات لتحلیلتزوید الطالب ببعض المفاهیم واألسالیب المتقدمة، والتقنیات الجدیدة  .1
 لها عرض المحددات التقنیه لجمع البیانات وتحلی .2
 استعراض خوازمیات متقدمه في تحلیل البیانات وتطبیقها  .3
التعرف على خوارزمیات متقدمه في تمثیل البیانات في بیئات متطوره مثل الشبكات اإلجتماعیة ونظم  .4

  المعلومات الطبیه
 

  مخرجات التعلم

 :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  المستخدمه في علوم البیانات   تطبیق أسالیب البحث .1
  التقنیات اإلحصائیه والحسابیه الحدیثه في علم البیانات تحلیل  .2
تحلیل مجموعة واسعة من المشاكل النظریه وتولیف الحلول المناسبة باستخدام لغات البرمجه  .3

  المستخدمه في علم البیانات
 عالجة البیانات وتحلیلها لم) Paython, R, Matlab (البرامج باستخدام لغات  مثل  انشاء .4

  

15. 683 CIS    الویب تكنولوجیا  
  وصف المساق

، ) UDDI, SOAP, WSDL(النموذج المرجعي لخدمات الویب : الموضوعات التالیة المساقیتضمن هذا 

الخصوصیة في خدمات الویب، باإلضافة عرض اهم معاییر خدمة الویب / تكوین خدمات الویب، واألمان 

)BPEL4WS, WS-Security,المعماریة الموجهة نحو الخدمة كنهج لتحدید معماریة .)، وما إلى ذلك ،

التكامل و الترابط على أساس مفهوم خدمات الویب، النمذجة والمحاكاة لتقییم معماریة ونهج الترابط و التكامل 

صول إلى شبكة بین الخدمات عبر االنترنت، وقابلیة التشغیل باالعتماد على العمل المشترك  وإمكانیة الو

في نهایة هذا المساق یجب ان یكون الطالب  قادرا على  الوصول الى خدمات الویب، و . اإلنترنت و تطبیقاتها

  .تهیئة
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  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

 .للویب یهدف هذا المساق الى تزوید الطالب ببعض المفاهیم واألسالیب المتقدمة، والتقنیات الجدیدة .1
  .المعاییر والمنهجیات والتقنیات المستخمة في خدمات الویب التعرف على اهم .2
 .التعرف على التكنولوجیات المكونة للویب وشرح أدوارها وطریقة عملها .3
 .التعرف على معماریة االنظمة و البیانات المستخدمة في تكنولوجیا الویب .4
 .ریات وألدوات الالزمةاظهار القدرة و المهارات االنتاج انظمة و تطبیقات الویب باستخدام النظ .5
إظهار المهارات و القدرة على تحلیل وتصمیم وادارة االنظمة و التطبیقات الویب المختلفة في في بیئات  .6

 .متطوره مثل الشبكات اإلجتماعیه والموزعه و الحوسبة السحابیة
  .تقدیم نظرة واسعة حول االتجاهات الحالیة و المستقبلیة  لتكنولوجیا الویب .7

  

 

  التعلممخرجات 

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

تطبیق النظریات الرئیسیة ،المبادئ ،االتفاقیات ، المعاییر والمنهجیات في مجال تطویر تطبیقات و  .1
  .خدمات اإلنترنت المستخدمة في النكنولوجیا الویب المتقدمة

و االوساط االكادیمیة لمعالجة القضایا البحثیة على البحث بعمق في اإلتجاهات الحدیثة في الصناعة  .2
  .شبكة االنترنت و االنخراط في واحد او اكثر من الموضوعات المتعلقة في تكنولوجیا الویب

تطویر التطبیقات المستندة إلى خدمات اإلنترنت و المتعلقة بتطبیقات الویب المتقدمة عبر الموبایل  .3
  .بكة والحوسبة السحابیةوالتطبیقات الموزعة مثل خدمات الش

البحث في القضایا الراهنة في إطار تطویر تطبیقات اإلنترنت، وإصدار األحكام واعیة في ضوء  .4
  .المعاییر المهنیة ذات الصلة

 

16. 687 CIS    متقدم( البیانات  وخصوصیة سریة(  
  وصف المساق

 لتصميم الالزمة والمنهجيات ياتالتقن ونشرها، البيانات خصوصية :التالية المساق الموضوعات  يتضمن هذا
 المتطلبات وهندسة البيانات، قواعد اختراق ومنع اكتشاف أنظمة بالخصوصيه، الخاصه التشفير خوارزميات

 المستخدمه للتقنيات المساق ويقدم كما. البيانات قواعد خصوصية على تؤثر التي اإلنسانية والعوامل األمنية
  .البيانات قواعد أمن يه،شرع غير بطرق البيانات استنباط في

 المشفره البيانات جودة تحافظ استخدام تقنيات متقدمه   سيكون الطالب بعد دراسة هذا المساق قادرا على
 المساق هذا يناقش.  البيانات سرقة في اإلجتماعية الهندسه وطرق ، العلمي البحث اغراض في الستخدامها

 كما .هجمات من الحمايه مثل محدده هجمات من بياناتال على الحفاظ في الحديثه النماذج بعض أيضا
 البيانات قواعد حماية  مثل البيانات اخفاء لتقنيات المتقدمه األساليب بعض على الطالب وسيتعرف

 الشبكات على البيانات خصوصية حماية، البيانات تعميم البيانات، لقواعد الوصول تقييد طرق اإلحصائيه،
 الكمي التحكم طريق عن  الطبيه البيانات خصوصية حماية، )الستينوغرافي( لبياناتا اخفاء علم، اإلجتماعية

 الشبكات في الجينية البيانات خصوصية حماية، المنشورة البيانات قواعد في البيانات عن الكشف في
 .السائده الحوسبه في الموقع  خصوصيه حماية طرق، موزعة
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  أهداف المساق 

 :یهدف المساق إلى

 ددات التقنیه لجمع البیانات وتحلیلهاعرض المح -1
 استعراض طرق متقدمه في حمایة خصوصیة البیانات مثل التعمیم والتحكم الكمي في نشر البیانات -2
 )الستینوجرافي(استخدام تقنیات حدیثه في حمایة خصوصیة البیانات مثل علم اخفاء البیانات  -3

بیئات متطوره مثل الشبكات اإلجتماعیة  التعرف على خوارزمیات الحفاظ على خصوصیة البیانات في -4

  .والموزعه ونظم المعلومات الطبیه 

 

  مخرجات التعلم

 :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

والتي من الممكن ان تسبب  على قواعد البیاناتالنواع المختلفه للهجمات االلكترونیه ا مقارنة .1
  .لهذه البیاناتضررا هائال 

 الخوارزمیاتنظریا وریاضیا وذلك قبل تنفیذ هذه  فعالیة خوارزمیات خصوصیة البیاناتتحلیل  .2
 وفحص ادائها 

محافظه على نوعیة المعلومات بعد اضفاء الخصوصیه التقنیات المستخدمه في ال المقارنه بین .3
 علیها

معرفة التقنیات و.  الموزعهالتقنیات المستخدمه في اختراق قواعد البیانات المقارنه بین  .4
 . دون حصول هذه االختراقات  للحیلوله مة المستخد

  
  

17. 666 CIS    االنترنت على المعلومات استرجاع نظم  
  وصف المساق

أساسیات البحث في الویب، الزحف في الویب : مجموعة واسعة من المواضیع بما في ذلكالمساق   يتضمن هذا

نماذج المستخدمة في انظمة البحث في الویب، تقییم البحث على والفهرسة والبحث، لغات وخصائص الوثائق ، ال

شبكة اإلنترنت، تهیئة محركات البحث والتضلیل علیها وتحلیل االرتباط ما بین صفحات الویب في محركات 

 المختلفة والنماذج وأنواعها الفهرسة تقنیات تحلیل   من خالل هذا المساق سیكون الطالب قادًرا على .البحث

معرفة  وتحدید كفائتها  و  تحلیل  نظم استرجاع المعلومات المتعددة ، المعلومات استرجاع نظم في دمةالمستخ

   كیفیة تقییمها و تطبیق تقنیات التحسین والمبادئ التوجیهیة المستخدمة في تهیئة محركات البحث

  أهداف المساق 

 :یهدف المساق إلى

  الحدیثة والخوارزمیات المستخدمة WWW لم تقنیات تصمیم وتنفیذ محركات البحثتع .1
  على الویب  تعلم مفاهیم ومبادئ نظم استرجاع المعلومات .2
  .معرفة النماذج الرئیسیة المسخدمة في انظمة استرجاع المعلومات .3
  .أن یكون على درایة بالخطوات المتبعة في بناء نظم استرجاع المعلومات .4
  .محركات البحثتعلم االتجاهات الحالیة والتقنیات المستخدمة في  .5
  تعرف على تقنیات التقییم المستخدمة لمحركات البحث على شبكة اإلنترنت .6

 

  مخرجات التعلم
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  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  تحلیل تقنیات الفهرسة وأنواعها والنماذج المختلفة المستخدمة في نظم استرجاع المعلومات .1
العملیات المساندة المستخدمة في نظم استرجاع والمثل في  االستعالم مقارنة بعض تقنیات أ .2

 المعلومات
 تقییم و تحدید كفاءة نظم استرجاع المعلومات .3
طبیق تقنیات التضلیل تقنیات التحسین والمبادئ التوجیهیة المستخدمة في  تهیئة محركات ت .4

  البحث ومعالجتها
18. 633 CIS    الموزعة المعلومات نظم  

  قوصف المسا

معماریة، االتصاالت، تزامن،  هندسة: یتضمن هذا المساق الموضوعات التالیة الخاصة بنظم المعلومات الموزعة

 الخطأ،  مع واالستنساخ، التسامح االتساق

هذا بعد اتمام  .سحابیة الموزعة وحوسبة النظم في الجدیدة اإلنترنت، االتجاهات شبكة على موزعة النظم

 كیفیة وشرح الحدیثة، النظم في الموزعة النظم مبادئ تطبیق كیفیة تحدید  ادًرا علىسیكون الطالب ق المساق

 الرئیسیة األنظمة بخصائص یتعلق فیما بالمتطلبات تفي موزعة نظم البرمجیات، تصمیم تصمیم على تأثیرها

 ).وغیرها والشفافیة التوسع قابلیة مثل( الموزعة

  أهداف المساق  

 :یهدف المساق إلى

 .الموزعة النظم عمل علیها یقوم التي المبادئ ضعر - 1

 .وتنفیذها الموزعة األنظمة تصمیم في الرئیسیة الفنیة بالتحدیات  وعي خلق. 2

 .وبرامجها الموزعة األنظمة في والتقلیدیة المستخدمة الحدیثة عرض التكنولوجیا. 3

 .الموزعة علوماتنظم الم مجال في والحالیة السابقة البحث لقضایا الطلبة تعریض .4

  .الموزعة النظم في المستخدمة نموذجیة خوارزمیات تنفیذ في الخبرة توفیر. 5

 

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 المطلوبة الخصائص هي وما الموزعة، النظم بتصمیم تقوم ولماذا الموزعة، النظم هي ما شرح .1
 .األنظمة لهذه

في  القصور وأوجه فعالیة وتقییم الموزعة ، النظم بعمل المرتبطة والتحدیات المشاكل تحلیل .2
 .هذه االنظمة

 مثل( الموزعة الرئیسیة األنظمة بخصائص یتعلق فیما بالمتطلبات یفي  موزع نظام تصمیم .3
  )اوغیر والشفافیة التوسع قابلیة

 التواصل ومهارات اإلبداعیة، المشكالت وحل دوالناق التحلیلي التفكیر قدرة الطالب على تحسین .4
 .الفعال مع االخرین

 

19. 685 CIS    المتعددة الوسائط تكنولوجیا: االشیاء انترنت  
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  وصف المساق

معالجة الصور الرقمیة والعالمات ، كیفیة تصمیم وانتاج انظمة وسائط متعددة ومعقدة: المساق  يتضمن هذا

انظمة المراقبة ، المراقبة االلكترونیة، تمییز الكائنات في الصور، یم الصورتحسین وتقس، التجاریة بأسلوب متقدم

 واالتصاالت المتعددة الوسائط تیارات تزامن على التركیز مع المتعددة الوسائط نظم في الخدمات جودة، الرقمیة

 المتعددة الوسائط منظ كما یغطي هذا المساق مفاهیم. الفیدیو معالجة تقنیات في المتقدمة المعرفة، والخدمات

ن خالل هذا م .المتعددة والوسائط البیانات جودة وتقییم ، البیانات متعددة الوسائط  واسترجاع بحث الموزعة،

 اإلنترنت المتعددة في الوسائط وحمایة محتوى و تقییم وتحسین معالجة سیكون الطالب قادًرا على المساق

وإدارة  تحلیل، الشبكات من مختلفة أنواع عبر النهائي للمستخدمالمقدمة  الهواتف الذكیة والخدمات وتطبیقات

تحلیل التقنیات المختلفة لصناعة العالمات ،  السحابیة الحوسبة باستخدام الوسائط متعددة الكبیرة البیانات تطبیقات

 ارنة انظمة بحثمق .المتعددة الوسائط لبیانات الفكریة الملكیة حقوق دعم في منها التجاریة الرقمیة واالستفادة

المختلفة والمتاحة لتنفیذ هذه التطبیقات  والمعاییر المتعددة والموزعة والبروتوكوالت واسترجاع الوسائط

 .االجتماعیة متعددة الوسائط التفاعالتوخصوصا انظمة 

  أهداف المساق 

 :یهدف المساق إلى

 اإلنترنت المتعددة في  طالوسائ محتوى لمعالجة المتقدمة والتقنیات یمبالمفا الطالب تزوید .1
 .الهواتف النقاله والتطبیقات

 الوسائط وتطبیقات أنظمة توصیل في التقنیة التحدیات مختلف بمعرفة ومناقشة للطالب تزوید .2
 .األشیاء إنترنت داخل الشبكات أنواع مختلف في المتعددة

 الوسائط وسحابیة السحابیة المتعددة الوسائط بین الالزمة للتمییز بالمهارات الطالب تزوید .3
 .المتعددة

 المستخدم متطلبات یلبي جودة مستوى أفضل لحساب مختلفة آلیات باستكشاف للطالب السماح .4
 .الشبكات من مختلفة أنواع عبر األجهزة أنواع لمختلف وتفضیالته النهائي

 باستخدام الموزعة الوسائط متعددة أنظمة ونشر لمعالجة المتقدمة بالمعرفة الطالب تزوید .5
 .السحابیة الخدمات

 للوسائط الكبیرة البیانات تطبیقات وإدارة ومعالجة لتحلیل المتقدمة بالمهارات الطالب تزوید .6
 .الوسائط المتعددة السحابیة الحوسبة باستخدام المتعددة

 والمرکزة الموزعة المتعددة الوسائط تطبیقات لتطویر المتقدمة اراتبالم الطالب تزوید .7
 المضغوط المتعددة الوسائط محتوى ونقل لتخزین المختلفة الخیارات ومناقشة للتوسع والقابلة

 .األشیاء إنترنت في
 .األشیاء إنترنت في االجتماعیة المتعددة للوسائط المختلفة تعریف الطالب بأنماط التفاعل .8

 

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

الهواتف  وتطبیقات اإلنترنت المتعددة في الوسائط محتوى و تقییم وحمایة سینوتح معالجة .1
  .الشبكات من مختلفة أنواع عبر النهائي المقدمة للمستخدم الذكیة والخدمات

  .السحابیة الحوسبة باستخدام الوسائط متعددة الكبیرة البیانات وإدارة تطبیقات تحلیل .2
 حقوق دعم في منها مات التجاریة الرقمیة واالستفادةتحلیل التقنیات المختلفة لصناعة العال .3

  .المتعددة الوسائط لبیانات الفكریة الملكیة
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المختلفة  والمعاییر المتعددة والموزعة والبروتوكوالت واسترجاع الوسائط مقارنة انظمة بحث .4
 .االجتماعیة متعددة الوسائط والمتاحة لتنفیذ هذه التطبیقات وخصوصا انظمة التفاعالت

 
20. 686 CIS    االنترنت على اإلجتماعیه الشبكات تحلیل  

  وصف المساق
 في هذه الشبكات الجبر الخطي للكشف عن االهتمامات المشتركه  تقنیات :یتضمن هذا المساق الموضوعات التالیة

انواع مختلفه من  یعتمد المساق على التطبیق البرمجي لنظریة الشبكه في الكشف عن.  أحیانا المتجانسة وغیر الدینامیكیة
، المسافه، الكثافه، المركزیه ، التجاور وكذلك التوزیعات المختلفه  مثل الجسر، االرتباط المتعدد ل،التماثالروابط مثل 

  . معامل التجمیع والتماسك، الفجوات البنیویه

 للغایة حیث ان ذلك مهم  ةاالجتماعی للشبكات المرئي استخدام التمثیل :سیكون الطالب قادرا علىلمساق ا من خالل هذا

وذلك من . الشبكات لعرض التحلیلیة البرامج من سیتم تضمین المساق مجموعه. التحلیل نتائج ونقل الشبكات بیانات لفهم

 والخصائص واألحجام األلوان وكذلك متعددة، بتخطیطات والروابط العقد عرض طریق عن البیانات استكشاف خالل

اخیرا یقدم المساق لنماذج تنبؤ متقدمه یمكن بناؤها باستخدام تقنیات تحلیل الشبكات  .لشبكهبا الخاصة األخرى المتقدمة

اإلرهاب ، تحلیل النصوص القصیره، تصنیف االفراد، االجتماعیه مثل التصفیه التعاونیه ونظم التوصیه وحشد المصادر

 والجرائم اإللكترونیه ، الرقمي

  أهداف المساق 

 :یهدف المساق إلى

 اإلجتماعي التواصل شبكات في المجتمعات اكتشاف لتقنیات دیمالتق .1
 شبكات على ذكیه نظم بناء جعم في المقدمة واألسالیب والخوارزمیات المفاهیم استخدام .2

 اإلجتماعي التواصل
 من واإلجتماعیه اإلقتصادیه القرارات دعم في اإلجتماعي التواصل وسائل بیانات دور ابراز .3

 البیانات تحلیل اجل
  خرجات التعلمم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  االجتماعیه بیانات الشبكات  تحلیل .1
 متقدمه خوارزمیات باستخدام االجتماعیه الشبكات بیانات  وتلخیص تحلیل .2
 االجتماعیه الشبكات بیانات بتحلیل خاصه خوازرمیات بناء .3
 الشبكات لتحلیل خوارزمیات وبناء تصمیم في)  python( و)  R( مثل برمجه لغات اتقان .4

 االجتماعیه
 بظواهر التنبؤ مثل،  محدده بحثیه مشاكل حل في اإلجتماعیه الشبكات تحلیل تقنیات استخدام .5

 محدده
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21. 691 CIS    خاصة موضوعات  
  وصف المساق

 مات الحاسوبية و تطبيقاتها في نظم المعلو الموضوعات الحديثة إلحدى األساسيةالمعارف  المساق يتضمن هذا

الطالب بعد دراسته وسیكون . والتي لم يتم التطرق لها في المساقات السابقة، وخاضعة لموافقة مجلس القسم

 المعلومات نظم في الحدیثة الموضوعات احد في المستخدمة التكنولوجیا على الطالب یتعرف ان لهذه المساق قادرا على

 النظریات وتحسین تقییم على الموضوع و القدرة في هذا والبحوث الدراسات حلیلوت وتنفیذ الحاسوبیة، تصمیم

 الموضوع المذكور في الخاصة والخوارزمیات
  أهداف المساق 

 :یهدف المساق إلى

 في نظم المعلومات الحاسوبیة و تطبیقاتها  الموضوعات الحدیثة إلحدى األساسیةتزوید الطلبة بالمعارف 

 .لها في المساقات السابقة، وخاضعة لموافقة مجلس القسم والتي لم یتم التطرق

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 المعلومات نظم في الحدیثة الموضوعات احد في المستخدمة التكنولوجیا على الطالب یتعرف .1
 .الحاسوبیة

 المعلومات نظم في الحدیثة الموضوعات احد يف والبحوث الدراسات وتحلیل وتنفیذ تصمیم .2
 .الحاسوبیة

 في الحدیثة الموضوعات احد في الخاصة والخوارزمیات النظریات وتحسین تقییم على القدرة .3
    .الحاسوبیة المعلومات نظم
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 لمخرجات البرنامجمصفوفة تغطیة مخرجات التعلم للمساقات : السادسالتقریر 

 مخرجات البرنامج

تحلیل وقواعد البیانات والقدرة على تقیمیها نظم تصمیم في تحلیل و یقة باألسالیب المختلفةالمعرفة العم .1
 .ادائها

ها االسالیب المختلفة لتخزین الضخمة البیانات على االسالیب الحدیثة في تحلیل و التعامل مع القدرة  .2
 .المعقدة منهاوخصوصا  على مختلف اشكالها  وتبادلهاوتحلیلها 

 .املة بأسالیب تصمیم مستودعات البیانات، بنائها واستخدامهاالمعرفة الش .3
 .المعرفة الشاملة بطرق تنقیب البیانات، الیة استخدامها، وطرق تقیمیها لمختلف انواع البیانات .4
 .البیانات بالعلوم الصلة ذات الرئیسیة والنماذج الفهم العمیق للمفاهیم .5
 .یل وتصمیم وفحص وصیانة نظم المعلوماتلقدرة على تطبیق التقنیات الحدیثة في التحلا .6
اإلنترنت  شبكة نظم المعلومات على تطویر تدعم التي والتقنیات الفهم العمیق والمتقدم للمكونات .7

 السحابیة والحوسبة
وبناء انظمة  بأمن المعلوماتبخصوصیة ادراك التهدیدات المرتبطة القدرة العمیقة على تحلیل و .8

 .معلومات آمنة
 .حمایة نظم المعلومات كشف االختراقاتالخاصة بخوارزمیات وتقییم ال وتطویر صمیمتالقدرة على  .9

 .تقییم وتحسین النظریات والخوارزمیات الخاصة بعلوم نظم المعلومات المختلفةالقدرة  .10
التي قد یصل طول  اسبةنم مراجعو مصادر استرجاعوتحلیلها و حثالب ةكلمش مع التعامل ىعل القدرة .11

 .ة و مكتوبة باللغة االنجلیزیةكلم 15000نصها 
كلمة ومكتوبة  15000التي قد یصل طول نصها  صوصنال تابةوك یةوشف ضوعر متقدی ىعل القدرة .12

 .اما باللغة االنجلیزیة أو باللغة العربیة
 .العلمیة المعرفة عن التخصص نفس الباحثین في مع التواصل على القدرة .13

  .المعرفة هذه ادر المعرفة المتوفرة ودمجالعمیقة على التعلم الذاتي من مص القدرة
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  على مخرجات البرنامج مساقاتالمخرجات تسكین 

لبرنامج الماجستیر من خالل مخرجات التعلم   ومخرجات التعلم مصفوفة الموائمة بین المساقات
  :للمساقات التدریسیة 

  الرقم
 رمز ورقم
    مخرجات التعلم  اسم المساق  المساق

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
1  CIS 601 منهجیة البحث العلمي                            

2  CIS 641 
هندسة البرمجیات 

                            )متقدم(

3  CIS 642 
نمذجة وتصمیم 

                            البرمجیات

4  CIS 643 هندسة المتطلبات                            

5  CIS 644  اختبار البرمجیات
                            وتقییم ادائها

6  CIS 648  صیانة البرمجیات
                            وإعادة هندستها

7  CIS 646 البرمجة الموجهة                             

8  CIS 647  إعادة استخدام
                             البرمجیات

9  CIS 662  نظم قواعد البیانات
                         )متقدم(

  

10  
CIS 667 

 بياناتال في التنقيب
                            )متقدم(

11  CIS 660 علم البیانات                           

12  CIS 668 
مستودعات البیانات 

                            )متقدم(

13  CIS 669 
ادارة وتحلیل البیانات 

                            )متقدم(الضخمة 

14  CIS 665 
تحلیل البیانات 

                            التطبیقي

15  CIS 683 تكنولوجیا الویب                            
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  الرقم
 رمز ورقم
    مخرجات التعلم  اسم المساق  المساق

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
16  CIS 687   سریة وخصوصیة

                            )متقدم(البیانات 

17  
CIS 666 

نظم استرجاع 
المعلومات على 

 االنترنت
                           

18  CIS 633  نظم المعلومات
                            الموزعة

19 CIS 685  نظم الوسائط المتعددة
                            )متقدم(

20 
CIS 686 

تحلیل الشبكات 
اإلجتماعیه على 

 االنترنت
                           

21 CIS 691 موضوعات خاصة                            

22 CIS 695 مشروع التخرج                            

23 MIS 682 االعمال وتحليل ذكاء                            
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  ول المساقات المكافئة مع الخطة القدیمةجد: السابعالتقریر 

#  
في الخطة  رمز ورقم المساق

  القدیمة
  اسم المساق

المساق المكافئ من الخطة 

  الجدیدة

 CIS 641 )متقدم(البرمجیات  هندسة 641ن ح   1

 CIS 644 اختبار البرمجیات وتقویم أدائها 644ن ح   2

 CIS 648 صیانة البرمجیات وإعادة هندستها 648ن ح   3

 CIS 662 تصمیم قواعد البیانات 662ن ح   4

 CIS 667 )متقدم( البيانات في التنقيب 667ن ح   5

 CIS 668 تقنیات إیداع البیانات 668ن ح   6

نظم استرجاع المعلومات على  666ن ح   7
 اإلنترنت

CIS 666 

 CIS 633 )متقدم(الحوسبة الموزعة  633ن ح   8

 CIS 691 موضوعات خاصة 691ن ح   9

 CIS 695 مشروع تخرج 695ن ح   10
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  تمبررات التعدیال: الثامنالتقریر 

، قام قسم نظم المعلومات الحاسوبیة بتطویر خطة البكالوریوس وخطة ما تم استنتاجه من تقریر حاجة سوق العملوبناءا 

طورات العلمیة المتسارعة التي الماجستیر للتركیز على بناء خریج یمتلك المعرفة المواكبة لحاجات سوق العمل و الت

وبما ان العلوم الخاصة بظم المعلومات الحاسوبیة تشعبت فقد قمنا بالقسم بتطویر الخطط . قطاع نظم المعلومات الحاسوبیة

الدراسیة اخذین هذا التشعب بعین االعتبار وفي الوقت نفسه تم التركیز على محورین من المحاور المذكورة اعالة بحیث 

. االسلوب الخریج من االلمام بجمیع المحاور مع تخصصیة في احد هذه المحاور وهذا ما یحتاجه سوق العمل یمكن هذا

  یوضح الجدول التالي المساقات التي تم اضافتها ولم تكن مطروحة في الخطة القدیمة 

  :القدیمة الخطة في مطروحة تكن ولم اضافتهاالتي تم جدول المساقات 

 رمز ورقم
  المساقاسم   المساق

  
  المحور الذي یخدمة المساق

CIS 642 هندسة البرمجیات( تطویر البرمجیات  نمذجة وتصمیم البرمجیات(  

CIS 643 هندسة البرمجیات( تطویر البرمجیات  هندسة المتطلبات(  

CIS 646 هندسة البرمجیات( تطویر البرمجیات  البرمجة الموجهة(  

CIS 647 هندسة البرمجیات( یر البرمجیات تطو إعادة استخدام البرمجیات(  

CIS 660 علم البیانات(إدارة البیانات  علم البیانات(  

CIS 669  علم البیانات(إدارة البیانات  )متقدم(ادارة وتحلیل البیانات الضخمة(  

CIS 665 علم البیانات(إدارة البیانات  تحلیل البیانات التطبیقي(  

CIS 683 امج الویبتطویر بر تكنولوجیا الویب  

CIS 687  أمن المعلومات )متقدم(سریة وخصوصیة  البیانات  

CIS 685 تطویر برامج الویب المتعددة الوسائط تكنولوجیا :االشیاء انترنت  

CIS 686 تطویر برامج الویب)علم البیانات(إدارة البیانات  تحلیل الشبكات اإلجتماعیه على االنترنت ،  

MIS 682 علم البیانات(إدارة البیانات  الاالعم وتحليل ذكاء(  

  

ذلك الهمیة هذه المساقات في خدمة و )مع التركیز على تطویرها(كما تم االبقاء على المساقات التالیة في الخطة القدیمة 

الهدف الرئیسي من تعدیل الخطة الدراسیة وهو تخریج طالب یمتلك الكفایات المطلوبة لیكون منافسا في سوق العمل او 

  :لحصول على فرصة اكبر الكمال دراسة الدكتوراةفي ا
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  ):مع التركیز على تطویرها( القدیمة الخطة التي تم االبقاء علیها منجدول المساقات  

 رمز ورقم
  اسم المساق  المساق

  
  المحور الذي یخدمة المساق

CIS 641  هندسة البرمجیات( تطویر البرمجیات  )متقدم(هندسة البرمجیات(  

CIS 644 هندسة البرمجیات( تطویر البرمجیات  اختبار البرمجیات وتقییم ادائها(  

CIS 645 هندسة البرمجیات( تطویر البرمجیات  صیانة البرمجیات وإعادة هندستها(  

CIS 662  علم البیانات(إدارة البیانات  )متقدم(نظم قواعد البیانات(  

CIS 667 علم البیانات(انات إدارة البی )متقدم( البيانات في التنقيب(  

CIS 668  علم البیانات(إدارة البیانات  )متقدم(مستودعات البیانات(  

CIS 666 علم البیانات(إدارة البیانات  نظم استرجاع المعلومات على االنترنت(  

CIS 633 تطویر برامج الویب نظم المعلومات الموزعة  

CIS 691 حسب الموضوع( احد المحاور  موضوعات خاصة(  

CIS 695 حسب الموضوع( احد المحاور  مشروع التخرج(  

  

 

 


