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 كلمة عميد الكلية

 احمد حبوش.د
 

استجابًة للتطور والسبق العلمي والتكنولوجي المتالحق في واقعنا المعاصر وتغطيًة الحتياجات سوق العمل من 

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا  الكفاءات العلمية في مختلف التخصصات ذات العالقة بتقنية المعلومات، تم انشاء

، بحيث تظم ثالثة أقسام اكاديمية هي نظم المعلومات الحاسوبية، علوم 1122/1121المعلومات في العام الدراسي 

تقدم الكلية كل ما هو مميز من معرفة وخبرات ومهارات لخلق كوادر وطنية ذات كفاءة .الحاسوب، وشبكات الحاسوب

لة أكاديميًا وعلميًا وعمليًا وقادرة على بناء مملكتنا الحبيبة وخدمة المجتمع المحلي عالية وجودة عالمية، مصقو 

وذلك بمساندة كوكبة متميزة من الطواقم األكاديمية المتخصصة في مجال التقانة والبارعة في ربط العلوم . واإلقليمي

اف واستراتيجيات الكلية وتطلعاتها لخطًى الحديثة مع التطبيقات العملية، والتي كرست جهودها ومساعيها لترجمة أهد

وختامًا يطيب لي أن أرحب بكم في أروقة كلية تكنولوجيا المعلومات، وأدعوكم . عملية ملموسة على أرض الواقع

للتعرف على التخصصات األكاديمية والفرص العلمية والبحثية التي تقدمها، كما وأدعوكم للتواصل معنا بآرائكم 

 .هرزا اأ ه أن يحقق ااممال التي يصبوا يليها الجميع نحو مستقبل مشرق و سائالً . ومقترحاتكم
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 الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتعلوم كلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :مقدمة

المتصاعد والمتنامية في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث  وذلك لمواكبة التطوات(  1121 -1122) أسست كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في العام الدراسي ت

 (CIS) ونظم المعلومات الحاسوبية (CN) ،شبكات الحاسوب(CS) الحاسوب تخصصات هي علومتقدم الكلية برنامج البكالوريس في ثالثة 

وق العمل بمؤهلين ومختصيين قادرين على مواكبة التغيرات والمتطلبات المتصاعد في مجال تعتبر كلية تكنولوجيا المعلومات من الكليات الفاعلة على مستوى المحلي واإلقليمي في رفد س

 .وتعتبر الكلية حاضنة للعديد من اإلبداعات واإلنجازات البحثية والتطبيقية التي تخدم مستوى العملية التعليمية في الجامعة. تكنولوجيا المعلومات

 :الرؤية

 

 والتركيز المتميز باألداء االلتزام خالل من وذلك العلمي، البحث من متطور مستوى بتقديم وتهتم التعليم مخرجات جودة على المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية تحرص

 .تعليمية ومصادر وتجهيزات كوادر من مايلزم وتوفير التعليمية للعملية األساسية المحاور جميع على

 :الرسالة

وتسعى الكلية الى . يمتلكون المعرفة النظرية والعملية الالزمة لسد حاجات سوق العمل المتصاعدة محليا وعالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات اعداد وتنمية مؤهليين ومختصيين

 .ان تشكل مصدرا اساسيا للتعلم والتعليم المتميز والبحث العلمي الهادف والمتطور بما يخدم المجتمع والعملية التنموية

 :القيم

  .االنتماء الوطني -2
  .القيادة والعمل بروح الفريق -1
  .والشفافية النزاهة -3
  .العدالة وتكافؤ الفرص -4
 .التميز والقيادة -5
 .واالحترافيةاإلبداع  -6
 .احترام الرأي اامخر والتعددية الثقافية -7
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 :داريةإلوا العلمية قسامألل التنظيمي لهيكلا

 

 

 

 

 العمادة

األقسام 

 االدارية  

 العميد   المشرفون

عضاء هيئة  أ

 التدريس 
 السكرتارية

 رئيس القسم 

 السكرتارية

األقسام 

 العلمية

 علم الحاسوب

شبكات 

 الحاسوب
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 :أقسام وبرامج الكلية

 :تضم الكلية األقسام العلمية التي تمنح درجات علمية مختلفة وهي

 الدرجة العلمية/ البرنامج القسم عدد

 وبقسم علوم الحاس في البكالوريوس وبقسم علوم الحاس  .1

 الحاسوبشبكات البكالوريوس في قسم  شبكات الحاسوبقسم   .2

 

 ملخص أعداد الطالب المسجلين والخريجين في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

 :سنتين يوضح الجدول التالي ملخص أعداد الطالب المسجلين بشطري الكلية وذلك منذ

 نظم المعلومات الحاسوبية شبكات الحاسوب علوم الحاسوب العام

 العام الجامعي

 م1122-1122

23 46 2 

 الجامعيالعام 

 م1127-1122

  2 
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 اللجان التابعة لعمادة الكلية

:علىًالنحوًالتاليًوالقاعاتًالدراسيهًختبراتلجنةًالمكتبهًوالمتشكيلً:ًأولًا  

 

طياراحمدً.ًد  رئيساًا 

احمدًابوًالعيشً.د  عضواًا 

 عضواًا السيدةًنورًالموالي

عبيرًسكارنة.ًم  عضواًا 

حنانًبنيان.ًم  عضواًا 

مياسالسيدًعلىً  عضواًا 

 

.تكونًمهامًاللجنةًحسبًالتوصيفًالمرفقًبالقرار:ًثانياًا  

.يرتبطًعملًاللجنةًبعميدًالكليهً:ثالثاًا  

.إلعتمادهاًعميدًتحديدًاللجنةًواآللياتًالتنفيذيهًللمهامًالمكلفهًبهاًويتمًعرضهاًعلىًًال:ًرابعاًا  

.اللجنهترفعًتقاريرًدوريهًعنًماًتمًالقيامًبهًمنًقبلًرئيسً:ًخامساًا  

ًكلًماًيتعارضًمعهًمنًقراراتًسابقه:سادساًا .يلغيًهذاًالقرار  

 
 

 



 
 

 7   كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 

:علىًالنحوًالتاليًاللجنةًالعلميةًوالبحثًالعلميتشكيلً:أولًا  

 

أحمدًحبوش.د  رئيساًا 

محمدًابوًشقير.د  عضواًا 

بسامًالزغموري.د  عضواًا 

طياراحمدً.د  عضواًا 

علىًملكاوي.ًد  عضواًا 

غيثًجرادات.ًد  عضواًا 

 

.تكونًمهامًاللجنةًحسبًالتوصيفًالمرفقًبالقرار:ًثانياًا  

.يرتبطًعملًاللجنةًبًعميدًالكليه:ثالثاًا  

.تحددًاللجنةًاآللياتًالتنفيذيهًللمهامًالمكلفهًبهاًويتمًعرضهاًعلىًمساعدًالعميدًًإلعتمادها:ًرابعاًا  

.ىًعميدًًالكليةًترفعًتقاريرًدوريةًعنًماًيتمًالقيامًبهًمنًقبلًرئيسًاللجنةًال:ًخامساًا  

ًكلًماًيتعارضًمعهًمنًقراراتًسابقه:ًسادساًا .يلغىًالقرار  
 

ًًًً 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 
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 مهامًاللجنة

فيماًيليًعرضًللمهامًالتيًيجبًعلىًلجنةًالخطةًبالقسمًإتباعهاًفيًبناءًالخطةًالدراسيةًأوًتعديلهاًأوً
للضوابطًالتاليه :تطويرهاًوفقاًا  

ً.تحديدًالخططًوًاإلتجاهاتًالبحثيهًفيًالكليةً .1
 .إنشاءًمجوعاتًبحثيةًفيًالكليةً .2
 .ثًالعلميًاإللتزامًباإلطارًالعامًلخطةًالكليةًالخاصهًبمجالتًالبح .3
طرحًمواضيعًبحثيهًيتمًإقتراحهاًبحيثًتكونًمرتبطةًبالواقعًوالبيئةًلغرضًتطبيقهاًمنًخاللًبرامجً .4

 .الكلية
ً.البحثًعنًمصادرًتمويلًالبحثًالعلميًبالكليةً .5
تقديمًالمقترحاتًإلنشاءًالختبراتًالبحثيهًالمتقدمهًوتطويرهاًواإلشرافًعليهاًبناءاًعلىًدراساتً .6

ً.علميةًمحكمه
ً.متابعةًواقعًالنشاطًالعلميًفيًالكليةًمنًمؤتمراتًأوًنشرًابحاث .7
ً.تقديمًبياناتًإحصائيةًبالبحوثًالتيًيشتركًفيهاًأعضاءًالقسمًبالكلية .8
دراسةًطلباتًالترقياتًالعلميةًالمحالةًمنًقبلًاعضاءًهيئةًالتدريسًورفعًالتوصياتًبخصوصهاًالىً .9

 .مجلسًالقسم
 .للجنةًمنًقبلًاألقسامًاألكاديميةًبالكليةتنفيذًالمهامًالتيًتكلفًبهاًا .11

 

 

 

 

 

 



 
 

 9   كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 

:علىًالنحوًالتاليًًلجنةًالمناهجًوالخططًالدراسيةتشكيلً:أولًا  

 

محمودًالشقرانً.د  رئيساًا 

أحمدًأبوالعيش.ًد  عضواًا 

بسامًالزغموري.د  عضواًا 

غيثًجرادات.د  عضواًا 

 

.تكونًمهامًاللجنةًحسبًالتوصيفًالمرفقًبالقرار:ًثانياًا  

.يرتبطًعملًاللجنةًبًعميدًالكليه:ثالثاًا  

.تحددًاللجنةًاآللياتًالتنفيذيهًللمهامًالمكلفهًبهاًويتمًعرضهاًعلىًًالعميدًًإلعتمادها:ًرابعاًا  

.ترفعًتقاريرًدوريةًعنًماًيتمًالقيامًبهًمنًقبلًرئيسًاللجنةًالىًعميدًالكليةً:ًخامساًا  

ًكلًماًيتعارضًمعهًمنًقًر:ًسادساًا .اراتًسابقهيلغىًالقرار  
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 مهامًاللجنة

فيماًيليًعرضًللمهامًالتيًيجبًعلىًلجنةًالخطةًبالقسمًإتباعهاًفيًبناءًالخطةًالدراسيةًأوًتعديلهاًأوً
للضوابطًالتاليه :تطويرهاًوفقاًا  

ًكمرجعيةًفيًبناءًًمسحًالخططًالدراسيةًالتيًيتمًإختيارهاًمنًاألقسامًالمماثله .1 فيًالجامعاتًأوًالكليات
ً.الخطةًالدراسيهًللقسمًعلىًأنًيتمًاستعراضًخططهاًوإجراءًالمقارناتًبينهاً

ًكلًقسمًورسالتهًواهدافه،ًأوًبناءًرؤيةًجديدةًورسالةًواهداف .2  .تعديلًرؤية
ىًتوافقهاًمعًمراجعةًتوصيفًالمقرراتًالدراسية،ًواهدافهاًوًالمراجع،ًوكذلكًالمخرجاتًوتحديدًمد .3

 .متطلباتًسوقًالعمل
تحديدًالمساقاتًالخاصهًبكلًقسمًوتقسيمهاًعلىًاعضاءًاللجنة،ًلوضعًالتوصيفًلكلًمقررًدراسيً .4

والمتطلبًالسابقًاوًالمتزامنًمعهًوالفصلًالدراسيًالذيًسيقدمًفيهً(ًنظري،ًتطبيقي،ًعملي)والهدافً
 (المراجعًالمساعدةً–لمقررهًالكتبًاً-المراجعًالساسيه)المساقًومصادرًالتعلمً

ًالدقيقًفيًبناءًالخطةًالدراسيهًاوً .5 ًكلًحسبًتخصصه للجنةًأنًتستعينًبأعضاءًالقسمًالمتخصصين
ًللتحققًمنًمدىً ًالمساقاتًوبصورةًتفصيلية ًوتخصصًعدةًجلساتًلمناقشةًهذه ًاوًتطويرها تعديلها

ًاهميتهاًوتحقيقهاًلهدافًالقسمً
 :المعتمدةًلكلًمنًمراجعةًعددًالوحداتًالدراسيةً .6

 ًمتطلباتًالجامعة 
 متطلباتًالكلية 
 ً(اإلجباريه،ًاإلختياريهً،ًالمساعده)متطلباتًالقسم 
 ً(.إنًوجد)التدريبًالعمليً

ً.تقدمًاللجنةًالخطةًالدراسيةًالىًمجلسًالقسمًلدراستهاًواقتراحًالتعديالتًعليهاًإنًوجدت .7
ًًو .8 ًحالة ًوفي ًالدراسية ًالخطه ًبدراسة ًالقسم ًمجلس ًالًيقوم ًشريطة ًللجنه، ًتعاد ًعليها ًتعديالت جود

ً.تتعارضًالتعديالتًمعًقواعدًوعاييرًالهيئةًالوطنيةًللتقويمًواإلعتمادًاألكاديمي
بعدًإقرارًالخطةًالدراسيةًمنًمجلسًالقسمًترسلًالىًجهاتًالتحكيمًالتيًتمًإختيارهاًمسبقاا،ًلمراجعتهاً .9

ًوتعطىًج ًمرئياتهمًواقتراحاتهمًمكتوبه، ًوابداء ًلًتتجاوز ًزمنية ًاسابيع6ًً)هاتًالتحكيمًمدة ويحددً(
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ًكانتًواضحهًومناسبةً موعدًلإلجتماعًبتلكًالجهاتًوليتمًمناقشتهاًإذاًدعاًالمرًلذلكًاوًالخذًبهاًاذا
 .دونًالحاجةًالىًالجتماعً

ًمن .11 ًالمقترحة ًالتعديالت ًلمناقشة ًالقسم، ًمجلس ًعلى ًاخرى ًمرة ًتعرض ًالدراسية ًالخطة ًتحكيم ًبعد
ًإلجراءً ًاإلقتراحات ًمعها ًمرفقا ًبالقسم ًالخطه ًلجنة ًالى ًتعاد ًبها ًالخذ ًحالة ًوفي ًالتحكيم جهات
ًعلىًاللجنةًانًتقدمًالمبرراتًلمجلسً ًاوًببعضًمنها ًبها ًوفيًحالةًعدمًأخذًاللجنة التعديالتًعليها

 .القسم
رفعًالىًلجنةًالخطةًبالجامعةًبعدًالتوصيةًبإقرارًالخطةًالدراسيةًمنًمجلسًالقسمًفيًنسختهاًالنهائية،ًت .11

لدراستهاًوالتأكدًمنًمطابقتهاًلمعاييرًاإلعتمادًاألكاديميًوفيًحالةًوجودًاقتراحاتًعليهاًأنًتعادًالىً
 .القسم
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:علىًالنحوًالتالييميةًواإلمتحاناتًلجنةًالشؤونًاألكادتشكيلً:أولًا  

 

بسامًالزغموري.ًد  رئيساًا 

أيمنًعبدالرحمنً.د ًعضواًا   

أحمدًأبوالعيش.د  عضواًا 

إياسًالعودات.ًد  عضواًا 

 

.تكونًمهامًاللجنةًحسبًالتوصيفًالمرفقًبالقرار:ًثانياًا  

.يرتبطًعملًاللجنةًبًعميدًالكلية:ثالثاًا  

.تحددًاللجنةًاآللياتًالتنفيذيهًللمهامًالمكلفهًبهاًويتمًعرضهاًعلىًًالعميدًًإلعتمادها:ًرابعاًا  

.ترفعًتقاريرًدوريةًعنًماًيتمًالقيامًبهًمنًقبلًرئيسًاللجنةًالىًعميدًالكليةً:ًخامساًا  

ًكلًماًيتعارضًمعهًمنًقراراتًسابقه:ًسادساًا .يلغىًالقرار  

.تناطًجميعًماًيتعلقًبالمتحاناتًوجدولتهاًوتحديدًالمراقبينًلمنسقًالمتحانات:ًسابعاًا  
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منذ تأسيسها مبهام  علوم احلاسوب والشبكاتيف قسم  واإلمتحاناتالشؤون األكادميية عىن جلنة ت
تصميم وتوزيع اجلداول الدراسية و تنظيم سري اإلختبارات النصفية والنهائية جلميع مقررات يف مجيع 

 .الفروع وحتديد األسس الناظمة لتنفيذ ذلك

 :جلنة الشؤون األكادميية مهام و هدافأ 

  والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعيةاإلشراف على تنفيذ اللوائح. 
  اإلشراف على إعداد اجلداول الدراسية للطالب يف األقسام األكادميية، والتنسيق مع األقسام

 .األخرى بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل وجلنة اجلداول الدراسية
 بالتنسيق مع جلنة االختبارات اإلشراف على سري االختبارات النهائية، وذلك. 
 اإلشراف على تطبيق ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها، وبني األقسام األكادميية. 
 ،وحل القضايا املتعلقة بالتحصيل األكادميي توجيه الطلبة وإرشادهم. 
 اإلشراف على عملية معادلة املقررات الدراسية. 
  ائم اخلرجينياإلشراف على إعداد قوائم احلرمان وقو. 
 توجيه الطالب إىل املرشد األكادميي. 
 مساعدة الطالب على اختيار املقررات الدراسية وفقاً لتخصصهم. 
 نشر الوعي باللوائح األكادميية لدى الطالب، ومساعدهتم على فهم اخلطط الدراسية. 
 توفري بيانات الطالب كاملة للمرشد األكادميي. 
 حملددة الستكمال احلد األدىن من الساعاتتبليغ الطالب عن عدد الساعات ا. 
 قناة تواصل بني الطالب وأقسامهم التعليمية. 
 حلاالت احلذف واإلضافة وتغيري الشعب  توفري مناذج. 
  وحتويل وتغري ختصص والطالب املتعثرين متابعة مجيع حاالت الطالب من تأجيل و اعتذار. 
 قيعه على اإلنذارات األكادمييةاخنفاض معدله األكادميي، وتو  تبليغ الطالب عند. 
 والبحث االمتحانات ونظم املناهج حيث من األكادميي األداء ومتابعة تطوير على العمل 

 .العلمي
 و املنذرين املفصولني الطالب اوضاع متابعة. 



 
 

 14   كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 

 األكادميي األداء وجتويد حتسني على والعمل الذايت التقومي ثقافة نشر يف املشاركة. 
 الكليات على وتعميمه العمداء جملس بواسطة وتقدميه الدراسي اجلامعي التقومي إعداد. 
 الطالبتسجيل  ومراجعة بالسجالت واإلحتفاظ دراسى فصل كل ىف الطالب نتائج متابعه. 
 املختلفة الكليات مع بالتنسيق فيها والتقدم الدراسه ىف الطالب انتظام متابعه. 
 اخلرجيني ملفات وحفظ وتدقيق مراجعه. 
  على  والتدريب الكلية بواسطه تشغيله ومتابعه املدرس اإللكرتوين النظام على اإلشراف

 . االكادمييه واملستجدات التطبيق عن الناجته للمستجدات وفقاً  وتطويره استخدامه
 واخلرجيني للطالب املستخرجه الشهادات توثيق . 
 اإلجتماعية والنواحى والتسجيل بالقبول يتعلق ما لكل الشامله اإلحصائية التحليالت إجراء 

 .الدراسية والرسوم للطالب واالكادميية
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 15   كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 

 مهامًاللجنة

  و توزيع اجلداول الدراسية عليهم سنيوضع معايري ألنصبة املدر. 
  الوصول إىل أعلى معايري الكفاءة و الشفافية و اجلودة يف تصميم اجلداول التدريسية و تنفيذ

 .اإلختبارات
 البيئة املثلى لتقدمي اإلختبارات  حتقيق التوزيع األمثل للجداول الدراسية وتوفري 
  مناقشة الساعات املكتبية . 
  والنهائي األول والثاينتصميم اهليكل التنظيمي واإلداري للجان االختبار . 
 حصر أمساء الطالب احملرومني واحملرومات حىت يتم منعهم من دخول االختبار النهائي . 
 تابعة تصحيح االختبارات وحتليل النتائج ورصدهام . 
  األول والثايناعتماد تعليمات اإلختبار للطالب والطالبات واملراقبني واملراقبات لإلختبار 

 . والنهائية ومراجعتها بشكل دوري
  املقاعد، : التأكد من اجلاهزية الفنية للقاعات املستخدمة يف التدريس و االختبارات من حيث

 . اإللكرتوينبة التعليم بّواو 
  املراقبني األساسيني واإلحتياط لإلختبارات توفري . 
  تعبئة تقارير جودة سري اإلختبارات قبل وأثناء وبعد إجراء اإلختبارات . 
   بتقارير إحصائية عن النتائج األولية لإلختبارات يف مجيع املقررات عميد التزويد . 
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:للكليةًًعلىًالنحوًالتاليًلجنةًإعدادًوتحديثًومتابعةًوتنفيذًالخطةًالستراتيجيهتشكيلً:أولًا  

 

غيثًجرادات.د  رئيساًا 

محمودًالشقران.ًد  عضواًا 

احمدًابوًالعيش.د  عضواًا 

محمدًمحمودًأبوشقيرً.د  عضواًا 

 

.تكونًمهامًاللجنةًحسبًالتوصيفًالمرفقًبالقرار:ًثانياًا  

.عميدًالكليةًيرتبطًعملًاللجنةًب:ثالثاًا  

.تحددًاللجنةًاآللياتًالتنفيذيهًللمهامًالمكلفهًبهاًويتمًعرضهاًعلىًًالعميدًًإلعتمادها:ًرابعاًا  

.ترفعًتقاريرًدوريةًعنًماًيتمًالقيامًبهًمنًقبلًرئيسًاللجنةً:ًخامساًا  

ًكلًماًيتعارضًمعهًمنًقراراتًسابقه:ًسادساًا .يلغىًالقرار  
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مهامًاللجنةًًً  

فيماًيليًعرضًللمهامًالتيًيجبًعلىًلجنةًالخطةًبالقسمًإتباعهاًفيًبناءًالخطةًالدراسيةًأوًتعديلهاًأوً
للضوابطًالتاليه :تطويرهاًوفقاًا  

ً.متابعةًمدىًتحققًرؤيةًوًرسالةًالكليةً .1
 .متابعةًمدىًتحققًاألهدافًالسترتيجيةًللكليه .2
 إقتراحًالتحديثاتًعلىًالخطةًالسترتيجيهًللكليه .3
 .لتحققًمنًتوازيًرؤيةًورسالةًواهدافًالكليةًلرؤيةًورسالةًواهدافًالجامعها .4
 كليةلرؤيةًورسالةًواهدافًالًاألقسامًوالبرامجًًالتحققًمنًتوازيًرؤيةًورسالةًواهداف .5
إعدادًالتقريرًالشهريًعنًمستوىًمفاتيحًقياسًالداءًورفعةًلوحدةًمتابعةًالخططًالسترتيجيةً .6

 .بالجامعه
 .ومقترحاتًتحديثهاً–إنجازاتًومعوقاتًً–ريرًالسنويًعنًالخطةًاإلستراتيجيهًإعدادًالتق .7
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:التعيينًوالترقيةًعلىًالنحوًالتاليلجنةًتشكيلً:أولًا  

 

احمدًحبوش.ًد  رئيساًا 

محمدًابوًشقير.د  عضواًا 

غيثًجرادات.د  عضواًا 

بسامًالزغموري.د  عضواًا 

 

.التوصيفًالمرفقًبالقرارتكونًمهامًاللجنةًحسبً:ًثانياًا  

.يرتبطًعملًاللجنةًبًعميدًًالكلية:ثالثاًا  

.تحددًاللجنةًاآللياتًالتنفيذيهًللمهامًالمكلفهًبهاًويتمًعرضهاًعلىًًالعميدًًإلعتمادها:ًرابعاًا  

.ترفعًتقاريرًدوريةًعنًماًيتمًالقيامًبهًمنًقبلًرئيسًاللجنةً:ًخامساًا  

ًكلًماًيتعارضً:ًسادساًا .معهًمنًقراراتًسابقهيلغىًالقرار  

 
 

 

 
 

 



 
 

 19   كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 

:الجتماعيةًعلىًالنحوًالتاليلجنةًالتشكيلً:أولًا  

 

أحمدًأبوالعيشً.د  رئيساًا 

إياسًالعوداتً.د  عضواًا 

محمودًالشقران.د  عضواًا 

أيمنًعبدالرحمنً.د  عضواًا 

 

.تكونًمهامًاللجنةًحسبًالتوصيفًالمرفقًبالقرار:ًثانياًا  

.الكليةًيرتبطًعملًاللجنةًبًعميد:ثالثاًا  

.تحددًاللجنةًاآللياتًالتنفيذيهًللمهامًالمكلفهًبهاًويتمًعرضهاًعلىًًالعميدًًإلعتمادها:ًرابعاًا  

.ترفعًتقاريرًدوريةًعنًماًيتمًالقيامًبهًمنًقبلًرئيسًاللجنةً:ًخامساًا  

ًكلًماًيتعارضًمعهًمنًقراراتًسابقه:ًسادساًا .يلغىًالقرار  

 
 

 

 

 

 



 
 

 21   كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 

:التأديبيةًعلىًالنحوًالتاليًلجنةالتشكيلً:أولًا  

 

علىًالملكاويً.د  رئيساًا 

بسامًالزغموري.د  عضواًا 

محمودًالشقران.ًد  عضواًا 

 

 

.تكونًمهامًاللجنةًحسبًالتوصيفًالمرفقًبالقرار:ًثانياًا  

.يرتبطًعملًاللجنةًبًعميدًالكلية:ثالثاًا  

.ويتمًعرضهاًعلىًًالعميدًًإلعتمادهاًتحددًاللجنةًاآللياتًالتنفيذيهًللمهامًالمكلفهًبها:ًرابعاًا  

.ترفعًتقاريرًدوريةًعنًماًيتمًالقيامًبهًمنًقبلًرئيسًاللجنةً:ًخامساًا  

ًكلًماًيتعارضًمعهًمنًقراراتًسابقه:ًسادساًا .يلغىًالقرار  

 
 

 
 

 

 



 
 

 21   كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 

:علىًالنحوًالتاليلجنةًالمعادلةًتشكيلً:أولًا  

 

إياسًالعودات.ًد  رئيساًا 

غيثًجرادات.ًد  عضواًا 

أحمدًأبوالعيش.ًد  عضواًا 

 عضواًا السيدةًنورًالموالي

 

 

.تكونًمهامًاللجنةًحسبًالتوصيفًالمرفقًبالقرار:ًثانياًا  

.يرتبطًعملًاللجنةًبًعميدًالكلية:ثالثاًا  

.تحددًاللجنةًاآللياتًالتنفيذيهًللمهامًالمكلفهًبهاًويتمًعرضهاًعلىًًالعميدًًإلعتمادها:ًرابعاًا  

.دوريةًعنًماًيتمًالقيامًبهًمنًقبلًرئيسًاللجنةًترفعًتقاريرً:ًخامساًا  

ًكلًماًيتعارضًمعهًمنًقراراتًسابقه:ًسادساًا .يلغىًالقرار  

 
 

 

 

 



 
 

 22   كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 

:علىًالنحوًالتاليلجنةًامتحانًالكفاءةًتشكيلً:أولًا  

 

بسامًالزغموريً.د  رئيساًا 

أحمدًحبوش.ًد  عضواًا 

محمدًأبوشقير.ًد  عضواًا 

عليًملكاوي.د  عضواً  

 

.تكونًمهامًاللجنةًحسبًالتوصيفًالمرفقًبالقرار:ًثانياًا  

.يرتبطًعملًاللجنةًبًعميدًالكلية:ثالثاًا  

.تحددًاللجنةًاآللياتًالتنفيذيهًللمهامًالمكلفهًبهاًويتمًعرضهاًعلىًًالعميدًًإلعتمادها:ًرابعاًا  

.ترفعًتقاريرًدوريةًعنًماًيتمًالقيامًبهًمنًقبلًرئيسًاللجنةً:ًخامساًا  

ًكلًماًيتعارضًمعهًمنًقراراتًسابقهيلغىً:ًسادساًا .القرار  
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:علىًالنحوًالتاليلجنةًوحدةًضمانًالجودةًواإلعتمادًاألكاديميًتشكيلً:أولًا  

 

غيثًجراداتً.د  رئيساًا 

بسامًالزغموريً.ًد  عضواًا 

إياسًالعوداتً.د  عضواًا 

محمدًأبوشقيرً.د  عضواًا 

 

.تكونًمهامًاللجنةًحسبًالتوصيفًالمرفقًبالقرار:ًثانياًاًًً  

.يرتبطًعملًاللجنةًبًعميدًالكلية:ثالثاًا  

.تحددًاللجنةًاآللياتًالتنفيذيهًللمهامًالمكلفهًبهاًويتمًعرضهاًعلىًًالعميدًًإلعتمادها:ًرابعاًا  

.ترفعًتقاريرًدوريةًعنًماًيتمًالقيامًبهًمنًقبلًرئيسًاللجنةً:ًخامساًا  

ًكلًماًيتعارضًمعهًمنًقراراتًسابقه:ًسادساًا .يلغىًالقرار  
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تهدفًالوحدةًإلىًالمساهمةًفيًتمكينًالكليةًمنًتحقيقًرسالتهاًوأهدافهاًمنًخاللًضمانًالجودةًوتوفيرً
مقوماتًومتطلباتًالحصولًعلىًالعتمادًاألكاديميًلبرامجهاًاألكاديميةًالمختلفةًوالمحافظةًعليهًوفقًأعلىً

ييرًالجودةًالمحليةًوالعالميةًفيًالمجالتًالتعليميةًواإلداريةًوالتنظيميةًوالتقنيةًبماًيعززًقدراتًالكليةًمعا
.لتحقيقًمزاياًتنافسيةًمستدامةًوفقًرؤيتهاًورسالتهاًوأهدافهاًالستراتيجية  

ًمهامًاللجنة

 .إعداد وتنفيذ خطة ضمان اجلودة يف الكلية .1
 .اجلودة بالكليةإعداد وتنفيذ برامج نشر ثقافة  .2
 . املشاركة يف تقدمي البيانات واملعلومات املطلوبة إلعداد وتطوير وتقييم اخلطط والربامج يف الكلية .3
 .املشاركة يف إعداد وتطبيق اخلطة االسرتاتيجية للكلية .4
رارية تطبيق أنظمة وضوابط وإجراءات ومعايري احلصول على االعتماد األكادميي احمللي والدويل ومتابعة استم .5

 .تنفيذها يف الكلية
التحقق من تطبيق أنظمة وضوابط ومعايري ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف اجملاالت التعليمية واإلدارية  .6

 .والتنظيمية والتقنية ومتابعة استمرارية تنفيذها يف الكلية
 .رب احمللية والدولية الرائدةإعداد دليل متكامل لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف الكلية يف ضوء التجا .7
العمل على حصول الكلية على االعتماد األكادميي احمللي والدويل واحملافظة عليه وتطبيق معايري ومتطلبات  .8

 .اجلودة يف اجملاالت التعليمية واإلدارية والتقنية
ا يف ذلك السياسات الرصد والتتبع املستمر للتجارب املميزة يف جمال ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي مب .9

واألنظمة والضوابط واملعايري واألدوات والتقنيات املستخدمة وإعداد تقارير مع تضمينها للمقرتحات التطويرية 
 .بالكلية

اقرتاح أمساء املؤسسات واجلامعات والكليات اليت ميكن التعاون والتحالف والشراكة معها يف جمال ضمان  .11
 .اجلودة واالعتماد األكادميي

اح أمساء املراكز املتخصصة يف جمال ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي اليت ميكن االستفادة من خرباهتا اقرت  .11
 .وخدماهتا حلصول الكلية على االعتماد األكادميي



 
 

 25   كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 

اقرتاح هيئات االعتماد األكادميي املالئمة للكلية بعد الدراسة املستفيضة واملوازنة بني كافة البدائل املتاحة يف  .12
 .ؤية الكلية ورسالتها وأهدافها االسرتاتيجيةضوء ر 

اقرتاح معايري وأدوات تقييم أداء الوحدات التعليمية واإلدارية يف جمال ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي  .13
 .ومتابعة اعتمادها

داد التقارير املتابعة املستمرة ألداء الوحدات التعليمية واإلدارية يف جمال ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي واع .14
 .وتضمينها للمقرتحات التطويرية

 .املشاركة يف تطوير معايري وأدوات وآليات تقييم األداء وقياس إجنازات الكلية  .15
التنسيق مع عمادة التطوير واجلودة يف اجلامعة يف كل ما من شأنه متكني الكلية من حتقيق مستويات عالية يف  .16

 .جمال ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي
عن مجيع أنشطة واجنازات الكلية يف جمال ضمان اجلودة واالعتماد  لرئيس اجلامعةالرفع بتقارير نصف سنوية  .17

 .األكادميي
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:علىًالنحوًالتاليًلجنةًاإلرشادًاألكاديميتشكيلً:أولًا  

 

محمودًالشقران.د  رئيساًا 

أحمدًطيار.د  عضواًا 

بسامًالزغموري.د  عضواًا 

العوداتإياسً.ًد  عضواًا 

أحمدًأبوالعيش.ًد  عضواًا 

غيثًجرادات.د  عضواًا 

محمدًابوًشقير.د  عضواًا 

  

.تكونًمهامًاللجنةًحسبًالتوصيفًالمرفقًبالقرار:ًثانياًا  

.يرتبطًعملًاللجنةًبًعميدًالكلية:ثالثاًا  

.ويتمًعرضهاًعلىًًمساعدًالعميدًًإلعتمادهاًتحددًاللجنةًاآللياتًالتنفيذيهًللمهامًالمكلفهًبها:ًرابعاًا  

.ترفعًتقاريرًدوريةًعنًماًيتمًالقيامًبهًمنًقبلًرئيسًاللجنةً:ًخامساًا  

ًكلًماًيتعارضًمعهًمنًقراراتًسابقه:ًسادساًا .يلغىًالقرار  
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إلعدادًطلبةًتهدفًلجنةًاإلرشادًاألكاديميًبالكليةًإلىًتقديمًالدعمًوالمساندةًالكاديميةًوغيرًاألكاديمية،ً
يتمتعونًبشخصياتًمتكاملة،ًقادرينًعلىًاتخاذًالقراراتًالسليمةًفيماًيتعلقًباختيارًتخصصاتهمًالدراسية،ً

ومهنهمًالمستقبلية،ًوالمشاركةًالفعالةًداخلًالمجتمعًالجامعيًوخارجه،ًمؤمنينًبقيمًالولءًوالمواطنةً
 .الصالحة

ًمهامًاللجنة

.املتدنية معدالهتم الرتاكميةحتديد جلسات إرشادية للطالب . 1  

.اعتماد مناذج التحويل من ختصص آلخر بني األقسام. 2  

متابعة تسجيل جداول الطالب وحتديد الساعات وفق اخلطة الدراسية واملعدل الرتاكمي متابعة مناذج االنسحاب . 3
.واالعتذار والتأجيل وفق الئحة الدراسة واالختبارات للطالب  

.الطالبيةالبت يف األمور . 4  

.من أعمالمت القيام به  عمارفع تقارير دورية إىل عميد  الكلية . 5  
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:علىًالنحوًالتاليًلجنةًمتابعةًسيرًالعمليةًالتتدريسيةتشكيلً:أولًا  

 

.التوصيفًالمرفقًبالقرارتكونًمهامًاللجنةًحسبً:ًثانياًا  

.يرتبطًعملًاللجنةًبًعميدًالكلية:ثالثاًا  

.تحددًاللجنةًاآللياتًالتنفيذيهًللمهامًالمكلفهًبهاًويتمًعرضهاًعلىًًالعميدًًإلعتمادها:ًرابعاًا  

.ترفعًتقاريرًدوريةًعنًماًيتمًالقيامًبهًمنًقبلًرئيسًاللجنةً:ًخامساًا  

ًكلًماًيتعارضًم:ًسادساًا .عهًمنًقراراتًسابقهيلغىًالقرار  
 

 

  

 

 

 

 

 

بسامًالزغموريً.د  رئيساًا 

محمودًالشقران.ًد  عضواًا 

أحمدًابوًالعيش.د  عضواًا 
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:العامةًعلىًالنحوًالتاليوالعالقاتًًلجنةًاألنشطةًوفعالياتًالكليةتشكيلً:أولًا  
 

عليًملكاويً.د  رئيساًا 

بسامًالزغموري.د  عضواًا 

إياسًالعودات.ًد  عضواًا 

غيثًجرادات.ًد  عضواًا 

محمودًالشقران.د  عضواًا 

محمدًابوًشقير.د  عضواًا 

المواليالسيدةًنورً  عضواًا 

  

واستثمارهاًفيًًوالقيمًاإلسالميةتهدفًلجنةًالنشاطًالطالبيًعلىًتنميةًمهاراتًالطالبًفيًإطارًالمبادئً
ًكافةًاإلمكانياتًوالسبلً تنفيذًاألنشطةًورعايتهمًلتنميةًقدراتهمًومواهبهمًللوصولًإلىًاإلبداعًوالبتكارًوتهيئة

الفنيةًالمختلفةًللطالبًًوتنميةًالمواهبتنميةًالهواياتًوالطاقاتًاألدبيةًوالثقافيةًللطالبًًوالعملًعلىلذلكً
.والرتفاعًبمستواهاًبماًيتفقًمعًأغراضهاًالسامية  

 

 

 

. 
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ًمهامًاللجنة

.باجلامعة للمشاركة يف االنشطة الطالبية املختلفة لبةالط ؤونالتنسيق مع عمادة ش-     1  

الكلية من للطالب واعضاء هيئة التدريس واالدارينيعضاء تنظيم رحالت علمية وترفيهية إل-     2  

.ترشيح طالب واعضاء هيئة التدريس للمشاركة يف خمتلف الفعاليات الثقافية والعلمية داخل وخارج اجلامعة-     3  

.ممثلي اجلامعات األخرى لتنظيم مقابالت الطالب مع  األكادمييه ؤونالتنسيق مع جلنة الش-     4  

.دعم وتنظيم النشاط الثقايف واالجتماعي والرياضي بالكلية -     5  

وكذلك ترتيب زيارات ملديري  شركات تكنولوجيا املعلوماتتنظيم زيارات ميدانية يقوم هبا الطالب لبعض -     6
.بعض الشركات واملؤسسات للكلية   

.م حماضرات عامة ثقافية وعقد دورات تدريبية للطالب لتنمية مهاراهتم املختلفةتنظي-     7  

العمل على إعداد ونشر كتيب يتضمن معلومات شاملة عن الكلية متضمناً اخلطة الدراسية واملقررات اليت -     8
.تقدمها الكلية وغريها من املعلومات اهلامة   

تكنولوجي ورفع الوعي ال تقنية املعلوماتللتوعية مبجال  ململكةنوية داخل اتنظيم زيارات متبادلة مع املدارس الثا-9
.للمجتمع  

. إدارة اجلامعةتنظيم مناسبات الكلية مثل االجتماعات ولقاءت الطلبة مع -11  

 اختاذ اإلجراءات الالزمة الستقبال أعضاء هيئة التدريس اجلدد ومساعدهتم الستكمال إجراءاهتم وأوراقهم بإدارة-11
.اجلامعة   

.تنظيم احلفل اخلتامي لألنشطة الطالبية يف هناية كل عام دراسي-12  

.الكلية بنسخة منهاعميد حفظ مجيع أعمال اللجنة كاحملاضر وغريه وتزويد - 13  

.النظر يف ما حييله عميد  الكلية للجنة من موضوعات واجناز مجيع املعامالت ذات العالقة مبهام اللجنة  
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:علىًالنحوًالتاليًلجنةًالتعليمًاإللكترونيًوالفصولًاإلفتراضيةتشكيلً:أولًا  

 

محمدًأبوشقيرً.د  رئيساًا 

محمودًالشقران.ًد  عضواًا 

بسامًالزغموريً.د  عضواًا 

 عضواًا السيدًعليًمياس

 عضواًا السيدةًنورًالموالي

 
وضعًاآللياتًالمناسبةًلتطبيقًالتعليمًاللكترونيًفيًالبرامجًالمعتمدةًباألقسامًالعلميةًًإلىتهدفًاللجنةً

المناسبًألعضاءًهيئةًالتدريسًوالطالبًوتقديمًالتدريب  

ًمهامًاللجنة

 .اجياد التقنيات املناسبة لتطوير املناهج لتطبيق التعليم االلكرتوين .1
 .االلكرتوين يف الربامج املعتمدة باألقسام العلميةوضع اآلليات املناسبة لتطبيق التعليم  .2
 .التنسيق مع اجلهات املعنية لتقدمي التدريب املناسب ألعضاء هيئة التدريس والطالب .3
 .إجياد الفرص املتاحة من قبل وحدة التعليم عن بعد لالستفادة من خدمتها .4
 .رفع حماضر االجتماعات الدورية لسعادة عميد  الكلية .5
 .عن اجنازات اللجنة بنهاية كل فصل دراسي تقدمي تقرير .6
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 :متطلبات درجة البكالوريوس التي تمنحها الكلية

يحصل الطالب على درجة البكالوريوس في علم الحاسوب وشبكات الحاسوب بعد يتمام عدد الساعات 

 :الدراسية بنجاح كحد أدنى وذلك حسب التقسيم التالي

 عدد الساعات الدراسية المتطلبات

 معتمدة(  ساعة 17) متطلبات الجامعة

 معتمدة(  ساعة 12) متطلبات الكلية

  متطلبات القسم

 قسم علم الحاسوب

 (ساعة  21)  متطلبات الجامعة اإلجبارية 

 (ساعة 25)  متطلبات الجامعة االختيارية 

 معتمدة( ساعة  231)  المجموع لقسم علوم الحاسوب

 قسم شبكات الحاسوب 

 (ساعة  21)  الجامعة اإلجبارية متطلبات

 (ساعة 25)  متطلبات الجامعة االختيارية

 معتمدة( ساعة  231)  المجموع لقسم شبكات الحاسوب        
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 :متطلبات الجامعة

 السابق المتطلب الوحدات المعتمدة عدد رقم المساق اسم المقرر
 نظري معتمدة

 -- 3 3 0000100 علوم عسكرية

 -- 3 3 0101106 (2)اتصال باللغة العربية  مهارات
 -- 3 3 0102108 (2)مهارات اتصال باللغة االنجليزية 

 -- 3 3 0105102 التربية الوطنية
 -- 21 21  المجموع

 

 :متطلبات الكلية

 

 الساعات عدد الوحدات عدد رقم المساق  اسم المقرر

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 -- 3 -- 3 0303101 (2)و تكامل تفاضل 
 --- 3 -- 3 1001119 رياضيات متقطعة

 متزامن+مهارات حاسوب استدراكي 3 1 2 1001130 البرمجة أساسيات

 متزامن+مهارات حاسوب استدراكي 3 -- 3 1002110 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات

 البرمجة أساسيات 3 1 2 1002130 مقدمة في برمجة االنترنت

 90+هندسة البرمجيات  3 -- 3 1003470 يدارة المشاريع البرمجية

 (2)اتصال باللغة األنجليزية  3 -- 3 1003370 مهارات اإلتصال الفنية 

 -- 21 1 22  المجموع
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 قسم علم الحاسوب                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمة

على االنخراط في المجتمع والمشاركة الفاعلة  ليكونوا قادرينبهدف يعداد نشئ مسلح بالعلم والمعرفة  1111/1112تم ينشاء قسم علم الحاسوب في العام الدراسي 

لبرامج يقدم هذا القسم درجة البكالوريوس تخصص علم الحاسوب بحيث يعرض كل ما هو جديد للطلبة من تحديث وتطوير للمناهج والمقررات الدراسية وا. في التنمية والتطوير

 .هن المختلفة في مجال تقنية المعلومات والحاسوب وكذلك تعدهم للمواصلة في مجال البحث العلمي والدراسات العلياالتدريبية الفاعلة التي بدورها تعد الخريجين للم

 :رؤية القسم

مؤهلين قادرين على االنخراط في سوق العمل وينتج أبحاثا يحرص قسم الحاسوب على أن يكون قسما أكاديميا وبحثيا رائدا على المستوى المحلي واإلقليمي حيث يخرج 

 .وبرامج تطبيقية متطورة تحاكي متطلبات العصر وتساهم في ثورة تكنولوجيا المعلومات

 :رسالة القسم
 الى القسم ويسعى كما. وتطبيقاته الحاسوب علم مجال في والتطبيقية العلمية البحوث يجراء و العمل، سوق احتياجات لتلبية وتأهيلهم المختصين يعداد يلى القسم يسعى

 .المختلفة الحاسوب مجاالت في وتدريبية استشارية خدمات تقديم والى العلمي البحث مراكز طليعة في يكون أن والى منافس دراسي برنامج تقديم

 :القيم

 .والبحثي التعليمي للتميز المستمر الطموح: التميز .2
 .الفردية الملكية حقوق على والمحافظة( اإلتقان االمانة، الصدق،) التعّلمية العملية سير تدعم التي باألخالقيات االلتزام: االلتزام .1
  .المناسبة اماكنها في العمل لفريق الفردية القدرات توظيف على القدرة: القيادة .3
 .المشتركة األهداف أجل من والتضحية البعض بعضنا ومساعدة واحد كفريق العمل: الفريق بروح العمل .4
 .والمؤسسية الفردية النزاهة تعزيز: النزاهة .5
 .مستحيل شيء يوجد ال بأنه واإليمان الطلبة قدرات في والثقة اإلبداع روح تنمية: اإلبداع .6
  .بها المكَلف والمهام بالواجبات االلتزام: المسؤولية .7
 .األداء جودة ضبط: الدقة .2

 .المخرجات في والعالية الرفيعة المهنية: االحترافّية .2
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 :بومتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في قسم علوم الحاس

 

 :ساعة دراسية كما يلي( 237)للحصول على درجة البكالوريوس في قسم علوم الحاسب فإنه يتعين على الطالب يكمال 
 

 عدد الساعات الدراسية المتطلبات ت

 11 متطلبات جامعة 2

 15 متطلبات كلية 1

 21 متطلبات قسم يجبارية 3

 

 :المتطلبات اإلجبارية لقسم علوم الحاسوب
 

الساعات  عدد الوحدات عدد رقم المساق اسم المقرر

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 3 -- 3 1001109 تصميم المنطق الرقمي
 تصميم المنطق الرقمي 3 -- 3 1001111 الحاسوبتصميم وتنظيم 

 اساسيات البرمجة 3 1 2 1001131 البرمجة  الكينونية
 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 3 1 2 1002140 قواعد البيانات

 تصميم المنطق الرقمي 3 -- 3 1001210 معمارية الحاسوب

رياضيات + البرمجة  الكينونية  3 -- 3 1001220 تراكيب البيانات وتنظيم الملفات
 تراكيب البيانات وتنظيم الملفات 3 -- 3 1001223 تحليل وتصميم الخوارزميات متقطعة

 رياضيات متقطعة 3 -- 3 1001224 نظرية االحتساب
 البرمجة الكينونية 3 1 2 1001230 البرمجة المرئية

مقدمة في برمجة + قواعد البيانات  3 1 2 1001233 برمجة تطبيقات اإلنترنت
 البرمجة الكينونية+ قواعد البيانات  3 -- 3 1002220 تحليل وتصميم النظم اإلنترنت

 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 3 1 2 1003250 مدخل يلى الشبكات وتراسل البيانات
 تحليل وتصميم الخوارزميات 3 -- 3 1001310 الذكاء االصطناعي
 رياضيات متقطعة 3 -- 3 1001320 بحوث العمليات
 ساعة 21+موافقة القسم  3 3 -- 1001315 تدريب ميداني

 البرمجة  الكينونية 3 1 2 10013329 البرمجة  الكينونية المتقدمة
 تحليل وتصميم النظم 3 1 2 1002321 هندسة البرمجيات

 مدخل يلى الشبكات وتراسل البيانات 3 1 2 1003351 شبكات الحاسوب المتقدمة
 البرمجة المرئية 3 1 2 1003340 وسائط متعددة
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 مدخل يلى الشبكات وتراسل البيانات 3 1 2 1003360 أمن الشبكات والمعلومات
 معمارية الحاسوب 3 -- 3 1001410 نظم التشغيل

 البرمجة  الكينونية 3 1 2 1001460 الرسم بالحاسوب
 الخوارزمياتتحليل وتصميم  3 -- 3 1001471 نماذج المحاكاة
 ساعة 21 3 2 1 1001490 مشروع التخرج

 

 : المتطلبات االختيارية لقسم علوم الحاسوب

الساعات  عدد عددالوحدات رقم المساق اسم المقرر

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 مقدمة في برمجة االنترنت 3 -- 3 1002260 التجارة االكترونية
 قواعد البيانات  3 -- 3 1002241 نظم استرجاع البيانات

 اساسيات البرمجة  3 1 2 1001330 لغة برمجة مختارة
 تراكيب البيانات وتنظيم الملفات 3 -- 3 1001332 برمجة نظم الحاسوب

 قواعد البيانات 3 -- 3 1002342 قواعد البيانات متقدمة
  صيانة الحواسيب و الشبكات

 
 

 الشبكات وتراسل البياناتمدخل يلى  3 1 2 1003270
 

 موافقة القسم 3 -- 3 1001470 موضوعات خاصة في علم الحاسوب
 هندسة البرمجيات 3 -- 3 1002460 تفاعل اإلنسان مع الحاسوب
 الشبكات الالسلكية+ قواعد البيانات   3 -- 3 1002440 نظم المعلومات الجغرافية

 هندسة البرمجيات 3 -- 3 1001442 منهجيات تصميم البرمجيات
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 :وصف المساقات
Computer Skills 1001099 

The introduction to Computer Science and its Applications 

course is a general introduction for the computer systems, their 

techniques and applications. It also introduces some application's 

packages such as Microsoft Word XP, Microsoft Excel XP and Microsoft 

PowerPoint XP, finally; this course addresses the basic preliminaries of 

Internet concepts and services. 

Numerical Analysis (1) 0303321 
This course is an introduction to the numerical analysis. The 

primary objective of the course is to develop the basic understanding of 

numerical algorithms and skills to implement algorithms to solve 

mathematical problems on the computer. 

 

Digital Logic Design 1001109 

The objective of this course is to familiarize the student with 

fundamental principles of digital design. It provides coverage of 

classical hardware design for both combinational and sequential logic 

circuits. 

Computer Organization 1001111 
Basic computer organization; memory systems including 

caches, computer arithmetic, processors, controllers, input/output, 

buses, DMA; data formats; addressing modes; instruction sets and 

microcode; design of a simple computer. 

Discrete Mathematics 1001119 
This course covered the mathematical topics most directly 

related to computer science. Topics included: logic, relations, functions, 

basic set theory, accountability and counting arguments, proof 

techniques, mathematical induction, graph theory, combinatorics, 

discrete probability, recursion, recurrence relations, and number theory. 

Fundamentals of 
Programming Languages 1001130 

Introduction to Programming in C++ provides an overview of 

programming concepts, design and an introduction to coding using the 

C++ language. The course has a focus on creating working computer 

programs in C++. This course will address fundamental concepts of 

analysis, design, testing and code development. It includes flowcharts, 

Boolean logic, control flow, data types and structures, variables, arrays, 

functions, pointers and introduces classes. It will also introduce the 

basic concepts of object design. This course will prepare students for 

focused studies in any programming language. 

Object Oriented Programming 1001131 
Object-Oriented (OO) Programming Environment; OO Building 

Blocks; Input/Output; Loops; Decisions; Functions; Arrays and Strings; 

Data structures; Encapsulation; Advanced variables; Object Oriented 

Programming; Useful OO features; Classes and objects; Inheritance; 

Polymorphism; Exceptions handling; Threads; Files; Writing programs in 

JAVA languages.  

 

Computer Architecture 1001210 

The role of performance, essential notions of computer 

systems design, datapath and control of processor, memory hierarchies, 

control units, registers, data transfer and buses. The characteristics of 

instruction sets, pipeline techniques, high-speed memories like cache, 

and multiprocessors. 

Data Structure and File Processing 1001220 

This course aims to introduce deferent types of data structures 

such as: stacks, Queues, List and Doubly linked list. The course also 

shows deferent ways for data structures implementation using C++ 

language (implementation using array of classes, pointers and dynamic 

allocation). Recursion functions implementations, diversion to iterations 

is discussed. 

Algorithms Design & Analysis 1001223 

This course is an introductory undergraduate course on the 

design and analysis of algorithms. The goal is to introduce a number of 

important algorithm design techniques as well as basic algorithms that 

are interesting both from a theoretical and also practical point of view. 

We will cover basic algorithm design techniques such as divide-and-

conquer, dynamic programming, and greedy techniques for 

optimization. We will cover asymptotic analysis of algorithm time 

bounds by the solution of recurrence equations. We will apply these 

design and analysis techniques to derived algorithms for a variety of 

tasks such as sorting, searching, and graph problems. . 

Computation Theory 1001224 

This course aims to introduce the main concepts of 

Mathematical Preliminaries.. This course describes details of the 

Languages, Regular Sets and Expressions ; Introduction to Grammars; 

Grammar Transformations & Normal Forms; Finite Automata; Properties 

of Regular Languages; Pushdown Automata & Context-Free Languages; 

Turing Machines; The Chomsky Hierarchy; Decision Problems & the 

Church-Turing Thesis . 
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Visual Programming 1001230 
This course presents basic programming and teaches the 

essential concepts of VisualBasic.net (VB.NET). As an introduction to 

VB.NET, students will see the basic uses of the programming language, 

its similarities to the English language (and others), and its flexibility as 

a programming language. The course helps participants understand the 

processes involved in software development and object-oriented 

programming. 

Web Applications Development 1001233 
This course highlights the code separation and modularity 

features that ASP.NET allows for creating solid, easily-maintainable Web 

sites. In addition, ASP.NET's new Web Controls will be covered, 

including list, and grid controls. 

Artificial Intelligent 1001310 
This course aims to introduce the main concepts of artificial 

intelligence. This includes types of problems and techniques in Artificial 

Intelligence. Problem-Solving methods. Major structures used in 

Artificial Intelligence programs. Study of knowledge representation 

techniques such as predicate logic, non-monotonic logic, and 

probabilistic reasoning. Application areas of AI such as game playing, 

expert systems, natural languages understanding and robotics. Project 

assignments in one of the AI programming languages. 

Field Training 1001315 
Field Training. 

Operations Research 1001320 
Operations research helps in solving problems in different 

environments that needs decisions. The module covers topics that 

include: linear programming, Transportation, Assignment, and CPM/ 

MSPT techniques. Analytic techniques and computer packages will be 

used to solve problems facing business managers in decision 

environments.. 

Computer Systems Programming 1001332 
This course aims to cover several topics in system software, 

such as: Assembler, Loader and Linker, Macro Processors as well as 

Operating Systems. The course introduces the Simplified Instructional 

Computer (SIC) - standard version as well as the extended version. 

Operating Systems 1001410 

Operating System course will introduce the student to an 

exciting range of materials from the broad field of operating systems, 

including basic operating system structure, process and thread 

synchronization and concurrency, memory management techniques, 

process scheduling and resource management, file system and I/O 

system, and a few other topics. 

Software Development 
Methodologies 1001442 

Study of advanced principles and practices in software 

engineering-including evolutionary software development, software 

prototyping, object-oriented analysis and design, software system 

architectures, software project management, software testing, software 

metrics and measurement, software quality assurance, software reuse, 

software maintenance, reverse engineering, and computer-aided 

software engineering. 

Computer Graphics 1001460 
Computer Graphics. 

Simulation Model 1001471 
The purpose of this course is to introduce the fundamental 

concepts of system modeling and simulation. This course discusses 

different topics in simulation and modeling, such as the uses, 

advantages and disadvantages of simulation, types of models, the steps 

in discrete-event system simulation, statistical models, simple queuing 

models, random numbers and random varieties, input modeling, model 

verification and validation, and its use in input-output analysis. Sample 

implementations for queuing system simulations are discussed using 

selected languages. 

Graduation Project 1001490 
The purpose of this course is to introduce the fundamental 

concepts of system modeling and simulation. This course discusses 

different topics in simulation and modeling, such as the uses, 

advantages and disadvantages of simulation, types of models, the steps 

in discrete-event system simulation, statistical models, simple queuing 

models, random numbers and random varieties, input modeling, model 

verification and validation, and its use in input-output analysis. Sample 

implementations for queuing system simulations are discussed using 

selected languages. 

Introduction to Information 
Technology 1002110 

This course introduce describes several fundamental concepts 

related to computers and associated applications. This includes Internet 

and World Wide Web, communications and networks, application 

software, database management, computer security, and information 

system development.. 
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Introduction to Internet 
Programmin 1002130 

This course introduce describes several fundamental concepts 

related to computers and associated applications. This includes Internet 

and World Wide Web, communications and networks, application 

software, database management, computer security, and information 

system development. 

Database 1002140 
The main aim of this course is to introduce the fundamental 

concepts necessary for designing, using, and implementing database 

systems and applications. Our presentation stresses the fundamentals 

of database modeling and design, the languages and facilities provided 

by database management systems, and system implementation 

techniques. The course also present an introduction to database 

management systems (DBMS), with an emphasis on how to organize, 

maintain and retrieve--efficiently, and effectively--information from a 

DBMS. 

Systems Analysis & Design 1002220 
The course material encompasses the concepts, tools, and 

techniques required to analyze and design business information 

systems. The course will include structured development approaches 

and the system development life cycle, as well as rapid application 

development through alternative approaches such as prototyping. 

Emphasis will be given to the role of information systems in 

organizations and how they relate to organizational objectives and 

structure. Students will be introduced to system analysis and design 

modeling tools such as data flow diagrams, entity-relationship 

diagrams, data dictionaries, decision tables, decision trees, structured 

English, and structure charts. The course methodology will include 

assigned readings from the textbook, lecture, written assignments and 

class discussions. 

Information Retrieval System 1002241 
The course will focus on basic information retrieval (IR) 

terminology and concepts, and provide further a large spectrum of 

practical applications of IR within industrial settings. The introductory 

components of the course include representation of information needs 

and documents, retrieval models, clustering algorithms, text 

categorization. A variety of other topics on adaptive information 

retrieval, web-based IR and user interfaces and visualization for IR will 

be also studied in this course. The lectures will cover topics which will 

be further exercised and exemplified in practice within the final 

assignments. The assignments involve both analytical, design and 

implementation skills. 

E-Commerce 1002260 
Electronic Commerce is a fast growing field requiring more 

than just technical experience. This course is intended to provide the 

candidate students with the necessary background knowledge of how 

business, commercial and governmental transactions are conceptually 

conducted. 

Software Engineering 1002321 
This course is 3 credit hours. It provides students with a broad 

perspective of Software Engineering discipline and emphasizes the 

differences between software engineering discipline and other 

engineering disciplines. It highlights the theories, methods, and tools 

used in professional software developments. The covered topics include 

the software process, agile methods, requirement engineering, system 

modeling, architectural design, design and implementation, software 

testing, and software evolution. 

Advanced Database 1002342 
This course covers advanced database management system 

design principles and techniques. The course materials will be drawn 

from both classic and recent research literature. Planned topics include 

modeling, logical design, physical design, query optimization, 

concuruncy control, database recovery, database security, data 

warehousing, data mining, distributed databases, and others. 

Geographical Information Systems 1002440 
GIS are computer-based systems used to collect, store and 

analyze geographic information. This course will present the concepts 

upon which this technology is based. Through lectures and exercises, 

the student will gain an understanding of GIS and how it can be used to 

create maps, charts, images and other types of presentations. Other 

related technologies, such as map reading, remote sensing and basic 

cartographic skills will also be explored. 

Human Computer Interaction 1002460 
This course focuses on how people are a core component in 

the design and use of IT, and introduces aspects of human behavior 

that influence the design, development, and use of interactive computer 

systems. The course also considers a variety of methods that can be 

applied to the design and evaluation of interactive systems. The 

emphasis of the course is on practical understanding and application of 

HCI concepts and methods. 

Introduction to Data Communications 
and Networking 

1003250 

This course aims to introduce the main concepts of computer 

networks. This includes networks classifications, architectures, 

applications and standards. This course describes details of the OSI and 
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TCP/IP reference models. In the physical layer, subjects such as the 

transmission media, wireless transmission, telephone system and 

mobile telephone system are discussed. The Data Link Layer describes 

framing, error and flow control, Error detection and correction, 

elementary data Link protocol and Sliding window protocol. Additionally, 

within this layer, the Medium Access Sub-layer is described covering 

channel allocation, multiple access protocols, collision detection 

protocols, IEEE standard 802 and Ethernet. Concepts of the wireless 

technology are introduced, covering WLANs protocols, broadband 

wireless and Bluetooth technology. Afterwards, the Network Layer 

handles subjects including routing algorithms, congestion control 

algorithms, QoS issues and Internetworking. The Transport Layer 

describes transport services, elements of transport protocols and the 

internet transport protocols: TCP and UDP. 

Computer and Network Maintenance 1003270 
CoIn this class students will learn the basics of computer 

repair and maintenance and networking. They will focus on hardware, 

software, computer history, Internet fundamentals, and networking 

fundamentals. Many opportunities are offered for students to get hands 

on experience. 

Advanced Computer Networks 1003351 
Students experience a hands-on approach to system and 

network administration. General network and system administration is 

explored using two or more different operating systems. Topics covered 

include system configuration, network planning, routine system 

maintenance, firewalls and security, Internet connectivity, system 

optimization, troubleshooting, and scripting languages. 

Information and Network Security 1003360 
Students experience a hands-on approach to system and 

network administration. General network and system administration is 

explored using two or more different operating systems. Topics covered 

include system configuration, network planning, routine system 

maintenance, firewalls and security, Internet connectivity, system 

optimization, troubleshooting, and scripting languages. 

Technical communication skills 1003370 
Technical Writing skills. 
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 شبكات الحاسوبقسم 

 

 

 

 

 

 

  

 :مقدمة

يقدم هذا قسم درجة البكالوريوس في تخصص شبكات الحاسوب، الذي يعتبر من أكثر تخصصات تكنولوجيا المعلومات . 1122/1121م ينشاء قسم شبكات الحاسوب في العام الدراسي ت
يغطي هذا التخصص مجموعة من المساقات الدراسية التي . الت السلكية والالسلكيةنموا وتطورا، خصوصا بعد التطور السريع في مجال اإلنترنت وتطبيقاته المختلفة والثورة التقنية في مجال اإلتصا

 .من الشبكات وسرية تبادل المعلوماتأدارة الشبكات، برمجة يمثل الحوسبة النقالة، .صممت وفقا للمعايير الدولية لتؤهل الخريجين في مجاالت 

 :الرؤية

 تعليمية ومصادر وتجهيزات اكاديمية متطلبات من يلزم ما كل توفير خالل من متميزة وبحثية تعليمية بيئة يكون بأن الحاسوب شبكات قسم يحرص
 .وتطبيقاته الحاسوب شبكات مجال في ومختصه مؤهلة كفاءات تخريج على قادرة ومتطورة شاملة دراسية مناهج اعداد خالل من و متقدمة،

 :الرسالة

 الى القسم ويسعى كما العمل، سوق متطلبات تلبية على قادرين الحاسوب شبكات مجال في والمختصين المؤهلين يعداد خالل من للتميز القسم يسعى
 .المختلفة المجتمع قطاعات يخدم بما المتنوعة الحاسوب شبكات مجاالت في والتدريبية االستشارية الخدمات وتقديم متطورة علمية بحوث تقديم

 :قيمال

 .الجماعي العمل .2

 .النزاهة .1

 . المسؤولية .3

 .اإلخالص .4

 .المعرفة اقتصاد وبناء للمجتمع المستدامة التنمية في للمساهمة التدريسّية والهيئة الطلبة لدى العلمي البحث وتحفيز تأسيس  .5
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 : شبكات الحاسوبمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في قسم 

 :ساعة دراسية كما يلي( 231)يتعين على الطالب يكمال  شبكات الحاسوب للحصول على درجة البكالوريوس في قسم 

 عدد الساعات الدراسية المتطلبات ت
 (ساعة 17) متطلبات جامعة  .1

 (ساعة 12) متطلبات كلية  .2

 )ساعة 21( يجبارية الجامعة متطلبات   .3

 (ساعة25) اختيارية الجامعة متطلبات   .4

 :شبكات الحاسوب لقسم  اإلجباريةالمتطلبات 

الساعات  عدد الوحدات عدد رقم المساق  اسم المساق 

 المعتمدة
 السابق رقم المتطلب

 عملي نظري

 1002110 3 -- 3 1001109 تصميم المنطق الرقمي

 1001109 3 -- 3 1011111 تصميم وتنظيم الحاسوب
 1001130 3 1 2 1001131 البرمجة  الكينونية

 1002110 3 1 2 1002140 قواعد البيانات
 1001109 3 -- 3 1001210 معمارية الحاسوب

 1001210 3 -- 3 1001410 نظم التشغيل
 1001119 + 1001131 3 -- 3 1001220 تراكيب البيانات وتنظيم الملفات

 1001220 3 -- 3 1001223 تحليل وتصميم الخوارزميات
 1001131 3 1 2 1001230 البرمجة المرئية

 1002130 + 1002140 3 1 2 1001233 برمجة تطبيقات اإلنترنت
 1001131 + 1002140 3 -- 3 1002220 تحليل وتصميم النظم

 1002110 3 1 2 1003250 مدخل يلى الشبكات وتراسل البيانات
 1002220 3 -- 3 1002321 هندسة البرمجيات

 1003250 3 1 2 1003351 الحاسوب المتقدمةشبكات 
 1001230 3 1 2 1003340 وسائط متعددة

 1003250 3 1 2 1003350 الشبكات الالسلكية
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 1003250 3 -- 3 1003352 ادارة الشبكات
 1003250 3 1 2 1003360 أمن الشبكات والمعلومات

 1003351 + 1001130 3 1 2 1003442 برمجة الشبكات
 1003351 3 1 2 1003450 بروتوكوالت الشبكات

 1003360 + 1001233 3 1 2 1003460 أمن التجارة اإللكترونية
 1003460 3 -- 3 1003461 الشبكات وتقييم توثيق

 -- 3 2 1 1003480 مشروع التخرج
 -- 3 3 -- 1003481 تدريب ميداني

 :معتمدة(  ساعات 6)  متطلبات التخصص االختيارية 

 السابق المتطلب المعتمدة الساعات عدد الوحدات عدد رقم المساق  اسم المساق 
 عملي نظري

 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 3 -- 3 1002240 نظم المعلومات اإلدارية

 مقدمة في برمجة االنترنت 3 -- 3 1002260 التجارة االكترونية

 مدخل يلى الشبكات وتراسل البيانات 3 1 2 1003270  صيانة الحواسيب و الشبكات

 البرمجة  الكينونية 3 1 2 1001329 البرمجة  الكينونية المتقدمة 

 رياضيات متقطعة 3 -- 3 1001320 بحوث العمليات

 اساسيات البرمجة  3 1 2 1001330 لغة برمجة مختارة

االتصال الصوتي عبر بروتكول 
 االنترنت

 المتقدمةشبكات الحاسوب  3 -- 3 1003353

 الشبكات الالسلكية+ برمجة الشبكات   3 1 2 1003443 برمجة األجهزة الالسلكية والمتنقلة

 ادارة الشبكات 3 -- 3 1003451 ادارة خوادم و خدمات الشبكات

 موافقة القسم 3 -- 3 1003471 موضوعات خاصة في الشبكات
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 :المساقات وصف 

Numerical Analysis(1) 0303321 
This course is an introduction to the numerical analysis. The 

primary objective of the course is to develop the basic 

understanding of numerical algorithms and skills to implement 

algorithms to solve mathematical problems on the computer. 

Computer Skills  1001099 
The introduction to Computer Science and its Applications 

course is a general introduction for the computer systems, their 

techniques and applications. It also introduces some application's 

packages such as Microsoft Word XP, Microsoft Excel XP and 

Microsoft PowerPoint XP, finally; this course addresses the basic 

preliminaries of Internet concepts and services. 

Digital Logic Design 1001109 
The objective of this course is to familiarize the student with 

fundamental principles of digital design. It provides coverage of 
classical hardware design for both combinational and sequential 
logic circuits. 

Computer Organization 1011111 
Basic computer organization; memory systems including 

caches, computer arithmetic, processors, controllers, input/output, 

buses, DMA; data formats; addressing modes; instruction sets and 

microcode; design of a simple computer. 

C++  1001130 
Introduction to Programming in C++ provides an overview 

of programming concepts, design and an introduction to coding 

using the C++ language. The course has a focus on creating 

working computer programs in C++. This course will address 

fundamental concepts of analysis, design, testing and code 

development. It includes flowcharts, Boolean logic, control flow, 

data types and structures, variables, arrays, functions, pointers 

and introduces classes. It will also introduce the basic concepts of 

object design. This course will prepare students for focused 

studies in any programming language. 

Object Oriented Programming 1001131 
Object-Oriented (OO) Programming Environment; OO 

Building Blocks; Input/Output; Loops; Decisions; Functions; Arrays 

and Strings; Data structures; Encapsulation; Advanced variables; 

Object Oriented Programming; Useful OO features; Classes and 

objects; Inheritance; Polymorphism; Exceptions handling; 

Threads; Files; Writing programs in JAVA languages. 

Discreet Mathematics 1001119 

This course covered the mathematical topics most directly 

related to computer science. Topics included: logic, relations, 

functions, basic set theory, accountability and counting 

arguments, proof techniques, mathematical induction, graph 

theory, combinatorics, discrete probability, recursion, recurrence 

relations, and number theory. 

Computer Architecture 1001210 
The role of performance, essential notions of computer 

systems design, datapath and control of processor, memory 

hierarchies, control units, registers, data transfer and buses. The 

characteristics of instruction sets, pipeline techniques, high-speed 

memories like cache, and multiprocessors. 

Data Structure and File 
Processing 

1001210 

This course aims to introduce deferent types of data 

structures such as: stacks, Queues, List and Doubly linked list. 

The course also shows deferent ways for data structures 

implementation using C++ language (implementation using array 

of classes, pointers and dynamic allocation). Recursion functions 

implementations, diversion to iterations is discussed. 

Algorithms Design & Analysis 1001223 
This course is an introductory undergraduate course on the 

design and analysis of algorithms. The goal is to introduce a 

number of important algorithm design techniques as well as basic 

algorithms that are interesting both from a theoretical and also 

practical point of view. We will cover basic algorithm design 

techniques such as divide-and-conquer, dynamic programming, 

and greedy techniques for optimization. We will cover asymptotic 

analysis of algorithm time bounds by the solution of recurrence 

equations. We will apply these design and analysis techniques to 

derived algorithms for a variety of tasks such as sorting, 

searching, and graph problems. 

Visual Programming 1001230 
This course presents basic programming and teaches the 

essential concepts of VisualBasic.net (VB.NET). As an introduction 

to VB.NET, students will see the basic uses of the programming 

language, its similarities to the English language (and others), and 

its flexibility as a programming language. The course helps 
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participants understand the processes involved in software 

development and object-oriented programming. 

Web Applications Development 1001233 
This course highlights the code separation and modularity 

features that ASP.NET allows for creating solid, easily-

maintainable Web sites. In addition, ASP.NET's new Web Controls 

will be covered, including list, and grid controls. 

Operations Research 1001320 
Operations research helps in solving problems in different 

environments that needs decisions. The module covers topics that 

include: linear programming, Transportation, Assignment, and 

CPM/ MSPT techniques. Analytic techniques and computer 

packages will be used to solve problems facing business managers 

in decision environments. 

 1001329 البرمجة الكينونية المتقدمة 
This course introduces basic terms associated with object-

oriented terminology like inheritance, polymorphism, overloading, 

Template Classes, Namespaces, Encapsulation and data hiding. 

The course also discuses creating different diagrams such as: 

class, object, sequence, activity, deployment, component and 

state diagrams. 

Operating Systems 1001410 
Operating System course will introduce the student to an 

exciting range of materials from the broad field of operating 

systems, including basic operating system structure, process and 

thread synchronization and concurrency, memory management 

techniques, process scheduling and resource management, file 

system and I/O system, and a few other topics. 

Introduction to Information 
Technology 

1002110 

This course introduce describes several fundamental 

concepts related to computers and associated applications. This 

includes Internet and World Wide Web, communications and 

networks, application software, database management, computer 

security, and information system development. 

Introduction to Internet 
Programming 

1002130 

This course presents the fundamental technologies behind 

the Web, as well as techniques for designing, developing, and 

evaluating Web-based applications. Topics covered includes 

XHTML Web pages fundamentals including text, forms and frames 

design, Cascade style sheets, JavaScript programming basics as 

well as dynamic Web pages and event-driven models, Java 
programming including applets and graphical user-

interfaces, CGI programming and PHP. 

Database  1002140 
The main aim of this course is to introduce the fundamental 

concepts necessary for designing, using, and implementing 

database systems and applications. Our presentation stresses the 

fundamentals of database modeling and design, the languages 

and facilities provided by database management systems, and 

system implementation techniques. The course also present an 

introduction to database management systems (DBMS), with an 

emphasis on how to organize, maintain and retrieve--efficiently, 

and effectively--information from a DBMS. 

Systems Analysis & Design 1002220 
The course material encompasses the concepts, tools, and 

techniques required to analyze and design business information 

systems. The course will include structured development 

approaches and the system development life cycle, as well as 

rapid application development through alternative approaches 

such as prototyping. Emphasis will be given to the role of 

information systems in organizations and how they relate to 

organizational objectives and structure. Students will be 

introduced to system analysis and design modeling tools such as 

data flow diagrams, entity-relationship diagrams, data 

dictionaries, decision tables, decision trees, structured English, 

and structure charts. The course methodology will include 

assigned readings from the textbook, lecture, written assignments 

and class discussions. 

Managment Information Systems 1002240 
The course introduces the notion of ‘information’ and its 

related meanings from different perspectives and core concepts of 

information systems (IS) including: technical, organizational, 

social views and humanistic paradigms. Topics covered include: 

overview of business information systems, information systems in 

business functions, strategic uses of information systems, 

managers and their information needs, Electronic Digital 

Information (EDI), supply chain management, global information 

systems, decision support & geographic information systems, 
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digital firms, e-commerce: the internet, intranets, and extranets, 

in addition to ethical and societal issues. 

 

Software Engineering 1002321 
This course is 3 credit hours. It provides students with a 

broad perspective of Software Engineering discipline and 

emphasizes the differences between software engineering 

discipline and other engineering disciplines. It highlights the 

theories, methods, and tools used in professional software 

developments. The covered topics include the software process, 

agile methods, requirement engineering, system modeling, 

architectural design, design and implementation, software testing, 

and software evolution. 

This course aims to introduce the main concepts of 

computer networks. This includes networks classifications, 

architectures, applications and standards. This course describes 

details of the OSI and TCP/IP reference models. In the physical 

layer, subjects such as the transmission media, wireless 

transmission, telephone system and mobile telephone system are 

discussed. The Data Link Layer describes framing, error and flow 

control, Error detection and correction, elementary data Link 

protocol and Sliding window protocol. Additionally, within this 

layer, the Medium Access Sub-layer is described covering channel 

allocation, multiple access protocols, collision detection protocols, 

IEEE standard 802 and Ethernet. Concepts of the wireless 

technology are introduced, covering WLANs protocols, broadband 

wireless and Bluetooth technology. Afterwards, the Network Layer 

handles subjects including routing algorithms, congestion control 

algorithms, QoS issues and Internetworking. The Transport Layer 

describes transport services, elements of transport protocols and 

the internet transport protocols: TCP and UDP. At last the 

Application Layer is described including network security issues, 

DNS, electronic email, The world wide web and multimedia 

applications. 

Computer and Network 
Maintenance 

1003270 

In this class students will learn the basics of computer 

repair and maintenance and networking. They will focus on 

hardware, software, computer history, Internet fundamentals, and 

networking fundamentals. Many opportunities are offered for 

students to get hands on experience. 

Wireless Networks 1003350 
This course provide the basic concept to network 

programming , also it gives the student the ability to use JAVA 

programming to different applications concerning network 

programs , also this course provide theoretical background to the 

capabilities of JAVA program in all aspects. 

Advanced Computer Networks 1003351 
Students experience a hands-on approach to system and 

network administration. General network and system 

administration is explored using two or more different operating 

systems. Topics covered include system configuration, network 

planning, routine system maintenance, firewalls and security, 

Internet connectivity, system optimization, troubleshooting, and 

scripting languages. 

Network Administration 1003352 
This course covers the essential knowledge and skills 

required to successfully administer peer-to-peer and client/server 

networks. Hands-on experience with commercial client software 

such as Windows 9x/Me, Windows NT Workstation, and Windows 

2000 Professional, and server software such as Windows NT 

Server, Windows 2000 Server, NetWare, and versions of Unix is 

an important course component. Upon completion of this course, 

students will be able to understand network software architecture, 

and plan and install peer-to-peer and server-based networks. 

Students will also be able to manage user accounts, profiles, 

logon scripts, and system policies. Students will have practical 

experience with storage management, resource management, 

security, and backup and recovery procedures. Finally, students 

will be able to manage remote access features, monitor and 

optimize network performance, and enhance communications, 

interpersonal, and group interaction skills through appropriate 

collaborative and active learning projects, laboratory exercises, 

and related experiences. 

Information and Network Security 1003360 
This course provides an introduction to cryptography and its 

application to computer security. Emphasis of the course is on 

network security. The basic topics covered include security threats 

and goals, classical cryptography, secret key and public key 

cryptography, cryptographic hash functions, digital signature 

algorithms, authentication, key management, operating system 

security, and viruses. Course will also include procedures for 

Introduction to Data 
Communications and Networking 

1003250 
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identification, preservation, and extraction of electronic evidence, 

auditing and investigation of network and host system intrusions, 

analysis and documentation of information gathered, and 

preparation of expert testimonial evidence, forensic tools and 

resources for system administrators and information system 

security officers, ethics, law, policy, and standards concerning 

digital evidence. It will also cover some details about some of the 

available hardware and software security and forensics tools for 

the different operating systems. 

Network Programming 1003442 
Java I/O streams; Internet Addresses; The socket interface 

and Communication primitives; Message passing; Protocols 

Design; Protocol specification; Protocol implementation; 

Processes; Threads and synchronization; Multithreaded clients and 

servers; InterThread communication; Java network programming 

API is used to implement the practical aspects. 

Network protocols 1003450 
This course covers Network Protocols and Standards used 

by various entities in an end-toend connection over the Internet. 

Specifically, we will consider Bridging (≈ LAN) protocols, routing 

(≈ WAN) protocols, and finally the protocols proposed and used 

for emerging network architectures. LAN protocols and standards 

will include MAC addressing schemes, bridging, LAN multicast, 

and VLANs. Routing protocols will include unicast (RIP, OSPF, 

BGP, etc.) and multicast (DVMRP, MOSPF, PIM-SM, PIM-DM, etc.) 

protocols between Internet gateways. Emerging protocols and 

architectures such as MPLS, GMPLS and GELS will be covered in 

the last part of the course. 

Network Servers and Services 
Administration 1003451 

This course will deal with concepts, design and 

administration of network services, and their security, i.e • file, 

mail and message exchange, • resource and services 

management, • organization of access to the services and 

resources, • network organization and security, finally, this course 

is concerned with providing knowledge and skills aimed at flexible 

implementation of related concepts under different operating 

systems. 

E-Commerce Security 1003460 
This course is intended to provide network and system 

administrators with the knowledge and skills necessary to securely 

design, deploy and manage enterprise-wide wireless local area 

networks; and to test the security of wireless networks for 

weaknesses. Students are trained to setup wireless networks to 

increasing levels of security, and shown how the weaknesses of 

various wireless technologies can be exploited to gain 

unauthorized access. Network and Security Architects, IT Security 

practitioners, auditors and compliance officers (especially those 

involved with PCI DSS compliance) would also benefit from this 

training. 

Networks Auditing and Assessment 1003461 
. This course highlights the threats that face the exchanging 

of data electronically through computer networks. Also, gives the 

student the tools to overcome theses threats. The course also 

explains the OSI Network Security Model. The course materials 

are tailored such that the student can get hands on and get 

training in writing different cryptographic algorithms using C/C++ 

language. 

IT Project Management 1003470 
This course covers the basics of project management where 

you will learn what project management involves and how to 
approach it successfully, this course covers detailed topics of the 
basic concepts of IT project management, including initiating, 
planning, controlling, executing, and closing projects. The course 
also shows how IT projects should be managed, from inception to 
post implementation review, the issue of budgeting in project 
management, including cost budgeting and personnel budgeting, 
and how variables and risks should be approached when planning 
a project. 
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