توصيف املقررات:
 4411جنم

لغة اجنليزية مكثفة ()4

)1+1+6(6

هذه دورة مكثفة يف اللغة اإلجنليزية مصممة للطالب ذوي الكفاءة املخنففةة يف اللغة اإلجنليزية ,وتهدف إلعداد
الطالب للتعامل مع الخنصوص اإلجنليزية السييطة يف ختصصاتهم وكذلك لتوصيل األفكار السييطة باللغة
اإلجنليزية.

 4442تقن

اساسيات احلاسب وتطسيقاته

)0+2+3(1

هذذذا املقررهذذو مقدمذذة ملهذذارات احلاسذذب اولذذي وتطسيقاتذذه .ويغطذذي املقرراملفذذاهيم األساسذذية ألزهذذزة احلاسذذب وبذذرام
التطسيقات .ويشمل املواضيع التالية :املقدمة ,أزهزة احلاسب( املكونات املادية و الربجمية ) ,تقخنية املعلومات  ,نظام
التشغيل (ويخندوز) ,برنام معاجلة الخنصوص (وورد) ,برنام معاجلة اجلداول االلكرتونية(إكيل) ,برنذام معاجلذة
العروض التقدميية(باوربويخنت) ,برنام معاجلة قواعد السيانات (أكيس) ,واإلنرتنت.

 4443تقن

مسادئ الربجمة

)0+2+3(1

سيتم دراسة املفاهيم األساسية للربجمة كائخنية املخنحى باستفدام لغذة الربجمذة زافذا  .Javaومذن املواضذيع الذي سذيتم
تخناوهلا يف هذا املقرر:
مقدمذذة يف ااذذوارزم اساسذذات لغذذة اجلافذذا :الرتكيذذب السخنذذائي لربنذذام اجلافذذا ,الثوابذذت ,املذذتغلات وأنذذوا السيانذذات
املعرفة ضمخنيا يف اللغذة ,العوامذل احليذابية واملخنطقيذة مقدمذة يف الكائخنذات و الف ذات :تعريذف الف ذات و الكائخنذات,
متثيل الف ة باسلوب  ,UMLتعريف الكائن ,األنوا السييطة واألنوا املرزعية هياكل التحكم الربجميذة :العوامذل
العالقيذذة واملخنطقيذذة ,التعذذسلات املخنطقيذذة ,اجلمذذل الشذذرتية ,اجلمذذل التكراريذذة مفذذاهيم يف الكائخنذذات و الف ذذات:
أساسيات الربجمة كائخنية املخنحى :تغليف الدوال واملذتغلات معذا (( Encapsulationواخفذاء املعلومذات ,متثيذل الف ذة
باسذذلوب  ,UMLالطذذر ( )Methodsوأساسذذيات متريذذر الرسذذائل Getters ,مفذذاهيم يف الطذذر (:)Methods
متريذذر املعذذامالت ,املخنش ذ ات ( Setters ,)Constructorsاملصذذفوفات :فوائذذد املصذذفوفات ,تعريذذف املصذذفوفات,
التعامذل مذع عخناصذر املصذفوفة ,العمليذات الذي تذتم علذي املصذفوفات مقدمذة يف الورا ذة )  : ( Inheritanceالف ذات
األساسذذية والف ذذات املشذذتقة ,العةذذو ارمذذي ,الورا ذذة العامذذة واااصذذة وارميذذة ,التذذدرع الذذورا ي ,إمكانيذذة إعذذادة
استفدام الربجميات من خالل االستعانة بالورا ة.

 4445تقن

اخالقيات املهخنة فى تقخنية املعلومات

)1+1+2(2

مقدمة يف أخالقيات احلاسب نظرة عامة على املفاهيم األخالقية أخالقيذات هخندسذة الربجميذات احلاسذب واجلرميذة
الييربانية ااصوصية والفةاء الييرباني امللكية الفكرية مهارات التواصل احلوسسة ااةراء.
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 4414جنم

)1+1+6(6

لغة اجنليزية مكثفة ()2

 4411جنم

تهدف الدورة إىل نقل الطالب من ميتوى املستدئني اىل امليتوى املتوسط حيث يكونون علذى درايذة كاملذة بأساسذيات
اللغة ,كما تهدف إىل تزويدهم مبمارسة واسذعة الخنطذا ومخنهةيذة متكاملذة بشذكل زيذد يف املهذارات الالزمذة لفهذم
الخنصوص اىل زانب مهارات أخرى.

4412جنم

)1+1+3(3

مهارات الكتابة باالجنليزية

4411جنم

يهدف هذا املقرر اىل حتيني مهارات الكتابة لدى الطالب ,وتعمل الدورة بالتوازي مع اللغة اإلجنليزية 2اىل تعزيز
الكفاءة اللغوية املكتوبة للطالب ,يتم تدريب الطالب على كتابة نصوص بييطة يف شكل مجل وفقرات قصلة.

 4214مم

أ ساسيات عخناصر الوسائط املتعددة

)0+2+2(3

4442تقن

يتخناول املقرر مفهوم وأسس الوسائط املتعددة وخطوات إنتازها ,وعخناصر الوسائط املتعددة ,وأسس تصميم الوسائط
املتعددة ,كما يتخناول تطسيقا عمليا الستفدام برام وسائط متعددة شائعة االستفدام متعلقة بالخنصوص والرسوم
ااطية والصور الثابتة والصوت وتصميم وسائل تعليمية متعددة الوسائط باستفدام احلاسب)صور ,خرائط,
عروض ,إخل(.

 4212مم

برجمة وتصميم صفحات الويب

)0+2+2(3

4442تقن

يزود هذا املقرر الطالب باملعارف األساسية التالية:
أساسيات متصذف الويذب معرفذة لغذات الرتميذز ( HTML ,XHTMLاحليذوي و ,)XMLحتديذد لغذات الربجمذة (زافذا
سذذذكريست ,PHP ,و  ,)Perlازذذذاكس ,حتديذذذد خذذذوادم الويذذذب الرئييذذذية ( IISو  ,)Apacheالويذذذب  :2السحذذذث,
شسكات ارتوى ,ارتوى املقذدم مذن امليذتفدمني XML ,RSS ,أورا األمنذا املتتاليذة ( )CSSزافذا سذكريست:
مقدمة يف الربجمة ,بيانات التحكم ,وظائف ,منوذع كائن امليتخند ( )DOMنظم قواعد السيانات العالئقية (SQL
و  ,)MySQLتصذذميم تطسيقذذات اإلنرتنذذت الغخنيذذة الذذي تعذذزز تقذذديم ارتذذوى عذذرب اإلنرتنذذت ,تخنفيذذذ ممارسذذات الربجمذذة
اجليدة وجتخنب األخطاء الشائعة ,مقارنة أنظمة قواعد السيانات العالئقية امليتفدمة يف تطسيقات الويب ,معرفة توافق
املتصذذذف ومعذذذايل الويذذذب :PHP ADO.NET ,أساسذذذيات ,معاجلذذذة الخنمذذذاذع ,االتصذذذال بقاعذذذدة بيانذذذات ,ارتذذذوى
الديخناميكي تطسيقات اإلنرتنت الغخنية املمكخنة بال .AJAX

 4242تقن

أساسيات قواعد السيانات

)0+2+2(3

مسادئ قواعد السيانات وهيكلتها :مناذع السيانات ,خمططات وحاالت السيانات ,نظم إدارة قواعد السيانات
واإلعتمادية بني السيانات والربام  ,لغات قواعد السيانات ووازهات التعامل .مناذع قواعد السيانات ,الخنموذع العالقي.
قيود الخنموذع العالقي :املدى ,املفتاح وقيود الصحة .لغة االستفيار اهليكلية ,تعريف السيانات ,االستفيارات,
التعديل ,مجل التعامل و املخنظور يف هذه اللغات .تصميم قواعد السيانات :األشكال املوحدة ,التصميم عرب حتويل
منوذع الكيخنونة – العالقة ,االعتماد الوظيفي ,تطسيع السيانات.
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 4314مم

معاجلة الصور الرقمية

)0+2+3(1

 4214مم

يشذذمل هذذذا املقذذرر مقدمذذة ملعاجلذذة الصذذور الرقميذذة ,وأنذذوا الصذذور وتقخنيذذات خمتلفذذة لتحليذذل والتالعذذب يف الصذذورة,
احلصول على الصذور ,حتيذني الصذورة ,واسذتعادة صذورة ,لذون معاجلذة الصذور ,املواذات واملعاجلذة متعذددة القذرار,
وضغط الصور ,وجتهيز الصريف ,وإزراءات جتزئة  ,التمثيل والوصف  ,وكشف األشياء والتعرف عليها.

 4312مم

الرسم التةييدى ذو االبعاد الثالث

)0+2+2(3

 4214مم

تعلم كيفية اسذتفدام برنذام التصذميم مبيذاعدة الكمسيذوتر ( )CADإلنشذاء كائخنذات ضذمن ميذاحة ال يذة األبعذاد
( )3Dملفتلذذذف التفصصذذذات مبذذذا يف ذلذذذك التصذذذميم اهلخندسذذذي واملعمذذذاري والصذذذخناعي .مثذذذال ال ذذذي األبعذذذاد

CAD:

 SketchUpو  AutoCADو .Revit

 4313مم

معاجلة االصوات و الفيديو ()4

)0+2+3(1

 4214مم

تقذذدم هذذذا املقذذرر حلذذول الفيذذديو  /الصذذوت للسذذث واإلنتذذاع والشذذركات والتعلذذيم والطذذب واألسذذوا احلكوميذذة .يقذذدم
تخنييقات الفيديو  /الصوت األساسية  ,وتدفقات التقا الفيديو  /الصوت  ,وحموالت الفيديو  /الصوت  ,والتحرير
األساسي واملقدم باستفدام برنام الفيديو  /الصوت.

 4311مم

اساسيات الرسوم املتحركة

)0+2+3(1

 4214مم

تقدم هذا املقرر أساسيات الرسذوم املتحركذة ومفذاهيم الرسذوم املتحركذة خنائيذة األبعذاد ومفذاهيم الرسذوم املتحركذة
ال يذذة األبعذذاد واملفذذاهيم األساسذذية للفيزيذذاء وكيفيذذة تطسيقهذذا علذذى احلركذذة املتحركذذة وأحذذدث الذذربام واألدوات
امليتفدمة يف عملية الرسوم املتحركة.

 4315مم

التصميم التفاعلى

)0+2+2(3

 4214مم

يقدم هذا املقرر املفاهيم ومسادئ وتطسيقات تصميم التفاعل وخاصة يف الوسائط الرقمية والرسوم املتحركة.باالضافة
اىل فهم عملية الكشف عن فرص التفاعالت الغخنية واملرضية يف املخنصات الرقميذة .فهذم األهذداف واجلمهذور ووسذائل
اإلعالم والرسائل والقةايا التكخنولوزية واليو يف تصميم التفاعل .إظهار الكفاءة يف استفدام األدوات والتقخنيذات
الرقمية  ,مثل  Flashو  Photoshopو .Dreamweaver

 4114مم

تصميم وتطوير األلعاب

)0+2+3(1

 4312مم

فى هذذا املقذرر  ,يذتعلم الطذالب كيفيذة التفطذيط لتطذوير ألعذاب الفيذديو  ,وكيفيذة اسذتفدام أدوات تطذوير األلعذاب
القياسية يف الصخناعة مبا يف ذلك حمرك األلعاب  Unity3Dو  , # Cوكيفيذة حتيذني ميذزات تشذغيل اللعسذة إىل لعسذة
الفيديو.
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 4112مم

)0+2+3(1

برجمة وتصميم تطسيقات اجلوال

 4212مم

تغطذذي هذذذا املقذذرر العديذذد مذذن املوضذذوعات الذذي تشذذمل :تقخنيذذة خمتلفذذة للتفطذذيط وتصذذميم تطسيقذذات اهلذذاتف ارمذذول
واملعرفذذة األساسذذية بتطذذوير نظذذام التشذذغيل  iOSوكيفيذذة اسذذتفدام  Android Studioمذذع  Javaوتصذذميم وازهذذة
امليتفدم وإنشاء ختطيط  APPوعرض السيانات وإنشاء ميتمعي األحداث وتقديم تلسات اإلنرتنت.

 4113مم

)0+2+2(3

معاجلة االصوات والفيديو ()2

 4313مم

تعمل هذا املقرر على تطوير قدرة الطالب على إنشاء وتطسيذق ودمذ رسذومات احلركذة االحرتافيذة وتقخنيذات التكذوين
املتقدمة وتأ ل الفيديو  /الصوت يف الفيديو الرقمي إلنشاء تدفقات فيديو احرتافيذة السذتفدامها يف الويذب وتطسيقذات
الوسائط املتعددة والتلفزيون.

 4111مم

موضوعات خمتارة فى الوسائط املتعددة

)1+1+3(3

 4315مم

يقذدم هذذذا املقذررللطالب موضذذوعات متقدمذة يف الوسذذائط املتعذذددة  ,بهذدف مذذخن الطذالب القذذدرة علذى الذذتعلم وتطسيذذق
املهارات املتقدمة الي مل تتم تغطيتها يف املقررات األخرى.

 4115مم

3

مشرو خترع ()4

إنهاء  52ساعة

هذا املقرر يزود الطالب باملهارات األساسية إلزراء مشرو يف جمذال الوسذائط املتعذددة التفاعليذة وتطسيقاتهذا .ويهذدف
املقذذرر إىل التعريذذف بذذاألدوات الالزمذذة إلزذذراء املشذذرو وكيفيذذة احلصذذول عليهذذا ,وإزذذراء التفطذذيط الذذالزم إلجنذذاز
املشرو  ,والسدء يف عملية تصميم املشذرو  .ويذوفر املقذرر توزيهذات املخنهةيذة للطذالب الختيذار مشذاريعهم ,وفهذم عمليذة
ومرحل الشمرو عالوة عن األدوات الالزمة لدعم تخنفيذ الخنظم وكتابة التقريذر والو ذائق اااصذة بذه وإعذداد العذروض
املرئية والقةايا األخالقية مثل االنتحال.

 4514مم

6

تدريب ميداني

 4115مم +
إنهاء  68ساعة

تذذوفر هذذذا املقذذرر للطذذالب خذذربة يف التذذدريب العملذذي كفرصذذة الستكشذذاف اهتمامذذاتهم املهخنيذذة وتطسيذذق معذذارفهم
ومهاراتهم يف بي ة العمل.

 4515مم

مشرو خترع ()2

3

 4115مم

يعترب هذا املشرو استمرارًا ملشرو التفرع (. )4وسذيكون الرتكيذز يف هذذا اجلذزء علذى اكمذال التصذميم والتخنفيذذ
واالختسار وضمان اجلودة .واذب أن تكذون خمرزذات هذذا املشذرو تطسيذق تفذاعلى علذى درزذة مذن األهميذة كخنتيةذة
لتوظيف املعارف املكتيسة من املقررات الدراسية توال دراسة الربنام الدراسي .اب علذى الطذالب تقذديم الرمذوز,
والتقرير الخنهائي وتقديم عرض للمشرو مصحوباً بعرض جترييب للتطسيق.
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