جامعة عجلون الوطنية

Ajloun National University

وصف المواد الدراسية لتخصص نظم المعلومات الحاسوبية
المتطلب السابق
الساعات المعتمدة
اسم المادة
رقم المادة
305121
3
اساليب المحاكاة والنمذجة
302203
مقدمة في اساليب المحاكاه والمذجة ،مفھوم المحاكاة ونماذجھا ،طرق توليد األعداد وفق توزيعات إحصائية
مختلفة ،طرق المحاكاة ،مجاالت المحاكاة ،مقدمة إلى نظرية الطوابير ،تطبيقات نماذج المحاكاة في نظرية
الطوابير ومجاالت استخدامھا ،امثله في نظم المحاكاة والنمذجة ،لغة المحاكاة ،استخدام ادوات المحاكاة،
أمثلة على استخدام المحاكاة والنمذجة.
305220
3
بحوث العمليات
302218
مقدمة في تاريخ بحوث العمليات ،النموذج الرياضي ،الحل األمثل والحلول المتاحة ،طرق حل البرامج
الخطية باستخدام :الطريقة البيانية ،خوارزمية سمبلكس  ،Simplexطريقه  big-mتحليل حساسية الحل،
جدولة المشاريع باستعمال طرق  ،PERT ،CPMنظرية طوابير االنتظار ،مسائل النقل ،مسائل الشبكات.
301111
3
تصميم صفحات الويب وتطبيقاتھا
302222
تص ميم المواق ع اإللكتروني ة وتطبيقاتھ ا؛ مقدم ة ف ي لغ ة توص يف ال نص التش عبي ) ،(HTMLاألدوات
والتقنيات المستخدمة لبناء التطبيقات المعتم دة عل ى الوي ب؛ لغ ة األنم اط القياس ية "المتتالي ة") ،(CSSال تحكم
في طريقة تخطيط صفحات الويب المتعددة؛ ) ( font، images، borders، text،colors؛ JavaScript
لبرمجة مواقع الويب.
301221
3
قواعد البيانات
302240
مفاھيم قواعد البيانات )قاعدة البيانات ،مسؤول قاعدة البيانات ،ونظم إدارة قواعد البيانات والمستخدمين
النھائيين ،الخ(؛ نمذجة البيانات باستخدام نموذج الكينونة والعالقة ونموذج الكينونة والعالقة المحسن؛ قوانين
الصحة لقواعد البيانات؛ النموذج العالئقي )المفاھيم ،الشروط ،العمليات( ؛ االعتمادات الوظيفية؛ مقدمة في
ال . SQL
301111
3
الوسائط المتعددة
302243
الوسائط المتعددة ،انسياب البيانات ،الصوتيات والسمعيات ،الصور والرسوم التخطيطية ،الرؤيا والحركة،
ضغط البيانات ،التخزين المرئي ،تكنولوجيا الحاسبات ،أنظمة اتصال للوسائط المتعددة ،أنظمة قواعد
البيانات ،الوثائق ،النصوص الھجينة والوسائط الھجينة ،واجھات المستفيد التزامن ،التجريد في البرمجة،
تطبيقات الوسائط المتعددة.
301110
3
نظم المعلومات اإلدارية
302317
دراسة مفاھيم إدارة نظم المعلومات ويشمل ذلك اھمية غدارة نظم المعلومات ،الوظائف العليا قي نظم
المعلومات ،اإلستخدام اإلسترتيجي لتكنولوجيا المعلومات ،تخطيط نظم المعلومات ،إدارة موارد المعلومات،
إدارة العمليات ،دعم العمل الجماعي ،دعم العمل المعرفي وعالقة نظم المعلومات بتكنولوجيا المعلومات.
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 302222و 302243
3
التعليم االلكتروني
302317
مقدمة في التعليم االلكتروني؛ مفھوم التعليم االلكتروني ،أساليبه ،أنواعه ،نماذج ه ،فوائ ده ،مزاي اه ومحددات ه،
البيئ ة التعليمي ة للتعل يم االلكترون ي ،أن واع ط رق التعل يم االلكترون ي ف ي الجامع ات ،أنظم ة إدارة التعل يم
االلكتروني الـ  ،Moodleأدوات وتقنيات التعليم االلكتروني ،والتجربة االردنية في التعليم االلكتروني.
302240
3
تحليل وتصميم األنظمة
302333
مقدمه في التحليل والتصميم؛ مواصفات النظام ،التصميم المنطقي والفيزيائي للنظام ،بناء النماذج ) كيفية
دراسة الجدوى واستنباط المتطلبات وتحليلھا ،مواصفات متطلبات البرمجيات ،النمذجة األولية للبرمجيات،
تصميم معمارية النظام  ،الطرق المختلفة لتصميم النظم والبرمجيات (.
 302333و 301220
3
ھندسة البرمجيات
302334
تطبيق ات واج راءات تحلي ل وتص ميم ال نظم بإتب اع الطريق ة الكينوني ة؛ النم وذج الموح د لعملي ة تط وير
البرمجي ات ،ھندس ة االحتياج ات باس تخدام الس يناريوھات وح االت االس تخدام ،نم اذج تحلي ل المتطلب ات
بالطريق ة الكينوني ة ) مخط ط الص فات ،مخط ط النش اطات ،مخط ط التسلس ل( ،مقدم ة ف ي تص ميم النظ ام
بالطريق ة الكينوني ة ،تحوي ل التص ميم إل ى برن امج ،اض افة ال ى الت دريب العمل ي عل ى الب رامج المس اعدة ف ي
ھندسة البرمجيات الكينونية.
301110
3
تنظيم الحاسوب
302336
مكونات الحاسوب وانواعه؛ وحدة المعالجة المركزية  ،CPUمجموعة التعليمات وص يغھا ،أس اليب العنون ة،
المكدس ات ،المقاطع ات ) ،(interruptsحواس يب  RISCوال ـ  ، CISCتنظ يم ال ذاكرة ،ھرمي ة ال ذاكرة،
طريق ة رب ط ال ذاكرة بوح دة المعالج ة المركزي ة ،ال ذاكرة االرتباطي ة ) ، (Associative Memoryذاك رة
الكاش ) ، (Cache Memoryتنظيم االدخال واالخراج ).(i/o
301332
3
أمن البيانات
302345
مقدمة في التشفير وتطبيقه في امن نظام الحاسوب ،التھديدات االمني ة ،التش فير الكالس يلكي ،المفت اح الس ري،
التشفير بالمفتاح العمومي ،وظائف تجزئة التشفير ،خوارزميات التوقيع الرقم ي ،ادارة المفت اح ،تش غيل نظ ام
االمن ،والفيروسات.
302240
3
نظم إدارة قواعد البيانات
302361
مقدمة في الـ SQL؛ جملة الـ  ،selectاقترانات احادية الصف ،اقترانات المجموعات ،عرض البيانات
الموجودة في اكثر من جدول ،االستعالمات المتداخلة ،انشاء الجداول ،الشروط ،المفاھيم االساسية لـ
 ، PL/SQLالنماذج ،التقارير؛ توليد البرنامج بلغة التجميع وفعالية البرنامج.
موافقة القسم
3
موضوع خاص في نظم المعلومات الحاسوبية
302393
مواضيع يتم اختيارھا من قبل القسم وفقا لمصلحة الطلبة والتي تغطي مواضيع مختلفة في مجاالت تكنولوجي ا
المعلومات المتقدمة ،ومن الموضوعات المقترحة  :لغات برمجة متقدم ة ليس ت مغط اة ف ي خط ة التخص ص،
الش بكات المتقدم ة ،قواع د البيان ات المتقدم ة ،ادارة نظ م المعلوم ات ،مواض يع متقدم ة ف ي االنترن ت ،ح االت
دراسية في مجاالت مختلفة.
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302240
3
تركيب الملفات
302414
مفاھيم الملف ،العمليات األساسية على الملف ،التنظيم الفيزيائي للملف ،تقنيات الضغط ،الھياكل المتسلسلة
للملف ،التجزئة وھياكل الوصول المباشر ،البنى المفھرسة ،بنى ملفات القوائم )القوائم المتعاكسة ،القوائم
متعددة المفاتيح  (..البنى الشجرية ،تقنيات الفرز الخارجي ،تقنيات البحث.
302361
3
التنقيب عن البيانات
302441
المف اھيم األساس ية ،الط رق ،التقني ات الحديث ة الس تخراج المعرف ة م ن البيان ات ،أساس يات اكتش اف المعرف ة،
مفاھيم و وظائف التنقيب ،المعالجة المسبقة ،تقل يص البيان ات ،تقني ات التص نيف والتنب ؤ ،خوارزمي ات تحلي ل
المجموعات ،تصور البيانات ،التنقيب عن أنواع معق دة م ن البيان ات ،لغ ات وتطبيق ات التنقي ب ع ن البيان ات،
التوجھات الجديدة ،تطبيقات وتمارين باستخدام اداة للتنقيب عن البيانات.
302335
3
نظم دعم القرارات
302446
مفاھيم في نظم دعم القرارات ،أطر دعم القرار ،نماذج وطرق اإلدارة ،خصائص ومواصفات نظم القرار،
مكونات دعم القرار ،برامج ومعدات تشغيل نظم دعم القرار ،بناء نظام دعم القرار ،أدوات تطوير نظم دعم
القرار ،مجموعات نظم دعم القرار ،تنفيذ نظم دعم القرار ،نظم دعم القرار الموزعة ،النظم الخبيره ودعم
القرار ،تطبيقات عمليه لحلول المسائل البسيطه والمعقده في دعم القرار.
302332
3
النظم الموزعة
302447
اساسيات معمارية الحاسوب ،الخوارزميات والبرمجة ،المعمارية المتوازية و الموزعة؛ الحواسيب المتوازية
والموزعة ،أمثلة على أجھزة الكمبيوترالمتوازية والموزعة ،عمليات االتصال األساسية ومقاييس األداء.
خوارزميات متوازية؛ تصميم وتحليل الخوارزميات المتوازية مع التركيزعلى الفرز ،مشاكل المصفوفة،
مشاكل الرسم البياني ،البرمجة المتوازية؛ أنواع التوازي ،نماذج البرمجة المتوازية ،والبرمجة المتوازية.
302361
3
استرجاع المعلومات
302450
النظ رة االقتراني ة الس ترجاع المعلوم ات ،أن واع نظ م اس ترجاع المعلوم ات ،الجوان ب المختلف ة لتص ميم نظ م
استرجاع المعلومات )االسترجاع بنا ًء على الكلمات المفتاحية  ،ھياكل الملف ات ،بن اء ق اموس المف ردات(... ،
بيانات وخوارزميات استرجاع المعلومات) التحلي ل المعجم ي ،كلم ات الوق ف ،األوزان ،الفھرس ة المرتبط ة،
العملي ات البولي ة ،ط رق البح ث والمقارن ة للنص وص ،( ... ،المالحظ ات وتع ديل االس تعالمات ،تطبيق ات
ومسائل.
اجتياز  90ساعة
3
تدريب ميداني)نظم المعلومات الحاسوبية(
302469
يقوم الطالب بالتدرب في إحدى المؤسسات الحكوميه او الخاصه ،ويتم ذل ك تح ت إش راف المرش د األك اديمي
ال ذي يتوج ب علي ه القي ام بزي ارات ميداني ة للطال ب ،حي ث يطب ق الطال ب عملي ا م ا تعلم ه خ الل دراس ته ف ي
الجامع ة ،تق وم المؤسس ة الت ي يت درب فيھ ا الطال ب بتعبئ ة تقري ر مع د مس بقا ً م ن قب ل القس م لتقي يم الطال ب
المتدرب ،ويھدف المساق أيضا ً إلى تعليم الطلبة كيفية مواجھة المشاكل وحلھا في حياتھم العملية.
301335
3
النظم الخبيرة
302479
المبادئ األساسية في األنظمة الخبي رة وتطبيقاتھ ا؛ ال نظم الخبي رة المرتك زة عل ى قواع د المعرف ة وتطبيقاتھ ا،
االستنتاج وتمثيل المعرفة المبنية على المنطق غير المؤكد وغير الدقيق ،تكنولوجيا األنظمة الخبيرة؛ اكتس اب
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المعرفة ،التصميم والتش خيص ،أدوات ولغ ات ال نظم الخبي رة ،إض افة إل ى مواض يع ذات عالق ة مث ل :ال تعلم
اآللي ،الشبكات العصبونية االصطناعية ،والتعامل مع اللغة الطبيعية.
302481

توثيق البرمجيات

3

302334

توثيق المتطلبات ،توثيق الشيفره المصدرية ،تطوير البرمجيات ،إرشادات تفصيلية لعملية التوثيق
)سياسات المؤسسة  -قوالب الوثائق  -مقدمة في المعايير الدولية ،( ...التوثيق التقني ،توثيق المعمارية،
المستخدميين ،التوثيق المخصص للمستخدم النھائي،التوثيق المخصص للتسويق ،البرنامج التعليمي ،دليل
المستخدم ،مقارنه بين برامج التوثيق.
اجتياز  90ساعة
3
مشروع التخرج )نظم المعلومات الحاسوبية(
302499
يعط ي الطلب ة امكاني ة اظھ ار ق دراتھم التعليمي ة و الفكري ة والفني ة و االبداعي ة م ن خ الل تط وير او عم ل
مشروع في احدى مجاالت تكنولوجيا المعلومات ،يقوم الطالب باكمال مشاريعھم في مجاالت دراسية مركزة
تحت توجي ه وإش راف أعض اء الھيئ ة التدريس ية ،تظھ ر ھ ذه المش اريع ق درة الط الب عل ى :تطبي ق ،تحلي ل ،
تجميع  ،تقييم المعلومات ،وربط المعرفة بالفھم .
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