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 1. اسم المادة شثكاخ انًؼهٕياخ

 2. رقم المادة   0807776

 (ح،ػًهيحانساػاخ انًؼرًذج )َظزي ثالز ساػاخ يؼرًذج
.3 

 (ح، ػًهيحانساػاخ انفؼهيح )َظزي ساػح  48
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب اليٕجذ

 5. اسم البرنامج ياجسريز ػهى انًكرثاخ ٔانًؼهٕياخ

 6. رقم البرنامج 07

 7. اسم الجامعة انجايؼح االردَيح

 8. الكمية انؼهٕو انرزتٕيح

 9. القسم ػهى انًكرثاخ ٔانًؼهٕياخ

 10. مستوى المادة سُح ثاَيح

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016انفصم انذراسي انثاَي / 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ياجسريز

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يٕجذ

 14. لغة التدريس االَجهيزيح

تاريخ / المادة الدراسيةمخطط تاريخ استحداث  2013/2015
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّسق انًادج .16

 .: رقى انًكرة، انساػاخ انًكرثيح، رقى انٓاذف، انثزيذ اإلنكرزَٔييا يهي انزجاء إدراج
 -5355000ext. 24578-06، رقى انٓاذف:  Sun-Tus: 11-12 Wed: :1-2/ ، انساػاخ انًكرثيح: 233رقى انًكرة: 

 n.taha@ju.edu.joانثزيذ االنكرزَٔي: 
 مدرسو المادة .71

 .: رقى انًكرة، انساػاخ انًكرثيح، رقى انٓاذف، انثزيذ اإلنكرزَٔييا يهي انزجاء إدراج
NA 

 

 وصف المادة .71

 .يذكٕر في انخطح انذراسيح انًؼرًذج ْٕ كًا
ذغطي ْذِ انًادج يفاْيى ذزاسم انثياَاخ ٔ انًؼهٕياخ ٔطزقٓا، شثكاخ انحاسٕب ٔ ذطٕرْا، إَاع شثكاخ انًؼهٕياخ ٔ اشكانٓا،  

طثقح انرطثيقاخ ٔ انُذ ٔانخادو ٔانًخذٔو،  -ْيكهح طثقاخ انشثكح، تزذٕكٕالخ انشثكح ٔانرزاسم، ادارج شثكاخ انًؼهٕياخ، شثكاخ انُذ

 ٕكٕالخ انُقم ٔانضثظ، شثكاخ انٕسائظ انًرؼذدج، ٔشثكح االَرزَد، شثكاخ انًؼهٕياخ في انًكرثاخ: دراسح حانحَٔقم انًهفاخ ٔانثزذ

 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.
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 األْذاف -أ

 انرؼزف ػهى انًفاْيى االساسيح نشثكاخ انًؼهٕياخ
 ػًهٓاانرؼزف ػهى انًفاْيى االساسيح نشثكاخ انحاسٕب ٔيكَٕاذٓا ٔطزيفح 

 اثزاء يؼزفح انطانة ٔذزٔيذِ تانخثزاخ ٔانًٓاراخ انضزٔريح انًرؼهقح تشثكاخ انًؼهٕياخ
 انرؼزف ػهى انقضايا ٔانًشاكم انري ذٕاجّ شثكاخ انًؼهٕياخ

 دراسح انًٕاضيغ انحذيثح في شثكاخ انًؼهٕياخ

 
 ػهى... ا  يكٌٕ قادر أٌانًادج  إَٓاءَراجاخ انرؼهّى: يرٕقغ يٍ انطانة ػُذ  -ب

 

 انرؼزف ػهى انًفاْيى االساسيح نشثكاخ انًؼهٕياخ
 انرؼزف ػهى انًفاْيى االساسيح نشثكاخ انحاسٕب ٔيكَٕاذٓا ٔطزيفح ػًهٓا

 اثزاء يؼزفح انطانة ٔذزٔيذِ تانخثزاخ ٔانًٓاراخ انضزٔريح انًرؼهقح تشثكاخ انًؼهٕياخ
 خانرؼزف ػهى انقضايا ٔانًشاكم انري ذٕاجّ شثكاخ انًؼهٕيا

 دراسح انًٕاضيغ انحذيثح في شثكاخ انًؼهٕياخ

 
 

 
 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 

Week no.  
Date Topic    

1 
 

03/02/2016 

 

Course Description & Syllabus  

2 
10/02/2016 

 
 Information Networks: An Introduction  

 Project Description  

3. 
17/02/2016  Computer Networks: Introduction 

5. 
24/02/2016  Computer Networks: Internet  and Protocols  

6. 
02/03/2016  Midterm Exam (امتحان منتصف الفصل) 

7. 
00/03/2016  Citation Networks  

8. 
16/03/2016  Social Media  

9. 
23/03/2016  Social Network Theory  

10. 
30/03/2016  Social Network Analysis 

12. 
06/04/2016  Information Security  
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13. 
13/04/2016  Information Ethics 

14. 
20/04/2016  Advance Topics1  in INs 

15. 
27/04/2016  Advance Topic 2 in INs 

 Project Deadline )موعد تسليم المشروع(   

16. 
 )مناقشة المشروع( 04/05/2016

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 انرانيح: انُشاطاخ ٔاالسرزاذيجياخ انرذريسيحذطٕيز َراجاخ انرؼهى انًسرٓذفح يٍ خالل  يرى

 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انرقييى ٔانًرطهثاخ انرانيح: أسانيةخالل يٍ  انًسرٓذفح َراجاخ انرؼهى ذحققإثثاخ  يرى
 ايرحاَاخ ذحزيزيح  .1
  ايرحاَاخ قصيزج  .2
3. Group Project   

4. Individual  project 

 
 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 : يتم حرمان الطالب اذا تجاوز غيابه عن الحد المسموح به في تعميمات الجامعةوالغياب سياسة الحضور -أ

 : الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و
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 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 

 

 المراجع .22

 

 لممادة.المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة الكتب  -أ
 Connolly, Th, M., &Begg, C, E.2005. Database systems: a practical approach to 

design, implementation, and management. NY: Addison Wesley.  

 Elmasri, R., &Navathe, Sh. 2010. Fundamentals of Database systems.  Boston:  

Addison Wesley. 

 Date, C, J. 2003. An Introduction to Database Systems. Reading, Mass: Addison 

Wesley. 

 

  ,5002د. يُية قطيشاخ, قٕاػذ انثياَاخ, انطثؼح انثاَيح, دار ٔائم نهُشز 

 ,5002د. احًذ انشزايؼح, يٕاضيغ يرقذيح في يٓاراخ انحاسٕب, انطثؼح انخايسح, دار ٔائم نهُشز 

 
  .التعميمية من المواد الكتب الموصى بها، وغيرها  -ب
 

Silberschatz, Korth and Sudarshan, Database System Concepts, 5th edition, 
McGrawHill, 2006 

 

 معمومات إضافية 26.
 

 
 
 

 
 

------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 
 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: الخطةمقرر لجنة 

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئيس                                                                                                             
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 الدراسية المادةممف                                                                                           


