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 دبلوم تكنولوجيا أنظمة الهواتف الخلوية

 تمهيد .1

ة ريسيتشهد األراضي الفلسطينية تغيرات متسارعة ومنها الحاجة إليجاد تخصصات وبرامج تد

ي فالحديثة ئدة والجامعات والكليات ، وباعتبار جامعة الزيتونة إحدى المؤسسات التعليمية الرافي 

فر علمي وتوم المجال إيجاد البرامج التدريسية التي يحتاجها السوق المحلي وتواكب التطور والتقد

عة وبعد ملجاالبنية التحتية من المختبرات واألجهزة باإلضافة إلى طاقم تدريسي مؤهل، ستقوم ا

اتف عمل جميع اإلجراءات والتراخيص بفتح تخصص دبلوم تحت عنوان تكنولوجيا انظمة الهو

امعات الج الخلوية، حيث اتخذت الجامعة هذا القرار نتيجة لندرة هذا التخصص ولعدم توفره في

 والكليات الفلسطينية.

ر لذي يعتبج واد هذا البرنامونتيجة للدراسات التي قامت بها الجامعة ظهرت الحاجة الماسة إليجا

 امعةاألول من نوعه على مستوى الوطن، ولهذا السبب فانه سيكون ذو فائدة على صعيد الج

 بشكل خاص وعلى الصعيد الوطني بشكل عام.

ريب ساعة معتمدة باإلضافة إلى التد 73إن التخصص المطروح سيتم منحه للطالب من خالل 

من  لسوقطة الدراسية فيه بالتوافق مع دراسات وحاجات االميداني في سوق العمل، وبنيت الخ

جهة والمهارات والمعارف الواجب توفرها في خريجي التخصص من جهة أخرى، وقامت 

ع العمل قطا الجامعة بتصميم الخطة الدراسية باالستعانة بالعديد من المستشارين والمختصين في

 والمؤسسات التعليمية األخرى.

 الجدوى االقتصادية .2

 السوق دراسة2.1 

قتصاد ي االتتناول دراسة السوق في العادة العرض والطلب للخدمة أو السلعة المراد إنتاجها ف

 عليمالوطني. وفي حالة مشروع الجامعة )الزيتونة( فإن دراسة العرض تتناول مؤسسات الت

ها رضالعالي القائمة في السوق الفلسطيني من حيث حجمها والبرامج )التخصصات( التي تع

ي ستهدفة فالم وتوزيعها الجغرافي. أما الطلب فيتناول أعداد ونوعية الطالب الذين يشكلون الفئة

امج ي بربرامج الجامعة وهم الذين يشكلون مشتري الخدمات الجامعية أي الطلبة المنتسبين ف

تمع الجامعة المختلفة. كما تتطلب دراسة السوق في هذه الحالة اإلشارة إلى حاجة المج

 بيانلللتخصصات التي تعرضها الجامعة وإمكانيات استيعاب الخريجين محليا وعربيا، وذلك 

 جانب من الجدوى المجتمعية للجامعة، اقتصاديا واجتماعيا.

دراسة السوق لمشروع جامعة الزيتونة في فلسطين تم ضمن دراسة "الجدوى االقتصادية 

فلسطين". وقد كانت الدراسة  -جيا في سلفيتلمشروع إنشاء جامعة الزيتونة  للعلوم والتكنولو
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أولية بمعنى لم تتناول تفاصيل الكليات والتخصصات. وتوصلت الدراسة إلى أن المشروع مجد 

 اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

يه لتنووعند دراسة السوق فيما يخص برنامج أو تخصص من البرامج أو التخصصات فال بد من ا

 ية كون الجامعة في مرحلة التأسيس.إلى أن الدراسة ستبقى أول

 التكنولوجيا في كلية المجتمع برامج قسم

 ة يعرض قسم التكنولوجيا برامج حديثة غير معروضة من قبل المؤسسات الفلسطيني

 القائمة:

 .تكنولوجيا أنظمة الهواتف الخلوية 

 .إدارة حماية وامن المؤسسات 

 .تقنيات االتصاالت الالسلكية 

 تكاملة.أنظمة الحماية الم 

 

 جتمع ت الموبالتالي ستحتفظ هذه البرامج بميزة تنافسية هامة إلى حين أن تعرضها كليا

 القائمة.

  ل كمن جهة أخرى، فإن الخطة التشغيلية للكلية تستهدف الوصول بعدد الطالب في

نة سلكلية في طالبا. أي أن العدد اإلجمالي لطالب قسم التكنولوجيا في ا 300برنامج إلى 

ب بواقع طال 2400اعتيادية )بعد السنة الثانية وبعد تخريج الفوج األول( سيصل إلى 

ل كم في طالب )تقريبا( في كل سنة دراسية. وهذا هو العدد الذي سيستقبله القس 1200

سبية نسنة دراسية. ومن المتوقع أن يستطيع القسم استقطاب مثل هذا العدد بسهولة 

 لألسباب التالية:

 صصات وتميزها بالتركيز على موضوعات الساعة في كل من التخصصات حداثة التخ

 المعروضة على المستوى العالمي.

  ف كاليتالموقع المتوسط للجامعة في محافظة سلفيت األمر الذي يوفر على الطالب في

 السفر والسكن مقارنة مع الجامعات األخرى.

  لرسمية اانات العالي حيث أن البيتوفر األعداد الكافية من الطالب الراغبين في التعليم

 تفيد بما يلي:

o ألف  37.8 تقدم المتحان الثانوية العامة الفلسطينية في الضفة الغربية حوالي

 في جميع التخصصات. 2015طالب في العام 

o  ألف  23% وهذا يعادل حوالي 60.4بلغت نسبة النجاح في جميع الفروع

 طالب. 

o طالب. ألف 19حوالي  2015/2016للعام  التحق بالجامعات القائمة التقليدية 

o  تستقبل كليات المجتمع الطالب الذين لم يتوفر فيهم شروط االلتحاق

 بالجامعات.
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 ص بخصو من الجدير بالذكر هنا أن كليات المجتمع الفلسطينية ال تعاني من أي مشكلة

بجامعة  تمعمجأعداد الطلبة الراغبين بااللتحاق. وال يوجد هناك ما يشير إلى أن كلية ال

 .الزيتونة ستعاني من قلة الطالبة الراغبين باالنتساب إلى قسم التكنولوجيا

  أماااا بخصاااوص حاجاااة المجتماااع الفلساااطيني للتخصصاااات المعروضاااة مااان قبااال قسااام

فلساطينية التكنولوجيا في جامعة الزيتونة، فتشاير التطاورات التاي حققتهاا بيئاة األعماال ال

ة جاااالت االتصاااالت والتقنيااات، إلااى الحاجااة الملحاافااي العقاادين األخياارين وخاصااة فااي م

ين لمواضيع التركيز التي توفرها التخصصاات الجديادة. باإلضاافة إلاى ذلاك فاإن الخاريج

 سيجدون فرصا جيدة لألسباب التالية:

 

ة هناك الكثير من الشركات التي تعمل في مجاال برمجاة التطبيقاات ولكان هنااك نادر -1

 في المختصين في هذا المجال.

لساااوق المحلاااي علاااى مقااادرة الساااتيعاب الكثيااار مااان الخاااريجين شاااريطة إدراكهااام ا -2

 للمهارات والمعارف الموضحة في الخطة الدراسية.

 غالبية المؤسسات العاملة هي خاصة، ولذلك يمكن للخريج إن يقوم بعمل خاص. -3

نتيجاااة لعااادم وجاااود المختصاااين كانااات أفضااالية التوظياااف للحاصااالين علاااى دورات  -4

 وجود هذا التخصص سيغير المعيار.تدريبية، ولكن 

 يطلب أن تتوفر في الخريج المواصفات والمهارات الرئيسية التالية: -5

 ترجمة األفكار إلى مشاريع فنية متقنة. .1

اسااتخدام الهاااتف النقااال لعاارض مختلااف التطبيقااات باادل ماان عرضااها علااى  .2

 جهاز الحاسوب.

 الهاتف النقال.استغالل المهارات الفنية في إنتاج وتطوير تطبيقات  .3

 استخدام تقنيات متخصصة لتنفيذ تطبيقات الهاتف النقال. .4

 العمل بروح الفريق وبضوابط مهنية وأخالقية عالية. .5

 

 

 تكنولوجيا أنظمة الهواتف الخلوية .3

 مقدمة  .3.1

من  رغوباإن قطاع تكنولوجيا المعلومات قفز قفزات نوعية وسريعة، وما كان مطلوبا وم

ذلك الحاسوب في القرن الماضي أصبح تاريخا غابراً ، وكمعارف ومهارات في مجال 

تنوعت استخدامات الحاسوب واندماجه مع تخصصات وجوانب أخرى مثل استخدامه 

مجال ذا الفي التصميم الجرافيكي والفيديو والصوت وغيره.ونتيجة للتالحق السريع في ه

 كان البد من إيجاد تخصصات تقنية عملية تواكب ذلك.
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ً ألحدث التطورات، كان لزاما تطوير خطة دروحتى يبقى  اسية خريج جامعتنا مواكبا

 تتالءم مع التطورات السريعة في هذا المجال وطرح تخصصات جديدة تفي بحاجات

 وية.الخل السوق المتزايدة. فتبلورت الفكرة في إيجاد تخصص تكنولوجيا انظمة الهواتف

 الهدف العام: .3.2

 رة فيواتف الخلوية من التخصصات الجديدة والناديعتبر تخصص تكنولوجيا انظمة اله

ال فلسطين. وقد ازدادت أهمية هذا التخصص مؤخرا بسبب التطورات الحديثة في مج

 أجهزة الهاتف النقال ويهدف هذا البرنامج إلى:

 سة فيتخريج طلبة مختصين في مجال تكنولوجيا الهاتف النقال قادرين على المناف -1

ن إتباع الخطة الدراسية لها التخصص التي تدمج بي سوق العمل وذلك من خالل

ين المفهوم النظري والتطبيق العملي لتلبية احتياجات السوق من خريجين مختص

 ومتميزين في هذا المجال.

لطرق مج وامعرفة شاملة بمفاهيم تكنولوجيا الهاتف النقال، أساليب البرمجة، والبرا -2

 واألدوات المستعملة في هذا المجال.

ل تحلي س قاعدة عن الطالب إلتباع األساليب المنهجية والمعايير المهنية فيتأسي -3

حياة لى الإوتصميم وتنفيذ المشاريع الخاصة بالهاتف النقال في أجواء اقرب ما تكون 

 العملية.

 

 مبررات طرح التخصص  .3.3

ة ة ماسمع التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أصبح هناك حاج -1

 المي.لوجود فنيين متخصصين في هذا المجال لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والع

ذا هت في الموقع الجغرافي للجامعة وافتقار المجتمع المحلي المحيط بها لوجود تخصصا -2

 المجال.

خلق فرص عمل جديدة تغطي قطاع كبير من خريجين هذا التخصص نظراً لحاجة  -3

 السوق له.

 الالزمة الحتياجات مثل هذا التخصص في الجامعة،  توفر البنية التحتية -4

 

 ريجينمجاالت عمل الخ  -3.4

ت إن خريج تخصص تكنولوجيا انظمة الهواتف الخلوية سيكون مؤهال للعمل في المجاال

 والمؤسسات التالية:

 شركات البرمجة -1

 مراكز تكنولوجيا المعلومات في جميع الوزارات -2

 القطاع الخاصمراكز تكنولوجيا المعلومات في  -3
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 تكنولوجيا انظمة الهواتف الخلوية دبلوم 5.3

FR = Faculty requirement 

TR= Technology department requirement 

CMMT= Community College Mobile technology specialization 

requirement 

 الخطة الدراسية

 س.م البيان الرقم

 14 متطلبات الكلية االجبارية 1

 12 متطلبات القسم 2

 48 متطلبات التخصص 3

 74 المجموع 

 

 

 قات التي ستدرس من خالل البرنامجقائمة بأسماء المسا

 توزيع المساقات على الفصول

 السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول

 م.س س.م اسم المساق الرقم م.س س.م اسم المساق الرقم

FR201 3 العربية اللغة  FR302 3 2اللغةاالنجليزية FR302 

FR301 3 1اللغةاالنجليزية  TR107 3 النظم وتصميم تحليل TR106 

FR101 1 مقدمة في الحاسوب  CMMT

602 

 في المحمول تطبيقات تطوير

 األعمال

3  

TR108 3 شبكات الحاسوب  CMMT

 تطوير صفحات الوب 601

3 TR109 

TR106 قواعد في مقدمة 

 البيانات

3  CMMT

613 

  3 المحمول أجهزة امن

TR109 3 البرمجة في مقدمة  CMMT

603 

 TR109 3 الشيئية البرمجة

CMMT609 الهاتف  تشغيل نظم

 النقال

3      

  18 المجموع   19 المجموع 

 

 السنة الثانية

 الفصل الرابع الفصل الثالث

 م.س س.م اسم المساق الرقم م.س س.م اسم المساق الرقم
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CMMT606 3 1ابل  تطبيقات تطوير CMMT603 CMMT611 تطبيقات تطوير 

 2االندرويد 

3 CMMT610 

CMMT604 مواقع تصميم 

 للهاتف النقال اإلنترنت

3 CMMT601 CMMT105 3 دراسات فلسطينية  

CMMT610 تطبيقات تطوير 

 1االندرويد

3 CMMT603 CMMT607 تطبيقات تطوير 

 2ابل 

3 CMMT606 

CMMT605 واجهة تصميم 

 المستخدم

3 CMMT107 CMMT612 Objective-C 

programming 

3 CMMT603 

CMMT608 3 الويب خدمات CMMT601 CMMT614  الهاتف النقال

 والحوسبة السحابية

3  

CMMT104  مقدمة في علم

 المكتبات

1  CMMT616 3 التخرج مشروع  

CMMT615 3 الميداني التدريب      

  18 المجموع   19 المجموع 

 

 وصف المساقات .4

ين مالحظة: نترك اعادة صياغة المساقات على شكل وحدات لرئيس القسم والمعلم
 عند البدء في التدريس

 

 ساعات معتمده 7متطلبات القسم: 

 س.م اسم المساق رقم المساق

FR301 3 اللغة العربية 

FR302  3 1اللغة االنجليزية 

FR303  3 2اللغة االنجليزية 

FR101  1 علم الحاسوبمقدمة في 

FR401 1 مقدمة في علم المكتبات 

FR501 3 دراسات فلسطينية 
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 وصف متطلبات القسم:

FR201-  :اللغة العربية 

 أهداف المقرر :

لعرباي، يهدف هذا المقرر الى رفع المستوى اللغوي للدارسين باالتعرف علاى أساسايات النحاو ا   

كما  ستعمالها.اوتنمية المه،ت اللغوية لديهم، ، ومراعاة اللغة السليمة، وتجنب األخطاء التي يشيع 

 المكتوبة،ويهدف المساق إلى التعرف على اللغة باعتبارها وسيلة اتصال، ومفهوم اللغة المنطوقة 

ب، ، واألسالوومراعاة القضايا األساسية في اللغاة العربياة وتراكيبهاا.  ومفهاوم المفاردة، والعباارة

 وجمال التعبير في العربية. 

 محتوى المقرر :

 أساسيات النحو العربي، دراسة وتطبيقات، نماذج من الصحف والمجالت. .1

ر االساااتدعاء،التقرير، محاضاااالتعبيااار عااان الاااذات، ويشااامل: السااايرة الذاتياااة، الرساااائل،  .2

 الجلسات.

 األخطاء الشائعة ، نماذج وتطبيقات. .3

 والمنطوقة. األسلوب، اللغة كوسيلة اتصال .4

 المفردة، العبارة، األسلوب ، نماذج وتطبيقات. .5

 الكلمة واالمكتسبة:لحركة، جمال التعبير. .6

 مراجعة عامة وتطبيقات. .7

 

 المهارات المكتسبة :

 ة:وتراكيبها.الخبرات التالي انتهائه من دراسة هذه المادة يتوقع أن يلم الطالب لدى

 أن يتعرف الطالب على أساسيات النحو العربي لمتعلقة بالمستوى التركيبي. -1

 أن يبتعد الطالب عن األخطاء اللغوية التي يشيع استعمالها. -2

 أن يراعي الطالب القضايا األساسية في اللغة العربية، وتراكيبها . -3

 ب بالقواميس.اقترانها بالكلمة.أن يربط الطال -4

 

FR301 -  1اللغة االنجليزية: 

تادريبهم  يهدف إلى تطوير مهارات الطلبة اللغوية المتعلقة في مجاال الهااتف النقاال، ويعمال علاى

هادف إلاى على استخدام المصطلحات والعبارات الفنية التي تفيادهم فاي حيااتهم العملياة ، وكاذلك ي

ى االسااتيعاب عنااد قااراءة أجاازاء ماان النصااوص المكتوبة،وتنميااة القاادرة علااتطااوير القاادرة علااى 

 .القراءة واالستيعاب معا
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 محتوى المقرر :

 أساسيات القواعد االنجليزية . .1

 استخدام المعاجم والقواميس  . .2

 استخدام االمكتسبة:لعامة. .3

 استخدام اللغة في الحوار .4

 Skimming andللنصاوص االنجليزياة )ٍالقراءة: تدريب الطالب على أساليب القاراءة  .5

Scanning) 

 الكتابة: التعرف على طريقة كتابة التقارير والسيرة الذاتية. .6

 

 المهارات المكتسبة :

 أن يتعرف الطالب على أساسيات اللغة االنجليزية . .1

 أن يتمكن من استخدام القاموس . .2

 أن يتمكن من استخدام القاموس بكفاءة . .3

 ار بسيط باللغة االنجليزية .أن يتمكن من إجراء حو .4

 أن يتعرف على أساليب القراءة المختلفة .5

 أن يتعرف على طرق كتابة التقارير والسيرة الذاتية .6

 

FR302 -  2اللغة االنجليزية 

والتصفح  يهدف هذا المساق إلى تطبيق مهارات القراءة وأهمها: القراءة التمهيدية: المسح

يسااة. االسااتدالل، تاادوين المالحظااات، تحديااد األفكااار الرئ، التنبااؤ بمااا ساايرد فااي الاانص، 

لخصاات، مهارة االستماع: تدوين المالحظات وتنظيمها بفعالياة، مهاارة كتاباة الفقارة، الم

تقاديم التقاارير والملخصاات الشافوية  التقارير القصيرة، التمرس على االتصال الشفوي، 

 القصيرة.

 

FR101 - مقدمة في علم الحاسوب 

هذا المساق إلى التعرف على مكوناات الحاساوب ، ووحداتاه المختلفاة ، وتطاور الحاساوب يهدف 

وتصنيفاته ، وأجيال الحاسوب ، وتصنيف أنظمة العد، ووحدة الذاكرة ، ووحدة الحساب والمنطق 

، ووحادة اإلدخااال واإلخاراج ، ونظااام التشاغيل ، وأساساايات البرمجاة. يااتم تعرياف الطااالب علااى 

 : مااال ماااع الحاساااوب ، والتعااارف علاااى أجااازاء الحاساااوب المادياااة ، مثااالأساسااايات التعا

MotherBoard ) ،HardDisk الكوابال ،الا ،CD-Rom ، وغيرهاا ( ، والمكوناات البرمجياة

والتعرف على أهم األوامر به وأوامار الملفاات والمجلادات ،العمال  ( (MS-Dosالعمل على نظام

م بالملفاات والمجلادات ، مقدماة عان مجموعاة والاتحك ( (Windowsعلى نظاام التشاغيل وينادوز

 . والتعرف على اإلنترنت وخدمة البريد اإللكتروني , ( MS_Office ) برامج
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FR401 - مقدمة في علم المكتبات 

يهاادف هااذا المساااق الااى التعاارف علااى علاام المكتبااات وموضااوعاته وعالقتااه بااالعلوم األخاارى، 

فااي  المكتبااات ومراكااز المعلومااات فااي المجتمااع خاصااةالتطااورات التاريخيااة التااي ماار بها،أهميااة 

ها من ومقتنيات المجاالت التربوية والثقافية والعلمية، انواع المكتبات ومراكز المعلومات ووظائفها

ات ة المعلوماالمواد المكتبية  تنظيمها، التطاورات الساريعة والحديثاة التاي يشاهدها هاذا العلم،ماهيا

 لمجتمع، المصطلحات األساسية ذات الصلة بهذا العلم.وخصائصها واهميتها في تنمية ا

 

FR501– دراسات فلسطينية 

 مااوجز يهاادف المساااق الااى دراسااة القضااية الفسااطينية ماان خااالل التعاارف علااى المواضاايع التاليااة

،الحركااة لتاااريف فلسااطين القااديم، وكااذلك التاااريف اإلسااالمي لهااا منااذ الفااتح وحتااى العهااد العثماني

لتاي لمراحال ااتها المختلفة؛ رموزها وتياراتها الرئيساية،المقاومة الفلساطينية: الصهيونية: تشكيال

ة ماارت بهااا؛ وأدواتهااا ووسااائلها؛ مااع تقياايم لكاال مرحلة،قضااية الالجئااين الفلسااطينيين: خريطاا

 م؛توزعهم: حقوقهم في العودة وتقرير المصاير؛ مشااريع التاوطين التاي تساتهدف تصافية قضايته

اول أهميااة المدينااة وكيفيااة وقوعهااا تحاات االحااتالل الصااهيوني، مااع تناا قضااية القاادس: وتتناااول ·

نون الادولي، التهويدية والتمييزية بحق المدينة وسكانها؛ ووضع المدينة في القاا سياسات االحتالل

ل دار الفصااألخطار المحدقة بالمقدسات اإلسالمية؛ والسيناريوهات المحتملة لمستقبل المديناة، جا

ل المترتبااة عليااه والمحتملااة، منظمااة التحرياار الفلسااطينية وفصااائل العمااالعنصااري واألخطااار 

 .الوطني

 

 ساعة معتمدة 12متطلبات القسم: 

 

 س.م اسم المساق رقم المساق

TR106 3 نظم قواعد البيانات 

TR107 3 تحليل وتصميم النظم 

TR108 3 شبكات الحاسوب 

TR109 3 مقدمة في البرمجة 

 

TR106 - نظم قواعد البيانات 

واعد م إدارة قيهدف هذا المساق تغطية مفاهيم أساسية في قواعد البيانات، بيئة قواعد البيانات، نظ

، مخطاط Relational DB البياناات، نمااذج قواعاد البياناات، تصاميم قواعاد البياناات العالئقياة 

ألعالئقااي، أماان قواعااد و الجباار SQL ، لغااةNormalization، التطبيااع ER-Model العالقااات

 .البيانات

 محتوى المساق:

 مقدمة في أنظمة إدارة قواعد البيانات ومدى أهميتها.  

 مفهوم أنظمة إدارة قواعد البيانات العالئقية RDBMS. . 



11 

 

 .نماذج قواعد البيانات واستخداماتها 

 . مبادئ قواعد البيانات العالئقية 

 .مفهوم وأشكال التطبيع المختلفة 

  التعرف على SQL.وأقسامها واالمور الخاصة بها 

 المهارات المكتسبة:

 يتعرف على المفاهيم األساسية لقواعد البيانات من حيث التركيب والعناصر .  -1

 يعرف ميزات استخدام قواعد البيانات.  -2

 يتعرف على نماذج أنظمة قواعد البيانات المختلفة, ميزات وسيئات كل نظام. -3

 األساسية لقواعد البيانات العالئقية .تركيز المفاهيم  -4

 (. Normalization( ومفهوم التطبيع)integrity Ruleيتعرف على مفهوم التكامل) -5

 وتطبيق التالي:  oracleالتطبيق باستخدام  -6

 .التعرف على جمل االستعالمات األساسية 

 .التعرف على دوال الصف الواحد في جمل االستعالم ودوال التجميع 

 كيفية استرجاع البيانات من أكثر من جدول. التعرف على 

 .التعرف على االستعالمات الجزئية 

  التعرف على معالجة البيانات من إدخال و تعديل و حذف و الTransactions. 

 .التعرف على كيفية إنشاء و معالجة الجداول 

TR107 - تحليل وتصميم النظم 

رف علاى لعملياة تحليال وتصاميم الانظم، التعا يهدف هذا المساق إلى التعرياف بالمفااهيم األساساية

ا، عاملة فيهالطرق المختلفة واألدوات والتقنيات المستخدمة في عملية تحليل النظم والمجموعات ال

 لتصميم.اثم فهم األنواع المختلفة لدورة حياة النظام ومن ثم متطلبات النظام تمهيدا لعملية 

 محتوى المساق

 مفهوم النظام ومحلل النظم -1

 احل تطوير النظاممر -2

 أداوت التحليل -3

 تصميم النظام -4

 UMLيتعرف الطالب علي كيفية العمل على النموذج موحد  -5

 دراسة الجدوى والتكاليف -6

 تنفيذ النظام -7

 فحص النظام -8

 توثيق النظام -9

 المهارات المكتسبة:

 .يتعرف الطالب على استراتيجيات حل المشاكل في هندسة البرمجيات -1
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 .النظام ومحلل النظميتعرف الطالب على مفهوم  -2

 .يتعرف الطالب على طرق تحليل التكاليف والمنافع ووسائل تقييمها  -3

 ان يتعرف الطالب على مفهوم تصميم النظام. -4

 .يتعرف الطالب علي كيفية العمل علي نموذج موحد -5

 .أن يتعرف الطالب على وسائل تنفيذ النظام -6

 ومراحله. التعرف على مفهوم  فحص النظام -7

 التوثيق المناسب.طرق كتابة  -8

TR108 – شبكات الحاسوب 

يهاادف هااذا المساااق إلااى تعريااف شاابكات الحاسااب اللااي، األهااداف والتطبيقااات. أنااواع شاابكات 

لتعاارف علااى هيكليااة شاابكات الحاسااب: يهاادف كااذلك ل(. LAN, WAN, MANالحاسااب )

ديااة المرجعياة. الطبقاة الما  TCP/IPو OSI بروتوكاوالت الطبقاات والنمااذج القياساية. نمااذج

: لشبكة الحاساب: أناواع اإلشاارات، خصاائص اإلشاارات والمعوقاات. دراساة أساس نقال البياناات

صافي كامال والنالنقل المتزامن وغير المتزامن، أنمااط النقال: األحاادي االتجااه، الثناائي االتجااه ال

لتعارف ابقة وصلة البياناات. والنقل المتوازي والمتسلسل. وسائط النقل. وظائف وبروتوكوالت ط

 على الشبكات المحلية وأجهزة وبروتوكوالت النقل الخاصة بهذه الشبكات.

 محتوى المساق:

 . المفاهيم األساسية في مجال الشبكات.1

 ، الموجهSwitchالتبديل,HUB. أنواع وهيكليات الشبكات المحلية وأجهزة الربط المستخدمة )2

Router البوابات،gateways.) 

 . وسائل نقل البيانات وإعداد الكوابل.3

 . أجهزة نقل وتوجيه البيانات.4

 .  بروتوكوالت نقل البيانات األساسية وعمل اإلعدادات األساسية.5

 . الشبكات الالسلكية وشبكات الهاتف النقال6

7 .Mobile IP, Mobile TCP, IP Security 

 

 المهارات المكتسبة:

 بكة.الشبكة في بيئة العمل وعمل ربط لألسالك وتتبع مشاكل الش.المقدرة على التعامل مع 1

 . التعامل مع أنظمة تشغيل الشبكات والمقدرة على الحصول على موارد الشبكة .2

 . إمكانية تحديد عناصر الشبكة األساسية ومعرفة دور كل منها.3

 . إمكانية التخطيط  للشبكات المحلية.4

 الالسلكية وشبكات الهاتف النقال وبروتوكوالتها.. ان يتعرف على مفهوم الشبكة 5
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TR109 –  مقدمة في البرمجة 

ساليم فاي يهدف هذا المساقات إلى التعرف على علام البرمجاة لتنمياة قادرة الطالاب علاى التفكيار ال

لتقاديم  حل المشاكل البرمجي ة و تمثيل الحلول من خالل طرق الخوارزميات المختلفة, كما يهادف

يانااات و األساسااية فااي البرمجااة باسااتخدام لغااة جافااا مثاال تعريااف المتغياارات و أنااواع البالمفاااهيم 

 فات.التكرار و جمل االختيار باإلضافة للدوال الجاهزة و كيفية تطويرها باإلضافة للمصفو

 محتوى المساق:

 ق التفكير في حل المشاكل البرمجيةطر   1

 لطرق تمثيل الخوارزميات  2

 األساسي ة. مفاهيم البرمجة  3

 المهارات المكتسبة: 

 طوير برمجيات بسيطة اعتمادا على المفاهيم األساسي ة للبرمجة.ت   1

 طوير برمجيات تعتمد على الدوال الجاهزة.ت   2

درة الطالب على تحليل مشكلة برمجية ثم تمثيل حلهاا بالخوارزمياات و مان ثام تطبياق الحال ق   3

 برمجيا.

 

 ساعة معتمدة 48اإلجبارية: متطلبات التخصص 

 

 س.م اسم المساق رقم المساق

CMMT601 تطوير صفحات الوب  

CMMT602 البرمجة الشيئية  

CMMT603  تطوير تطبيقاات الهااتف النقاال فاي

 األعمال

3 

CMMT604 3 تصميم مواقع اإلنترنت للمحمول 

CMMT605 3 تصميم واجهة المستخدم 

CMMT606  3 1تطوير تطبيقات ابل 

CMMT607  3 2تطوير تطبيقات ابل 

CMMT608 3 خدمات الويب 

CMMT609 3 نظم تشغيل الهاتف النقال 

CMMT610  3 1تطوير تطبيقات االندرويد 

CMMT611  3 2تطوير تطبيقات االندرويد 

CMMT612 Objective-C programming 3 

CMMT613 3 امن أجهزة الهاتف النقال 

CMMT614  3 النقال والحوسبة السحابيةالهاتف 

CMMT615 3 التدريب الميداني 

CMMT616 3 مشروع التخرج 
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CMMT601 - تطوير صفحات الوب 

دام تقنياة باستخونشرها بناء المواقع التفاعلية يهدف هذا المساق أن يتعرف الطالب على أساسيات 

(Server Side(  مثاال الاا )php)  حيااث يتعاارف الطالااب علااى  كيفيااة تصااميم هااذه الصاافحات ,

رناامج وبرمجتها , وكذلك يتعرف على برامج التصميم المختلفاة التاي تساتخدم لاذلك وأهمياة كال ب

,وتحليال الصافحات  WEBأل  وميزاته, والطرق المختلفة لوضع هاذه الصافحات علاى خادماات 

 ومعرفة المشاكل التي تواجهها وكيفية معالجتها.

 حتوى المساق:م

 .التفاعلية الوحدة األولى: مقدمة عن تصميم وبرمجة  صفحات الويب

 الوحدة الثانية: األدوات المستخدمة في التصميم وكيفية تثبيتها والتعامل معها.

 PHP (functions ,Arrays, Flow Control, Databaseالوحدة الثالثة: البرمجاة بلغاة الا  

tools, Queries….  ). 

 (Dreamweaverالرابعة: تصميم الصفحات باستخدام برامج التصميم ) الوحدة

 Client side programming : الخامسةالوحدة 

  Web security: السادسةالوحدة 

  Website publishing:السابعةالوحدة 

 

 المهارات المكتسبة:

 .(Server side programmingالتعرف على تقنيات ) .1

 .PHPتعلم أساسيات تصميم وبناء صفحات الويب باستخدام لغة  .2

 (.Mysqlالتعرف على كيفية ربط هذه  المواقع بقاعدة بيانات ) .3

 .Dreamweaverالتعامل مع برامج التصميم المختلفة في هذا المجال مثل برنامج  .4

 

CMMT602– البرمجة الشيئية 

رة عطاءه القادإالبرمجة الشيئية باستخدام لغة جافا مع يهدف هذا المساق إلى تقديم الطالب لمفاهيم 

ألساساية اعلى تمييز قدراتها مقارناة بأسااليب البرمجاة الساابقة و يتمركاز المسااق حاول المفااهيم 

 و الكائنات مع كافة المصطلحات المتعلقة بهذين المفهومين.  للبرمجة الشيئية و هي األصناف

 محتوى المساق:

 ت البرمجة الشيئية مقارنة باألساليب السابقة.معرفة الطالب لمميزا .1
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الل قدرة الطالب على التعامل مع الكائنات الطبيعياة مان حولاه و طريقاة برمجتهاا مان خا .2

Classes  وObjects و تمييزها  

ق باه فاي لغاة جافاا و و ماا يتعلا   Inheritanceقدرة الطالب على فهام طبيعاة التاوارث   .3

 كيفية تطبيقه بين كائنين.

 

 

 مهارات المكتسبة:ال

 تطوير برمجيات تعتمد على مفهوم البرمجة الهدفية. -1

شاف تطوير برمجيات تحاكي تطبيقات عملية حياتية يعيشها الطالاب مثال دليال الهااتف, ك -2

 .معلومات طالب, كشف معلومات موظفين, كشف طلبيات

 

CMMT603- تطوير تطبيقات الهاتف النقال في األعمال 

 

ل لتحويال دراسة أساليب التسويق الحديثة  في مجال تطبيقاات الهااتف النقاايهدف هذا المساق إلى 

شاار هاذه األفكارإلى تطبيقات وبرامج لتحقيق األرباح. ومن ثم دراساة الطارق التاي تاؤدي إلاى انت

 التطبيقات في األسواق وزيادة اإلقبال عليها.

 محتوى المساق:

 تحليل المنتج وتقديم منتج منافس -1

 حماية الملكة الفكرية  -2

 مراجعة المنتج  -3

 (free productsالمنتجات الحرة) -4

 الفحص وسهولة االستخدام -5

 زيادة الوعي عن المنتج -6

 المهارات المكتسبة:

 التعرف على كيفية تحليل األفكار -7

 حماية المشروع واألفكار -8

 التعرف على أهمية المنتجات الحرة -9

 ستخدامالتعرف على طرق الفحص وتقديم منتج سهل اال -10

 

CMMT604- تصميم مواقع اإلنترنت للمحمول 

نترناات ايهاادف هااذا المساااق الااى التعاارف علااى المبااادئ األساسااية والتقنيااات الالزمااة لبناااء مواقااع 

ياة خاصاة بالهااتف النقاال، والتعارف علاى تقنياات تصاميم واجهاة المساتخدم ، والتعارف علاى كيف

 تتالءم مع حجم الشاشة.تصميم نماذج وشاشات خاصة بالهاتف النقال 

 محتوى المساق:

 دراسة معايير الوب المعروفة -1
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 Mobile Boilerplateو   Modernizrالتعامل مع  -2

 بناء صفحات انترنت على الهاتف النقال -3

 تصميم نماذج خاصة بالهاتف النقال -4

 scriptمن خالل  clientالتعامل مع جانب  -5

 ASP.NETو   PHPالتعامل مع جانب السيرفر من خالل بعض اللغات مثل  -6

 التعامل مع مستعرض الهاتف النقال ودراسة إمكانياته -7

 فحص الموقع على الهاتف النقال -8

 المهارات المكتسبة

 Mobile Boilerplateو   Modernizrأن يتعرف الطالب على  -1

 الهاتف النقال ان يتعرف الطالب على كيفية بناء صفحات بسيطة على -2

 ان يتعرف الطالب على كيفية تصميم نماذج الهاتف النقال -3

 و السيرفر  clientان يتعرف الطالب على كيفية التعامل مع كل من جانب  -4

 ان يتعرف الطالب على مستعرض الهاتف النقال -5

 ان يتعرف الطالب على أسس وتقنيات فحص المواقع على الهاتف النقال -6

 

CMMT605- ة المستخدمتصميم واجه 

متعلقااة يهاادف هااذا المساااق إلااى أن يتعاارف الطالااب علااى المعااايير الحاليااة والمنهجيااات الجدياادة ال

، وتحدياد بتصميم واجهة المستخدم للهواتف النقالة مع األخذ بعين االعتباار حجام الشاشاة الصاغير

وفحصاها الطرق لدراسة حاجاات المساتخدم، ومان ثام تحويال هاذه الحاجاات إلاى تصااميم واقعياة 

 لضمان مالئمتها للمستخدم.

 محتوى المساق:

 أساسيات تصميم واجهة المستخدم  -1

 وعرض النصوص والصور viewsالتعامل مع  -2

 لجمع بيانات المستخدم viewsتصميم  -3

 Fragmentsو ViewGroupالتعامل مع  -4

 إضافة الرسومات والمصادر -5

 إنشاء القوالب واألنماط -6

7- CSS, HTML5 and PHP,Android 

 المهارات المكتسبة:

 ان يتعرف الطالب على أساسيات تصميم واجهة المستخدم -1

 viewsان يتعرف الطالب على كيفية التعامل مع  -2

 لجمع البيانات viewsأن يبني الطالب  -3

 Fragmentو  ViewGroupأن يتعرف على  -4

 إضافة الرسومات والمصادر -5

 إنشاء القوالب واألنماط -6

 لبناء واجهة المستخدم للهاتف النقال. CSS, HTML5 and PHP, Androidاستعمال  -7
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CMMT606– 1تطوير تطبيقات ابل 

(، apple ios platformعباارة عان مسااق أولاي لتطاوير تطبيقاات تعمال علاى بيئاة ابال )

لنقاال والمكونات األساسية لتطبيقاات الهااتف ا iosحيث يهدف هذا المساق إلى التعرف على 

خدم الخاااص باباال، واالسااتفادة ماان بيئااة التطااوير لبناااء تطبيقااات تنفااذ مياازات واجهااة المساات

 ووظائفها.

 

 محتوى المساق:

 iosخصائص  -8

 ModelView-Controller Design Paradigmالتعامل مل مع  -9

10- Objective-C 

11- Views (View Life Cycle) 

12- Custom view 

 المهرات المكتسبة:

 ان يتعرف الطالب على نظام التشغيل الخاص ب ابل  -1

 MVCان يتعرف الطالب على  -2

 Objective-Cان يتعرف الطالب على  -3

 viewsان يتعرف على  -4

 

CMMT607– 2تطوير تطبيقات ابل 

ا (، حيث يهادف هاذapple ios platformمساق ثاني لتطوير تطبيقات تعمل على بيئة ابل )

التعاارف علااى ادخااال مياازات لتحسااين وظااائف الهاااتف النقااال، ونشاار تطبيقااات  المساااق إلااى

 الهاتف النقال.

 محتوى المساق:

1- Controllers, Controllers of Controllers 

2- Handling Gestures 

3- Persistent Storage 

4- Blocks and Multithreading 

5- Advanced Service 

6- Uploading to the App Store 

 المكتسبة:المهارات 

 Controllers, Controllers of Controllersان يتعرف على  -7

 Handling Gesturesان يتعرف على  -8

 Persistent Storageان يتعرف على  -9
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 Blocks and Multithreadingان يتعرف على  -10

 App Storeالنشر على  -11

 

CMMT608 – خدمات الوب 

 SOAP, RESTالمختلفاة مثال يهدف هذا المساق إلاى اساتخدام برتوكاوالت خادمات الاوب 

and WDSL  واستخداماتها في تطبيقات الهااتف النقاال. كاذلك فاان الطالاب سيساتخدم لغاات

 البرمجة لتحليل وإنشاء خدمات الوب.

 محتويات المساق:

 ,web services :SOAP, WSDL, UDDI,SOA, web servicesماا هاي  -1

business model, web services enhancement (WSE) and web 

services framework (WCF ) 

 .web servicesأساسيات -2

 ASP.NET web servicesتطوير  -3

4- Web services client 

 Web servicesالنموذج البرمجي إلى -5

6- XML serialization 

 Web servicesالوصول للبيانات من خالل  -7

8- WSE and Web Services Security 

 المهارات المكتسبة:

 Web servicesالتعرف على مفهوم  -1

 NET.مان خاالل اساتخدام  Web servicesالحصول على خبارة عملياة فاي إنشااء -2

Framework and Visual Studio. 

 XML, SOAP andوالتاي تشامل  web servicesالحصول على خبرة في بنااء  -3

WSDL. 

 WSEاستخدام  -4

 web services األمن  -5

 

CMMT609 – النقال نظم تشغيل الهاتف 

بينهاا.  إلى التعرف على نظم التشغيل المستخدمة في الهاتف النقاال والفارق يهدف هذا المساق

لنقاال. اوالتعرف كذلك على معماريتها وإدارة البيانات والمهام واالتصاال فاي أجهازة الهااتف 

 ودراسة وسائل األمن في أنظمة تشغيل الهاتف النقال.

 محتويات المساق:
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9- ARM and Thumb instruction set architectures 

1- Bus, memory and I/O architectures 

2- Architecture of popular Mobile Operating systems 

3- Task management in Mobile Operating system 

4- Mobile File Systems 

5- Communication of Mobile Operating System 

6- Security of Mobile Operating System 

 

 

 :المهارات المكتسبة

 arm and thumbالتعرف على أوامر -1

 التعرف على الذاكرة والنواقل واإلدخال واإلخراج -2

 التعرف على إدارة المهام في الهاتف النقال -3

 التعرف على االتصال في الهاتف النقال -4

 التعرف على امن أنظمة التشغيل في الهاتف النقال -5

 

CMMT610 – 1ت االندرويد تطوير تطبيقا  

لتعرف تطوير تطبيقات تعمل على بيئة االندرويد. حيث يهدف هذا المساق لالمساق األول في 

يئااة علااى بيئااة االندرويااد والمكونااات األساسااية لتطبيقااات االندرويااد، والتعاارف أيضااا علااى ب

 تطوير تطبيقات تتناسب مع واجهة المستخدم ووظائفها.

 محتويات المساق:

1- Introduction to Android 

2- Application Structure 

3- Emulator-Android Virtual Device 

4- Basic user interface design 

5- Preferences 

6- Menu 

7- Intents 

 المهارات المكتسبة:

 التعرف على بيئة اندرو يد -1

 التعرف على هيكلية تطبيقات اندرو يد -2

 بناء شاشة المستخدم -3

 بناء القوائم  -4
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 Intentالتعرف على  -5

 

CMMT611 – 2ت االندرويد تطوير تطبيقا 

ات المسااق الثااني فااي تطاوير تطبيقاات االندرويااد. حياث يهادف إلااى التعماق فاي اسااتخدام أدو

 تطوير تطبيقات االندرويد. وبناء تطبيقات عملية ونشرها في المتجر.

 محتويات المساق:

1- Advance user interface design 

2- Tabs and Tab Activity 

3- Styles & Themes 

4- Content Providers 

5- android Debug Bridge (adb) tool 

6- Linkify 

7- Adapters and Widgets 

8- Notifications 

9- Publish your application on googleplay 

 المهارات المكتسبة:

 الحصول على مهارات متقدمة في تصميم شاشة المستخدم -1

 themesو   stylesالتعرف على  -2

 notificationsالتعرف على  -3

 نشر التطبيق -4

CMMT612– Objective-C for apple application 

 تطوير تطبيقات ابل. المستخدمة في object – cيهدف هذا المساق إلى التعرف على لغة 

 

 محتويات المساق:

 X-codeتنصيب  -1

 الذاكرة والمؤشرات -2

3- Objects 

 object – cأساسيات -4

5- Basic controls 

 MVCتصميم تطبيقات باستخدام  -6

7- Views and drawing 

 المهارات المكتسبة:
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 X-codeالتعرف على كيفية تنصيب  -1

 object –cالتعرف على خصائص  -2

 basic controlالتعامل مع  -3

 في تصميم التطبيقات MVCاستخدام  -4

 drawingو  viewsالتعامل مع  -5

 

CMMT613 - لنقالامن أجهزة الهاتف ا 

ى يهاادف هااذا المساااق إلااى التعاارف علااى الثغاارات فااي أجهاازة الهاااتف النقااال، والتعاارف أيضااا علاا

ناع ت التاي تمالتقنيات المستخدمة لتقليل هذه الثغرات. باإلضافة إلى دراسة مبادئ تصميم التطبيقاا

 وصول المهاجمين إلى الهاتف النقال.

 

 محتويات المساق:

 مقدمة إلى امن الهاتف النقال -1

 تطوير إستراتيجية إلى أمن الهاتف النقال -2

 حماية أجهزة الهاتف النقال -3

 امن البيانات -4

 تطبيقات آمنهتطوير  -5

 المهارات المكتسبة:

 التعرف على استراتيجيات األمن في الهاتف النقال -6

 التعرف على وسائل امن الهاتف النقال -1

 التعرف على كيفية الحفاظ على امن البيانات -2

 التعرف على كيفية بناء استراتيجيات آمنه -3

CMMT614–الهاتف النقال والحوسبة السحابية 

 

الحوسابة  ربط تطبيقات الهاتف النقال سواء تطبيقاات ابال أو االندروياد ماعيهدف هذا المساق إلى 

 (.cloud servicesالسحابية. وبناء تطبيقات تعمل كخدمات السحابة )

 

 محتويات المساق:

 مقدمة في الحوسبة السحابية -1

 مقدمة في الحوسبة السحابية للهاتف النقال -2

 مبادئ الحوسبة السحابية للهاتف النقال -3

4- Mobile Cloud Security Framework 

 البنية التحتية وخدمات الهاتف النقال في الحوسبة السحابية -5

6- Technology Foundation for Mobile Cloud Computing 

7- Mobile Cloud-based Systems Engineering 
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8- Enabling Mobile Cloud Technologies 

 المهارات المكتسبة:

 التعرف على مفهوم الحوسبة السحابية -9

 التعرف على مفهوم الحوسبة السحابية في الهاتف النقال -1

 التعرف على أساسيات الحوسبة السحابية في الهاتف النقال -2

CMMT615– التدريب الميداني 

يهاادف هااذا المساااق إلااى تاادريب الطااالب فااي المؤسسااات وشااركات البرمجااة ماان اجاال اسااتخدام 

عان  حياث يقاوم الطالاب بتقاديم تقااريروتطبيق معلوماتهم وما تم دراسته في مساقات التخصاص. 

 المهام التي قام بها والمهارات التي اكتسبها خالل فترة التدريب.

CMMT616– المشروع 

ات يهدف هذا المسااق إلاى تعزياز مهاارات الطالاب واساتخدام األسالوب العلماي فاي جماع المعلوما

الل خاكفرياق، وذلاك مان وتحليها وتصميمها وبرمجتها واختبارهاا وتوثيقهاا. وتنمياة روح العمال 

 بل.اتطوير تطبيق للهاتف النقال باستخدام احد أنظمة موبايل سواء أكان نظام اندرو يدأم 

 النظام التعليمي المتبع في البرنامج:

 مادة والتاينظام الدراسة: سيكون نظام الدراسة المتبع في هذا البرنامج نظام الساعة المعت -1

قات المطروحاة، ومان المتوقاع أن يادرس ستضمن نظاري وعملاي لكال مسااق مان المساا

 الطالب ويتدرب أربعة فصول إلتمام هذا التخصص.

ون االمتحانات والتقييم: سيتم تقيايم الطالاب خاالل الفصال مان قبال مادرس المسااق وساتك -2

انين . علاى أن يتقادم الطالاب بامتحا50وعالماة النجااح  100العالمة القصوى للتقييم مان 

متخصااص علااى األقاال وامتحااان نهااائي فااي نهايااة الفصاال نظااري وعملااي فااي كاال مساااق 

 .وستترك إلية تنفيذ االمتحانات لمدرس المساق

 

 

 تعليمات القبول في جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا 

ي كل فابهم يحدد مجلس الجامعة قبل بداية كل عام دراسي أعداد الطلبة الذين يمكن استيع -1

 كلية وبرنامج.

 .ايير القبول التي يقرها مجلس التعليم العالي في الوزارةتلتزم الجامعة بمع -2

يتم قبول الطلبة المتقدمين للجامعة تنافسياً حسب معدل الطالب في الثانوية العامة ومعايير  -3

أن يكون معدل الطالب في اخرى تحددها لجنة القبول وجهات اخرى في الجامعة، ويجب 

لذي يقره مجلس التعليم العالي وينسجم فرع الثانوية العامة ال يقل عن الحد األدنى ا

 الثانوية العامة مع البرنامج الذي سيلتحق به المتقدم حسب تعليمات مجلس التعليم العالي.

اعداد ويتم تحديد معدل الثانوية )الحد األدنى( لكل برنامج مطروح من الجامعة بناء على 
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وعليه يتغير المعدل التنافسي في كل المتقدمين بطلبات االلتحاق المبدئية لذلك البرنامج 

 عام وهو غير ثابت.

" بعد IB, SAT, CAT, GCيتم قبول الطلبة من حملة شهادة "بجروت" وشهادات " -4

دل ما يعا ل الىمعادلتها من وزارة التعليم العالي وتحويل عالماتها داخليا من دائرة القبو

 المعايير عليها.عالمات الثانوية العامة الفلسطيني، ومن ثم تطبيق 

سنوات ..... التقادم: ان ال يكون قد مر على الحصول على شهادة الثانوية العامة اكثر من -5

 لجميع الكليات.

 مواعيد تقديم طلبات االلتحاق تحدد كل عام. -6

 التعليمات قابلة للتعديل سنويا من الجهات المختصة في الجامعة.

 

 :المكتبة وكتبها ومجالتها

ن قواعد مبها العديد  مكتبة رقمية (ZUST) الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا سيكون لدى جامعة

 البيانات اإللكترونية. نحن على تواصل ببعضها مثل:

ت يبلغ اشتراكها السنوي والمتخصصة  في الهندسة وااللكترونيا  IEEEقاعدة  -1

 دوالر. 28000حوالي 

اشتراكها السنوي  يبلغ والمتخصصة في  عدة مجاالت  EBSCOوقاعدة    -2

 دوالر. 9000

جارة واالعمال، فلها ثالث والمتخصصة في االدارة والت  EMERALDوقاعدة   -3

مستويات: مستوى صغير الحجم، مستوى متوسط الحجم، ومستوى كبير الحجم 

 .دوالر.  طبعا المستويات االخرى اقل سعرا 12000والذي اشتراكه السنوي 

 تطلب رسوم   بل مجاني مثل:ات ال بعض قواعد البيان -4

 IMF ((International Monitoring Fund)  وتتبع للبنك الدولي. و 

Royal Society   ،ومتخصصه بالفيزياء وما حولها من تخصصات ذات صلة

 . Oxford Dictionaryومتخصصة في االحياء وما حوله. و  Biooneو

، وتشمل EIFL (Electronic Information for Libraries)هناك مؤسسة   -5 

 دولة. فلسطين عضو فيها  وتعمل  هذه 47مكتبة من  2000في عضويتها حوالي 

احثين ل البالمؤسسة على اقناع قواعد البيانات المختلفة بأن يكون محتواها مفتوح لك

 او شبه مجاني بتكلفة قليلة.  open accessواالكاديميين مجانا 

 

و  2018عالوة على ذلك ، تم شراء مئات الكتب والكتب المدرسية مان معاارض القااهرة للكتااب 

علااوم . وكااان التركيااز علااى الكتااب المتعلقااة بااالبرامج األكاديميااة المتوقعااة فااي جامعااة ال2019

 والتكنولوجيا. 

 

 


