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28/1/2013  

2014/2015  
 قسم علم الحاسوب

كلية الملك عبد اهللا الثاني 
 لتكنولوجيا المعلومات

 الجامعة االردنية

  )1ملحق رقم (
  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس

  في
  علم الحاسوب

 

  البكالوريوس في علم الحاسوب.ة): ـ(بالعربي اسم الدرجة العلمية
 B.Sc. in Computer Scienceة): اسم الدرجة العلمية (باإلنجليزي

  

  مكونات الخطة: - أ
) ســاعة معتمــدة موزعــة 132تتكــون الخطــة الدراســية لدرجــة البكــالوريوس فــي علــم الحاســوب مــن (

  على النحو اآلتي:
  الساعات المعتمدة  نوع المتطلب  التسلسل

 27  متطلبات الجامعة  أوال

  24  متطلبات الكلية  ثانيـا
  81  متطلبات التخصص  ثالثـا

  132  المجموع  
  

  رموز األقسام: -ب 
  

  القسم  الرمز
  علم الحاسوب  1
  أنظمة المعلومات الحاسوبية  2
  أنظمة معلومات األعمال  3
  معلومات األعمال تكنولوجيا 4
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  رموز المجال* :  -ج
  

رمز 
  المجال

  
  عنوان مجال التخصص

رمز 
  المجال

  
  عنوان مجال التخصص

  تطبيقات  5  عام  0
  بياناتاألنظمة الموزعة وتراسل ال  6  اتلغ  1
  النظم تطوير  7  نظم المعلومات وادارتها  2
  موضوعات متخصصة  8  مكونات مادية وبنى اساسية   3
  موضوعات خاصة ومشروع  9  بنى نظرية  4

  
  

  *مدلول رقم المادة:
  

3 3 2 01 19 
  

  
  الكلية             القسم    المستوى     المجال              التسلسل  

  
  1تراكيب البيانات          1901233مثال:       
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 تي:ساعة معتمدة موزعة على النحو اآل)  27( أوًال: متطلبات الجامعة: 

  ) ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية: 12متطلبات الجامعة اإلجبارية: (  -أ
   

الساعات المعتمدة  رقم المادة اسم المادة

 1501100 االتصال باللغة العربية مهارات  3

 1502100 مهارات االتصال باللغة االنجليزية  3

 2200100 العلوم العسكرية 3

 2300100 التربية الوطنية 3

  

 اد التالية:) ساعة معتمدة يختارها الطالب من المو  15متطلبات الجامعة االختيارية: (  -ب
الساعات المعتمدة  دةالرقم الما اسم المادة

 0305100 البيئة  3

 0342100 العلم والمجتمع 3

 1904100 التواصل االجنماعيشبكات  3

 0401100 الثقافة اإلسالمية 3

 0402100 نظام اإلسالم 3

 5151000 مبادئ في الصحة العامة  3

 0603100 مبادئ تغذية االنسان 3

 0641100 الزراعة المنزلية 3

 0710100 االسعاف االولي 3

 0807100 مدخل الى علم المكتبات والمعلومات 3

 0905100 مبادىء في السالمة العامة 3

 0905101 صناعات أردنية  3

 1032100 حقوق اإلنسان  3

 1041100 الثقافة القانونية  3

 1132100 الرياضة والصحة 3

 1601105 مهارات ادارية  3

 1607100 االقتصاد السياسي العالمي  3

 2001100 وق الفنيالتذ 3

 2200103 جنبيةاأل   لغةال 3
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 2301100 الكتابة االبداعية 3

  2302102 نسانيةاإل رةحضاال 3
 1052100  القدسمدينة   3

 1605100  مقدمة في التجارة اإللكترونية  3

 2302104 تاريخ االردن وفلسطين  3

 2303100 المنطق والتفكير الناقد 3

 2304100 جغرافية األردن 3

 2305100 مدخل الى علم االجتماع 3

 2307100 مبادئ علم النفس  3

 2308100 مبادئ علم السياسة  3

 2601100 اثار األردن 3

 2701100 مبادئ العمل االجتماعي 3

  
  

  
 .ةساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتي)  24( ثانيًا: متطلبات الكلية: 

   عة معتمدة وتشمل المواد التالية:) سا 24( متطلبات الكلية اإلجبارية:  -أ 
   

 المتطلب السابق
الساعات 
 المعتمدة

 رقم المادة  اسم المادة نظري عملي

 0301101 1-تفاضل وتكامل 3 - 3 -

 1901101 رياضيات منفصلة 3 - 3  -

  أو 1901098
1902099 

المهارات الحاسوبية للكليات العلمية 3 - 3 1931102 

 1901233  1-بياناتتراكيب ال 3 - 3 1931102

 1902202 التوثيق وأخالقيات الحاسوب  3 - 3 1904101

  1902223 مقدمة في نظم قواعد البيانات 3 - 3 1901233
 1904101 اساسيات تكنولوجيا المعلومات 3 - 3 -

 1904121 1 -تطوير تطبيقات الويب  3 - 3 1904101

 1900010  الحياة الجامعية ومهارات أخالقيات      0 -

   
   

 : ال يوجدمتطلبات الكلية اإلختيارية-ب     
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  ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي: )81( متطلبات التخصص:ثالثا: 
  ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية: )69متطلبات التخصص اإلجبارية: (-أ      

  

  اسم المادة  رقم المادة
  الساعات  األسبوعية الساعات

  المعتمدة
  لسابقالمتطلب ا

  عملينظري    
  1901101  3  -  3  المنطق الرقمي  1901204
  1901233  3  -  3  2-تراكيب البيانات  1901234
  1901233  3  -  3  تقنيات واساليب البرمجة  1901237
  1901237  3  -  3  البرمجة بلغات خاصة  1901238
   1901101  3  -  3  نظرية الحسابات  1901241
  1901204  3  -  3  تنظيم الحاسوب  1901322
  1901233  3  -  3  نظرية الخوارزميات   1901341
   0301101  3  -  3  التحليل العددي  1901351

 1931102+  
  أو متزامن

  1901234  3  -  3  النمذجة و المحاكاة  1901353
  1901233  3  -  3  الرسم بالحاسوب  1901359
 1901233  3  -  3  1– شبكات الحاسوب  1901362

 1901322  3  -  3  النظم برمجة وادارة  1901376

  1901362  3  -  3  برمجة الشبكات  1901442
1901238+    

    1901362  3  -  3  سرية الحاسوب  1901463
  1901322  3    3  المعالجة المتوازية   1901464
1901341  3  -  3  النظم الموزعة  1901466

1901442+  

 أو متزامن
  1901241  3  -  3  لبرمجةاتصميم و تنفيذ لغات   1901471
  1901241  3  -  3  بناء المترجمات  1901472
  1901233  3  -  3  نظم التشغيل   1901473
  ساعة 90  0  -  -  1-مشروع  1901496
  1901496  3      2-مشروع  1901497
  ساعة 90  0  أسابيع 6  التدريب  1901498
  -  3  -  3  مبادئ االحصاء  0301131
  1901233  3  -  3  الذكاء االصطناعي  1902342
   1902223  3  -  3  هندسة البرمجيات فيمقدمة   1902371
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اد ســـاعة معتمـــدة يختارهـــا الطالـــب مـــن بـــين المـــو  )12متطلبـــات التخصـــص االختياريـــة: (  -ب

  اآلتية:
  

  رقم المادة
  

الساعات   الساعات األسبوعية  اسم المادة
  المعتمدة

المتطلب 
  عملي  نظري  السابق

  1901341  3  -  3  نظرية البيان  1901443
  1901322  3  -  3  أداء نظم الحاسوب  1901446

0301131+  
  أو متزامن

  1901359  3  -  3  تمييز األنماط  1901452
  1901359  3  -  3  التمثيل الصوري للمعلومات  1901457
  1901233  3  -  3  برمجيات معتمدة  1901459
  1901362  3  -  3  2-شبكات الحاسوب  1901461
 1901362  3  -  3  شبكات تعدد الوسائط  1901467

 1901362  3  -  3  الشبكات الالسلكية المتنقلة  1901469

  1901473  3  -  3 نظم التشغيلبرمجة    1901475
1901237+  

  1901233  3  -  3  موضوعات خاصة  1901494
  1901359  3  -  3  تفاعل االنسان مع الحاسوب  1902353
  1901359  3  -  3  معالجة الصور الرقمية  1902454
  1902223  3  -  3  النظموتصميم تحليل   1902474
  0301131  3  -  3  بحوث العمليات  1904341
  1904121  3  -  3  2-تطوير تطبيقات الويب  1904353

1902223  
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  :ساعة معتمدة) 9متطلبات إجبارية عامة (

  

  رقم المادة
  

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة

  -  0  إمتحان الكفاءة اللغوية في اللغة العربية  1501098
  1501098  3  اللغة العربية االستدراكية  1501099
إمتحـــــــــان الكفـــــــــاءة اللغويـــــــــة فـــــــــي اللغـــــــــة   1502098

  اإلنجليزية
0  -  

  1502098  3  اللغة اإلنجليزية االستدراكية  1502099
  -  0  خدمة المجتمع  1900150
  -  0  إمتحان مهارات الحاسوب  1901098
 1901098  3  مهارات الحاسوب االستدراكي  1902099
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 المواد التي يطرحها قسم علم الحاسوب
  

 رقم المادة

  
 اسم المادة

 الساعات الساعات األسبوعية
 المعتمدة

  
  عملي  نظري المتطلب السابق

  -  3  -  3  رياضيات منفصلة  1901101
  1902099أو  1901098  3  -  3  للكليات العلمية يةحاسوبالمهارات ال  1931102
  1901101  3  -  3   المنطق الرقمي  1901204
  1901237  3  -  3  البرمجة بلغات خاصة  1901238
  1931102  3  -  3  1-تراكيب البيانات  1901233
  1901233  3  -  3  2-تراكيب البيانات  1901234
  1901233  3  -  3  تقنيات واساليب البرمجة   1901237
  1901101  3  -  3  نظرية الحسابات  1901241
  1901204  3  -  3  تنظيم الحاسوب   1901322
  1901233  3  -  3  نظرية الخوارزميات   1901341
  1931102  3  -  3  عدديالتحليل ال  1901351

0301101+  
  أو متزامن

  1901234  3  -  3   النمذجة و المحاكاة   1901353
  1901322  3  -  3  نظموادارة البرمجة   1901376
  1901233  3  -  3  الرسم بالحاسوب  1901359
  1901233  3  -  3  1-شبكات الحاسوب  1901362
  1901341  3  -  3  نظرية البيان  1901443
  1901362  3  -  3  برمجة الشبكات  1901442

1901238+  
  1901322  3  -  3  أداء نظم الحاسوب  1901446

0301131+  
  أو متزامن

  1901359  3  -  3  تمييز األنماط  1901452
  1901359  3  -  3  التمثيل الصوري للمعلومات   1901457
  1901233  3  -  3  معتمدة برمجيات  1901459
  1901362  3  -  3  2-شبكات الحاسوب  1901461
  1901362  3  -  3  سرية الحاسوب  1901463
  1901322  3  -  3  المعالجة المتوازية  1901464
  +1901341 1901442  3  -  3  النظم الموزعة  1901466

  أو متزامن
  1901362  3  -  3  شبكات تعدد الوسائط  1901467
  1901362  3  -  3  السلكية المتنقلةالشبكات ال  1901469
  1901241  3  -  3  تصميم و تنفيذ لغات البرمجة  1901471
  1901241  3  -  3  بناء المترجمات  1901472
  1901233  3  -  3  نظم التشغيل   1901473
 1901237  3  -  3 برمجة نظم التشغيل  1901475

+1901473 
  1901233  3  -  3  موضوعات خاصة  1901494
  ساعة 90  0  -  -  1مشروع  1901496
  1901496  3  -  -  2مشروع  1901497
  ساعة  90  0  أسابيع 6  التدريب  1901498
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 لقسم علم الحاسوباالسترشادية  الخطة

  
 السنة األولى

  الفصل الثاني  الفصل األول

الساعات   اسم المادة  رقم المادة
الساعات   اسم المادة  رقم المادة  المعتمدة

  المعتمدة
  3  مبادى االحصاء  0301131  3  1-التكاملالتفاضل و   0301101
المهارات الحاسوبية للكليات   1931102  3  رياضيات منفصلة  1901101

 (++C)العلمية 

3  

  3  1-تطوير تطبيقات الويب  1903121  3  تكنولوجيا المعلوماتاساسيات   1904101
  3  متطلب جامعة    3  متطلب جامعة  

  3  متطلب جامعة        

            
    12      15  

  
 سنة الثانيةال

  الفصل الثاني  الفصل األول

  اسم المادة  رقم المادة
الساعات 
  اسم المادة  رقم المادة  المعتمدة

الساعات 
  المعتمدة

  3  تقنيات وأساليب البرمجة  1901237  3  المنطق الرقمي  1901204
  3  الرسم بالحاسوب  1901359  3 1-تراكيب البيانات   1901233
  3  نظم قواعد البياناتمقدمة في   1902223  3  الحاسوبالتوثيق واخالقيات   1902202
  3  2-تراكيب البيانات  1901234  3  نظرية الحسابات  1901241

  3  متطلب تخصص اختياري    3  جامعةمتطلب   
  3  متطلب جامعة    3  متطلب جامعة  
    18      18  
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 السنة الثالثة
  

  الفصل الثاني  الفصل األول
  

  رقم المادة
  

ات الساع  اسم المادة
  المعتمدة

  

  رقم المادة
  

الساعات   اسم المادة
  المعتمدة

  3  نظرية الخوارزميات  1901341  3  تنظيم الحاسوب   1901322
  3  برمجة وٕادارة النظم  1901376  3  النمذجة والمحاكاة   1901353
  3  الذكاء االصطناعي  1902342  3  1-شبكات الحاسوب  1901362
  3  مقدمة في هندسة البرمجيات  1902371  3  البرمجة بلغات خاصة  1901238
  3  متطلب تخصص اختياري    3  التحليل العددي  1901351

  3  متطلب جامعة    3  متطلب تخصص اختياري  

    18      18  
  
  

 السنة الرابعة
  
  

  الفصل الثاني  الفصل األول

  اسم المادة  رقم المادة
الساعات 
  المعتمدة

  اسم المادة  رقم المادة
الساعات 
  المعتمدة

  3  النظم الموزعة  1901466  3  برمجة الشبكات  1901442
  3  بناء المترجمات  1901472  3  تصميم وتنفيذ لغات البرمجة  1901471
  3  المعالجة المتوازية   1901464  3  سرية الحاسوب  1901463
  3  2-مشروع  1901497  3  نظم التشغيل   1901473
  3  متطلب تخصص اختياري    0  1-مشروع   1901496
  3  متطلب جامعة    0  يبالتدر   1901498

        3  متطلب جامعة  
    15      18  
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 قســـم علـــم الحــــاسوب 
 وصف المــــــواد

  

  
  يوجد)(المتطلب السابق ال                                       الرياضيات المنفصلة  1901101

المنطـــق اإلقتراحـــي ،  يغطـــي المســـاق المكونـــات الرياضـــية لعلـــم الحاســـوب، المواضـــيع المغطـــاة تشـــمل:
المنطق اإلسنادي، المنطـق الرياضـي ، طـرق اإلثبـات ، اإلسـتقراء الرياضـي ، نظريـة المجموعـة ، نظريـة 

، اإلقترانــــات ، العالقــــات و خصائصــــها ، أساســــيات  متسلســــالتاألعــــداد، المصــــفوفات، المتتاليــــات و ال
  نظرية البيان ، و الشجرة.

  
  )1902100(المتطلب السابق            ات العلمية         المهارات الحاسوبية للكلي1931102

ار؛ ؛ أساسيات أدوات البرمجة: المتغيرات وتسميتها؛ أنواع البيانات؛ جمل التكـر ++Cمبادئ البرمجة بلغة 
لغة  ب، تطبيقات ،التعامل مع الملفات التتابعيهاالختيارات؛ القرارات؛ المصفوفات؛ الدوال ؛ سالسل الحروف

C++تدريب على وظائف أسبوعية في المختبر.، ال  
  

)1901101(المتطلـــب الســـابق                                           المنطـــق الرقمـــي1901204
       

ياريــة أنظمــة العــد، الجبــر البــولي والبوابــات المنطقيــة: النظريــات والخــواص، الــدوال البووليــة، األشــكال المع
لترميــز اوخــرائط كــارنو؛ دوائــر المنطــق التوافقيــة: الجــامع والطــارح، دائــرة  والبيانيــة؛ تبســيط الــدوال: بــالجبر

لجــامع وفكـه، المرسـل المتعـدد، ذاكـرة القـراءة فقـط؛ الـدوائر التتابعيـة: النطاطـات، المسـجالت، العـدادات، وا
 التسلسلي.

  
  )  1901237(المتطلب السابق                                  البرمجة بلغات خاصة:   1901238

رات؛ بيئــة برمجــة الكائنــات الموجهــة؛ بنــاء كتــل الكائنــات الموجهــة؛ اإلدخــال واإلخــراج؛ جمــل التكــرار، القــرا
لمتقدمة االدوال؛ المصفوفات و السالسل؛ تراكيب البيانات؛ التجريد و الكبسلة؛ المتغيرات المتقدمة؛ الدوال 

دة؛ الزائــد للــدوال و المعــامالت؛ االســتجابة المتعــدو برمجتهــا؛ األصــناف و الكينونــات؛ التــوارث؛ التحميــل 
  اإلستثناءات؛ الخيوط؛ الملفات؛ التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر.

  
  

  ) 1931102:                                      (المتطلب السابق 1تراكيب البيانات  1901233
التــوارث بــين االصــناف، القوالــب, أنــواع تراكيــب تصــميم الكائنــات الموجهة،االصــناف والكينونــات،  وتشــمل

ئف البيانــات؛ تجريــد و كبســلة البيانــات؛ الحزمه(الكومــه)؛الطابور؛ القائمــه المتالصــقة. التــدريب علــى وظــا
  أسبوعية في المختبر.
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  )1901233( المتطلب السابق                                        :2تراكيب البيانات  1901234
ل مــع ؤشــرات ،إدارة الــذاكرة وحجــز الــذاكرة الموســع، الــدوال االفتراضــية،الحمل االضــافي للــدوال، التعامــالم 

بطــه ؛ المشــاكل البرمجيــة، مكتبــة القوالــب القياســية،العمليات علــى البــت، الحــزم المترابطــه؛ الطــوابير المترا
ة؛ عامــــة؛ تنظــــيم الملفــــات المفهرســــاالســــتدعاء الــــذاتي؛ القــــوائم المترابطــــه، األشــــجار الثنائيــــة؛ األشــــجار ال

  المخططات: تمثيلها، استعراضها ؛ طرق البحث، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر.
  

  )1901233(المتطلب السابق               تقنيات وأساليب البرمجة  1901237  

مـــالت ، هيكلـــة المه جمـــع و الـــذاكرة( اإلخـــراج و اإلدخـــال و التخـــزين التـــزامن، و البرمجـــة خطـــوط تعـــدد
الملفـــــات، تيـــــارات اإلدخـــــال و اإلخـــــراج ، التسلســـــل) ، تقنيـــــات البرمجـــــة الدفاعيـــــة (معالجـــــة األخطـــــاء ، 

اإلســـتثناءات ، التوكيـــدات ، مســـاعدات التصـــحيح )، اإلتجاهـــات الحديثـــة فـــي البرمجـــة ( الوظيفيـــة أو/و  
 ، استراجيات و تقنيات الضبطالمخطوطة)، فحص البرامج 

  

 )1901101لمتطلب السابق (ا                                       نظرية الحسابات     1901241

خ؛ المجموعات؛ العالقات و اللغات؛ االتومات التلقائية المحـددة و غيـر المحـددة؛ االنغـالق و نظريـة الضـ
الحـرة؛ اللغات والمصطلحات المنتظمة؛ قواعد النصوص الحرة: اللغات المنتظمة واللغـات ذات النصـوص 

 ؛ ماكنـة تـورنج جمـع ماكنـات تـورنج ونمـوذج (LL1) االتوماتا ذات المكدسات، االنغـالق، التحقـق، قواعـد
  . NPو P الماكنة، أمثلة، مقدمة للمسائل من نوع

  
  

  )1901204(المتطلب السابق                                           تنظيم الحاسوب  1901322
وحدة  المكونات المادية؛ التعليمات: أشكالها، ترميزها، وأنواعها؛  كلية الحاسوب؛المفاهيم األساسية لهي

 التنفيذ: بناء المسجالت، وحدة الحساب والمنطق، خوارزميات الضرب والقسمة؛ وحدة التحكم؛ وحدة
 الذاكرة: العشوائية والكاش.

  
 )1901233 المتطلب السابق(                                     الخوارزميات نظرية   1901341

حليل تعريف الخوارزميات؛ طرق تصميم الخوارزميات؛ تحليل الخوارزميات: مفهوم العملية األساسية، مفهوم ت
؛ معادالت Big O, Big Omega, Big Thetaالحالة: األفضل، الوسطى، واألسوأ؛ تحليل التعقيد: رموز 

رسم هوم الزميات البحث األساسية؛ خوارزميات الفرز األساسية؛ مفالتكرار، وخوارزميات االستدعاء الذاتي؛ خوار 
 التخطيطي؛ خوارزميات الرسم التخطيطي.
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  )0301101+  1931102المتطلب السابق(                             التحليل العددي 1901351

 الجــذور:  التكــرار؛ لمعادلــة؛ طــرق التــدخل ول  يجــاد الجـذورإ  طـرق التمثيــل الحســابي؛ تحليــل األخطــاء؛

التفســير؛  الطــرق المباشــرة و غيــر المباشــرة ألنظمــة معــادالت خطيــة؛ حــل أنظمــة غيــر خطيــة؛ التقريــب و
أو  لغـات البرمجـة التكامالت و التفاضالت العددية؛ كتابة مجموعة برامج لتنفيذ الطرق العدديـة  باسـتخدام

  .لمختبروظائف أسبوعية في ا ، التدريب على MATLAB برمجيات مثل
  
  

  )1901234السابق  لبالمتط                                         (والمحاكاة النمذجة 1901353  

 دالمحاكــاة بالحاســوب، النمــاذج الحاســوبية للمحاكــاة، االعــداد العشــوائية، توليــد االعــدا مبــادئ ومفــاهيم

ة المنفصـلة، المحاكـا محاكـاة: اإلحـداثوالفحص، طرق مونتى كارلو، مقدمـة إلـى التوزيـع الـدالي، نمذجـة ال
نظريـــة نمذجـــة  المتصـــلة، التحقـــق والتـــيقن مـــن نمـــاذج المحاكـــاة ، تحليـــل المـــدخالت، تحليـــل المخرجـــات،

علـى وظـائف  الطوابير، تصـميم بـرامج المحاكـاة وكتابتهـا وفحصـها، تطبيقـات نموذجيـة للمحاكـاة. التـدريب
 .أسبوعية في المختبر

  
  )1901234المتطلب السابق (                                             اط:تمييز األنم  1901452

التطبيقـات  خوارزميـات تمييـز األنمـاط، تغطيـة المبـادىء النظريـة لتمييـز االنمـاط وذكـر بعـض مقدمـة فـي
 واالنسـان االلـي وتشـمل  االتمتـه تمييـز الحـروف والكـالم والوجـوه البشـرية وبعـض التطبيقـات االخـرى مثـل

لمجموعـــات ذات التوزيـــع الطبيعـــي، التعلـــيم ل دوال الفصـــل  فـــي اتخـــاذ القـــراريـــان المواضـــيع : نظريـــة بيز 
ئي العصبونية المتعددة الطبقات، الخوارزميات ذات البحـث العشـوا باشراف والتعليم بدون اشراف، الشبكات

  .ي المختبروظائف أسبوعية ف التدريب على .الجينية، االتوماتا الشبكية ، الخوارزميات
  

 )1901322 لمتطلـب السـابقا :                                     (الـنظم وٕادارةبرمجـة      1901376

المعتمـدة وغيـر المعتمـدة علـى االلـه، خيـارات (بـدائل)  مجمعات، الوظائف االساسية، الخصائص ؛مقدمة 
وغيــر \ت ، الخصــائص المعتمــدة الوظــائف االساســية، انــواع المحمــال :المحمــالت والرابطــات ؛التصــميم

: الوظـــائف )macroinstructionsالمـــاكروز( معـــالج ؛خيـــارات (بـــدائل) التصـــميم المعتمـــدة علـــى االلـــه،
 واإلفتراضـية، و بيئـات التنفيـذ،  مفـاهيم متقدمـة تتضـمن: اآلالت ؛بدائل)) االساسية، الخصائص، خيارات

  .المختبر فيالتدريب على وظائف أسبوعية   ؛جمع مهمالت الذاكرة
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 )1901233المتطلب السابق (                                        الرسم بالحاسوب:   1901359

مقدمة إلى أنظمة الرسـم، لمحـة عامـة عـن تطبيقـات الرسـومات الحاسـوبية, والمخرجـات األوليـة للرسـومات 
د، وواجهـــــة المســـــتخدم الرســـــومية الحاســـــوبية وخصائصـــــها, والتحـــــوالت الهندســـــية, والتمثيـــــل ثالثـــــي األبعـــــا

) وتطبيقاتهـا، إضـافة C++ )OpenGLوخصائصها، ومقدمة في برمجية مكتبة الرسومات المفتوحـة فـي
إلــــى لمحــــة عامــــة عــــن بــــرامج الرســــومات الحاســــوبية المشــــهورة مــــن خــــالل مشــــروع للمــــادة يغطــــي الرســــم 

  بالحاسوب ثالثي األبعاد.
  

  )1901233المتطلب السابق (                                     1-شبكات الحاسوب   1901362
ذا المساق يوضح المفاهيم الرئيسية والتقنيات األساسية فـي شـبكات الحاسـوب ويغطـي موضـوعات كثيـرة ه

فـــي الشـــبكات, منهـــا : مقدمـــة عامـــة: تطبيقـــات الشبكات،تصـــنيف الشـــبكات و أشـــكالها، طبقـــات الشـــبكة، 
وســــائط التراســــل، بروتوكــــوالت تخاطــــب الشــــبكات و هيكلتهــــا، طبقــــة ربــــط مقــــاييس كفــــاءة القنــــاة الناقلــــة، 

،طبقـة الشـبكة:  IEEEالبيانات: التقسيم، اكتشاف األخطاء و تصحيحها، الشبكات المحلية حسـب معـايير
،  ARP، بروتوكــول DHCP، تقســيم الشــبكات، بروتوكــول IP، العنونــة باســتخدام IPبروتوكــول االنترنــت 

، نقـل البيانـات الموثـوق و النافـذة  TCP، بروتوكـولUDP، طبقـة التراسـل: بروتوكـول ICMPبروتوكـول 
، DNS، طبقة التطبيقات : بروتوكول TCP، سيطرة التزاحم وتدفق البيانات في TCPالمنزلقة باستخدام 

. التدريب علـى وظـائف HTTP، االتصال الدائم و غير الدائم في HTTP، بروتوكول NATبروتوكول 
  ة في المختبر.أسبوعي

  
  )1901341(المتطلب السابق                                              نظرية البيان:     1901443

 ،DeBruijinو   Eulerمفهوم نظرية البيان، الرسم الموجه وغير الموجه، تمثيل الحاسوب للرسم، رسم 
، خوارزميــات  Kruscalخوارزميــات خوارزميــات المســار األقصر،األشــجار: خوارزميــات الجســر األقــل: 

بحــث العمــق أوال للــريم الموجــه وغيــر الموجــه، تطبيقــات بحــث العمــق أوال، التــدفق األقصــى للشــبكة ، رســم 
NP-Completenessشكلة البائع المتجول.: تلوين الرسم، المجموعة المستقلة الكبرى، م  

  
 )1901238+  1901362طلب السابق (المت                    برمجة الشبكات:         1901442

ينــاقش هــذا المســاق الجوانــب العمليــة فــي برمجــة الشــبكات باســتخدام لغــة برمجــة مثــل جافــا او ســي شــارب 
ويتضــمن: عنــاوين اإلنترنــت، تيــارات البيانــات، التسلســل،معالجة اإلســتثناءات، بروتوكــول مخطــط بيانــات 

يانات، إرسـال و إسـتقبال حـزم مخططـات بيانـات المستخدم، حزم مخططات البيانات، مقبس مخططات الب
المستخدم، بناء تطبيق خادم/مخدوم باستخدام بروتوكول مخطـط بيانـات المسـتخدم، بروتوكـول الـتحكم فـي 
اإلنتقـــال: مقـــابس بروتوكـــول الـــتحكم فـــي اإلنتقـــال،  مقـــابس الخـــادم، بنـــاء تطبيـــق خادم/مخـــدوم باســـتخدام 

لتطبيق بيقات متعددة الخطوط، المزامنة، تنفيذ بروتوكوالت لتطبيقات، ابروتوكول التحكم في اإلنتقال، التط
  .في المختبر في كل محاضرة ضمن المساق
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  ) 0301131+1901322 (المتطلب السابق              أداء نظم الحاسوب :            1901446

مؤشرات، خصائص أداة قياس مفهوم أداء نظم الحاسوب، مفهوم أداة قياس أداء نظم الحاسوب و برامج ال
أداء نظــم الحاســوب الجيــدة، تلخــيص البيانــات: األداء المتوســط والتغيــر، األخطــاء الكميــة فــي التجــارب، 
ــــى نظريــــة ــــة: مقدمــــة إل ــــى المحاكــــاة، النمــــاذج التحليلي ــــه، مقدمــــة إل ــــاس وتقنيات ــــدائل،أدوات القي ــــة الب  مقارن

 ات و عمل لمحات جانبية للبرامجالطوابير.التطبيق في المختبر: تجريب برامج المؤشر 
  
  

  )1901359المتطلق السابق (            التمثيل الصوري للمعلومات    1901457
التمثيــل الصــوري للمعلومــات هــو علــم يهــتم باكتشــاف التراكيــب المتضــمنة باالعتمــاد علــى تمثيــل البيانــات 

مــة اق يتنــاول الخوارزميــات و األنظصــوريا والتــي بــدورها تحفــز القــدرات اإلدراكيــة لــدى اإلنســان. هــذا المســ
لالكتشــــاف البصــــري و اســــتيعاب و تحليــــل البيانــــات المعقــــدة و بخاصــــة ذات اإلحجــــام الهائلــــة. التمثيــــل 
الصـــوري للمعلومـــات يركـــز علـــى تمثيـــل البيانـــات المجـــردة مـــن مصـــادر مختلفـــة مثـــل: البيانـــات الرمزيـــة 

ات هذا المساق مبـادئ التمثيـل الصـوري للمعلومـفي  سيتعلم الطالبوالمجدولة والهيكلية والنصية وغيرها. 
والطــرق واألنظمــة المســتخدمة. الطــالب ســوف يكتســبون مهــارات و معلومــات تســاعدهم فــي تصــميم طــرق 

  جديدة و إبداعية لتمثيل المعلومات.
  

  )1901233( المتطلب السابق           برمجيات معتمدة:   1901459
لمســاق مهــارات اســتخدام برمجيــات معتمــدة مثــل: برمجيــة نظــام أن يــتقن الطالــب مــن خــالل دراســة هــذا ا

ســوالرز، يــونيكس، صــن، سيســكو، و غيرهــا. أن يــتمكن مــن تطــوير و تصــميم مواقــع و أنظمــة أعمــال و 
خــدمات. أن يطــور تطبيقــات للموبايــل و غيرهــا باســتخدام برمجيــات مرخصــة مــن شــركة مايكروســوفت أو 

ؤهلــه لالســتعداد و الحصــول علــى شــهادة معتمــدة مــن شــركات برمجيــات مرخصــة فــي معلومــات األعمــال ت
  التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر.عالمية في نهاية هذا المساق. 

  
  

  )1901362المتطلب السابق (                          :          2-شبكات الحاسوب   1901461
 IEEEسوب،ويحتوي:الشــبكات الالســلكيةهــذا المســاق يوضــح و يشـــرح مفــاهيم متقدمــة فــي شــبكات الحا

802.11 ،IP  ــــى ــــى المــــدخل ، و المعتمــــدة عل ، و MACالمتنقــــل، الشــــبكات االفتراضــــية المعتمــــدة عل
، OSPF، بروتوكول RIPالمعتمدة على معلومات الطبقة الثالثة، بروتوكوالت التوجيه للمسار، بروتوكول 

TCP يد المتكيف، سرية الشبكة، الخصوصـية، الموثوقيـة، المتقدمة، عوارض النافذة الصغيرة، الوقت المق
، بروتوكـــول RTP ،بروتوكـــول SIPســـيطرة الوصـــول، التكامليـــة، شـــبكات تعـــدد الوســـائط، بروتوكـــول 

RTCP ادارة الشبكات، بروتوكول ،SNMP بروتوكول ،SIM بروتوكول ،MIB  بروتوكول ،ATM.  
  
  
  

  )1901362متطلب السابق (ال                         سرية الحاسوب: 1901463
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هــــذا المســــاق يشــــرح بروتوكــــوالت الســــرية، بروتوكــــوالت الخصوصــــية، تكامــــل البيانــــات، التوقيــــع الرقمــــي، 
ممثل و اكتشاف االختراقات، ادارة و توزيع المفتاح السري، الفيروسات، تدفق المعلومات، الشيفرة المتحركة 

)، التشـــفير باســـتخدام مفتـــاح عـــام  DESح واحـــد (الســـرية، خوارزميـــات التشـــفير: التشـــفير باســـتخدام مفتـــا
)، االختراقــــــات و مهاجمــــــة البيانــــــات و MD5، التشــــــفير باســــــتخدام تهشــــــيم الرســــــالة((RSA)وخــــــاص 

 ، منع الخدمة، السرية على طبقـة التطبيقـات: بروتوكـول IPاالجراءات المضادة: اختالس الرسالة، خداع 
HTTPSراسل: بروتوكول ، االيميل اآلمن، السرية على طبقة التTLSول ـ، بروتوكـSSL السـرية علـى ،
، سيطرة الوصول و الحـائط النـاري: ESP، بروتوكول AH، بروتوكول IPSec ولـ: بروتوك طبقة الشبكة

لسـرية االحائط الناري المعتمد على الفلتر، الحائط الناري المعتمد على الوكيل، سرية الشـبكات الالسـلكية، 
   . EAP، بروتوكول WEPبروتوكول  ، IEEE 802.11في معايير 

  
  )  1901322(المتطلب السابق                                     المعالجة المتوازية  1901464

جـــة مقدمـــة إلـــى الحوســـبة ذات الفعاليـــة العاليـــة؛ أنـــواع هيكليـــة المعالجـــات المتوازيـــة؛ لغـــات وأدوات المعال
اكرة المتعـــددة؛ تبولوجيـــات المســارات والشـــبكات المترابطـــة؛ الـــذالمتوازيــة؛ المعالجـــات المتعـــددة؛ الحواســيب 

  المشتركة وتمرير الرسائل؛ التطبيقات المتوازية الحديثة.
  

  )1901341 +  1901442(المتطلب السابق               النظم الموزعة:   1901466
تصـاالت عتبـارات للتصـميم، االمفاهيم في النظم الموزعة: فوائدها، مكوناتها المادية، مكوناتهـا البرمجيـة، ا

، بــين العمليــات: المزامنــة ، الســاعات، التــزامن، اإلتســاق،  نمــاذج الــنظم، الحجــز، الجدولــة، تحمــل الخلــل
ات نظم الملفات الموزعة، التركيز على تقنيات النظم الموزعة الحديثة،وظائف فـي المختبـر لتجريـب اعتبـار 

   في نظم موزعة ذات حجم مناسب، دراسة حاالت.
  

  )1901362( المتطلب السابق                                     شبكات تعدد الوسائط: 1901467
هــذا المســاق يوضــح مفــاهيم أساســية فــي  الشــبكات متعــددة الوســائط، ويحتــوي: مقدمــة، الصــوت الرقمــي، 

حســـوس: ، خصــائص فـــي تعــدد الوســـائط، نوعيــة تعـــدد الوســائط الم IPالرســوم و الفيـــديو، الصــوت عبـــر 
معــدل االطــر، التــأخير، التقطــع، الضــياع، معــايير ضــغط البيانــات، تطبيقــات متعــددة الوســائط التزامنيــة: 
مؤتمرات باستخدام الحاسوب، حوارات الصـوت والصـورة، الـتعلم عـن بعـد، تطبيقـات متعـددة الوسـائط غيـر 

من الشــــبكات، تعــــدد ، االيميــــل متعــــدد الوســــائط، تصــــميم تطبيقــــات متعــــددة الوســــائط ضــــwwwالتزامنيــــة:
، نوعيــة الخدمــة: SIP، بروتوكــول RTCPبروتوكــول  . RTPالوســائط علــى طبقــة التراســل: بروتوكــول 

،   تعـــــــــدد الوســـــــــائط IntServ ،DiffServطبقـــــــــة الشـــــــــبكة الدامـــــــــة لتعـــــــــدد الوســـــــــائط، بروتوكـــــــــوالت 
Multicasting   .برمجة تعدد الوسائط، اتجاهات مستقبلية ،  

  
  
  

  )1901362(المتطلب السابق                    السلكية المتنقلة:الشبكات ال  1901469
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تكنولوجيـا  ,Wi-Fi األنظمة األساسية للشبكات الالسلكية, األنواع المختلفة للشـبكات الالسـلكية , شـبكات 
Bluetooth  الالســــلكية, شــــبكاتGSM  الخلويــــة, الوصــــول الخلــــوي لالنترنــــت عــــن طريــــق بروتوكــــول

WAP  و شـــــبكاتGPRS بكات وشـــــUMTS أنظمـــــة تشـــــغيل الشـــــبكات الالســـــلكية, أنظمـــــة تشـــــغيل ,
Symbian  و أنظمــة تشــغيلPalm بروتوكــول ,IP  المتنقلــة و بروتوكــوالت التوجيــه المتنقلــة, اســتخدام

 التدريب على وظائف أسبوعية. شبكات الحاسوب الالسلكيةطبقة النقل في  الشبكات الالسلكية, تطبيقات 
  في المختبر.

  
 )1901241المتطلب السابق (                            تصميم وتنفيذ لغات البرمجة   1901471

ي لغات البرمجـة: التصـميم و طـرق تنفيـذ لغـات البرمجـة؛ المعـاني غيـر المثاليـة و تنفيـذ تراكيـب متنوعـة فـ
ة المخــازن لغــات برمجــة ذات مســتوى عــال؛ اللغــات و خواصــها :البيانــات، العمليــات، تراكيــب الــتحكم، إدار 

ليـــة، وبيئـــة العمليـــات؛ دراســـة تحليليـــة للغـــات برمجـــة، تمثيـــل النمـــاذج المختلفـــة اإلجرائيـــة، المنطقيـــة و الدا
 الموجهة، تدريب على وظائف برمجية أسبوعية في المختبر.

  
  )1901241(المتطلب السابق                    بناء المترجمات :                       1901472

 فـــي المترجمـــات؛ التحليـــل المفرداتـــي: المواصـــفات و التمييـــز بـــين المفـــردات؛ االوتوماتـــا المحـــددة؛مقدمـــة 
؛ ،األشـــكال الوســـطيةالتحليـــل الشـــكلي: القواعـــد، التحليـــل مـــن أعلـــى إلـــى أســـفل و مـــن األســـفل إلـــى األعلى

تحســـين ،اتتحليـــل المعنـــى: صـــياغة المعنـــى و طـــرق تنفيـــذها؛ إســـتراتيجيات حجـــز المخـــازن؛ توليـــد الشيفر 
  الشيفرات؛ استكشاف األخطاء؛  تدريب على وظائف برمجية أسبوعية في المختبر

  
 ) 1901233(المتطلب السابق                                          التشغيل نظم   1901473

 يـة؛تعريف دور أنظمة التشغيل؛ تاريخ أنظمة التشغيل وتطورها؛ وظائف وهيكلة أنظمـة التشـغيل النموذج 
تنفيــذ تعريــف مفــاهيم؛ العمليــات ومقارنتهــا مــع التشــعبات (الخيــوط) ، الجدولــة، التنفيــذ ، تبــديل الســياق؛ ال

المتـزامن ، مشــكلة منــع التبـادل وبعــض الحلــول ؛ مشـكلة الجمــود و أســبابها وشـروطها وطــرق حلهــا؛ إدارة 
 .الذاكرة؛ إدارة الذاكرة التخيلية؛ تراكيب وحدات التخزين

  
  ) + 1901237 1901473(المتطلب السابق                     التشغيل مبرمجة نظ  1901475

و  Linux, Solaries, AIX, HP-UXبمـا فــي ذلـك  Unixيركـز هــذا المسـاق علــى نظـام تشــغيل 
يه. غيرها. يوفر المساق دراسة شاملة تغطي تطور هذا النظام و بناؤه و بيئته البرمجية و واجهة مستخدم

و  Boune        و  Korn) مثـل shell programmingق أيضا البرمجة القشرية (يغطي المسا
C وات غيرها كما يغطي أوامر أنظمة الملفات وأوامر معالجة البيانات و المحررات و ادوات البرامج و اد

م الشـبكات وادوات ادارة الــنظم . يحتــوي المســاق علــى تطبيقــات عمليــة مكثفــة فــي المختبــر لتمكــين المفــاهي
  المغطاة في المحاضرات.
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              )1901233المتطلب السابق (                       موضوعات خاصة :     1901494

مواضيع مختارة متقدمة في علم الحاسوب، يطلب تقرير و توثيق لمواضيع مدروسة، تدريب على وظـائف 
  برمجية أسبوعية في المختبر.

  
  ساعة) 90(               ) :1 مشروع 1901496 (

األولـى مـن  يحـوي المرحلـة مختلفـة فـي علـم الحاسـوب؛ عمليـة ونظريـة لمواضـيع يشـمل تطبيقـات المشـروع
 يرالتصميم. يتم اعداد تقر  مشروع التخرج، والتي تتضمن خطة المشروع، مرحلة التحليل واإلعداد، ومرحلة

  .والمشرف للقسم المعني تم انهاؤها وتسليمها عن كل مرحلة
  

  )1901496المتطلب السابق (                                                  :2مشروع  1901497

المشـروع فـي  المرحلـة الثانيـة مـن مشـروع التخـرج، وتشـمل مرحلـة التنفيـذ، مرحلـة الفحـص والتقيـيم، ووضـع
ة يـزه للمناقشـعلـى المشـروع وتجه  والمشـرف للقسـم المعنـي كامـل للمشـروع تسليم تقريـر يجب .شكله النهائي

  النهائية.
  
  

  ساعة )  90(                      التدريب:  1901498
و لمـدة ال تقـل عـن سـتة أسـابيع، و يتقـدم بتقريـر مـن المؤسسـة  يقوم الطالب التدرب في إحدى المؤسسـات

يبــــين فعاليــــة التــــدريب، وفــــق تعليمــــات التــــدريب الخاصــــة باقســــام كليــــة الملــــك عبــــداهللا الثــــاني لتكنولوجيــــا 
لومــــات الصــــادرة عــــن مجلــــس العمــــداء، أو أن يحصــــل علــــى شــــهادة متخصصــــة فــــي أحــــد مواضــــيع المع

  تكنولوجيا المعلومات و معترف بها صادرة عن مؤسسة معتمدة.
  
  

  )1903101(المتطلب السابق                            التوثيق و أخالقيات الحاسوب  1902202
الطــالب علــى عمليــة الكتابــة الفنيــة ومتطلبــات تطــوير فيــه تعــرف يالمســاق مكــون مــن جــزئين ، الجــزء األول  اهــذ

 : ويوضـــح هـــذا المســـاق األنـــواع المختلفـــة مـــن الكتابـــات التقنيـــة والهيكـــل العـــام لهـــا مثـــلأســـلوب الكتابـــة الجيـــدة، 
ر المســــتخدم والمــــذكرات والســــيدليــــل واألوراق البحثيــــة، وتقــــارير الجــــدوى،  األبحــــاث التقــــارير الرســــمية ومقترحــــات

قيـة، مفاهيم أخالقيـات الحاسـوب ، ويقـوم بتحديـد إطـار لوضـع القـرارات األخال فيوضح الجزء الثاني .  أما لذاتيةا
مــن  الحاســوب التــي قــد يتعــرض لهــا العــاملين فــي هــذا المجــال. بأخالقيــاتوتحليــل بعــض القضــايا التــي تتعلــق 

وك األخالقيــات المهنيــة، والخصوصــية، والســلالمواضــيع الفلســفية، واألعمــال التجاريــة، و المواضــيع التــي يغطيهــا: 
 .وطرق كشفه اإلجرامي، وحقوق الملكية، والموثوقية، باإلضافة إلى االنتحال

   
  

  )1901233(متطلب سابق                          قواعد البيانات:     مقدمة في نظم 1902223  
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 صــميم ونمذجــة ومعالجــة البيانــات العالئقيــة .هــذا المســاق يوضــح أساســيات نظــم قواعــد البيانــات باإلضــافة إلــى ت
وفــي هــذا المســاق سيكتســب الطلبــة المعرفــة المطلوبــة لوصــف قواعــد البيانــات وخصائصــها واقتراناتهــا . سيشــتمل 

نـــات علـــى المواضـــيع التاليـــة : تخـــزين البيانـــات ، تنظـــيم الملفـــات الرئيســـية ، نمذجـــة البيانات،تصـــميم قواعـــد البيا
 EERو   ERنيات الفهرسة والتخزين ، تصميم قواعـد البيانـات العالئقيـة : التطبيـع ، نمـاذج ،لغات المعالجة ،تق

. ســيمكن هــذا المســاق الطلبــة مــن انشــاء ومعالجــة قواعــد البيانــات واســتخدام نظــم ادارة قواعــد   SQL و لغــة 
  من خالل تصميم وتطبيق مشاريع جماعية صغيرة .  ORACLEالبيانات 

  
  )1901233(متطلب سابق                                   صطناعي: ذكاء االال  1902342

الـــذكاء االصـــطناعي و تطبيقاتــه، أســـاليب البحـــث الشـــاملة، أســـاليب  فـــيمقدمـــة يهــدف هـــذا المســـاق إلـــى إعطــاء 
اعـد قو البحث االجتهادية، منطق الدرجة األولى واستخداماته في تمثيل المعرفة، البرمجة في لغة بـر ولـوج، نظـم ال

، التـــدريب علـــى وظـــائف ، اكتســـاب المعرفـــةPrologاإلنتاجيـــة، مبـــادئ األنظمـــة الخبيـــرة، برمجـــة األنظمـــة بلغـــة 
  أسبوعية في المختبر.

  
  

  )1901359(متطلب سابق                  تفاعل اإلنسان مع الحاسوب  1902353
عليـة، مبـادئ تفاعـل الحاسـوب و يهدف هذا المساق إلى فهـم طبيعـة تصـرف و تعامـل االنسـان مـع الكائنـات التفا

ة ، كيفية تطوير و تقييم البرمجيـات التفاعليـة مـن منظـور كيفيـGUIاإلنسان، تصميم وبناء وتطوير و برمجة ال 
تفاعلهـــا مـــع االنســـان،  كمـــا يركـــز علـــى المبـــادئ األساســـية لتصـــميم برمجيـــات تتفاعـــل مـــع اإلنســـان المســـتخدم 

ب، اعليــة، و تفاعــل اإلنســان مــع أنظمــة الوســائط المتعــددة و أنظمــة الويــباســتخدام عــدة أنــواع مــن البرمجيــات التف
  التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر.

  
  )1901359متطلب سابق  (                              :  الرقمية معالجة الصور  1902454

تراكيــب  يع التاليــة :واضــيع مختلفــة فــي معالجــة الصــور ويشــتمل علــى المواضــميهــدف هــذا المســاق الــى اعطــاء 
البيانـــات الخاصـــة بتحليـــل الصـــور، تمثيـــل الشـــكل، المعالجـــة المبدئيـــة للصـــور، صـــيغ الصـــور، اإلدراك، تحديـــد 

لبنــاء الصــفة، آليــات المعالجــة األساســية، النمذجــة (مثــل: تطبيقــات كــواد)، العمليــات المحليــة و الشــمولية، آليــات ا
يف، رميـة باسـتخدام الشـبكات العصـبية و الخوارزميـات الجينيـة، التصـنالهرمي: الطرق الهرمية وغير الهرمية، اله

اقرب جيران، الشبكات العصـبية، تحسـين الصـور، تطبيـق و قيـاس أجـزاء و مقتطفـات الصـور، تخـزين الصـور و 
  ، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر.استرجاعها، تطبيقات

  
  

  )1902223لب سابق: (متط       هندسة البرمجيات:مقدمة في   1902371
طرق معالجة هندسة البرمجيات، دورة حياة البرمجيات، هندسة الـنظم المحوسـبة، يهدف هذا المساق إلى توضيح 

إدارة مشـــــاريع البرمجـــــة، المتطلبـــــات والمواصـــــفات: متطلبـــــات الهندســـــة، متطلبـــــات التحليـــــل، النمـــــاذج، التنمـــــيط، 
ت ميم الهيكلي، الكائنات الموجهة، الوظائف الموجهة، الوقـالتوصيف الرسمي والجبري، تصميم البرمجيات: التص

عكســية، الحقيقــي وتصــميم نظــم التفاعــل، االعتماديــة، الصــيانة، قابليــة النقــل، التوثيــق، إعــادة الهندســة والهندســة ال
  .حالة دراسية
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  )1902223(متطلب سابق:                           النظم :تحليل وتصميم    1902474
مقدمـــة فـــي تطـــوير الـــنظم، دورة حيـــاة التطـــوير، دراســـة الجـــدوى لتطـــوير الـــنظم، ا المســـاق إلـــى إعطـــاء يهـــدف هـــذ

تطوير طـرق جمـع الحقـائق، مخطـط المحتـوى، مخطـط تـدفق البيانـات، جـداول وأشـجار القـرار، قـاموس البيانـات، 
ء النظـام ير قواعـد البيانـات، بنـاإقامة النظام، التدريب، أدوات التطوير: التوثيـق، الصـيانة، تصـميم المفـاهيم، تطـو 

 عكســيًا، واجهــات التفاعــل الرســومية، دورة حيــاة الــنظم، تحويــل األنظمــة، مخططــات الــنظم وتــدفق الســيطرة، حالــة
  ، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر.دراسية

  

 )ال يوجد  (المتطلب السابق               .تأساسيات تكنولوجيا المعلوما 1903101
ما بلمساق يعرف الطلبة على مكونات تكنولوجيا المعلومات المتاحة في جميع مجاالت الكمبيوتر ا هذا

 في ذلك أجهزة الحاسوب والبرمجيات واالتصاالت والوسائط المتعددة والشبكات، تطبيقات اإلنترنت
ال األعم وأنظمة التشغيل بما فيها مايكروسوفت ويندوز والمصادر المفتوحة للبرمجيات (مثل لينكس)،

 ي ذلكفااللكترونية وبرامج النظام و التطبيقات، نظام تحليل المعلومات والتنمية، وحل المشكالت بما 
بما  خوارزميات، مخطط انسياب البيانات،و سود وكود. كما انه يعطي فكرة لمبادئ نظم الترقيم العشري

ى را علقاعدة إلى أخرى، وتكون قاد في ذلك، ثنائي، ثماني، أرقام ست عشرية، وكيفية تحويل األرقام من
  القيام بالعمليات الحسابية باستخدام النظم الترقيم.

  
  

 ) 1903101 (المتطلــــــــــــــب الســــــــــــــابق          1تطوير تطبيقات الويب  1903121
 المساق إلى تحسين قدرة الطالب على تطوير تطبيقات الويب و من خالله سيكتسب الطالب يهدف هذا

الشـبكة  وات المسـتخدمة فـي تطـوير تطبيقـات الويـب. يوضـح المسـاق كيفيـة عمـلمعرفـة باألسـاليب واألد
ل. وتطبيقاتهـا علـى نحـو فعـا العنكبوتية العالمية و يكون لدى الطالب القـدرة علـى تصـميم وتنفيـذ خـدماتها

 .(XHTML, Cascading Style Sheet and JavaScript)  المواضـيع تشـمل

  
  

  )or 0301131  1903255(المتطلب السابق                       عمليات  البحوث  1903341

الخطـي ، طـرق الحـل :  بحوث العمليات األصل والنطاق ، المسألة الخطية العامـة وكيفيـة بنـاء النمـوذج
الخطـي (السـمبلكس) ، تحليـل حساسـية النمـوذج  طريقة الرسم البيـاني ، وطريقـة الحـل الرياضـي للنمـوذج

المتاحة وفي المعامالت الفنية للنموذج ، النظرية الثنائية مـن حيـث  المواردالخطي من حيث التغيير في 
تطبيقات  وثنائية حل السمبلكس ، مشاكل خاصة : مثل نموذج النقل ونموذج التخصيص ، الخصائص

تــدريب علــى وظــائف برمجيــة  أخــرى : تشــمل طريقــة المســار الحــرج ونظــام بيــرت ونظريــة المباريــات ،
 ر.أسبوعية في المختب

  
  ) 1902223 1903121&(المتطلب السابق                 2-تطوير تطبيقات الويب  1903353

و  PHPيهــدف هــذه المســاق إلــى إكســاب الطالــب مهــارات تصــميم مواقــع اإلنترنــت باســتخدام لغــة برمجــة
)،  أساســيات تطــوير تطبيقــات الويــب، Apache, IISيتضــمن المســاق المواضــيع التاليــة:خادم الويــب (
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التعـرف علـى كيفيـة تعريـف المتغيـرات والمعـامالت الحسـابية والمنطقيـة،  - PHP أساسيات برمجة لغـة
التعامــل مــع النصــوص، السالســل الرمزيــة  المصــفوفات، اإلجــراءات، التعامــل مــع جمــل الــتحكم والتكــرار. 

قاعــدة، بحيــث يــتم إضــافة، حــذف، تعــديل واســتعالم بيانــات مــن ال Mysql مــع قاعــدة البيانــات الــربط
الجانب العملـي للمسـاق يشـمل التطبيـق  .التحقق من نوعية وشكل البيانات المدخلة عن طريق المستخدم

  .zend studioللمفاهيم التي تناولها المساق باستخدام برمجية مثل 
  
  
  


