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 عمادة شؤون الطلبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية:

 (22543(فرعي)962) – 2 – 7201000تلفون:  األردن  – 22110 –اربد  3030ص.ب 

 (962) – 2 – 7201043فاكس:  (962)– 2– 7201000تلفون: 

 studentaffairs@just.edu.joبريد الكتروني:  (962) –2– 7095141فاكس: 

  prsdy@just.edu.joبريد الكتروني: 

  

 وحدة القبول والتسجيل: كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات:

 (27163) ( فرعي962) – 2 – 7201000تلفون:  ( 20000) ( فرعي962) – 2 – 7201000تلفون:  

 (962) –2 – 7201027فاكس:  (962) –2 –7201077فاكس: 

 register@just.edu.joبريد الكتروني:  cit@just.edu.joبريد الكتروني:

  

 مكتب الطلبة العرب واألجانب: قسم علوم الحاسوب:

 (23048( أو )23040) –( فرعي 962) – 2 – 7201000تلفون:   (26691( فرعي)962) – 2 – 7201000تلفون:  

 (962) –2 –7201025فاكس:  (962) –2 –7201077فاكس: 

 iso@just.edu.joبريد الكتروني:  cs@just.edu.joبريد الكتروني:
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 مدلول رموز وأرقام مساقات علوم الحاسوب

 يدل على علوم الحاسوب   ع ح  الرمـز:

 يتألف من ثالث منازل الرقـم:

 الرقم التسلسلي للمساق ضمن تخصص وموضوع المساق منزلة اآلحـاد:

 تخصص وموضوع المساق منزلة العشرات:

 مبادئ أساسية  0  

 لغات البرمجة  1  

 قواعد بيانات   2  

  3  - 

 شبكات حاسوب  4  

 اإللكتروني ووحداتهمكونات الحاسب  5  

 ذكاء إصطناعي 6  

 نظم وبرمجيات نظم 7  

 متفرقات  8  

 مواضيع خاصة وتدريب  9  

 مستوى المساق من حيث طرحه في الخطة االسترشادية منزلة المئـات: 

 السنة األولى : 1  

 السنة الثانية :  2  

 السنة الثالثة : 3  

 السنة الرابعة : 4  
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 علوم الحاسوبالخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في 

2017 

كليننة تكنولو يننا الحاسننوب والمعلومننات بجامعننة  منننالحاسننوب  علننوممننند در ننة البكننالوريو  فنني ُ  ت 

موزعننة حسننب مننا نننو مبننين فنني  نندول  سنناعة معتمنند  (132) إتمننامالعلننوم والتكنولو يننا األردنيننة بعنند 

(1.)  

 (: توزيع الساعات المعتمدة لتخصص علوم الحاسوب1جدول )

 المجموع  الساعات االختيارية  الساعات اإلجبارية  المتطلبــات

 25 9 16 متطلبات الجامعة 

 27 0 27 متطلبات الكلينة 

 80 9 71 متطلبات القسنم 

 132 18 114 المجمـــوع

)المعدلة(  1987( لسنة 1تحقيق الشروط المنصوص عليها في تعليمات مند در ة البكالوريو  رقم )وبعد 

 . الصادر  عن مجلس العمداء بمو ب نظام مند الدر ات العلمية والشهادات في  امعة العلوم والتكنولو يا األردنية

 أوالً: متطلبات الجامعة
 موزعة على النحو التالي:  .م(  25)ويخصص لها 

 (.2كما نو مبين في  دول )  .م( 16)متطلبات إ بارية بواقع  أ.

 (.3في  دول )كما نو مبين   .م( 9)متطلبات اختيارية بواقع  ب.

 (: متطلبات الجامعة اإلجبارية 2جدول )

رمز ورقم 

 المساق
 اسم  المساق

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 0 3 3 علوم عسكرية  (1) 100ع ع 

 - 0 3 3 لغنة عربية  101ع 

 - 1 2 3 المجتمعية ليةوالمسؤ 110 أ ع

 % 50بعالمة ال تقل عن امتحان المستوى أو ا تياز  99  غالنجاح في ل  0 3 3 (2) لغة إنجليزية 112غ ل 

 - 0 2 2 الرياد  و االبداع 119 أ ع

 112 غ ل 0 2 2 المهارات العامة 129 أ ع

أ( بننننندال  منننننن  110أ( و )ع أ  101الطلبنننننة لينننننر النننننناطقين باللغنننننة العربينننننة فننننني الجامعنننننة يدرسنننننون مسننننناقي )ع   : مالحظة 

 -: ( 110( و )ع أ 101مساقي )ع  

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسـم المساق رمز ورقم المساق

 - 3 لأل انبمبادئ اللغة العربية  أ101ع 

 - 3 المسؤولية المجتمعية باللغة اإلنجليزية أ 110ع أ 
 

 
م(  1998/ 22/6( بتاريخ  1561)قرار مجلس التعليم العالي رقم )  .االختياريةالجامعة  من مساقات  مساق العلوم العسكرية    عن  يجوز للطلبة لير األردنيين ان يأخذوا مساقا بديال     -  1

 العسكريون من دراسة نذا المساق دون الحا ة ألخذ ماد  بديلة اذا توفرت الشروط التالية: يعفى و

 العسكرية، أو ما يعادلها من كليات عسكرية أ نبية.خريجو  امعة مؤتة، الكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين  •

 الضباط الحاصلون على دورات الصنف التأسيسية ودورات الوكالء التأسيسية بالنسبة للرتب االخرى.  •

 . ان الطالب المعني تنطبق عليه شروط االعفاء إلثباتاعتماد دائر  التعليم الجامعي بمديرية التدريب العسكري   •
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 (:  متطلبات الجامعة االختيارية 3جدول )

ً ** على الطالب أن يختار   ة.المجموعات الثالث مجموعة من من كل واحداً  مساقا

اقسرمز الم  المساق 
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

 المجموعة االولى: المعارف االنسانية

200ع   0 3 3 األدبيتذوق النص  

031ع أ   0 3 3 القضية الفلسطينية 

115ع أ   0 3 3 اإلسالم والقضايا المعاصر   

116ع أ   0 3 3 النظام االقتصادي  في االسالم 

121ع أ   0 3 3 )لغير طلبة اللغة اإلنجليزية(  مبادئ في علم اال تماع 

126ع أ   0 3 3 والقبالة()لغير طلبة التمريض مبادئ في علم النفس  

127ع أ   0 3 3 تكنولو يا التعليم 

131ع أ   0 3 3 الحضار  االسالمية 

132ع أ   0 3 3 تاريخ مدينة القد   

133ع أ   0 3 3 الحضار  والثقافات المعاصر  

135ع أ   0 3 3 ثقافة إسالمية 

137ع أ   0 3 3 حقوق إنسان 

153ع أ      اإلسالم والتحديات المعاصر  

161أ ع   0 3 3 مشكالت معاصر  

211ع أ   0 3 3  )باللغة االنجليزية(مبادئ في علم اال تماع  

213ع أ   0 3 3 )باللغة االنجليزية(الفرد والمجتمع  

221ع أ   0 3 3  )باللغة االنجليزية(مبادئ في علم النفس  

231ع أ   0 3 3 تاريخ العلوم عند العرب  

251ع أ   0 3 3 يالموسيقالتذوق  

 المجموعة الثانية: المعارف العلمية و الزراعية

103ع ب   0 3 3 غير طلبة علوم البيئة(ل)حماية البيئة  

102مك   0 3 3 )لغير طلبة الهندسة الميكانيكية(مقدمة في الطاقة المتجدد   

191كم   0 3 3 مقدمة في تكنولو يا النانو 

177تغ   0 3 3  )لغير طلبة التغذية وتكنولو يا الغذاء(حفظ األلذية )باللغة اإلنجليزية(   

200حي   0 3 3 )لغير طلبة االنتاج الحيواني والتغذية وتكنولو يا الغذاء والطب البيطري( حيوانات المزرعة ومنتجاتها  

200نب   0 3 3 (لتربة والرياالنتاج النباتي وا )لغير طلبةحدائق منزلية  

201نب   0 3 3 (االنتاج النباتي)لغير طلبة تربية النحل  

202نب   0 3 3 (الزراعة)لغير طلبة  نباتات األردن الطبيعية 

200مط   0 3 3 (لتربة والرياالنتاج النباتي وا )لغير طلبةالموارد الطبيعية واإلنسان  

720مط   0 3 3 (لتربة والرياالنتاج النباتي وا )لغير طلبةاالرض مشاكل وحلول  

200 نو  0 3 3 (لغير طلبة الهندسة النووية) ةمبادئ في الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمي 

 المجموعة الثالثة: المعارف الصحية

100تض   0 3 3 )لغير طلبة الطب والتمريض والقبالة(تعزيز الصحة  

910تض   0 3 3 )لغير طلبة الطب والتمريض والقبالة (صحة االسر   

100  م   0 3 3 )لغير طلبة طب األسنان وتخصص علوم طب األسنان المساند (صحة الفم واألسنان  

104ص ع   0 3 3  )لغير طلبة الطب والتمريض و القبالة(صحة وتغذية المجتمع  

211ط ب   0 3 3 )لغير طلبة الطب البيطري والزراعة( صحة الحيوان  

212ط ب   0 3 3 )لغير طلبة الطب البيطري(العناية بالحيوانات المنزلية  

213ط ب   0 3 3 )لغير طلبة الطب البيطري( سلوك ورعاية الحيوان 

214ط ب   0 3 3 )لغير طلبة الطب البيطري( المنتجات الحيوانية والصحة العامة 

100ط  ع  0 3 3 غير طلبة العالج الطبيعي والوظيفي(ل)  الصحة وأنماط الحيا   

100 تو  0 3 3 (قسم علوم التأنيل)لغير طلبة  اإلعاقة والمجتمع 
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 (4كما نو مبين في  دول )اجبارية   س.م( 27)يخصص لها و :متطلبات الكليةثانياً: 

   متطلبات الكلية اال بارية(: 4جدول )

رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - 0 3 3 1تفاضل وتكامل   101ر 

 101ر  0  3 3 2تفاضل وتكامل    102ر 

 - 0 3 3 الرياضيات المتقطعة  241ر 

 - تعلم الكتروني+تقليدي  3 مقدمة في البرمجة  101ع ح 

 أو متزامن 101ع ح  تعلم الكتروني+تقليدي  1 البرمجةمختبر  102ع ح 

 102النجاح في ع ح  تعلم الكتروني+تقليدي  3 مقدمة في البرمجة الكينونية 112ع ح 

 أو متزامن  112ع ح  تعلم الكتروني+تقليدي  1 مختبر البرمجة الكينونية 113ع ح 

   112+ النجاح في ع ح  241ر  0 3 3 تراكيب البيانات 211ع ح 

 - 0 1 1 القضايا المهنية واألخالقية في الحوسبة 200ن م 

 113ع ح  3 0 1 مقدمة في تصميم صفحات الوب 201ن م 

 أو متزامن  200ن م  0 2 2 مهارات اإلتصال 202ن م 

 211ع ح  0 3 3 أساسيات قواعد البيانات 221ن م 

 ساعة معتمدة(  80) القســمثالثاً: متطلبات 
 (.5في  دول ) نو مبين كما (س.م 71بواقع ) إجبارية متطلبات  (أ

 .  (6في  دول )  نو مبين كما ()(س.م 9بواقع ) اختياريةمتطلبات  (ب

 

 متطلبات القسم اإل بارية: (5جدول رقم )

رمز ورقم  

 المساق 
 اسم المساق 

الساعات  

 المعتمدة 

 الساعات األسبوعية 
 المتطلب السابق 

 عملـي  نظـري

 101ر  0 3 3  بر خطي  181ع ح 

 112ع ح  3 0 1 نمذ ة البرمجة كينونية التو ه مختبر  216ع ح 

 112+ ع ح  241ر  0 3 3 نظرية الحسابات  282ع ح 

 211ع ح  0 3 3 تحليل وتصميم الخوارزميات  284ع ح 

 211ع ح  0 3 3 تفاعل اإلنسان والحاسوب  318ع ح 

 284ع ح  تعلم الكتروني+تقليدي  3 شبكات الحاسوب  342ع ح 

 284ع ح  0 3 3 الذكاء االصطناعي  362ع ح 

 252نك +   284ع ح  0 3 3 مبادئ نظم التشغيل الحديثة  375ع ح 

 211 ح+ع 181ع ح  0 3 3 الوسائط المتعدد   اساسيات 385ع ح 

  .م  90إنهاء بعد  0 0 3 التدريب الميداني 391ع ح 

 342ع ح  0 3 3 الشبكات الالسلكية  442ع ح 

 252نك  0 3 3 الحاسوب  معمارية 451ع ح 

 375+ ع ح   451ع ح  0 3 3 النظم الحاسوبية الموزعة  475ع ح 

 318+ع ح  201ن م 0 3 3 تكنولو يا الشبكة العنكبوتية 477ع ح 

 375ح + ع   342ع ح  0 3 3 أمن الحاسوب والشبكات  484ع ح 

  .م  90إنهاء  0 0 3 ( 1)مشروع التخرج  491ع ح 

 491ع ح  0 0 3 ( 2)مشروع التخرج  492ع ح 

 216ع ح  0 3 3 أساسيات نندسة البرمجيات   230نن ب 

 221+ ن م   230نن ب  0 3 3 تحليل وتصميم االنظمة  320نن ب 

 - 0 3 3 تصميم المنطق الرقمي  231ننك 

 231ننك  3 0 1 تصميم المنطق الرقمي مختبر  232ننك 

 231نك  0 3 3 تنظيم وتصميم الحاسوب  252نك 

   102ر  0 3 3 إحصاء واحتماالت لطلبة الحاسوب  233ر 

 - 0 3 3 2 ةفيزياء عام 102 ف

 102 ف 3 0 1 ( 2) ة عمليفيزياء عام  106 ف

 101ع ح  2 1 2 علم االحياء الحسابي  401تد 

 
  ( إذا التحق بأحد األكاديميات العالمية في الكلية أو ببرنامج تدريبي ين طرح في الكلية يزيد فيه عدد الساعات  6( ساعات معتمد  من  دول )3الطالب من دراسة ) يعفى

 ( ساعة وحصل على الشهناد  المعتمد  عالمينا  لذلك. 150التدرينبية عن )
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 متطلبات القسم االختيارية : ( 6جدول )

رمز ورقم 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات االسبوعية
 المتطلب السابق

 عملـي نظــري

  318ع ح  0 3 3 يات األ هز  المتنقلةبرمجتصميم وتطوير  411ع ح 

  211ع ح  0 3 3 لبرمجةمهارات اموضوعات متقدمة في  412ع ح 

 211ع ح  0 3 3 تقنيات برمجة عصرية  415ع ح 

 221ن م  0 3 3 نظم استر اع المعلومات   422ع ح 

 342ع ح  0 3 3 برمجة الشبكات 441ع ح 

  362+ ع ح  318ع ح  0 3 3 نندسة المعرفة  463ع ح 

  385+ ع ح  362ع ح  3 2 3 تصميم وتطوير األلعاب 464ع ح 

 282ع ح  0 3 3 تصميم المتر مات   472ع ح 

 أو متزامن 475ع ح  0 3 3 الحوسبة عالية األداء   476ع ح 

 385+ع ح 284ع ح  0 3 3 الرسم بالحاسوب   481ع ح 

  385ع ح  0 3 3 معالجة الصور 482ع ح 

 233+ ر  284ع ح  0 3 3 أساسيات المعلوماتية الحيوية 483ع ح 

 211+ ع ح  233ر  0 3 3 النمذ ة والمحاكا     486ع ح 

 موافقة القسم 0 3 3 1موضوعات خاصة في علوم الحاسوب  496ع ح 

 موافقة القسم 0 3 3 2 موضوعات خاصة في علوم الحاسوب 497ع ح 

 موافقة القسم 0 3 3 3موضوعات خاصة في علوم الحاسوب  498ع ح 

- 
أو   400)مستوى  األخرىمساقات من أقسام الكلية 

 ساعات معتمد  لكل مساق  3بواقع  أكثر(
 موافقة القسم - - 3
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 الخطة االسترشادية للحصول على در ة البكالوريو   

 في علوم الحاسوب 

 

 السنـــة األولى
 

    الفصل األول

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم ورمز المساق

 - 3 (1)تفاضل وتكامل   101 ر

 - 3 مقدمة في البرمجة 101ع ح 

 أو متزامن 101ع ح  1 مختبر البرمجة  102ع ح 

 - 3 علوم عسكرية  100ع ع 

 3 (2)لغة إنجليزينة  112غ ل 
امتحان المستوى أو ا تياز  99 غالنجاح في ل 

 %50بعالمة ال تقل عن 

 - 3 (2)عامة  فيزياء 102 ف

  16 الساعاتمجموع 

    الثانيالفصل 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم ورمز المساق

 101ر  3 (2)تفاضل وتكامل    102 ر

 - 3 الرياضيات المتقطعة 241ر 

 - 3 لغننة عربينننة 101ع 

 102ف 1 (2فيزياء عامة عملي )  106 ف

 - 3 لية المجتمعيةوالمسؤ 110 أ ع

 102النجاح في ع ح  3 يةمقدمة في البرمجة الكينون 112ع ح 

 أو متزامن 112ع ح  1 مختبر البرمجة الكينونية 113ع ح 

  17 مجموع الساعات
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 علوم الحاسوب   /الخطة االسترشادية 

 السنـــة الثانية
 

    الفصل األول

 السابقالمتطلب  الساعات المعتمدة اسم المساق رقم ورمز المساق

 101ر  3  بر خطي 181ع ح 

 - 1 القضايا المهنية واألخالقية في الحوسبة 200ن م 

 او متزامن 200ن م  2 مهارات اإلتصال  202ن م 

 112+ النجاح في ع ح  241ر  3 تراكيب البيانات 211ع ح 

 112ع ح  1 نمذ ة البرمجة كينونية التو همختبر  216ع ح 

 - 2 الرياد  و االبداع 119 أ ع

 112غ ل  2 المهارات العامة 129 أ ع

 - 3 متطلب  امعة اختياري -

  17 مجموع الساعات

    الفصل الثاني

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم ورمز المساق

 - 3 تصميم المنطق الرقمي 231ننك 

 112+ ع ح  241ر  3 نظرية الحسابات 282ع ح 

 211ع ح  3 تحليل وتصميم الخوارزميات 284ع ح 

 113ع ح  1 مقدمة في تصميم صفحات الوب 201ن م 

 211ع ح  3 أساسيات قواعد البيانات 221ن م 

 102ر  3 إحصاء واحتماالت لطلبة الحاسوب 233ر 

  16 مجموع الساعات
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 علوم الحاسوب   /الخطة االسترشادية 

 السنـــة الثالثة
 

    الفصل األول

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم ورمز المساق

 211ع ح  3 تفاعل اإلنسان والحاسوب 318ع ح 

 284ع ح  3 شبكات الحاسوب 342ع ح 

 231نك  3 تنظيم وتصميم الحاسوب 252ننك 

 231ننك  1 مختبر تصميم المنطق الرقمي 232ننك 

 216ع ح  3 أساسيات نندسننة البرمجيات  230نن ب 

 - 3 متطلب  امعة اختياري -

  16 مجموع الساعات

    الفصل الثاني

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم ورمز المساق

 211 ح+ع 181ع ح  3 الوسائط المتعدد  اساسيات 385ع ح 

 284ع ح  3 الذكاء االصطناعي  362ع ح 

 252نك +  284ع ح  3 مبادئ نظم التشغيل الحديثة 375ع ح 

 221+ ن م  230نن ب  3 تحليل وتصميم االنظمة 320نن ب 

 - 3 متطلب  امعة اختياري -

  15 مجموع الساعات

    الفصل الصيفي

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم ورمز المساق

  .م 90بعد إنهاء  3 الميدانيالتدريب  391ع ح 

  3 مجموع الساعات
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 علوم الحاسوب   /الخطة االسترشادية 

 السنـــة الرابعة

    الفصل األول

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم ورمز المساق

  101ع ح  2 علم االحياء الحسابي  401تح 

 252نك  3 معمارية الحاسوب 451ع ح 

 375ع ح  + 342ع ح  3 أمن الحاسوب والشبكات 484ع ح 

  .م 90إنهاء  3 (1)مشروع تخرج  () 491ع ح 

 - 3 متطلب قسم اختياري -

 - 3 متطلب قسم اختياري -

  17 مجموع الساعات

    الفصل الثاني

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم ورمز المساق

 318  +ع ح201 ن م 3 تكنولو يا الشبكة العنكبوتية 477ع ح 
 342ع ح  3 الشبكات الالسلكية 442ع ح 

 375+ ع ح  451ع ح  3 النظم الحاسوبية الموزعة  475ع ح 

 491ع ح  3 (2)مشروع تخرج  492ع ح 

 - 3 متطلب قسم اختياري -

  15 مجموع الساعات

 

 

 
  ( 1يجب على الطالب تسجيل مشروع تخرج ).قبل فصل التخرج باستثناء الفصل الصيفي 
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 وصف المساقــات 

 الحاســــوبعلـــوم 

 عملي(  0،  +تقليديتعلم الكترونيس.م=  3)          :  مقدمة في البرمجة 101ع ح 

نذا المساق مقدمة للبرمجة كينونية التو ه، وذلك من خالل تناول مفانيم تحديد مواصفات وتصميم البرامج، وبناء 

الطلبة كتابة البرامج بلغة برمجة كينونية الخوارزميات، وكتابة البرامج وفحصها في بيئة برمجة حديثه. يتعلم 

التو ه. يتم تناول المواضيع التالية: أساسيات الخوارزميات، والهياكل االنسيابية، ومهارات حل المسائل، ومفانيم 

البرمجة، واألنماط والكينونات، و مل التحكم والتكرار، والمصفوفات، والكلمات. سيتم التركيز على مهارات حل 

 استخدام نذه المهارات في حل مسائل حوسبية. تطبيقات برمجية أسبوعية. المسائل و

 ( عملي 3،  +تقليديتعلم الكترونيس.م=  1)          :  مختبر البرمجة 102ع ح 

 أو متزامن  101متطلب سابق: ع ح 

يقوم الطالب في نذا المساق بإعداد وظائف برمجة ومشاريع برمجية بهدف التدرب العملي على كتابة البرامج، 

 مهارات فردية كافية في البرمجة. امتالكويجب على الطالب 

 عملي(  0،  +تقليديتعلم الكتروني س.م=  3)         :  مقدمة في البرمجة الكينونية 112ع ح 

 102ع ح متطلب سابق: النجاح في 

يتم تناول المواضيع التالية باستخدام لغة برمجة كينونية التو ه: األنماط والكينونات والصفات ومؤشرات الداللة 

والسمات والكبسلة والتجريد البياني والتوريث وتعدد األشكال والتعميم والتخصيص ومعالجة االستثناءات والتجميع 

 رمجية أسبوعية. تطبيقات ب والربط.

 ( عملي 3،  +تقليديتعلم الكتروني س.م=  1)            :  مختبر البرمجة الكينونية 113ع ح 

 أو متزامن  112متطلب سابق: ع ح 

يتم في نذا المساق تدريب الطالب عمليا في البرمجة الكينونية، ويتوقع منه إكتساب مهارات فردية ومهارات العمل 

 البرمجيات كينونية التو ه.الجماعي في إعداد 

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)            بر الخطي الج:  181ع ح 

 101متطلب سابق: ر 

المصفوفات، العمليات الجبرية األساسية، األشكال المخفضة ، حلول الرتبة والمعكو  لنظم المعادالت الخطية. 

الجزئية، تقاطع و مع الفضاءات الجزئية، االستقالل الخطي،  المحددات وخصائصهم. فضاء المتجهات، الفضاءات  

المجموعات الممتد ، والقواعد والبعد، وتحويالت الخط ومصفوفات التحوالت الخطية، القيم الذاتية والمتجهات 

 الذاتية.

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)            تراكيب البيانات : 121ع ح 

 112ع ح ساق + النجاح في م 241ر متطلب سابق: 

مقدمة لتراكيب البيانات باستخدام لغة برمجة كينونية التو ه. التمثيل المنطقي والتمثيل الفيزيائي لتراكيب البيانات، 

والمجموعات، والقوائم المبنية باستخدام المصفوفات، والقوائم المترابطة، والمكدسات، والطوابير، والشجيرات 

الثنائية، والنحت )التجزئة( واألكوام. تطبيقات وخوارزميات معتمد  على نذه التراكيب الثنائية، وشجيرات البحث  

 ستغطى في نذا المساق. تطبيقات برمجية أسبوعية. 
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 عملي(  3نظري،  0س.م= 1)          نمذجة البرمجة كينونية التوجه مختبر   : 621ع ح 

 112ع ح متطلب سابق: 

(، UMLمقدمة لمفانيم النمذ ة في البرمجة الكينونية )تقنيات ومنهجيات(. لغات النمذ ة )على سبيل المثال، 

ونمذ ة الهيكل والسلوك والمجال والمعمارية. فحص النماذج ومحددات النمذ ة، والمصادقة على النماذج، 

 مختلفة من حيث المزايا والعيوب. ومقارنة بين منانج نمذ ة

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)            الحسابات     :  نظرية 282ع ح 

 112+ ع ح  241متطلب سابق: ر 

اللغنننننات المنهجينننننة وأنواعهنننننا وطنننننرق تمثيلهنننننا، والقواعننننند التننننني تولننننندنا، وا الت التننننني تتقبلهنننننا. 

النظاميننننة، وا ليننننة المنتهيننننة )المحنننندد  وليننننر المحنننندد (. اللغننننات والتعننننابير النظاميننننة، والقواعنننند 

(. اللغنننننننات والقواعننننننند ذات السنننننننياق الحنننننننر. ا لينننننننة Mealy( وميلننننننني )Mooreآالت منننننننور )

(، Turingالضننننالطة إلننننى أسننننفل المحنننندد  وليننننر المحنننندد . اللغننننات والقواعنننند ذات الجمننننل. آلننننة )

إلعنننننراب، وحاسنننننوب (، وصنننننيغة كومسنننننكى الطبيعينننننة، وشنننننجر  اChomskyوآلنننننة كومسنننننكى )

 كومسكى ذو التسلسل الهرمي.

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)          الخوارزميات تحليل وتصميم  :  284ع ح 

 211ع ح  متطلب سابق:

نذه ماد  تقديمية لتصميم وبناء وتحليل خوارزميات الحاسوب. ويتم فيها تناول المواضيع التالية: تنامي قيم الدوال، 

خوارزميات ترتيب متنوعة  وكفاء  الخوارزميات، وعالقات التكرار الذاتي وحلولها، وتصميم وتحليلووقت تنفيذ  

)اإلدراج، والدمج، والطريقة السريعة، وطريقة الكومة(، وخوارزميات البحث في الهياكل )البحث في العرض 

د  مشاريع برمجة تغطي مختلف  أوال والبحث في العمق أوال(، والشجيرات الدنيا المغطية للهياكل. تشمل الما

 مواضيع الماد .

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)           :  تفاعل اإلنسان والحاسوب318ع ح 

   211متطلب سابق: ع ح 

قضايا متنوعة في موضوع التفاعل بين اإلنسان والحاسوب، بما في ذلك األدوات والمهارات الالزمة لتصميم 

تجربة المستخدم، والتفاعل العاطفي، ومعمارية وا هات المستخدم البرمجية، والنماذج وا هات المستخدم، تصميم  

المبكر  والتصميم بالتكرار. مخططات المواقع، وطرق قيا  الكفاء ، والعمل التعاوني المدعم بالحاسوب. ويركز 

 المساق على طرق التصميم المرتكز  على المستخدم. 

 عملي(  0، +تقليديعلم الكترونيتس.م=  3)              :  شبكات الحاسوب243ع ح 

 284متطلب سابق: ع ح 

. الطبقنننننة TCP/IPو  OSIمقدمنننننة لمفنننننانيم ومعمارينننننة شنننننبكات الحاسنننننوب باسنننننتخدام النمنننننوذ ين 

الفيزيائينننننة وطبقنننننة توصنننننيل البياننننننات، والشنننننبكات المحلينننننة، الشنننننبكات عالينننننة السنننننرعة، مبنننننادئ 

الحوسنننننبة أساسنننننيات ، والنننننتحكم باالزدحنننننام، وطبقنننننة تمثينننننل البياننننننات، وTCP/IPالبروتوكنننننول 

 الموزعة، آمان الشبكات، وضغط البيانات. 

 عملي(  0، نظري 3س.م=  3)            الذكاء االصطناعي  : 362ع ح 

 284متطلب سابق: ع ح 

طننننرق حننننل ، والتعريننننف بننننأنواع المسننننائل واألسنننناليب المسننننتخدمة فنننني مجننننال الننننذكاء االصننننطناعي

طنننننرق تمثينننننل ، والهياكنننننل الرئيسنننننية المسنننننتخدمة فننننني بنننننرامج النننننذكاء االصنننننطناعي، والمسنننننائل

مثننننل األلعنننناب والنننننظم الخبيننننر  وفهننننم اللغننننات الطبيعيننننة  تطبيقننننات الننننذكاء االصننننطناعي المعرفننننة.

 باستخدام إحدى لغات الذكاء االصطناعي. مشاريع تطبيقية واإلنسان ا لي.
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 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)           :  مبادئ نظم التشغيل الحديثة 375ع ح 

 252نك +  284ع ح  متطلب سابق:

مفننننانيم نظننننم التشننننغيل األساسننننية، مبننننادئ نظننننم التشننننغيل الحديثننننة، والتنننني تتضننننمن نيكليننننات نظننننم 

و دولنننننة العملينننننات إدار  المهنننننام التشنننننغيل، نمذ نننننة النظنننننام وأدائنننننه، واألنظمنننننة متعننننندد  المهنننننام، 

 وخيوط التنفيذ، مفانيم التزامن، ومفانيم أساسية في اإلقفال الدائم وإدار  الذاكر .

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)           اساسيات الوسائط المتعددة:  385ع ح 

 211ع ح +  181متطلب سابق: ع ح 

مبننننادئ والتكنولو يننننات الحديثننننة فنننني تصننننميم نظننننم الوسننننائط المتعنننندد . اكتسنننناب الخبننننر  العمليننننة 

فنننني نننننذا المجننننال. وتشننننمل المواضننننيع تصننننميم أنظمننننة الوسننننائط المتعنننندد ، أ هننننز  وبرمجيننننات 

الوسنننننائط المتعننننندد ، والقضنننننايا فننننني تمثينننننل ومعالجنننننة ونقنننننل البياننننننات المتعننننندد  الوسنننننائط مثنننننل 

 النصوص والرسوم والصوت والموسيقى والصور  والفيديو.

 ( عملي 0نظري،  0س.م=  3)                       التدريب الميداني :  913ع ح 

 بنجاح ساعة معتمد   90بعد إتمام  متطلب سابق:

يخضنننع الطالنننب لتننندريب مينننداني فننني نشننناط حاسنننوبي تمنننت الموافقنننة علينننه منننن قبنننل رئنننيس القسنننم، 

وذلننننك فنننني شننننركة أو مصنننننع أو  هننننة حكوميننننة أو أنليننننة، ولفتننننر  إثننننني عشننننر أسننننبوعا تحننننت 

 إشراف عضو نيئة تدريس.

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)         المتنقلة :  تصميم وتطوير برمجيات األجهزة 411ع ح 

   318ع ح  متطلب سابق:

أطر تطوير برمجيات األ هز  المتنقلة. معمارية وقضننننايا التصننننميم والهندسننننة والتقنيات والمنهجيات الالزمة 

لتطوير برمجيات األ هز  المتنقلة. يركز المسناق على برمجيات األ هز  المتنقلة المرتكز  على شنبكة اإلنترنت، 

 ,iPhoneومنصننات األ هز  المتنقلة )(،  RESTfulوبالتالي يغطي قضننايا تصننميم خدمة ويب )تصننميم خدمة 

Android, Symbian/S60, WebOS, Windows Mobile, BlackBerry OS, BREW, 

JavaME/JavaFX, Flash Light .والقيود ومتطلبات تصنميم وا هة المسنتخدم لأل هز  محدود  المصنادر ،)

 التنمية العملية. يجمع المساق بين تغطية المفانيم، والمسائل المتعلقة بالتصميم، وقضايا

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)                     :  موضوعات متقدمة في مهارات البرمجة 412ع ح 

   211ع ح  متطلب سابق:

يغطي نذا المساق المهارات المتقدمة في البرمجة وطرق استخدامها لحل المشاكل المثير  التي ظهرت في مسابقات  

المواضيع التي يغطيها نذا المساق البرمجة باستخدام الخوارزميات والرياضيات المتقطعة البرمجة الدولية. وتشمل  

 والذكاء االصطناعي. 

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)           :  تقنيات برمجة عصرية 154ع ح 

 211متطلب سابق: ع ح 

معالجة االستثناءات، والبرمجة متعدد  معالجة لتقنيات برمجة معاصر  باستخدام لغة برمجة مناسبة. ويشمل ذلك 

خيوط التنفيذ، وبرمجة النوافذ، والبرمجة المبنية على األحداث أساسيات برمجة الشبكات، والوصول إلى قواعد 

 البيانات. مشاريع برمجة ووظائف في المختبر.
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 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)           المعلومات :  نظم استرجاع 422ع ح 

 221سابق: ن م متطلب 

النظر  االقترانية الستر اع المعلومات، وأنواع نظم استر اع المعلومات، والجوانب المختلفة لتصميم نذه النظم: 

. تراكيب بيانات وخوارزميات قامو  المفردات  االستر اع بناء على الكلمات المفتاحية، ونياكل الملفات، وبناء

المعجمي، وإزالة اإلضافات، وأوزان الحدود، والفهرسة المرتبطة، والعمليات استر اع المعلومات: التحليل 

مالحظات وثاقة الصلة بين النتائج والموضوع وتعديل  المنطقية، وطرق البحث والمقارنة في النصوص.

 االستعالمات. تطبيقات ومسائل.  

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)            :  برمجة الشبكات441ع ح 

 342سابق: ع ح  متطلب 

مقدمة لجوانب مختلفة من برمجة شبكات الحاسوب، وتغطى نذه الماد  مفانيم أساسية، بما في ذلك تهيئة الحواسيب 

وقضايا تمثيل البيانات، ونموذج العميل/الخادم  ، وبرمجة المقبس، TCP/IP، والعنونة في TCP/IPالستخدام 

للشبكة العنكبوتية. يهدف نذا المساق إلى تعليم الطلبة كتابة برمجيات العميل/الخادم   HTTPللبرمجة، وبروتوكول  

 . وظائف برمجة أسبوعية في المختبر. UDP/IPو    TCP/IP العادية ومتعدد  الخيوط للبروتوكوالت 

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)                               سلكية الال :  الشبكات244ع ح 

 342متطلب سابق: ع ح 

القياسية. قضايا الحوسبة المتحركة،    مر عياتهاأنمية الشبكات الالسلكية، ومعماريتها، والمعدات التي تستخدمها، و

والشبكات المحلية الالسلكية، والشبكات الالسلكية المخدومة بقمر اصطناعي، وشبكات المجسات، وبروتوكوالت 

، والوصول للبيانات المتحركة، ودعم الحركة الحركة الخادم بو ود -االنترنت للعقد المتحركة. نموذج العميل

 . Bluetoothاألشعة تحت الحمراء و  أ هز  تقنيات مختلفة مثل للغات، ودراسةالمتوفر في نظم التشغيل وا

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)                     معمارية الحاسوب   : 154ع ح 

 252نك متطلب سابق: 

األداء للمعمارية مقدمة في نيكلية وتنظيم الحواسيب، ومجموعة التعليمات، ونظم النقل، ونظم التخزين، ومقاييس 

دراسة   تشمل الماد كما    وحيد  الدور  والمعمارية متعدد  الدورات، وتقنيات المعمارية األنبوبية، وتعدد المعالجات.

 . لحالة معمارية

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)            هندسة المعرفة  : 463ع ح 

  362+ ع ح  318متطلب سابق: ع ح 

يمكن نذا المسناق المتعلمين من اكتسناب أسناسنيات تقنيات الويب الداللي وكيفية تطبيقها لتمثيل المعرفة في الشنبكة 

العالمية. سنوف يتعلم المتعلمون كيفية تمثيل المعرفة بأنطولو يا وكيفية الوصنول واالسنتفاد  من البيانات الداللية 

 (.SPARQLعلى شبكة االنترنت )مثل 
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 عملي(  3نظري،  2س.م=  3)           تصميم وتطوير األلعاب : 464ع ح 

 385+ ع ح  362متطلب سابق: ع ح 

مقدمة للمفانيم األسنناسننية لبرمجة ألعاب الحاسننوب مثل: إدار  ذاكر  اللعبة، برمجة وا هة المسننتخدم لأللعاب، 

األلعاب. سنيقوم الطالب بتصنميم وأنواع األلعاب المختلفة، وتصنميم األلعاب ومسنتوياتها، وقضنايا قطاع صنناعة  

وتطوير ألعاب أصنلية أل هز  الحاسنوب الشنخصنية بتطبيق مبادئ تصنميم األلعاب ونندسنة البرمجيات التي أثبتت 

  دوانا.

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)            :  تصميم المترجمات274ع ح 

 282متطلب سابق: ع ح 

المتر منات، والتحلينل المعجمي، و نداول الرموز، وطرق اإلعراب، ومعنالجنة مفنانيم أسننننناسننننينة، ومكوننات 

األخطاء، والتر مة النحوية، وتدقيق األنواع، وتنظيم شنننفر  التنفيذ، وتوليد الشنننفر  الوسنننطية، وتوليد الشنننفر  

 النهائية وتحسينها. مشروعات برمجة في اإلعراب المبني على قواعد معينة.

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)                    الحاسوبية الموزعة النظم :  475ع ح 

 451+ ع ح  375متطلب سابق: ع ح 

تعريف وخصنننائص النظم الحاسنننوبية الموزعة، والنماذج البرمجية والهيكلية، واسنننتدعاء اإل راءات عن بعد، 

األحنداث، والخوارزمينات الموزعنة والكينوننات الموزعنة، والمهنام وخيوط التنفينذ، والوقنت المنطقي وترتينب 

)مثال: االستثناء المتبادل، والتوافق واالنتخاب، وكشف االنتهاء(، والنظم المنتشر ، ومتعددات الوسائط الموزعة، 

 والملفات الموزعة، وتعدد النسخ، والصفقات وضبط عملياتها المتزامنة.

 عملي(  0ي، نظر 3س.م=  3)            :  الحوسبة عالية األداء476ع ح 

 أو متزامن 475متطلب سابق: ع ح 

مقدمة لمعمارية حواسنيب عالية األداء، بما في ذلك المعماريات وحيد  العمليات متعدد  البيانات ومتعدد  العمليات 

متعندد  البيناننات وعريضننننة التعليمنات. شننننبكنات الربط البينينة )عنالينة التكعينب، والمتشننننابكنة، والخلط والتبندينل، 

والتقناطع المتعنامند(، ونمناذج النذاكر  والتوافق فيهنا، ومتعنددات المعنالجنات المتنناظر . نمناذج البرمجنة عنالينة األداء، 

(. MPIومعنايير قينا  الكفناء ، والبرمجنة المتوازينة والموزعنة بناسننننتخندام أدوات عصننننرينة مثنل لغنة البرمجنة )

 ات والهياكل.خوارزميات متوازية لحسابات مختار  مثل المصفوفات والشجير

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)            تكنولوجيا الشبكة العنكبوتية: 477ع ح 

 318+ ع ح 201ن م : متطلب سابق

 HTML5أطر   مبادئ تركيب المسنتخدم و الخادم و  سنوف يتعلم المتعلمين كيفية تطوير تطبيقات الويب باسنتخدام

، وليرننا. backbone.js ،ember.js ،AngularJS ،Sencha ،KendoUI، مثنل JavaScriptMVC و

االسننتفاد  من البيانات المرتبطة وشننبكة البيانات، كأشننهر   وعالو  على ذلك، سننوف يتعلم المتعلمون أيضننا كيفية

 التطبيقات على تقنيات الوب الداللي.

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)            الحاسوببلرسم :  ا481ع ح 

 385 ح ع+  284متطلب سابق: ع ح 

نقاط تعريف    تقنيات والخطوط االفقية، والمتجه وتقنيات  المكونات المادية، النقاط باسنتخدام    رسنمأنواع الرسنوم، و

. التحوالت ثننائينة وثالثينة ونيكلينة البرامجوالخطوط االفقينة، والبيناننات المرسننننومنة المتجنه  وطريقنة، الصننننور

والفن المرسننننوم  المقناطع والنوافنذ والظنل والخطوط الخفينة،  إزالنةو، يإنتناج الرسننننم المنظورتقنينات  و، األبعناد 

 عملية باستخدام برمجيات  انز .تجارب والحركة. 
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 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)            :  معالجة الصور482ع ح 

 385ع ح متطلب سابق: 

تحوينننننل الصنننننور ص تحسنننننين الصنننننور اسنننننتعراض طنننننرق تشنننننكيل صنننننور  واالسنننننتحواذ عليهنننننا. 

وترميمهنننننا. ضنننننغط الصنننننور. المعالجنننننة الصنننننرفية للصنننننور. الكشنننننف عنننننن الخطنننننوط وتجزئنننننة 

 الصور. معمارية معالجة الصور.

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)          أساسيات المعلوماتية الحيوية :  483ع ح 

 284ع ح +  233ر  متطلب سابق:

المعلوماتينننننة الحيوينننننة منننننع التركينننننز علنننننى فهنننننم وتحلينننننل الخوارزمينننننات نظنننننر  تفصنننننيلية علنننننى 

المسننننننتخدمة لحننننننل مسننننننائل حيويننننننة مختلفننننننة. ويننننننتم التركيننننننز علننننننى الخوارزميننننننات التاليننننننة: 

خوارزميننننات البحننننث فنننني قواعنننند البيانننننات، وخوارزميننننات اصننننطفاف المتتاليننننات، وخوارزميننننات 

، وخوارزميننننننات بننننننناء RNAن والتنبننننننؤ بالمورثننننننة، وخوارزميننننننات التنبننننننؤ بهيكليننننننة البننننننروتي

 شجرات التطور، وخوارزميات مقارنة التراكيب الجينية.

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)           :  أمن الحاسوب والشبكات484ع ح 

 375ع ح +  342متطلب سابق: ع ح 

يعننننننى ننننننذا المسننننناق بتعرينننننف الطالنننننب بالمفنننننانيم والمصنننننطلحات المرتبطنننننة بنننننأمن الحواسنننننيب 

والشنننننبكات. سنننننيكون بمقننننندور الطالنننننب اسنننننتيعاب المعننننننى الحقيقننننني لألمنننننن علنننننى أي نظنننننام. 

باالضننننافة الننننى ذلننننك، سننننيتعرف الطالننننب علننننى أنننننم الثغننننرات والتهدينننندات و ووسننننائل السننننيطر  

المسنننتخدمة فننني أمنننن الحواسنننيب. سنننيحتوي ننننذا المسننناق علنننى المواضنننيع التالينننة: مقدمنننة النننى علنننم 

وصننننية، طننننرق اثبننننات الشخصننننية، التوقيننننع االلكتروننننني، أمننننن التشننننفير، ضننننمان السننننرية و الخص

 البرمجيات، أمن نظم التشغيل، وأمن الشبكات.

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)            :  النمذجة والمحاكاة486ع ح 

 211ع ح +  233ر متطلب سابق: 

اسنتخدامات ومحاسنن ومسناوئ المحاكا ، وأنواع تتناول نذه الماد  مواضنيع مختلفة في النمذ ة والمحاكا ، وني  

النماذج، وخطوات المحاكا  المنفصننننلة، والنماذج اإلحصننننائية، ونماذج الطوابير البسننننيطة، والقيم والمتغيرات 

كما  العشوائية، ونمذ ة المدخالت، والتحقق والتثبت من النماذج واستخدام ذلك في تحليل المدخالت والمخر ات.

 توبة بلغات مختار  لمحاكا  طوابير متنوعة.تناقش برمجيات مك

   عملي( 0نظري،  3س.م=  3)           ( 1):  مشروع التخرج 914ع ح 

 بنجاح ساعة معتمد  90إتمام متطلب سابق: 

تتيد نذه الماد  للطالب فرصنة إعداد مشنروع تخرج  ونري تحت إشنراف عضنو نيئة تدريس. وعلى الطالب أن 

قبل التسنجيل بأسنبوعين بطلب مكتوب للسنماح بتنفيذ مشنروع تخرج يتم تحديد معالمه األولية يتقدم لرئيس القسنم  

 والمشرف على تنفيذه. ويقوم الطالب من خالل نذه الماد  بتحديد متطلبات وتصميم النظام أو البرمجية المقترحة.

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)                    ( 2):  مشروع التخرج 924ع ح 

 491ع ح متطلب سابق: 

، ويقوم الطالب فيه ببناء وفحص النظام أو البرمجية المقترحة في مشروع 491نذا المساق استمرار للمساق ع ح  

، ويقدم المشنروع المكتمل وتقريرا مكتوبا عنه للجنة فحص ثالثية يكون المشنرف رئيسنها، كما ويقدم "1"  التخرج

 للقسم.الطالب نسخة من التقرير 
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 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)          1:  موضوعات خاصة في علوم الحاسوب 964ع ح 

 كما يحددنا القسم عند الموافقة على المواضيع  متطلب سابق: 

 يعالج نذا المساق مواضيعا وحلوال  عصرية في علوم الحاسوب. 

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)         2في علوم الحاسوب :  موضوعات خاصة 497ع ح 

 كما يحددنا القسم عند الموافقة على المواضيع  متطلب سابق: 

 يعالج نذا المساق مواضيعا وحلوال  عصرية في علوم الحاسوب. 

 عملي(  0نظري،  3س.م=  3)         3في علوم الحاسوب :  موضوعات خاصة 498ع ح 

 كما يحددنا القسم عند الموافقة على المواضيع  متطلب سابق: 

 يعالج نذا المساق مواضيعا وحلوال  عصرية في علوم الحاسوب. 

 ( عملي 2نظري،  1= س.م 2)                     : علم االحياء الحسابي 401تح 

  101 متطلب سابق: ع ح 

االحيــــاء الحاســــوبي. ويركــــز دوات المســــتخدمة والالزمــــة فــــي علــــم الالطلبــــة لهــــذا المســــاق يقــــدم 

ــي مختبـــــرات االحيـــــاء والموضـــــوعات  ــارب التـــــي تجـــــرى فـــ ــاق علـــــى اساســـــيات التجـــ المســـ

الرئيســــــية التاليــــــة: اســــــتخدام أدوات تحليــــــل سالســــــل الحمــــــ  النــــــووي والحمــــــ  النــــــووي 

الريبــــي، قواعـــــد بيانـــــات السالســـــل، اســــتخدام أدوات لتحليـــــل البصـــــمة الجينيـــــة، اســـــتخدام أدوات 

ــور ا ــل الصــ ــي تحليــ ــين فــ ــب معــ ــاد تركيــ ــل وإيجــ ــاداة السالســ ــرق وأدوات محــ ــادئ وطــ ــة، مبــ لحيويــ

   السالسل وتوقع تراكيب السالسل.


