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 عمادة شؤون الطلبة: العلوم والتكنولوجيا األردنية:جامعة 

 (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  

 مكونات الحاسب اإللكتروني ووحداته 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  

 الثالثة السنة : 3  

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

2017 

كلينننة تكنولواينننا الحاسنننوب والمعلومنننات بجامعنننة العلنننوم  مننننالحاسنننوب  علنننوممننننر درانننة البكنننالوريو  فننني ت  

  (.1موزعة حسب ما هو مبين في ادول ) ساعة معتمدة (132) إتماموالتكنولوايا األردنية بعد 

 (: توزيع الساعات المعتمدة لتخصص علوم الحاسوب1جدول )

 المجموع الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبــات

 25 9 16 متطلبات الجامعة

 27 0 27 متطلبات الكليـة

 80 9 71 متطلبات القسـم

 132 18 114 المجمـــوع

معدلة( )ال 1987( لسنة 1الشروط المنصوص عليها في تعليمات منر دراة البكالوريو  رقم )وبعد تحقيق 

ايا كنولوالصادرة عن مجلس العمداء بمواب نظام منر الدراات العلمية والشهادات في اامعة العلوم والت

 .األردنية

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

 (.2كما هو مبين في ادول )  .م( 16)متطلبات إابارية بواقع  أ.

 (.3في ادول )كما هو مبين   .م( 9)متطلبات اختيارية بواقع  ب.

 (: متطلبات الجامعة اإلجبارية2جدول )

رمز ورقم 

 المساق
 اسم  المساق

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 0 3 3 علوم عسكرية (1) 100ع ع 

 - 0 3 3 لغـة عربية 101ع 

 - 1 2 3 المجتمعية ليةوالمسؤ 110 أ ع

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

 - 0 2 2 الريادة و االبداع 119 أ ع

 112 غ ل 0 2 2 المهارات العامة 129 أ ع

أ( بننننننندال  منننننننن 110أ( و )ع أ 101الطلبنننننننة اينننننننر النننننننناطقين باللغنننننننة العربينننننننة فننننننني الجامعنننننننة يدرسنننننننون مسننننننناقي )ع  : مالحظة

 -:(110( و )ع أ101مساقي )ع 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسـم المساق رمز ورقم المساق

 - 3 لألاانبمبادئ اللغة العربية  أ101ع 

 - 3 المجتمعية باللغة اإلنجليزيةالمسؤولية  أ 110ع أ 
 

                                                           
( بتاريخ 1561)قرار مجلس التعليم العالي رقم ) .االختياريةالجامعة من مساقات مساق العلوم العسكرية  عن يجوز للطلبة اير األردنيين ان يأخذوا مساقا بديال    - 1

 دراسة هذا المساق دون الحااة ألخذ مادة بديلة اذا توفرت الشروط التالية:العسكريون من  يعفى وم( 22/6/1998

 .خريجو اامعة مؤتة، الكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين العسكرية، أو ما يعادلها من كليات عسكرية أانبية 

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

  ان الطالب المعني تنطبق عليه شروط االعفاء إلثباتاعتماد دائرة التعليم الجامعي بمديرية التدريب العسكري. 
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 (:  متطلبات الجامعة االختيارية3جدول )

ً ** 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 تذوق النص األدبي 

031ع أ   0 3 3 القضية الفلسطينية 

115ع أ   0 3 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة  

116ع أ   0 3 3 النظام االقتصادي  في االسالم 

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

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

127ع أ   0 3 3 تكنولوايا التعليم 

131ع أ   0 3 3 الحضارة االسالمية 

132ع أ   0 3 3 تاريخ مدينة القد   

133ع أ   0 3 3 الحضارة والثقافات المعاصرة 

135ع أ   0 3 3 ثقافة إسالمية 

137ع أ   0 3 3 حقوق إنسان 

153ع أ      اإلسالم والتحديات المعاصرة 

161ع أ   0 3 3 مشكالت معاصرة 

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

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 يالتذوق الموسيق 

المعارف العلمية و الزراعيةالمجموعة الثانية:   

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

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

191كم   0 3 3 مقدمة في تكنولوايا النانو 

177تغ   0 3 3  وتكنولوايا الغذاء()لغير طلبة التغذية حفظ األاذية )باللغة اإلنجليزية(   

200حي   0 3 3 )لغير طلبة االنتاج الحيواني والتغذية وتكنولوايا 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) ةوتطبيقاتها السلميمبادئ في الطاقة النووية  

 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 االسرة  

100  م   0 3 3 األسنان وتخصص علوم طب األسنان المساندة()لغير طلبة طب 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 الحياة 

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

  متطلبات الكلية االابارية(: 4جدول )

رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - 0 3 3 1تفاضل وتكامل   101ر 

 101ر  0  3 3 2وتكامل تفاضل    102ر 

 - 0 3 3 الرياضيات المتقطعة  241ر 

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

 أو متزامن 101ع ح  تعلم الكتروني+تقليدي 1 مختبر البرمجة 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) ثالثاً: متطلبات القســم
 (.5في ادول ) هو مبين كما (س.م 71بواقع ) إجبارية متطلبات  (أ

منها على األقل من قسم علوم  س.م( 6)شريطة ان تكون . (6في ادول ) هو مبين كما ()(س.م 9بواقع ) اختياريةمتطلبات  (ب

 الحاسوب. 

 متطلبات القسم اإلابارية: (5جدول رقم )

رمز ورقم 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملـي نظـري

 101ر  0 3 3 ابر خطي 181ع ح 

 112ع ح  3 0 1 نمذاة البرمجة كينونية التواهمختبر  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 

 252هك +  284ع ح  0 3 3 التشغيل الحديثةمبادئ نظم  375ع ح 

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

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

 342ع ح  0 3 3 الشبكات الالسلكية 442ع ح 

 252هك  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 تكنولوايا الشبكة العنكبوتية 477ع ح 

 375+ ع ح  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 هندسة البرمجيات  230هـ ب 

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

 - 0 3 3 تصميم المنطق الرقمي 231هـك 

 231هـك  3 0 1 مختبر تصميم المنطق الرقمي 232هـك 

 231هك  0 3 3 تنظيم وتصميم الحاسوب 252هك 

  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 401تر 

                                                           
 ( إذا التحق بأحد األكاديميات العالمية في الكلية أو ببرنامج تدريبي يـ طرح في6( ساعات معتمدة من ادول )3يعفى الطالب من دراسة ) الساعات  الكلية يزيد فيه عدد

 ( ساعة وحصل على الشهـادة المعتمدة عالميـا  لذلك.150التدريـبية 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 األاهزة 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 استرااع المعلومات   422ع ح 

 342ع ح  0 3 3 برمجة الشبكات 441ع ح 

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

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

 282ع ح  0 3 3 تصميم المترامات   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 الصورمعالجة  482ع ح 

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

 211+ ع ح  233ر  0 3 3 النمذاة والمحاكاة    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  مساقات من أقسام الكلية األخرى

 ساعات معتمدة لكل مساق 3بواقع  أكثر(
 موافقة القسم - - 3
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 الخطة االسترشادية للحصول على دراة 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 إنجليزيـة  112غ ل 
امتحان المستوى أو ااتياز  99 غالنجاح في ل 

 %50بعالمة ال تقل عن 

 - 3 (2)عامة  فيزياء 102 ف

  16 مجموع الساعات

    الثانيالفصل 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم ورمز المساق

 101ر  3 (2)تفاضل وتكامل    102 ر

 - 3 الرياضيات المتقطعة 241ر 

 - 3 لغــة عربيـــة 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

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم ورمز المساق

 101ر  3 ابر 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 نمذاة البرمجة كينونية التواهمختبر  216ع ح 

 - 2 الريادة و االبداع 119 أ ع

 112غ ل  2 المهارات العامة 129 أ ع

 - 3 متطلب اامعة اختياري -

  17 مجموع الساعات

    الفصل الثاني

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم ورمز المساق

 - 3 تصميم المنطق الرقمي 231هـك 

 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 

 231هك  3 تنظيم وتصميم الحاسوب 252هـك 

 231هـك  1 تصميم المنطق الرقميمختبر  232هـك 

 216ع ح  3 أساسيات هندســة البرمجيات  230هـ ب 

 - 3 متطلب اامعة اختياري -

  16 مجموع الساعات

    الفصل الثاني

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم ورمز المساق

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

 284ع ح  3 الذكاء االصطناعي 362 ع ح

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

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

 - 3 متطلب اامعة اختياري -

  15 مجموع الساعات

    الفصل الصيفي

 السابقالمتطلب  الساعات المعتمدة اسم المساق رقم ورمز المساق

  .م 90بعد إنهاء  3 التدريب الميداني 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 

 252هك  3 الحاسوبمعمارية  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 تكنولوايا 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

 

 

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

 الحاســــوبعلـــوم 

 عملي( 0،  +تقليديتعلم الكترونيس.م=  3)          :  مقدمة في البرمجة101ع ح 

هذا المساق مقدمة للبرمجة كينونية التواه، وذلك من خالل تناول مفاهيم تحديد مواصفات وتصميم البرامج، 

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

كينونية التواه. يتم تناول المواضيع التالية: أساسيات الخوارزميات، والهياكل االنسيابية، ومهارات حل المسائل، 

ومفاهيم البرمجة، واألنماط والكينونات، وامل التحكم والتكرار، والمصفوفات، والكلمات. سيتم التركيز على 

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

 (عملي 3،  +تقليديتعلم الكترونيس.م=  1)          :  مختبر البرمجة102ع ح 

 أو متزامن  101متطلب سابق: ع ح 

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

 مهارات فردية كافية في البرمجة. امتالكويجب على الطالب 

 عملي( 0،  +تقليديتعلم الكترونيس.م=  3)         :  مقدمة في البرمجة الكينونية112ع ح 

 102ع ح متطلب سابق: النجاح في 

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

والسمات والكبسلة والتجريد البياني والتوريث وتعدد األشكال والتعميم والتخصيص ومعالجة االستثناءات 

 رمجية أسبوعية.تطبيقات ب والتجميع والربط.

 (عملي 3،  +تقليديتعلم الكترونيس.م=  1)            :  مختبر البرمجة الكينونية113ع ح 

 أو متزامن  112متطلب سابق: ع ح 

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

 البرمجيات كينونية التواه.العمل الجماعي في إعداد 

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

 101متطلب سابق: ر 

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

تقاطع وامع الفضاءات الجزئية، االستقالل المحددات وخصائصهم. فضاء المتجهات، الفضاءات الجزئية، 

الخطي، المجموعات الممتدة، والقواعد والبعد، وتحويالت الخط ومصفوفات التحوالت الخطية، القيم الذاتية 

 والمتجهات الذاتية.

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

 112ع ح + النجاح في مساق  241ر متطلب سابق: 

مقدمة لتراكيب البيانات باستخدام لغة برمجة كينونية التواه. التمثيل المنطقي والتمثيل الفيزيائي لتراكيب 

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

)التجزئة( واألكوام. تطبيقات وخوارزميات معتمدة على  والشجيرات الثنائية، وشجيرات البحث الثنائية، والنحت

 هذه التراكيب ستغطى في هذا المساق. تطبيقات برمجية أسبوعية.
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 عملي( 3نظري،  0س.م= 1)          نمذجة البرمجة كينونية التوجهمختبر  : 621ع ح 

 112ع ح متطلب سابق: 

(، UMLمقدمة لمفاهيم النمذاة في البرمجة الكينونية )تقنيات ومنهجيات(. لغات النمذاة )على سبيل المثال، 

ونمذاة الهيكل والسلوك والمجال والمعمارية. فحص النماذج ومحددات النمذاة، والمصادقة على النماذج، 

 مختلفة من حيث المزايا والعيوب. ومقارنة بين مناهج نمذاة

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

 112+ ع ح  241متطلب سابق: ر 

اللغنننننننات المنهجينننننننة وأنواعهنننننننا وطنننننننرق تمثيلهنننننننا، والقواعننننننند التننننننني تولننننننندها، وا الت التننننننني تتقبلهنننننننا. 

المحنننننننددة(. اللغننننننات والتعننننننابير النظاميننننننة، والقواعنننننند النظامينننننننة، وا ليننننننة المنتهيننننننة )المحننننننددة وايننننننر 

(. اللغنننننننننننات والقواعننننننننننند ذات السنننننننننننياق الحنننننننننننر. ا لينننننننننننة Mealy( وميلننننننننننني )Mooreآالت منننننننننننور )

(، Turingالضننننننااطة إلننننننى أسننننننفل المحننننننددة وايننننننر المحننننننددة. اللغننننننات والقواعنننننند ذات الجمننننننل. آلننننننة )

(، وصننننننننيغة كومسننننننننكى الطبيعيننننننننة، وشننننننننجرة اإلعننننننننراب، وحاسننننننننوب Chomskyوآلننننننننة كومسننننننننكى )

 كومسكى ذو التسلسل الهرمي.

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

 211ع ح  متطلب سابق:

هذه مادة تقديمية لتصميم وبناء وتحليل خوارزميات الحاسوب. ويتم فيها تناول المواضيع التالية: تنامي قيم 

خوارزميات  وحلولها، وتصميم وتحليلالدوال، ووقت تنفيذ وكفاءة الخوارزميات، وعالقات التكرار الذاتي 

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

)البحث في العرض أوال والبحث في العمق أوال(، والشجيرات الدنيا المغطية للهياكل. تشمل المادة مشاريع 

 برمجة تغطي مختلف مواضيع المادة.

 عملي( 0نظري،  3س.م=  3)           :  تفاعل اإلنسان والحاسوب318ح  ع

  211متطلب سابق: ع ح 

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

المستخدم البرمجية، وااهات المستخدم، تصميم تجربة المستخدم، والتفاعل العاطفي، ومعمارية وااهات 

والنماذج المبكرة والتصميم بالتكرار. مخططات المواقع، وطرق قيا  الكفاءة، والعمل التعاوني المدعم 

 بالحاسوب. ويركز المساق على طرق التصميم المرتكزة على المستخدم.

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

 284سابق: ع ح متطلب 

. الطبقنننننننة TCP/IPو  OSIمقدمنننننننة لمفننننننناهيم ومعمارينننننننة شنننننننبكات الحاسنننننننوب باسنننننننتخدام النمنننننننوذاين 

الفيزيائينننننننة وطبقنننننننة توصنننننننيل البياننننننننات، والشنننننننبكات المحلينننننننة، الشنننننننبكات عالينننننننة السنننننننرعة، مبنننننننادئ 

الحوسننننننننبة أساسننننننننيات ، والننننننننتحكم باالزدحننننننننام، وطبقننننننننة تمثيننننننننل البيانننننننننات، وTCP/IPالبروتوكننننننننول 

 الموزعة، آمان الشبكات، وضغط البيانات. 

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

 284متطلب سابق: ع ح 

طننننننرق حننننننل ، والتعريننننننف بننننننأنواع المسننننننائل واألسنننننناليب المسننننننتخدمة فنننننني مجننننننال الننننننذكاء االصننننننطناعي

طنننننننرق تمثينننننننل ، والنننننننذكاء االصنننننننطناعيالهياكنننننننل الرئيسنننننننية المسنننننننتخدمة فننننننني بنننننننرامج ، والمسنننننننائل

مثننننننل األلعنننننناب والنننننننظم الخبيننننننرة وفهننننننم اللغننننننات الطبيعيننننننة  تطبيقننننننات الننننننذكاء االصننننننطناعي المعرفننننننة.

 باستخدام إحدى لغات الذكاء االصطناعي. مشاريع تطبيقية واإلنسان ا لي.
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 عملي( 0نظري،  3س.م=  3)           :  مبادئ نظم التشغيل الحديثة375ع ح 

 252هك +  284ع ح  ابق:متطلب س

مفننننناهيم نظننننننم التشننننننغيل األساسنننننية، مبننننننادئ نظننننننم التشنننننغيل الحديثننننننة، والتنننننني تتضنننننمن هيكليننننننات نظننننننم 

وادولنننننننة العملينننننننات إدارة المهنننننننام التشنننننننغيل، نمذانننننننة النظنننننننام وأدائنننننننه، واألنظمنننننننة متعنننننننددة المهنننننننام، 

 الذاكرة.وخيوط التنفيذ، مفاهيم التزامن، ومفاهيم أساسية في اإلقفال الدائم وإدارة 

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

 211ع ح +  181متطلب سابق: ع ح 

مبننننننادئ والتكنولوايننننننات الحديثننننننة فنننننني تصننننننميم نظننننننم الوسننننننائط المتعننننننددة. اكتسنننننناب الخبننننننرة العمليننننننة 

وبرمجيننننننات فنننننني هننننننذا المجننننننال. وتشننننننمل المواضننننننيع تصننننننميم أنظمننننننة الوسننننننائط المتعننننننددة، أاهننننننزة 

الوسنننننننائط المتعنننننننددة، والقضنننننننايا فننننننني تمثينننننننل ومعالجنننننننة ونقنننننننل البياننننننننات المتعنننننننددة الوسنننننننائط مثنننننننل 

 النصوص والرسوم والصوت والموسيقى والصورة والفيديو.

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

 بنجاح ساعة معتمدة 90بعد إتمام  متطلب سابق:

يخضننننع الطالننننب لتنننندريب ميننننداني فنننني نشنننناط حاسننننوبي تمننننت الموافقننننة عليننننه مننننن قبننننل رئننننيس القسننننم، 

وذلننننننك فنننننني شننننننركة أو مصنننننننع أو اهننننننة حكوميننننننة أو أهليننننننة، ولفتننننننرة إثننننننني عشننننننر أسننننننبوعا تحننننننت 

 إشراف عضو هيئة تدريس.

 عملي( 0نظري،  3س.م=  3)         :  تصميم وتطوير برمجيات األجهزة المتنقلة411ع ح 

  318ع ح  ب سابق:متطل

أطننر تطننوير برمجيننات األاهننزة المتنقلننة. معماريننة وقضننايا التصننميم والهندسننة والتقنيننات والمنهجيننات الالزمننة 

لتطوير برمجيات األاهزة المتنقلة. يركز المساق على برمجيات األاهزة المتنقلة المرتكزة على شبكة اإلنترنت، 

 ,iPhoneومنصنات األاهنزة المتنقلنة )(، RESTfulوبالتالي يغطي قضايا تصميم خدمة وينب )تصنميم خدمنة 

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

JavaME/JavaFX, Flash Light .والقيود ومتطلبات تصميم وااهة المستخدم لألاهزة محدودة المصنادر ،)

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

 عملي( 0نظري،  3س.م=  3)                     :  موضوعات متقدمة في مهارات البرمجة412ع ح 

  211ع ح  متطلب سابق:

يغطي هذا المساق المهارات المتقدمة في البرمجة وطرق استخدامها لحل المشاكل المثيرة التي ظهرت في 

المواضيع التي يغطيها هذا المساق البرمجة باستخدام الخوارزميات مسابقات البرمجة الدولية. وتشمل 

 والرياضيات المتقطعة والذكاء االصطناعي.

 عملي( 0نظري،  3س.م=  3)           :  تقنيات برمجة عصرية154ع ح 

 211متطلب سابق: ع ح 

االستثناءات، والبرمجة متعددة معالجة لتقنيات برمجة معاصرة باستخدام لغة برمجة مناسبة. ويشمل ذلك معالجة 

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 

 221متطلب سابق: ن م 

النظرة االقترانية السترااع المعلومات، وأنواع نظم استرااع المعلومات، والجوانب المختلفة لتصميم هذه 

. تراكيب بيانات قامو  المفردات النظم: االسترااع بناء على الكلمات المفتاحية، وهياكل الملفات، وبناء

اإلضافات، وأوزان الحدود، والفهرسة المرتبطة، وخوارزميات استرااع المعلومات: التحليل المعجمي، وإزالة 

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

 وتعديل االستعالمات. تطبيقات ومسائل.  

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

 342متطلب سابق: ع ح  

مقدمة لجوانب مختلفة من برمجة شبكات الحاسوب، وتغطى هذه المادة مفاهيم أساسية، بما في ذلك تهيئة 

وقضايا تمثيل البيانات، ونموذج ، وبرمجة المقبس، TCP/IP، والعنونة في TCP/IPالحواسيب الستخدام 

إلى تعليم الطلبة كتابة  للشبكة العنكبوتية. يهدف هذا المساق HTTPالعميل/الخادم للبرمجة، وبروتوكول 

. وظائف برمجة UDP/IPو   TCP/IP برمجيات العميل/الخادم العادية ومتعددة الخيوط للبروتوكوالت 

 أسبوعية في المختبر.

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

 342متطلب سابق: ع ح 

القياسية. قضايا الحوسبة  مراعياتهاالالسلكية، ومعماريتها، والمعدات التي تستخدمها، وأهمية الشبكات 

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

للبيانات المتحركة،  ، والوصولالحركة الخادم بواود-وبروتوكوالت االنترنت للعقد المتحركة. نموذج العميل

األشعة تحت الحمراء و  أاهزة تقنيات مختلفة مثل ودعم الحركة المتوفر في نظم التشغيل واللغات، ودراسة

Bluetooth. 

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

 252هك متطلب سابق: 

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

تشمل كما  للمعمارية وحيدة الدورة والمعمارية متعددة الدورات، وتقنيات المعمارية األنبوبية، وتعدد المعالجات.

 .دراسة لحالة معمارية المادة

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

  362+ ع ح  318ع ح  متطلب سابق:

يمكن هذا المساق المتعلمين من اكتساب أساسيات تقنيات الويب الداللي وكيفية تطبيقها لتمثيل المعرفة في الشنبكة 

العالمية. سوف يتعلم المتعلمون كيفية تمثيل المعرفة بأنطولوايا وكيفية الوصول واالستفادة منن البياننات الداللينة 

 (.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 للمفاهيم األساسنية لبرمجنة ألعناب الحاسنوب مثنل: إدارة ذاكنرة اللعبنة، برمجنة وااهنة المسنتخدم لأللعناب، 

وقضايا قطاع صناعة األلعناب. سنيقوم الطنالب بتصنميم  وأنواع األلعاب المختلفة، وتصميم األلعاب ومستوياتها،

وتطوير ألعاب أصلية ألاهزة الحاسوب الشخصية بتطبيق مبادئ تصميم األلعاب وهندسة البرمجيات التي أثبتت 

 ادواها.

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

 282متطلب سابق: ع ح 

المترامننات، والتحليننل المعجمنني، واننداول الرمننوز، وطننرق اإلعننراب، ومعالجننة  مفنناهيم أساسننية، ومكونننات

األخطنناء، والترامننة النحويننة، وتنندقيق األنننواع، وتنظننيم شننفرة التنفيننذ، وتولينند الشننفرة الوسننطية، وتولينند الشننفرة 

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

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

 451+ ع ح  375متطلب سابق: ع ح 

تعرينف وخصننائص النننظم الحاسنوبية الموزعننة، والنمنناذج البرمجينة والهيكليننة، واسننتدعاء اإلانراءات عننن بعنند، 

األحننداث، والخوارزميننات الموزعننة والكينونننات الموزعننة، والمهننام وخيننوط التنفيننذ، والوقننت المنطقنني وترتيننب 

)منننثال: االسنننتثناء المتبنننادل، والتوافنننق واالنتخننناب، وكشنننف االنتهننناء(، والننننظم المنتشنننرة، ومتعنننددات الوسنننائط 

 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 حواسيب عالية األداء، بما في ذلك المعماريات وحيدة العمليات متعددة البيانات ومتعددة العمليات 

متعننددة البيانننات وعريضننة التعليمننات. شننبكات الننربط البينيننة )عاليننة التكعيننب، والمتشننابكة، والخلننط والتبننديل، 

المتعامد(، ونماذج الذاكرة والتوافق فيها، ومتعددات المعالجات المتناظرة. نماذج البرمجة عالينة األداء، والتقاطع 

(. MPIومعننايير قيننا  الكفنناءة، والبرمجننة المتوازيننة والموزعننة باسننتخدام أدوات عصننرية مثننل لغننة البرمجننة )

 كل.خوارزميات متوازية لحسابات مختارة مثل المصفوفات والشجيرات والهيا

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

 318+ ع ح 201ن م: متطلب سابق

 HTML5أطر  مبادئ تركيب المستخدم و الخادم و سوف يتعلم المتعلمين كيفية تطوير تطبيقات الويب باستخدام

، وايرهنننا. backbone.js ،ember.js ،AngularJS ،Sencha ،KendoUI، مثنننل JavaScriptMVC و

االسنتفادة منن البياننات المرتبطنة وشنبكة البياننات، كأشنهر  وعالوة على ذلك، سوف يتعلم المتعلمون أيضنا كيفينة

 التطبيقات على تقنيات الوب الداللي.

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

 385 ح ع+  284متطلب سابق: ع ح 

نقناط تعريف  تقنياتوالخطوط االفقية، والمتجه وتقنيات المكونات المادية، النقاط باستخدام  رسمالرسوم، وأنواع 

. التحننوالت ثنائيننة وثالثيننة وهيكليننة البننرامجوالخطننوط االفقيننة، والبيانننات المرسننومة المتجننه  وطريقننة، الصننور

والفننن المرسننوم  المقنناطع والنوافننذوالظننل والخطننوط الخفيننة،  إزالننةو، يتقنيننات إنتنناج الرسننم المنظننورو، األبعنناد

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

 385ع ح متطلب سابق: 

اسنننننننتعراض طنننننننرق تشنننننننكيل صنننننننورة واالسنننننننتحواذ عليهنننننننا. تحوينننننننل الصنننننننورة  تحسنننننننين الصنننننننور 

ضننننننننغط الصننننننننور. المعالجننننننننة الصننننننننرفية للصننننننننور. الكشننننننننف عننننننننن الخطننننننننوط وتجزئننننننننة وترميمهننننننننا. 

 الصور. معمارية معالجة الصور.

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

 284ع ح +  233ر  متطلب سابق:

الخوارزمينننننننات نظنننننننرة تفصنننننننيلية علنننننننى المعلوماتينننننننة الحيوينننننننة منننننننع التركينننننننز علنننننننى فهنننننننم وتحلينننننننل 

المسنننننننننتخدمة لحنننننننننل مسنننننننننائل حيوينننننننننة مختلفنننننننننة. وينننننننننتم التركينننننننننز علنننننننننى الخوارزمينننننننننات التالينننننننننة: 

خوارزميننننننات البحنننننننث فننننننني قواعنننننند البياننننننننات، وخوارزمينننننننات اصننننننطفاف المتتالينننننننات، وخوارزمينننننننات 

، وخوارزمينننننننننات بنننننننننناء RNAالتنبنننننننننؤ بالمورثنننننننننة، وخوارزمينننننننننات التنبنننننننننؤ بهيكلينننننننننة البنننننننننروتين و

 ات مقارنة التراكيب الجينية.شجرات التطور، وخوارزمي

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

 375ع ح +  342متطلب سابق: ع ح 

يعننننننننى هنننننننذا المسننننننناق بتعرينننننننف الطالنننننننب بالمفننننننناهيم والمصنننننننطلحات المرتبطنننننننة بنننننننأمن الحواسنننننننيب 

علننننننننى أي نظننننننننام. والشننننننننبكات. سننننننننيكون بمقنننننننندور الطالننننننننب اسننننننننتيعاب المعنننننننننى الحقيقنننننننني لألمننننننننن 

باالضننننننافة الننننننى ذلننننننك، سننننننيتعرف الطالننننننب علننننننى أهننننننم الثغننننننرات والتهدينننننندات و ووسننننننائل السننننننيطرة 

المسنننننتخدمة فننننني أمنننننن الحواسنننننيب. سنننننيحتوي هنننننذا المسننننناق علنننننى المواضنننننيع التالينننننة: مقدمنننننة النننننى علنننننم 

التشننننننفير، ضننننننمان السننننننرية و الخصوصننننننية، طننننننرق اثبننننننات الشخصننننننية، التوقيننننننع االلكتروننننننني، أمننننننن 

 أمن نظم التشغيل، وأمن الشبكات. البرمجيات،

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

 211ع ح +  233ر متطلب سابق: 

تتناول هذه المادة مواضيع مختلفة في النمذاة والمحاكاة، وهي استخدامات ومحاسن ومسناوئ المحاكناة، وأننواع 

والنمنناذج اإلحصننائية، ونمنناذج الطننوابير البسننيطة، والقننيم والمتغيننرات  النمنناذج، وخطننوات المحاكنناة المنفصننلة،

 العشوائية، ونمذاة المدخالت، والتحقق والتثبت من النمناذج واسنتخدام ذلنك فني تحلينل المندخالت والمخرانات.

 كما تناقش برمجيات مكتوبة بلغات مختارة لمحاكاة طوابير متنوعة.

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

 بنجاح ساعة معتمدة 90إتمام متطلب سابق: 

تتير هذه المادة للطالب فرصة إعداد مشروع تخرج اوهري تحت إشراف عضو هيئة تدريس. وعلى الطالب أن 

األولينة يتقدم لرئيس القسم قبل التسجيل بأسبوعين بطلب مكتوب للسماح بتنفيذ مشروع تخنرج ينتم تحديند معالمنه 

 والمشرف على تنفيذه. ويقوم الطالب من خالل هذه المادة بتحديد متطلبات وتصميم النظام أو البرمجية المقترحة.

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

 491ع ح متطلب سابق: 

ببننناء وفحننص النظننام أو البرمجيننة المقترحننة فنني ، ويقننوم الطالننب فيننه 491هننذا المسنناق اسننتمرار للمسنناق ع ح 

، ويقدم المشروع المكتمل وتقريرا مكتوبا عنه للجنة فحص ثالثية يكنون المشنرف رئيسنها، "1" مشروع التخرج

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

 كما يحددها القسم عند الموافقة على المواضيع متطلب سابق: 

 يعالج هذا المساق مواضيعا وحلوال  عصرية في علوم الحاسوب.

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

 كما يحددها القسم عند الموافقة على المواضيع متطلب سابق: 

 المساق مواضيعا وحلوال  عصرية في علوم الحاسوب.يعالج هذا 

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

 كما يحددها القسم عند الموافقة على المواضيع متطلب سابق: 

 يعالج هذا المساق مواضيعا وحلوال  عصرية في علوم الحاسوب.

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

  101 متطلب سابق: ع ح 

دوات المسذذذذذتخدمة والالزمذذذذذة فذذذذذي علذذذذذم االحيذذذذذاء الحاسذذذذذوبي. ويركذذذذذز الالطلبذذذذذة لهذذذذذذا المسذذذذذاق يقذذذذذدم 

المسذذذذذذذذاق علذذذذذذذذى اساسذذذذذذذذيات التجذذذذذذذذارب التذذذذذذذذي تجذذذذذذذذرى فذذذذذذذذي مختبذذذذذذذذرات االحيذذذذذذذذاء والموضذذذذذذذذوعات 

التاليذذذذذذذذة: اسذذذذذذذذتخدام أدوات تحليذذذذذذذذل سالسذذذذذذذذل الحمذذذذذذذذ  النذذذذذذذذووي والحمذذذذذذذذ  النذذذذذذذذووي الرئيسذذذذذذذذية 

الريبذذذذذذذي، قواعذذذذذذذد بيانذذذذذذذات السالسذذذذذذذل، اسذذذذذذذتخدام أدوات لتحليذذذذذذذل البصذذذذذذذمة الجينيذذذذذذذة، اسذذذذذذذتخدام أدوات 

تحليذذذذذذل الصذذذذذذور الحيويذذذذذذة، مبذذذذذذادئ وطذذذذذذرق وأدوات محذذذذذذا اة السالسذذذذذذل وإيجذذذذذذاد تركيذذذذذذب معذذذذذذين فذذذذذذي 

   السالسل وتوقع تراكيب السالسل.


