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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 عناوين مهمة:  

 

 عمادة شؤون الطلبة:      األردنية:  جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 ( 22543) ( فرعي962)  – 2  – 7201000تلفون:      األردن   –  22110  –اربد  3030ص.ب  

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

 .jostudentaffairs@just.eduبريد الكتروني:       (  962)  –2–  7095141فاكس:   

 prsdy@just.edu.joبريد الكتروني: 

 

 وحدة القبول والتسجيل:           المعلومات:  الحاسوب وتكنولوجيا كلية 

 ( 27163( فرعي) 962)  – 2  – 7201000تلفون:     (  20000( فرعي) 962)  – 2  – 7201000تلفون:    

 ( 962)  –2 –  7201027فاكس:        ( 962)  –2 –7095046فاكس:  

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

 

 مكتب الطلبة العرب واألجانب:           : هندسة الحاسوبقسم 

 ( 23048( أو )23040)  –( فرعي 962)  – 2  – 7201000تلفون:    ( 26685او ) (22131( فرعي) 962)  – 2  – 7201000تلفون:    

 (      962)  –2 –7201025فاكس:       ( 962) –2  –7095046فاكس:    

 iso@just.edu.joبريد الكتروني:       just.edu.jocpe@بريد الكتروني:
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 القســـــــم رؤيــــة

 

المجالين   يهدف قسم هندسة الحاسوب إلى أن يكون القسم الرائد من بين أقسام هندسة الحاسوب في األردن, وأن يحقق مرتبة رفيعة إقليميا وعالميا في

 . األكاديمي و التطبيقي

  

 القســـــــم  رسالة

 

م والتركيز على التنوع والشمولية  استخدام أحدث أساليب التعليين لسوق العمل عن طريق احترافيمهندسين تهيئة  رسالة قسم هندسة الحاسوب تتمثل في

لهذه األهداف، فإن الطالب وأعضاء الهيئة  وتحقيقا. اإلبداع واالكتشاف والقدرة التنافسية وتشجيع العمل الجماعي والقيادة  وتعزيزالتعلم المستمر  وتشجيع

على مستوى عالمي،  ومحترفينوالشركاء في المجال يعملون معاً ضمن أحدث ما توصلت له التكنولوجيا لتحضير خريجين مؤهلين تأهيال عاليا،   ةالتدريسي

 قادرين على المنافسة في مجاالت سوق العمل والبحث العلمي.

 

   األهداف

 

 سوف يكون خريجو قسم هندسة الحاسوب لديهم القدرة على: 

  

 إظهار القدرة التقنية في القوى العاملة المحلية واإلقليمية والعالمية في مجال هندسة الكمبيوتر في وظائف البرمجيات واألجهزة.   .1

مختلف  ومتابعة دراسات عليا في  التطور،إنشاء المهارات المهنية التي تعزز كفاءة الخريج في عالم تكنولوجيا مستمرة  الحياة،االنخراط في التعلم مدى  .2

 مجاالت هندسة الكمبيوتر. 

 صادي.أن يصبح الخريج عضوا منتجا في المجتمع وقادر على القيام بأدوار قيادية واتخاذ قرارات هندسية سليمة من أجل المساهمة في النمو االقت .3

 

 المخرجات

  

 القدرة على تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات.  .1

  والرفاهية،لتصميم الهندسي المحددة مع مراعاة الصحة العامة والسالمة  حتياجات اا القدرة على تطبيق التصميم الهندسي إلنتاج الحلول التي تلبي  .2

 فضالً عن العوامل العالمية والثقافية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية. 

 القدرة على التواصل بفعالية مع مجموعات مختلفة من الناس.   .3
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

الهندسية المختلفة وإصدار أحكام مبنية على المعرفة، والتي يجب أن تأخذ  القدرة على التعرف على المسؤوليات األخالقية والمهنية في المواقف  .4

 بعين االعتبار تأثير الحلول الهندسية في السياقات العالمية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية. 

ة وتحديد األهداف الرئيسية وتخطيط المهام  القدرة على العمل بفعالية لخلق فريق يعمل أعضاؤه معًا على توفير القيادة وإنشاء بيئة تعاونية وشامل   .5

 وتحقيق األهداف الجزئية. 

 واستخدام القرارات الهندسية الستخالص النتائج.  البيانات،القدرة على تطوير وإجراء التجارب المناسبة وتحليل وتفسير   .6

 .باستخدام استراتيجيات التعلم المناسبة الحاجة،القدرة على اكتساب وتطبيق معارف جديدة حسب   .7
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 (2016) هندسة الحاسوب  الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في الخطة

 والترميز للمساقات في الخطة مدلول الترقيم 

 : االتيلترميز المساقات تستخدم عملية ترميز بحيث يتكون رمز المساق من حرفين وثالثة أرقام كما في الجدول 

 
 مستوى المساق  مجال المساق العام  ترتيب المساق  القسم 

 Z y X ب أ

 رموز المساقات 

 : والمعلومات كلية تكنولوجيا الحاسوب رموز األقسام األكاديمية في  

 
 القســـم  الرمز 

 هندسة الحاسوب  هك

 هندسة وأمن شبكات الحاسوب  هش 

 علوم الحاسوب  ع ح

 نظم المعلومات الحاسوبية  ن م

 هندسة البرمجيات  هب 

 

  xyzهك  :اآلتيعلى الشكل هندسة الحاسوب، سيكون ترميز مساقاتما سبق اعتماداً على 
 أرقــام المساقات

لمي للمساق يتم إعطاء المساق الرقم المميّز له اعتمادا على مستوى السنة الدراسية التي يطرح فيها المساق )بحسب الجدول االسترشادي(، المجال الع -

فصل ال  لمساقات  زوجيووالصيفي  حسب الفصل الدراسي الذي يطرح فيه المساق )فردي للفصل األول  باإلضافة إلى خانة    هندسة الحاسوب من ضمن  

 الثاني(. 

 عددية وفق التوزيع التالي:  منازليتبع برقم خاص مكون من ثالث اعتمادا على ذلك فإن رمز المساق  -
 

 مستوى السنة الدراسية التي يطرح فيها المساق )بحسب الجدول االسترشادي( وذلك كما يلي: تبيّن  منزلة المئات  .أ

 
 

 المستوى قم الر

 األولى 1

 الثانية 2

 الثالثة 3

 الرابعة 4

 الخامسة 5
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 وذلك حسب الجدول التالي:   هندسة الحاسوب تشير إلى المجال العلمي للمساق من ضمن تخصص   منزلة العشرات  .ب 
 

 المجال / التخصص  الرقم 

 مواضيع عامة 0

 البرمجة 1

 االلكترونيات 2

 األنظمة الرقمية 3

 واالمنةالحوسبة الموثوقة   4

 المكونات المادية 5

 الشبكات 6

 برمجة نظم  7

 األنظمة الذكية 8

 وحديثه  ومواضيع خاصه  ، تدريب، مشروع تخرج 9
 

 األول الفصل الفردية األرقام تمثل بحيث  االسترشادي الجدول حسب  وذلك جامعي عام كل  من المساق فيه يطرح الذي الفصل منزلة االحاد تمثل .ج

 . الثاني الفصل الزوجية األرقام وتمثل الصيفي والفصل
 

 تم ترميزه وفق الوصف السابق كما يلي:  (المتـكاملة الرقمية الدوائر) 421 كق همثال: مسا 
 

 4 2 1 هك

 الحاسوب   هندسة
 ترتيب المساق 

 (االول)الفصل 

 المجال العلمي للمساق 

 ( االلكترونيات)

 مستوى المساق 

 ( ةعلراب)السنة ا
 

)المعدلة( والخاصة بنظام منح الدرجات 1987( لسنة  1بموجب الشروط المنصوص عليها في التعليمات رقم )  هندسة الحاسوب تمنح درجة البكالوريوس في  

العلوم والتكنولوجيا وتعديالتها الصادرة   ساعة معتمدة    160  إتمام الطالب دراسة   العمداء في الجامعة. وذلك بعد   عن مجلسالعلمية والشهادات من جامعة 

 : واجتيازها بنجاح موزعة كما يلي

 الحاسوب  هندسة لتخصص المعتمدة الساعات توزيع(: 1جدول )

 التصنيف 
 الساعات المعتمدة 

 المجموع  الساعات االختيارية  الساعات االجبارية 

 25 9 16 متطلبات جامعة 

 27 0 27 متطلبات كليـــة 

 108 15 93 متطلبات قســــم 

 160 24 136 المجـــموع 

 : متطلبات الجامعة أولا 
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 س.م( موزعة على النحو التالي:  25ويخصص لها ) 
 (. 2س.م( كما هو مبين في جدول )  16متطلبات إجبارية بواقع ) . أ
 ات الثالثة. مجموعمن المن كل مساقا واحدا الطالب  تارخي بحيث  (3المساقات المبينة في جدول )س.م( يختارها الطالب من قائمة  9متطلبات اختيارية بواقع ) . ب

 (: متطلبات الجامعة اإلجبارية 2جدول )

 المتطلب السابق  عملي نظري  الساعات المعتمدة  اسم  المساق رمز ورقم المساق 

 - 0 3 3 علوم عسكرية  ( 1)100ع ع 
 - 0 3 3 لغـة عربية  101ع 

 - 1 2 3 المسؤلية المجتمعية 110 أ ع

 مستوىالأو اجتياز امتحان  99النجاح في ل ز  0 3 3 " 2لغة إنجليزية" 112ل ز

 .%50بعالمة ال تقل عن 

 - 0 2 2 الريادة و االبداع 119 أ ع 

 112ل ز   0 2 2 عامةمهارات الال 129 أ ع

 - ( هو: 101الجامعة يدرسون مساق في اللغة العربية عوضاً عن مساق )ع  : الطلبة غير الناطقين باللغة العربية في  مالحظة 

 الساعات المعتمدة  م المساق ـاس  المساق  رمز ورقم
 الساعات األسبوعية 

 عملي  نظري

 - 3 3 مبادئ اللغة العربية غير الناطقين بالعربية  (1)أ 101ع

 

 

 

 

 

 

 

 
 - أ(:101والتسجيل بتحديد الطلبة الذين يحق لهم دراسة هذا المساق لتسجيل الطلبة االجانب لمساق اللغة العربية غير الناطقين )عمدير القبول تم تفويض  - 1

( التي يدرسها الطلبة االردنيون والعرب. علماً بأن عدداً كبيراً من الطالب يحملون الجنسية االسرائيلية  101سيته يدرس )عأ( بإستثناء من أكمل دراسته في المدارس العربية ومهما كانت جن101الطلبة االجانب الذين يحملون الجنسية االجنبية يلتحقون في مادة )ع  ▪
 وأكملوا دراستهم في المدارس العربية. 

 تجري مع الطلبة االجانب مقابالت وتطلب وثائقهم وكشوف عالماتهم ويتعامل مع كل حالة على حدة.  ▪
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 (:  متطلبات الجامعة االختيارية 3جدول )

اقسالمرمز   عملي نظري  الساعات المعتمدة  المساق 

 المجموعة االولى: المعارف االنسانية

200ع   0 3 3 تذوق النص األدبي 

115ع أ   0 3 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة  

116ع أ   0 3 3 النظام االقتصادي  في االسالم 

121ع أ  اإلنجليزية(غير طلبة اللغة لمبادئ في علم االجتماع )   3 3 0 

126ع أ  غير طلبة التمريض والقبالة(لمبادئ في علم النفس )   3 3 0 

127ع أ   0 3 3 تكنولوجيا التعليم  

131ع أ   0 3 3 الحضارة االسالمية 

132ع أ   0 3 3 تاريخ مدينة القدس  

133ع أ   0 3 3 الحضارة والثقافات المعاصرة  

135ع أ   0 3 3 ثقافة إسالمية 

137أ ع   0 3 3 حقوق إنسان 

161ع أ   0 3 3 مشكالت معاصرة  

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

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

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

231ع أ   0 3 3 تاريخ العلوم عند العرب  

 المجموعة الثانية: المعارف العلمية و الزراعية 

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

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

211مك  الهندسة الميكانيكية( غير طلبة لمقدمة في ميكانيك السيارات )   3 3 0 

191كم   0 3 3 مقدمة في تكنولوجيا النانو  

177تغ  )لغير طلبة التغذية وتكنولوجيا الغذاء(  )باللغة اإلنجليزية(  حفظ األغذية    3 3 0 

200حي   0 3 3 حيوانات المزرعة و منتجاتها  

200نب   0 3 3 حدائق منزلية )لغير طلبة الزراعة( 

201نب   0 3 3 تربية النحل )لغير طلبة الزراعة(  

200مط   0 3 3 الموارد الطبيعية واإلنسان )لغير طلبة الزراعة(  
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 المجموعة الثالثة: المعارف الصحية

100تض  غير طلبة الطب والتمريض والقبالة(لتعزيز الصحة )   3 3 0 

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

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

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

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

100عط  الحياة )غير طلبة العالج الطبيعي والوظيفي( الصحة وأنماط    3 3 0 

 

ا   : متطلبات الكليةثانيا
 .(4س. م( إجبارية كما هو مبين في جدول ) 27ويخصص لها )

 (: متطلبات الكلية اإلجبارية 4جدول )

 الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق ورقمه 
 السبوعية  الساعات 

 المتطلب السابق
 عملي  نظري

 - 0 3 3 1تفاضل وتكامل   101ر 

 101ر  0 3 3 2تفاضل وتكامل   102ر 

 - 0 3 3 الرياضيات المتقطعة 241ر 

 أو متزامن 100ن م  0 3 3 مقدمة في البرمجة 101ع ح 

 أو متزامن 101ع ح  3 0 1 مختبر البرمجة 102ع ح 

 102ع ح النجاح في   0 3 3 مقدمة في البرمجة الكينونية 112ع ح 

 او متزامن 112ع ح  3 0 1 مختبر البرمجة الكينونية 113ع ح 

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

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

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

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

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

 

 
ا   :متطلبات القســمثالثا

 -التالي:  ( موزعة على النحو  س.م  108ويخصص لها )
 ( موزعة كما يلي:س.م 49متطلبات إجبارية من أقسام أخرى وتخصص لها ) . أ
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 .(5( كما هو مبين في جدول)س.م 10خصص لها )يو الحاسوب  وأمن شبكات  هندسةمن قسم  إجباريةمتطلبات  •

 الحاسوب  شبكات أمن و  م اإلجبارية من قسم هندسة(: متطلبات القس5جدول )

 اسم المساق  رمز المساق ورقمه 
 الساعات 
 المعتمدة 

 السبوعية  الساعات 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري

 241ر  0 3 3 ونظرية األرتالاالحتماالت   301هش 

 متزامن( )أو 260+ كـه  231هك  0 3 3 البياناتتراسل   311هش 

 311+ هش  301هش  0 3 3 أساسيات شبكات الحاسوب 312هش 

 312هش  3 0 1 مختبر شبكات الحاسوب 413هش 

 (.6( كما هو مبين في جدول )س.م 14خصص لها )يو الهندسة الكهربائيةمن قسم  إجباريةمتطلبات  •

 االجبارية من قسم الهندسة الكهربائية (: متطلبات القسم 6جدول )

 اسم المساق  رمز المساق ورقمه 
 الساعات 
 المعتمدة 

 السبوعية  الساعات 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري

 او متزامن 203+ ر  102ف  0 3 3 الكهربائية  الدوائرتحليل   212كـه 

 212كـه  3 0 1 مختبر الدوائر الكهربائية 213كـه 

 181ع ح +  212كـه  0 3 3 تحليل اإلشارات واألنظمة 260كـه 

 212كـه  0 3 3 (الهندسة الكهربائيةغير طلبة  مبادئ الكترونيات ) 321كـه 

 213كـه  +  321كـه  3 0 1 مختبر الدوائر اإللكترونية 322كـه 

 260كـه  0 3 3 أنظمة التحكم 440كـه 

 . .( 7( كما هو مبين في جدول )س.م 4)خصص لها يو  الميكانيكيةالهندسة من قسم  إجباريةمتطلبات  •

 (: متطلبات القسم اإلجبارية من قسم الهندسة الميكانيكية 7جدول )

 اسم المساق  رمز المساق ورقمه 
 الساعات 
 المعتمدة 

 السبوعية  الساعات 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري

 101 ف 0 3 3 ميكانيكا هندسية 215مك 

 (. 8س.م( كما هو مبين في جدول ) 6متطلبات اجبارية من قسم الرياضيات ويخصص لها ) •

 (: متطلبات القسم االجبارية من قسم الرياضيات8جدول )  

 اسم المساق  رمز المساق ورقمه 
 الساعات 
 المعتمدة 

 السبوعية  الساعات 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري

 102 ر 0 3 3 تحليل وسيط 201ر 

 102 ر 0 3 3 " 1عادية " معادالت تفاضلية   203ر 
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 (. 9س.م( كما هو مبين في جدول ) 6متطلبات اجبارية من قسم الفيزياء التطبيقية ويخصص لها ) •

 (: متطلبات القسم االجبارية من قسم الفيزياء التطبيقية 9جدول )

 اسم المساق  رمز المساق ورقمه 
 الساعات 
 المعتمدة 

 السبوعية  الساعات 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري

 - 0 3 3 " 1" فيزياء عامة   101ف 

 101ف  0 3 3 " 2" فيزياء عامة   102ف 

او متزامن  102ف  3 0 1 فيزياء عامه )عملي( )غير طلبة الفيزياء( 107ف   

 (.10جدول )( كما هو مبين في س.م 3خصص لها )يمن قسم الكيمياء التطبيقية و إجباريةمتطلبات   •

 التطبيقية  (: متطلبات القسم االجبارية من قسم الكيمياء10جدول )

 اسم المساق  رمز المساق ورقمه 
 الساعات 
 المعتمدة 

 السبوعية  الساعات 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري

 - 0 3 3 كيمياء عامة 103ك 

 (.11هو مبين في جدول )( كما س.م 3خصص لها )يو البرمجيات متطلبات اجبارية من قسم هندسة  •

 البرمجيات (: متطلبات القسم االجبارية من قسم هندسة 11جدول )

 اسم المساق  رمز المساق ورقمه 
 الساعات 
 المعتمدة 

 السبوعية  الساعات 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري

 311هـك  0 3 3 ادارة المشاريع 440هـ ب 

 (.12( كما هو مبين في جدول )س.م 3خصص لها )يو علوم الحاسوب  متطلبات اجبارية من قسم •

 حاسوبال علوم متطلبات القسم االجبارية من قسم (:  12جدول )

 اسم المساق  رمز المساق ورقمه 
 الساعات 
 المعتمدة 

 السبوعية  الساعات 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري

 101ر  0 3 3 جبر خطي 181ع ح 

 (.13كما هو مبين في جدول )(  س.م  44قسم هندسة الحاسوب وتخصص لها )   متطلبات اجبارية من .ب
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 

 من قسم هندسة الحاسوب  اإلجبارية(: متطلبات القسم 13جدول )

 اسم المساق  رمز المساق ورقمه 
 الساعات 
 المعتمدة 

 السبوعية  الساعات 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري

 113+ ع ح  203+ ر  201ر  0 2 2 تحليل عددي 200هـك 

 113ع ح  3 0 1 مختبر لغات نصية 211هـك 

 113 ح ع 0 3 3 تصميم المنطق الرقمي 231ك ـه

 231ك ـه 3 0 1 مختبر تصميم المنطق الرقمي 232ك ـه

 231ك ـه 0 3 3 تصميم وتنظيم الحاسوب 252ك ـه

 232هـك  3 0 1 واسيبورشة في صيانة وعمل الح 300هـك 

 113ع ح  0 3 3 وتصميم البرمجيات كينونية التوجهتحليل   311ك ـه

 252هـك  0 3 3 المعالجات الدقيقةأنظمة   351هـك 

 252هـك  0 3 3 معمارية الحواسيب 352ك ـه

 351ك ـه +  232هك  3 0 1 مختبر انظمة المعالجات الدقيقة 354هـك 

 321+ كـه  231ك ـه 0 3 3 الدوائر الرقمية المتـكاملة   421ك ـه

 351هـك +   311ك ـه 0 3 3 األنظمة المضمنةمقدمه الى   451ك ـه

 354ك ـه+   451ك ـه 3 0 1   البينية  مختبر 454هـك 

 352هـك  0 3 3 التشغيل  نظم 473هـك 

 301+ هش  311هـك  0 3 3 الذكاء االصطناعيأنظمة   480ك ـه

 301+ هش  311ك ـه 0 3 3 مقدمة الى معالجة الصور 481هـك 

 س.م   120بعد إنهاء  - - 3 التدريب الميداني 491هـك 

 س.م 120بعد إنهاء  - - 1 " 1" مشروع التخرج   591هـك 

  591هـك  - - 3 " 2" مشروع التخرج   592هـك 

 

 -كالتالي: (14) رقم جدول يختارها الطالب من (س.م 15متطلبات اختيارية يخصص لها ) .ج

 .الحاسوب  قسم هندسةس.م( على األقل من  9) •

 األخرى. أقسام كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات س.م( على األكثر من  6) •

 
 ( ساعات معتمدة من 3يعفى الطالب من دراسة )( ساعة وحصل  150إذا التحق بأحد األكاديميات العالمية في الكلية أو ببرنامج تدريبي يـُطرح في الكلية يزيد فيه عدد الساعات التدريـبية عن ) أقسام ااكلية األخرى

 . الشهـادة المعتمدة عالميـاً لذلك  على 
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 الحاسوب (: متطلبات القسم االختيارية من قسم هندسة 14جدول )

 اسم المساق  رمز المساق ورقمه 
 الساعات 
 المعتمدة 

 السبوعية  الساعات 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري 

  473هـك  0 3 3 مقدمة الى الخوارزميات والبرمجة المتوازية 510هـك 

 451ك ـ+ ه 421ك ـه+   352ك ـه 0 3 3 تصميم الدوائر المتكاملة الرقمية 523هـك 

 451ك ـ+ ه 421ك ـه+   352ك ـه 0 3 3 تصميم األنظمة الرقمية المتقدمة 533ك ـه

 352هـك  0 3 3 معمارية الحواسيب المتقدمة 551هـك 

 473+ هـك  454هـك  0 3 3 لمضمنهاألنظمة ا 554هـك 

559هـك   451هـك +  473+ هـك  440هـ ب  0 3 3 مشروع أنظمة الحاسوب  

 473هـك  0 3 3 األنظمة الموزعة والوسيطة 560هـك 

 311+ هك  440هـ ب  0 3 3 مشروع تصميم وتطوير البرمجيات 579هـك 

 481هـك +   480هـك  0 3 3 االبصار الحاسوبي 581هـك 

  311+ هش  480هـك  0 3 3 مدخل الى الحسابات العصبية والضبابية 584هـك 

 موافقة القسم + س.م  110بعد إنهاء  0 3 3 في هندسة الحاسوب  توجهات حديثه 596هـك 

 موافقة القسم + س.م  110بعد إنهاء  0 3 3 الحاسوبموضوعات خاصة في هندسة   597هـك 

 413هش   0 3 3 تمثيل ومحاكاة الشبكات 510هش 

 211ع ح +  311هك   0 3 3 يات األجهزة المتنقلةبرمجتصميم وتطوير   411ع ح 

 221ن م  0 3 3 نظم استرجاع المعلومات    422ع ح 

 241+ ر  221ن م  0 3 3 تطبيقات قواعد البيانات 421ن م 

 201ن م  0 3 3 األعمال االلكترونية 451ن م 

 311+ هك   200هك   0 3 3 أمن البرمجيات 431هـ ب 

 201+ ن م  311هك   0 3 3 هندسة تطبيقات الوب 432هـ ب 
 

 لغير طلبة هندسة الحاسوب المساقات المطروحة في قسم هندسة الحاسوب

 اسم المساق  رمز المساق ورقمه 
 الساعات 
 المعتمدة 

 السبوعية  الساعات 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري

 100ن م  0 3 3   (1) اسوبالح  هيكليةتصميم المنطق الرقمي و 234هـك  

 234هـك  3 0 1 ( 2)مختبر تصميم المنطق الرقمي  235هـك  

 234هـك  0 3 3 ( 3)انظمة المعالجات الدقيقة  353هـك  

 100ن م  0 3 3 ( 4)تصميم المنطق الرقمي  236  هـك

 236هـك  3 0 1 ( 5)مختبر تصميم المنطق الرقمي  237  هـك
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 لغير طلبة كلية تكنلوجيا الحاسوب والمعلومات  (1)
 لغير طلبة كلية تكنلوجيا الحاسوب والمعلومات  (2)
 لغير طلبة كلية تكنلوجيا الحاسوب والمعلومات  (3)
 لطلبة كلية تكنلوجيا الحاسوب والمعلومات غير طلبة هندسة الحاسوب وهندسة وامن شبكات الحاسوب  (4)
 لطلبة كلية تكنلوجيا الحاسوب والمعلومات غير طلبة هندسة الحاسوب وهندسة وامن شبكات الحاسوب  (5)
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 البرنامج االسترشادي 
 السنــة األولـــى 

 الفصــل األول

 اسم المساق  رمز ورقم المساق 
 الساعات 
 المعتمدة 

 الساعات األسبوعية 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري

 - 0 3 3 " 1تفاضل وتكامل "  101ر 

  99ن م  بمادةالنجاح   0 3 3 مقدمة في البرمجة 101ع ح 

 أو متزامن 101ع ح  3 0 1 البرمجةمختبر   102ع ح 

 - 0 3 3 " 1فيزياء عامة "  101ف 

 - 0 3 3 كيمياء عامه 103ك 

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

  3 13 14  المجموع 

 

 الفصــل الثاني 

 اسم المساق  رمز ورقم المساق 
 الساعات 
 المعتمدة 

 الساعات األسبوعية 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري

 101ر  0 3 3 " 2تفاضل وتكامل "  102ر 

 102ع ح النجاح في   0 3 3 مقدمة في البرمجة الكينونية 112ع ح 

 أو متزامن  112 ع ح 3 0 1 مختبر البرمجة الكينونية   113ع ح 

 101ف   0 3 3 " 2فيزياء عامة "  102ف 

 - 0 3 3 الرياضيات المتقطعة 241 ر

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

  3 14 15  المجموع  
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 
 
 

 
 ة ــة الثانيــالسن

 الفصــل األول
 

 اسم المساق  رمز ورقم المساق 
 الساعات 
 المعتمدة 

 الساعات األسبوعية 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري

 102ر  0 3 3 " 1معادالت تفاضلية عادية "  203ر 

 102ر  0 3 3 تحليل وسيط 201ر 

 113ع ح  3 0 1 مختبر لغات نصية 211 هـك

 113ع ح  0 3 3 تصميم المنطق الرقمي 231هك 

 أو متزامن 102ف   3 0 1 فيزياء عامه )عملي( )غير طلبة الفيزياء( 107ف 

 - 0 3 3 لغة عربية 101ع 

 099 زالنجاح في ل  0 3 3 " 2لغة إنجليزية "  112ل ز

  6 15 17  المجموع 

 

 

 الفصل الثاني 
 

 اسم المساق  رمز ورقم المساق 
 الساعات 
 المعتمدة 

 الساعات األسبوعية 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري

  101ر  0 3 3 خطي جبر 181ع ح 

 او متزامن 203ر  +  102ف   0 3 3 تحليل الدوائر الكهربائية 212كه 

 113+ ع ح  203 + ر 201ر  0 2 2 تحليل عددي 200 هـك

 231هـك   3 0 1 مختبر تصميم المنطق الرقمي  232هك 

 231هـك   0 3 3 تصميم وتنظيم الحاسوب 252هك 

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

  0 2 2 الريادة و االبداع 119ع أ 

  3 16 17  المجموع 
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 
 
 
 

 ة ــة الثالثــالسن

 األولالفصــل 

 اسم المساق  رمز ورقم المساق 
 الساعات 
 المعتمدة 

 الساعات األسبوعية 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري

 181ع ح  +  212كـه   0 3 3 تحليل اإلشارات واألنظمة 260كـه 

  212 كه 3 0 1 مختبر الدوائر الكهربائية 213 كه

 241ر  0 3 3 االحتماالت ونظرية األرتال 301هش 

 أو متزامن 260+ كـه  231هك   0 3 3 تراسل البيانات 311هش 

 113ع ح  0 3 3 تحليل وتصميم البرمجيات كينونية التوجه 311هـك 

 252هك   0 3 3 المعالجات الدقيقةأنظمة   351هك 

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

  6 15 17  المجموع 

 

    

 

 الفصــل الثاني 

 اسم المساق  ورقم المساق رمز  
 الساعات 
 المعتمدة 

 الساعات األسبوعية 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري

 212كـه   0 3 3 (ئيةالكهرباالهندسة  )غير طلبة    مبادئ الكترونيات 321كـه 

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

 301+ هش   311هش   0 3 3 أساسيات شبكات الحاسوب 312هش 

 101ف   0 3 3 ميكانيكا هندسية 215مك 

 252هك   0 3 3 معمارية الحواسيب 352هك 

 351  هك+  232هك   3 0 1 مختبر أنظمة المعالجات الدقيقة 354 هك

 232هـك   3 0 1 الحواسيب وعمل  صيانةفي   ورشة 300هـك 

  6 15 17  المجموع 
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 

 

 السنــة الرابعــة 

 

 الفصــل األول

  

 اسم المساق  ورقم المساق رمز  
 الساعات 
 المعتمدة 

 الساعات األسبوعية 
 المتطلب السابق

 عملي  نظري

 352هك   0 3 3 نظم التشغيل   473 كه

 213+ كـه  321كـه   3 0 1 مختبر الدوائر اإللكترونية   322كـه 

  312هش   3 0 1 مختبر شبكات الحاسوب 413هش 

 - 0 3 3 علوم عسكرية 100ع ع 

 351هـك  +  311هـك   0 3 3 األنظمة المضمنةمقدمه الى   451ك هـ

 301+ هش   311هـك   0 3 3 مقدمة الى معالجة الصور 481هـك 

 231هـك  +  321كه  0 3 3 الدوائر الرقمية المتكاملة 421 هـك

  6 15 17  المجموع 

 

 الفصل الثاني

 س.م اسم المساق  رمز ورقم المساق 
األسبوعية الساعات   

 المتطلب السابق
 عملي  نظري

 260كـه   0 3 3 أنظمة التحكم 440ه ـك

 301ش  + هـ 311هـك   0 3 3 الذكاء االصطناعيأنظمة   480هـك 

 451  ك+ هـ 354هـك   3 0 1 البينيةمختبر   454هـك 

 311هـك   0 3 3 ادارة المشاريع 440هـ ب 

 - 0 3 3 متطلب جامعة اختياري -

 - 0 3 3 متطلب جامعة اختياري -

  3 15 16  المجموع 

 

 الفصــل الصيفي 

 س.م اسم المساق  رمز ورقم المساق 
 الساعات األسبوعية 

 المتطلب السابق
 عملي  نظري

 س م  120انهاء   - - 3 التدريب الميداني 491 هـك

    3  المجموع 
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 
 

 السن ــة الخامس ــة 
 

 الفصــل األول

 س.م اسم المساق  المساق  رمز ورقم
 الساعات األسبوعية 

 المتطلب السابق
 عملي  نظري

 س م  120انهاء   - - 1 ()1مشروع التخرج   591 هـك

 - 0 3 3 متطلب قسم اختياري -

 - 0 3 3 متطلب قسم اختياري -

 - 0 3 3 متطلب قسم اختياري -

 - 0 3 3 متطلب جامعة اختياري -

  1 2 3 المسؤولية المجتمعية  110ع أ 

  1 14 16  المجموع 

 

 الفصل الثاني 

 س.م اسم المساق  المساق  رمز ورقم
 الساعات األسبوعية 

 المتطلب السابق
 عملي  نظري

 591  هـك - - 3 2مشروع التخرج   592 هـك

 - 0 3 3 متطلب قسم اختياري -

 - 0 3 3 متطلب قسم اختياري -

 112ل ز  0 2 2 المهارات العامة 129ع أ 

  0 8 11  المجموع 

 

 

 

 
قبل فصل التخرج باستثناء الفصل الصيفي. 1روع التخرج " يجب على الطالب تسجيل مش " 
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 

 

 صف المساقات و

 

 عملي(  0نظري، 2س.م =  2) تحليل عددي :  200هك 
 113+ ع ح  203 ر +  201 ر :المتطلب السابق 

العددية، الحل  اساسية لطرق  الخطية والغير خطية  مهارات  المعادالت  العددية،  عدديا  حل  التكامالت  العادية وأنظمتها،  التفاضلية  المعادالت  العددي، حل  ، حساب عدديا  التفاضل 
 األخطاء، التقريب واالستكمال للمنحنيات، استخدام بعض برامج الحاسوب الخاصة بطرق الحل العددي

 

 

 عملي(  3نظري، 0س.م =  1) مختبر لغات نصية :  211هك 
 113 ع حالمتطلب السابق: 
 مختاره.  لغات نصية البرمجة باستخدام  

 

 

 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) تصميم المنطق الرقمي :  231 هك
 113المتطلب السابق: ع ح 

الحجم،  صغيرةستخدام: الدارات المتكاملة التركيبي. تصميم المنطق التركيبي با تحليل وتصميم المنطقل. ول والبوابات المنطقية. تبسيط اقترانات بوواالنظمة العددية. جبر بو
 . التتابعي: المسجالت، العدادات المنطق، تحليل وتصميم الحجم، التصميم المنطقي متعدد المستويات متوسطةالدارات المتكاملة 

 

 

 عملي(  3نظري، 0س.م =  1) مختبر تصميم المنطق الرقمي :  232هك 
 231 هـك :المتطلب السابق 

اختيار مشروع في المواضيع التالية: الدارات التتابعية،  ،231 هـك التركيبي والتتابعي بناءا على المعلومات النظرية التي تدرس في مساقالتصميم المنطقي الرقمي  تجارب في

 مخزنة، ودارات االلعاب. المحوالت بين االنظمة الرقمية واالنظمة التناظرية واستخدام شاشات العرض، المكامالت، المعالجات الحسابية، المعالجات ذات البرامج ال
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هندسة الحاسوب خطة البكالوريوس في   

 

 

 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) تصميم وتنظيم الحاسوب:  252هك 
   231هـك    :المتطلب السابق 

المعقدة  تعليماتالمعالجات ذات مجموعات الالذاكرة وعنونتها، التعليمات، تسلسل التعليمات وتنفيذها،  ، االعداد الحقيقية،العناصر المنطقية القابلة للبرمجةحساب الكمبيوتر، 
الدورة الواحدة وذات العدة دورات، التحكم الصلب والمبرمج، لغات التجميع، تنظيم المدخالت والمخرجات، االنقطاع، الوصول  ، اشكال التعليمات، المعالجات ذات والمختصرة

   المباشر للذاكرة، النواقل.
 
     

 عملي(  3نظري، 0س.م =  1) الحواسيب  وتصميم  صيانة  ورشة :  300هك 
 232: هـك المتطلب السابق 

 

 المحمولة ، االجهزةالرقمية الضوئية، الكاميرات الماسحات الطابعات، والالسلكية، السلكية الشبكات الخوادم، والمحمولة، الشخصية الحواسيب. الحاسوب أنظمة  عن  عامة لمحة
  نظم. الكمبيوتر تجميع األخرى؛ التأشير وأجهزة الرقمية، واللوحات المفاتيح، لوحة الفأرة، مثل الطرفية األجهزة الذاكرة، المعالجات، األم، اللوحات الحاسوب؛ تركيب وغيرها؛
 . الحوسبة في األخالق  البشرية؛ العوامل واالتصال؛ التوافق ومسائل التشغيل،

 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) تحليل وتصميم البرمجيات كيونية التوجه  :   311هك 
 113 ع حالمتطلب السابق: 

(، ومبادىء البرمجة كينونية التوجه مثل تجريد البيانات والبرامج، تحليل النظم الكبيرة الى اجزاء يعاد استخدامها في UMLالموحدة )عمليات تطوير البرمجيات، ولغة النمذجة 

 . #C  و JAVA، وتعدد األشكال. برمجة المشاريع باستخدام لغة برمجة كينونية التوجه مثل واالشتقاقالبرمجيات، التغليف، 

 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) عالجات الدقيقة الم انظمة :351هك 
 252هـك  المتطلب السابق :

الذاكرة، الوصول المباشر للذاكرة، قضايا التوقيت، اإلنقطاع، األجهزة الطرفية، اإلتصال   ات البرمجة، تنظيميتنظيم المعالجات الدقيقة والمتحكمات الدقيقة، لغة التجميع وتقن 
 المتسلسل والمتوازي، تحليل التوقيت، وربط النظم التناظرية والرقمية. 

 
 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) معمارية الحواسيب:  352هك 
 252هـك   المتطلب السابق:
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والتخزين،   اإلدخال واإلخراج الذاكرة التخيلية، الذاكرة السريعة، ،التسلسل الهرمي للذاكرةالمعالجات ذات الخط االنبوبي، ، قياس أداء المعالجات المعالجات الدقيقة،تصميم اساسيات 
 .ازي على مستوى االوامرالتومقدمة الى 

 

 عملي(  3نظري، 0س.م =  1)  مختبر أنظمة المعالجات الدقيقة   : 354هك 
 351هـك   + 232هك  المتطلب السابق:

مجموعة االوامر، التوازي على   الحاسبات، بنيةاساليب تقييم   التالية: مبادئ عمل وتصميم انظمة المعالجات الحديثة، المواضيع-تطبيقيةعن طريق دراسة امثلة -يغطي المساق 
 انظمة المعالجات المتوازية والشبكات. يبدأ المساق مستوى االوامر والتطبيقات، احدث التحسينات في المعالجات الحديثة، انظمة الذاكرة الحديثة،

 
 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) ة المتكامل ةالدوائر الرقمي : 142هك 
 321كـــه +   231المتطلب السابق: هـك  

(، تحليل MOS) ترانزستور( المتكاملة الرقمية، رسمها وتصنيعها،   نظرية وعمل MOSشبه الموصل ) تحليل وتصميم الدوائر الرقمية المتكاملة التي تستخدم تقنية اكسيد المعدن

يج، تقدير التأخر الزمني، الجهد المنطقي، الجهد الكهربائي، عائالت ، خصائص نقل الفولتية، مساحات الضجSPICEباستخدام المعادالت وبرنامج  ترانزستور (MOSونمذجة )

، مقويات والنطاطاتناقل. الالقفات  ترانزستور(، المتحركة والدومينو، والتي تستخدم nMOS) ـالثابتة، الشبيهة بال ،المتكاملة MOSالتي تستخدم تقنية  ةالمتكامل ةالدوائر الرقمي

المتكاملة واسعة النطاق.   ة فقط، تقديم مفاهيم الدوائروءخراج، ذاكرات أشباه الموصالت: الثابتة عشوائية الوصول، المتحركة عشوائية الوصول، والمقراإلشارة ودوائر اإلدخال واإل
 مجموعة من التجارب المخبرية ستكسب الطالب الخبرة العملية.

 
 
 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) مقدمة الى األنظمة المتضمنة :  451هك 
 351 هـك +  311 المتطلب السابق: هـك

المحوالت بين االنظمة مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة في الميدان، برمجة األنظمة المضمنة، لغات وصف مكونات الحاسوب، المتحكمات الدقيقة، المعالجات المتخصصة، 
 ، البينية المتوازية والمتتالية.الرقمية واالنظمة التناظرية

 
 

 
 

 عملي( 3نظري،  0س.م =  1) البينية مختبر :  455هك 
 451هـك   +   354المتطلب السابق: هـك   
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المتتالية، بينية متوازية ومتتالية للطابعات تصميم وتنفيذ عدة أعمال على بينية المعالجات الدقيقة باستخدام قطع مختلفة بما فيها الالقفات ومقويات اإلشارة والوصالت المتوازية و
، تحصيل المعلومات، متصلإلى رقمي ومن رقمي إلى  متصلحقيقي، التحويل من والماسحات والشاشات، برمجة الموقتات لتوليد وقياس االمواج والترددات بما فيها ساعة الزمن ال 

 التواصل بين الحاسبات من خالل الوصالت المتوازية والمتتالية والمعدالت، توصيل شرائح إلكترونية صوتية ودوائر للتحكم. 
 
 

 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) نظم التشغيل : 473هك 
 352المتطلب السابق: هـك  

، جدولة المعالج والقرص الصــلب، طرق التزامن، وأجزاء العملياتيهدف هذا المســاق إلى دراســة نظريات وطرق بناء انظمة التســغيل الحديثة حيث يتناول المســاق إدارة العمليات 
 ع اجهزة اإلدخال/اإلخراج.، إدارة الذاكرة، الذاكرة االفتراضية، نظام الملفات، إدارة الوحدات التابعة للنظام والتعامل مإقفال دائم

 
 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) الذكاء الصطناعي أنظمة : 480هك 
 301+ هـش   311المتطلب السابق: هـك  

ــث وال ــات البح ــائل وتقني ــل المس ــك طــرق ح ــرة ويتضــمن ذل ــة والخبي ــنظم الذكي ــاء ال ــي بن ــتخدمة ف ــات المس ــرق والتقني ــاهيم والط ــاق المف ــذا المس ــرض ه ــق يع ــات منط ومخطط
ــدى مســاهمة اإلبصــا ــة. م ــات الجيني ــبكات العصــبية والخوارزمي ــة والش ــي واألشــجار المعرف ــتعلم اال ــا، وال ــائل االســتدالل عليه ــة ووس ــل المعرف ــي تمثي ــات ف ر الحاســوبي واللغ

   الذكاء.
 

 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) الرقمية  مقدمة الى معالجة الصور:  481هك 
  301هـش +   311المتطلب السابق: هـك  

التركيز . لإلنسان، اللون، العمليات على وحدة الصورة، تحسين وتنقية الصور، تحويالت الصور، ضغط الصور البصري  مراجعة لمعالجة اإلشارات الرقمية، ترقيم الصور، النظام

 . يات معالجة الصور باستخدام برمجية ماتالبسيتعلم الطالب تطبيق المادة من خالل تنفيذ خوارزم .على المبادئ االساسية في معالجة الصور

 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) التدريب الميداني  : 149هك 
 س.م 110 إتمام بعد   المتطلب السابق:

ويجب ان تكون فقط من ضمن المؤسسات المدرجة والمعتمدة في قسم هندسة   من التدريب العملي في إحدى المؤسسات التي تتعامل مع تكنولوجيا المعلومات بوعأس اثنا عشرة
يجب أن يقدم  التدريب المؤسسات قبل مباشرة التدريب، في نهايةالحاسوب. الطلبة الذين يفضلون إجراء التدريب في المؤسسات الدولية أو اإلقليمية عليهم تقديم أوراق قبول من تلك 

   ساعة معتمدة من المواد. 110  إتماميمكن للطالب مباشرة التدريب بعد  التدريب. ثني عشرة أسبوع منلتي قام بها طيلة االلب تقرير مفصل عن النشاطات ااالط
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 س.م(  1)   " 1" مشروع التخرج  :  591هك 

 س.م  115 إتمام المتطلب السابق: 

 ينبغي أن يتعرف الطالب على الجوانب النظرية والعملية المرتبطة بموضوع المشروع. 

 س.م(  3)   " 2" مشروع التخرج  :  592هك 

   591السابق: هـك  المتطلب 

( حيث يقوم الطالب بتنفيذ واختبار وتقديم المشروع المقترح. يجب على الطالب كتابة تقرير عن المشروع وتسليم نسخا  591)هـك    " 1" هذا المساق هو تكملة لمساق مشروع تخرج 

   منه للقسم والمشرف على المشروع .
 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) ة إلى الخوارزميات والبرمجة المتوازي  ةمقدم :  510 هك
 473المتطلب السابق: هـك  

(، المعادالت المتوازية لمشاكل معينة تشمل الترتيب، المصفوفات، MDI) باستخدامنماذج الحوسبة المتوازية، مقاييس األداء، أساسيات البناء واالتصال األولية، البرامج المتوازية  

 .  (FFT)الشجرة، المشاكل التي يمكن تمثيلها بشكل بياني 
 
 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) تصميم الدوائر المتكاملة الرقمية : 523هك 
 451هـك +  421هـك   +  352هـك  المتطلب السابق:  

إلى وحدات العمليات، المداخل والمخارج والوقتية   باإلـضافة مـسار البياناتتـصميم وتحليل الدوائر المتتابعة،   RTL ،HDL  ، مراجعة لوـصف  CMOSــــــ مراجعة لتـصميم وتـصنيع ال

   وتصميم النماذج. يتعلم الطالب تصميم منهجيات وأدوات الستخدامها أثناء تنفيذ التجارب.
 
 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) تصميم االنظمة الرقمية المتقدمة : 533 هك
  451هـك +  421هـك   +   352هـك   المتطلب السابق:

، تـصميم وحدة ة، مكونات حـسابيةالرقمي ةخـصائص التوقيت، تقـسيم األنظم .ةإـستعمال أدوات التـصميم المحوـسب متقدمه في تـصميم المنطق الرقمي غير المعتمد على الوقت.مواـضيع 
: ةفي تصــميم األنظمه الوقتي ة، مواضــيع متقدمةللغة وصــف مكونات الحاســوب، األقراص المدمجة الصــلب ة،  مقدمةجاهز  ة، إســتعمال مكونات أســاســيةالمنطق والعمليات الحســابي

 . التصميم من أجل التأكد من عمل النظام.ةمتقدم ةمنطقي ةرقمي ةالتجزئة، تصميم أنظم
 

 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) معمارية الحواسيب المتقدمة  : 551 هك
 352المتطلب السابق: هـك  
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ــة تطبيقيــة-يغطــي المســاق  ــة،ا -عــن طريــق دراســة امثل ــادئ عمــل وتصــميم انظمــة المعالجــات الحديث ــة: مب ــة مجموعــة االوامــر،  لمواضــيع التالي ــيم الحاســبات،  بني اســاليب تقي
ــة، ــذاكرة الحديث ــة ال ــة، انظم ــات الحديث ــي المعالج ــينات ف ــدث التحس ــات، اح ــر والتطبيق ــتوى االوام ــى مس ــوازي عل ــة المعا الت ــاق انظم ــدأ المس ــبكات. يب ــة والش ــات المتوازي لج

 .بدراسة البنى االساسية وينتهي بدراسة امثلة من المعالجات الحقيقي
 
 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) لمضمنة ا ة األنظم: 554 هك
 473+ هـك   454 المتطلب السابق: هـك

وبناؤها الصلب،   ةومعالجة اإلشارات الرقمي ة ، أنظمة التحكم الدقيقةالتداخل، العمليات والعمليات الجزئي: مدة التأخير، ةوقتي ةبناء وخصائص األنظمه الضمنية، برمج تعريف،
 المحدودة المصادر.  يئاتأنظمة المعطيات والمخرجات، التوقيت ومعالجة األحداث، طرق حقيقية للتطوير والفحص والتأكد. الب

 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) مشروع أنظمة الحاسوب:  559 هك
   473 هـك+  451 هـك+  440 ب هـ المتطلب السابق:

البيانات، مقدمة لألنظمة  ومسارتصميم لبناء مجموعة األوامر، تصميم للتحكم ال، أنظمة التشغيل، المعالج الدقيق، التطبيقات الصلبةمراجعة للمفاهيم المهمة في بناء الحاسوب، 
مكونات الحاسوب، وأيضاً تطوير  مكونات الحاسوبلغة وصف  باستخدامتطوير واختبار حالة الدراسة  ،، تحليل تمثيلي لدراسة حالة معينةمعماريات متخصصةمنية، بناء ضال

 . CADبإستخدام أدوات  وإختيار حالة الدراسة  يمكن أيضاً أن تشمل نماذج أنظمة التشغيل أو أجزاء بناء الشبكة

 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) األنظمة الموزعة والوسيطة : 560هك 
 473المتطلب السابق: هـك  

وتطوير تطبيقات ، خدمات التسـمية، المعامالت الموزعة، إدارة األمن، األنظمة الكينونية الموزعة، األنظمة الشـبكية، تصـميم وحدات البرمجة البسـيطةأسـاسـيات الحوسـبة الموزعة، 
 األنظمة الوسيطة، دراسات وأمثلة في تطبيقات اإلنترنت واألنظمة الوسيطة.

 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) مشروع تصميم وتطوير البرمجيات  : 579 هك
 311 هـك+   440 ب هـالمتطلب السابق: 

في البيئة الصناعية. من خالل العمل مع فريق عمل يقوم الطالب بتصميم، تنفيذ، فحص، وتوثيق برمجيات متخصصة  متقدمةيتعلم الطالب في هذا المساق طرق تطوير برمجيات 
 في مجال معين. العمل يشمل عرض شفوي وتقرير مكتوب. 

 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) اإلبصار الحاسوبي : 581 هك
 481 هـك +   480 المتطلب السابق: هـك 
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الهدف هو تطوير طرق تمكن االلة من فهم وتحليل الصور والفيديو. سيقوم الطالب بالتعرف على مواضيع اساسية ومتعددة في   الحاسوبي االبصار المواضيع والتقنيات االساسية في

في المواضيع ي ستوفر خبرة مباشرة هذا المجال والتي تشمل تكوين الصور، كشف الخصائص، تقسيم الصور وتصنيفها، التعلم ومعالجة الفيديو. مجموعة من المشاريع العملية والت

 ذات الصلة. 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) مدخل الى الحسابات العصبية والضبابية :  584هك 
 311+ هش  480 المتطلب السابق: هـك

الضــبابي في: تمييز األنماط، التحكم،  اســاســيات المجموعات الضــبابية. العالقات الضــبابية. القياســات الضــبابية. المنطق الضــبابي واالســتنتاج التقريبي. اســتخدامات انظمة المنطق  
ية التغذية. التعليم المراقب وغير المراقب. التعلم بواسـطة فومعالجة االشـارات. نظرة عامة عن تكنولوجيا الهندسـة العصـبية. بنية معماريات الشـبكات العصـبية. الشـبكات امامية وخل

 العصبية في: تمييز األنماط، التحكم، ومعالجة االشارات.. النمذجة الوقتية. تطبيقات الشبكات ةالعقوبة/المكافأ
 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) في هندسة الحاسوب  توجهات حديثه : 596 هك
 القسم موافقة+  م .س 110 إنهاء  بعدالمتطلب السابق: 

 يطرح في هذا المساق موضوعات حديثة ومختارة في مجاالت الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
 
 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) موضوعات خاصة في هندسة الحاسوب:  759 هك
 القسم موافقة+  م .س 110 إنهاء  بعدالمتطلب السابق: 

  ومختارة في مجاالت الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.  خاصةيطرح في هذا المساق موضوعات 
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 لغير طلبة هندسة الحاسوب المساقات المطروحة في قسم هندسة الحاسوب

 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) تصميم المنطق الرقمي وهيكلة الحاسوب )لغير طلبة كلية تكنولوجيا الحاسوب المعلومات( : 234هك 
 100ع ح المتطلب السابق: 

ــة  ــدارات المنطقيــ ــية، الــ ــق األساســ ــر المنطــ ــي، عناصــ ــق الرقمــ ــة المنطــ ــة، نظريــ ــة العدديــ ــدات األنظمــ ــة، وحــ ــة التركيبيــ ــدارات المنطقيــ ــات الــ ــة، تطبيقــ التركيبيــ
، اساســـــيات الـــــذاكرة، وحـــــدات نقـــــل المعلومـــــات بينهـــــاالحســـــاب فـــــي الكمبيـــــوتر، اساســـــيات الـــــدارات التتابعيـــــة، تصـــــميم الـــــدارات التتابعيـــــة، المســـــجالت و

 المنطق والحساب، المدخالت والمخرجات واالتصال المتتالي.
 

 عملي(  3نظري، 0س.م =  1) )لغير طلبة كلية تكنولوجيا الحاسوب المعلومات(  المنطق الرقميمختبر تصميم :  235هك 
 234 هـك :المتطلب السابق 

التتابعية،   ،234  هـك  التركيبي والتتابعي بناءا على المعلومات النظرية التي تدرس في مساقالتصميم المنطقي الرقمي    تجارب في التالية: الدارات  اختيار مشروع في المواضيع 

 مخزنة، ودارات االلعاب. المحوالت بين االنظمة الرقمية واالنظمة التناظرية واستخدام شاشات العرض، المكامالت، المعالجات الحسابية، المعالجات ذات البرامج ال
 

  3) حاسوب المعلومات غير طلبة هندسة الحاسوب وهندسة وامن شبكات الحاسوب(تصميم المنطق الرقمي )لطلبة كلية تكنولوجيا ال: 236هك 

 عملي(  0نظري،  3س.م = 
 100 ع حالمتطلب السابق: 

ــة،  ــة التركيبيــ ــدارات المنطقيــ ــات الــ ــة، تطبيقــ ــة التركيبيــ ــدارات المنطقيــ ــية، الــ ــق األساســ ــر المنطــ ــي، عناصــ ــق الرقمــ ــة المنطــ ــة، نظريــ ــة العدديــ ــيات األنظمــ اساســ
 الدارات التتابعية.

 

  1) تصميم المنطق الرقمي )لطلبة كلية تكنولوجيا الحاسوب المعلومات غير طلبة هندسة الحاسوب وهندسة وامن شبكات الحاسوب( مختبر  :237هك 

 عملي(  1نظري،   0س.م =
 236 المتطلب السابق: هـك

 .236 هـك المعلومات النظرية التي تدرس في مساقالتركيبي والتتابعي بناءا على التصميم المنطقي الرقمي  تجارب في
 

 عملي(  0نظري، 3س.م =  3) عالجات الدقيقة )لغير طلبة كلية تكنولوجيا الحاسوب المعلومات(الم انظمة :335هك 
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 234السابق: هـك المتطلب 

  االتصال، األجهزة الطرفية، االنقطاعالذاكرة، الوصول المباشر للذاكرة، قضايا التوقيت،  ات البرمجة، تنظيميتنظيم المعالجات الدقيقة والمتحكمات الدقيقة، لغة التجميع وتقن 
 وربط النظم التناظرية والرقمية. المتسلسل والمتوازي، تحليل التوقيت،


