
9191-9102وصف المساقات   

 

المتطلب 

 السابق
 رقم المادة اسم المادة عدد الساعات نظري عملي

 110101152 رياضيات متقطعة 3 3 1 -

والمجموعات والدوال والعالقات والمصفوفات  Propositional  &Predicatesيغطي هذا المساق المنطق 

و التكرار الذاتي و نظرية الرسم و  Permutationsوالخوارزميات و درجة تعقيد الخوارزميات و العد 

 األشجار.

 

المتطلب 

 السابق
 رقم المادة اسم المادة عدد الساعات نظري عملي

100011000 

110101241 
 110101408 )الطرق العددية( 3 3 0

التقريب واالشتقاق يغطي هذا المساق مصادر الخطأ وتراكم الخطأ و حل المعادالت الغير خطية بمتغير واحد و 

 والتكامل العددي و حل أنظمة المعادالت الخطية بالطرق المباشرة والتكرارية.

 

المتطلب 

 السابق
 رقم المادة اسم المادة عدد الساعات نظري عملي

 1210011100 )مقدمة في البرمجة( 3 3 0 -

والتكرار، الدوال وأصناف الخزن والمؤشرات الخوارزميات وتصميم الخوارزمية وعبارات االختيار يغطي هذا المساق 

والمصفوفات والبحث والترتيب في المصفوفات والتحكم بالرموز والنصوص والبرمجة الهيكلية ومقدمة إلى البرمجة الكائنية 

 .المنحى

 

قالمتطلب الساب  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات نظري عملي 

 مع

1210011101 

 

2 0 1 
)مختبر مقدمة في 

 البرمجة(
1210011101 

++Cيغطي هذا المساق التطبيق العملي للغة البرمجة  داخل المختبر وذلك من خالل كتابة البرامج وحل  

  .  ++C الوظائف لمعرفة التفاصيل والقواعد الصحيحة لكتابة الجمل في

 

 



قالمتطلب الساب  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات نظري عملي 

0210011101 1 3 3 
ة )البرمجة الكينوني

0)  
1210011110 

يغطي هذا المساق المفاهيم األساسية للغات البرمجة الموجهة عن طريق لغة جافا ، األصناف، الكائنات، 

 الرسائل، الوراثة، التحميل الزائد، الدوال الوهمية، تعدد األشكال، والقوالب باإلضافة الى قراءة وكتابة الملفات.

 

قالمتطلب الساب  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات نظري عملي 

 مع

1210011110 
3 1 0 

)مختبر برمجة 

(0كينونية   
1210011111 

الهدف من هذا المساق هو تعريف الطلبة بالمفاهيم الرئيسية للبرمجة الكينونية والتي تتمثل في استخدام الفئات 

(classes( و الكائنات )objects)   وتدريبهم على استخدام هذه المفاهيم بشكل عملي وتطبيقها في برامج

  (OOA/OOD)ومشاريع صغيرة. كما يهدف هذا المساق إلى تدريب الطالب على تحليل وتصميم األنظمة 

 باالستناد إلى مفاهيم البرمجة الكينونية.

 

قالمتطلب الساب  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات نظري عملي 

1210011110 1 3 3 
ة )البرمجة الكينوني

9)  
1210011212 

استخدام الفئات  الهدف من هذا المساق هو تعريف الطلبة بالمفاهيم الرئيسية للبرمجة الكينونية والتي تتمثل في

(classes( و الكائنات )objects)  حقق وذلك من خالل تدريسهم لغة الجافا والتي تعتبر من أهم اللغات التي ت

الب صفات البرمجة الكينونية وتطبق جميع شروطها. يقوم هذا المساق ببناء قاعدة برمجية قوية لدى ط

جية أخرى.التخصص وذلك ليكونوا قادرين على تطوير مهاراتهم البرمجية بصورة موسعة وشاملة وبلغات برم  

 

قلمتطلب السابا  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات نظري عملي 

 مع

1210011212 
3 1 0 

)مختبر البرمجة 

(9الكينونية   
1210011213 

تي تتمثل في الهدف من هذا المساق هو إتاحة الفرصة للطلبة لتطبيق المفاهيم الرئيسية للبرمجة الكينونية وال

classesاستخدام الفئات ) )( و الكائنات  objects , وتدريبهم  9( والتي يتم إعطاءها في مساق البرمجة الكينونية

إلى تصميم  على استخدام هذه المفاهيم بشكل عملي وتطبيقها في برامج أو مشاريع كبيرة ومتطورة والتي تهدف

 وتحليل ونمذجة أو محاكاة األنظمة المحوسبة.

 

 

 



قالمتطلب الساب  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات نظري عملي 

 1210011214 )البرمجة المرئية( 3 3 1 1210011110

تتناول هذه المادة  المفاهيم األساسية والطرق األساسية للبرمجة الكائنية وبرمجة النوافذ باألحداث، هيكلية النوافذ 

التطبيق الرسومية ، بيئات التطوير المتكاملة، البرمجة الرسائلية، البرمجة المسيرة بالحدث، تصميم واجهة 

 وعملها.

 

قالمتطلب الساب  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات نظري عملي 

 مع

1210011214 
9 1 0 

)مختبر البرمجة 

 المرئية(
1210011215 

المرئية  مثل  يغطي هذا المساق طريقة التعامل مع بيئة البرمجة المرئة من خالل التطبيق المستخدم للغة البرمجة

VB.NET د والتعامل البرمجة الكينونية وواجهة المستخدم من خالل النماذج وتعّلم طرق االتصال مع قواع 

 البيانات

. 

قالمتطلب الساب  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات نظري عملي 

151002310 1 3 3 
)برمجة تطبيقات 

 االنترنت(

 او  151001212

151000000 

 التي الموضوعات .االنترنت تطبيقات لتطوير الالزمة والفنية التقنية والجوانب األساسية بالمبادئ الطلبة تزويد إلى المساق هذا يهدف

 لتطبيقات التصميم طرق وخادم تطبيقاتها، اإلنترنت شبكة خادم وبرمجتها، اإلنترنت ألسس سريعة مراجعة :تشمل المساق يعرضها

 الخادم صفحات الخادم، جانب تطبيقات العميل،  برمجة جانب تطبيقات برمجة الكينوني، التصميم مبادئ على التركيز مع االنترنت
 لتطبيقات المستخدم واجهات برمجة اإلنترنت، لتطبيقات شبكة المرن المحتوى إضافة البيانات، قواعد مع التطبيقات ربط النشطة،
 . االنترنت

 

قالمتطلب الساب  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات نظري عملي 

حسابات(نظرية ) 3 3 0 110101152  1210011240 

تتناااول هااذه المااادة  نظريااات، تقنييااات، ميكانيكيااات وأدوات ذات عالقااة الفعاليااات االحتساااب الرياضااي األساسااي 

 تورنج.للحواسيب الرقمية، اللغات اإلعتيادية، اللغات الحرة البيئة، األتوماتا، اآلالت المحددة الحالة واآلالت 

 

قالمتطلب الساب  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات نظري عملي 

1210011111 

 
()تراكيب البيانات 3 3 0  1210011250 

و   queue ,stacksتتناااول هااذه المااادة المبااادئ األساسااية لتمثياال البيانااات شاااملة األنااوا، األساسااية للبيانااات، 

المسااتمرة و القااوائم المربوطااة و األشااجار واألشااجار الثنائيااة و طاارق مصاافوفات ورسااومات القااوائم المتصاالة 

 الترتيب والبحث واستعادة المعلومات.



قالمتطلب الساب  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات نظري عملي 

110101152 0 3 3 
 )التصميم المنطقي

 الرقمي(
1210011123 

دوال باستخدام يتعرف الطالب في هذه المادة على أنظمة الترقيم، البوابات المنطقية والجبر البوولي، تصفير ال

kقوانين الجبر البوولي وخارطة  قية ويشمل الفصل على التصميم. ودراسة تراكيب مختلفة والدوائر المنط  

  التتابعية والعدادات باإلضافة إلى المسجالت.

 

قالمتطلب الساب  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات نظري عملي 

1210011214 0 3 3 
)برمجة الوسائط 

 المتعددة(
1210011330 

تتناااول هااذه المااادة  التعاارف علااى تقنيااة تعدديااة األوساااط، تعريفااات وتطبيقااات، أجهاازة إدخااال إخراج المعطيااات 

التشااغيل، الاادعم للتطبيقااات المتعااددة األوساااط، المرئيااة والصااوتية، خاازن المعلومااات المتعااددة األوساااط، أنظمااة 

 تعددية األوساط على اإلنترنت، واجهة التطبيق الرسومية وللمكتبات باإلضافة إلى مواضيع متقدمة.

 

قالمتطلب الساب  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات نظري عملي 

 1210011351 )خوارزميات( 3 3 0 1210011250

، تتناول هذه المادة تعريف الخوارزمية، طرق تحليل وتصميم الخوارزمية ، إستراتيجية قطع ثم عالج

Greedyخوارزميات الترتيب، الترتيب السريع، ترتيب الدمج، طرق البحث المختلفة، خوارزمية  وكيفية  

graphاستخدامها في حل بعض المسائل ، خوارزميات  جاد أقصر طريق، والطرق المختلفة للبحث فيه وإي 

 .NP-completeness والتعريف بمفهوم

 

قالمتطلب الساب  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات نظري عملي 

 1210011460 )ذكاء اصطناعي( 3 3 0 1210011250

مقدمااة عاان حقااول الااذكاء االصااطناعي، يغطااي طاارق تمثياال المعرفااة وحاال المشاااكل. تتطاارق المااادة للمواضاايع 

البحااث، األنظمااة القواعديااة، المنطااق ، تمثياال الحقااائق بااالمنطق البرمجااة بااالمنطق. مناقشااة بعااض التاليااةط طاارق 

التطبيقاات المهماة فاي حقاول الاذكاء االصاطناعي مثال معالجاة اللغاات الطبيعياة، الاتعلم اآللاي، األنظماة الخبياارة، 

 االستنتاج و الشبكات النيرونية.

 

قالمتطلب الساب  نظري عملي 
عدد 

 الساعات
سم المادةا  رقم المادة 

 000110093

 110408220او
0 3 3 

)تصميم وتنظيم 

 الحاسوب(
110408240 



العداد، في هذه المادة يتم التعرف على مكونات الحاسوب والربط الداخلي، وحدة المعالجة المركزية،  تمثيل ا

ائفه، العمليات الحسابية والمنطقية، مجموعات أوامر المعالج، طرق العنونة، التركيب الداخلي للمعالج ووظ

االخراج, مبادئ لغات التجميع. الذاكرة الداخلية، الذاكرة الخارجية، تنظبم عمليات االدخال و  

 

قالمتطلب الساب  نظري عملي 
عدد 

 الساعات
 رقم المادة اسم المادة

110408240 0 3 3 
)اساسيات معمارية 

 الحاسوب(
110408343 

 Micro، تصاميم وحادة السايطرة  pipelineفي هذه المادة يتم التعرف على تصاميم وحادة المعالجاة المركزياة، 

programmed & Hardwired  أناوا، المعالجاات مصانفة حساب مجموعاة االوامار ،RISC & CISC  دعام ،

 أنظمة التشغيل. 

 

قالمتطلب الساب  نظري عملي 
عدد 

 الساعات
 رقم المادة اسم المادة

 1210011320 )شبكات الحاسوب( 3 3 0 110408240

متعددة الطبقات، أنوا، وخصائص  TCP/IPوهيكلية   OSIتتناول هذه المادة الشبكات، البروتوكوالت، هيكلية 

الكيبالت المستخدمة، طرق تحديد ومعالجة األخطاء من هذه المادة أن، طرق التحكم بسرعة أرسال البيانات، 

، أختيار المسارات  ATM، شبكات  WAN Circuit and Packet Swithingِشبكات واسعة النطاق 

Routing االختناق في الشبكات ،Congestion ، الشبكات محلية النطاقLANs ِشبكات ،Ethernet الشبكات ،

 .Wireless LANsالمتنقلة 

 

قالمتطلب الساب  نظري عملي 
عدد 

 الساعات
 رقم المادة اسم المادة

 1210011422 )أمن الشبكات( 3 3 0 1210011320

تتنااول هااذه المااادة نظريااة وتطبيقاات أمنيااة الشاابكات، متطلبااات األمنيااة وأناوا، الهجااوم، هيكليااة األمنيااة، التشاافير 

Encryption الموثوقياااة، سااايطرة الااادخول ،Authentication دوال هااااا، التوقياااع الرقماااي، المرشاااحات ،

ة الشاااابكات وتطبيقاتهااااا ، مبااااادئ األجهاااازة المسااااتخدمة لحمايااااHackingالحزميااااة، طاااارق أختااااراق الشاااابكات 

Firewalls, Intrusion Detection Systems.إدارة ومراقبة األمنية  ، 

 

قالمتطلب الساب  نظري عملي 
عدد 

 الساعات
 رقم المادة اسم المادة

 1210011431 )نظم التشغيل( 3 3 0 110408240



تتناول هذه المادة المبادئ األساسية ألنظمة التشغيل وتطورها ويشمل دراسة للمكوناات األساساية لنظاام التشاغيل، 

وحدة المعالجة المركزية، إدارة الذاكرة، الذاكرة االفتراضية، حااالت القفال المغلاق، المعالجاة المتوازياة وحمولاة 

 األقراص. 

 

قالمتطلب الساب  نظري عملي 
عدد 

 الساعات
 رقم المادة اسم المادة

1210011320 0 3 3 
ة )الحوسبة المتوازي

 والموزعة(
1910011493 

تتناااول هااذه المااادة المفاااهيم االساسااية البرمجيااة، الخوازميااة، والبنيويااة المسااتخدمة فااي تصااميم وتنفيااذ التطبيقااات 

، واجهااة ارسااال  multithreadedالمتوازيااة والموزعااة. تشاامل المواضاايع التااي ساايتم تدريسااهاط  برمجااة ال 

 ، برمجة الذاكرة المشتركة ، برمجة وحدة معالجة الرسومات، والبرمجة السحابية.   MPIالرسائل 

 

قالمتطلب الساب  نظري عملي 
عدد 

 الساعات
 رقم المادة اسم المادة

ية()الشبكات الالسلك 3 3 0 1210011320  1210011421 

و شابكات األجهازة الخلوياة. عارض شاامل لكال مان   الشابكات الالسالكية فاي الطلبة بالمفااهيم األساسايةيهدف هذا المساق إلى تزويد 

النظاام العاالمي للمواصاالت البياناات باساتخدام  تراسال وأسااليب الطيف الكهرومغناطيسي و موجات الراديو. يعرض المسااق مفااهيم

ونظام  نظام العمليات والمساعدة أنظمة أساسيةط النظام القاعدي 3وهو معيار التصال األجهزة الخلوية مع بعضها. يتألف من  الجوالة

 التحويل. كما يعرض المساق أخر التطورات في شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع.

 

قالمتطلب الساب  نظري عملي 
عدد 

ساعاتال  
 رقم المادة اسم المادة

 1210011373 )أساليب المحاكاة( 3 3 0 1210011250

 جماع وتحليال أسااليب علاى التركياز ماع المعلوماات نظام فاي المحاكااة بأهمية الطلبة تعريف إلى المساق هذا يهدف

 طارق نظم المعلومات، في المحاكاة استخدام المحاكاة، أسس   :تشمل المساق يعرضها التي الموضوعات .البيانات

 .النتائج جمع وتحليل المحاكاة، في اإلحصائية المشاهدات جمع المتقطع، المحاكاة عناصر المحاكاة،

 

قالمتطلب الساب  نظري عملي 
عدد 

 الساعات
 رقم المادة اسم المادة

 1210011341 )بحوث عمليات( 3 3 0 110101408

خطيااة باساتخدام طارق مختلفاةط الطريقاة التبسايطية، الطريقاة الرساومية وتحلياال هاذه الماادة تسااعد الطالاب فاي حال مساائل برمجياة 

 الحساسية. سوف يتعلم الطالب تطبيقات البرمجة الخطية مثل مسائل النقل ومسائل التعيين والتحدي ومسائل الشبكات.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A9


 

قالمتطلب الساب  نظري عملي 
عدد 

 الساعات
 رقم المادة اسم المادة

151002310 0 3 3 
)تصميم لغات 

 البرمجة(
1210011416 

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم األساسية للغات البرمجة الحديثة من حيث التجريد ووقت التنفيذ. 

وأساليب البرمجة المتزامنة والبرمجة التوزيعية. الفروقات بين أنظمة البرمجة المختلفة  يعرض المساق مفاهيم

 المساق أيضا.سيتم عرضها في هذا 

 

قالمتطلب الساب  نظري عملي 
عدد 

 الساعات
 رقم المادة اسم المادة

 1210011474 )الرسم بالحاسوب( 3 3 0 0210011250

تتناول  هذه  المادة  التعرف على مبادئ الرسوم، نظارة عاماة علاى الرساوم، التطبيقاات، أنظماة إظهاار الرساوم، 

الخااط، الاادائرة والشااكل البيضااوي( خصااائص وحاادات اإلخااراج البدائيااة، وحاادات اإلخااراج البدائيااة )البيكساال، 

التحويل الهندي ذو البعدين، العرض والقطع ذو البعدين، واجهاة المساتخدم الرساومية وطارق اإلدخاال التفااعلي، 

 واإلظهار والتحويل الهندي الثالثي األبعاد وتخزين الرسوم.

 

قالمتطلب الساب  نظري عملي 
عدد 

 الساعات
المادة اسم  رقم المادة 

1210011212 0 3 3 
 تطوير تطبيقات)

(المحمول  
1210011399 

يغطي هذا المساق اساسيات تطوير برامج االجهزة المحمولة ودورة حياتها واساليب التصميم المختلفة. سيتم 

التركيز على مصادر االجهز المحمولة وطرق تسخيرها من اجل تطوير تطبيقات ذكية. سيتم ايضا التعرف على 

هزة االسستشعار الموجودة في االجهزة خدامات تحديد المواقع، خدمات التراسل، واجهات الوسائط المتعددة، اج

 المحمولة، وطرق نشر التطبيقات. 

 

قالمتطلب الساب  نظري عملي 
عدد 

 الساعات
 رقم المادة اسم المادة

ساعة  01انهاء 

 من الدراسة
(0مشرو، تخرج ) 1 1 0  1210011490 

 

 

 



قالمتطلب الساب  نظري عملي 
عدد 

 الساعات
 رقم المادة اسم المادة

(9مشرو، تخرج ) 9 1 4   1210011491 

 يقسم الطالب إلى مجموعات ويقوموا بتصميم وتطوير نظام برمجي في أحد مجاالت علم الحاسوب

 

قالمتطلب الساب  نظري عملي 
عدد 

 الساعات
 رقم المادة اسم المادة

- 1 3 3 
)موضوعات خاصة 

 في علم الحاسوب(
1210011492 

 واحدة من المواضيع الحديثة في مجال علم الحاسوب.في هذه المادة  يقوم القسم بطرح 

 

قالمتطلب الساب  نظري عملي 
عدد 

 الساعات
 رقم المادة اسم المادة

90انهاء  ساعة  

 من الدراسة
()التدريب الميداني 3 1 1  1210011480 

 

 

 

 

  


