وصف المواد لخطة علم الحاسوب 2015/2014
الرقم الجديد
20132

وصف المواد
رياضيات ()1

متطلب سابق- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
االقترانات .النهايات واالتصالية .المشتقات .تطبيقات على التفاضل .التكامالت .االقترانات العكسية .االقترانات
المثلثية .االقترانات األسية واللوغرتمية .االقترانات الزائدية.
20133

رياضيات ()2
متطلب سابق بالرقم الجديد20132 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

طرائق التكامل .تطبيقات على التكامل .المتتابعات والمتسلسالت .الهندسة التحليلية المستوية واإلحداثيات
القطبية.
20134

رياضيـات منفصلـة
متطلب سابق- :

عدد الساعات المعتمدة3 :

النماذج الرياضية .المسببات الرياضية .طرق البرهنة.طرق تصحيح البرامج .تعريف المجموعات والعمليات
عليها .العالقات وأنواعها .المخططات والتفرعات.طرق البحث .التجزئة .االقترانات وأنواعها .الخوارزميات.

طرق العد.
20135

رياضيـات منفصلـة 2
متطلب سابق20134 :

عدد الساعات المعتمدة3 :
تطبيقات نظرية األعداد ،مبادئ العد ،مبدأ بيت الحمام ،التباديل و التوافيق ،معامالت ثنائي الحد ،تمثيل

العالقاتُ ،غالقات العالقات ،عالقات التكافؤ و التجزئة ،تمثيل الرسوم البيانية ،تماثل الرسوم البيانية ،الترابط،

البولية و تمثيلها.
طرق هاملتون و أولر ،الشجرات المولدة ،االقترانات ُ
20141

فيزياء ()1

متطلب سابق- :
عدد الساعات المعتمدة3 :

الوحدات والقياس .جبر المتجهات .الكينماتيكا .قوانين نيوتن في الحركة .قوى الطبيعة .قوى التالمس .ديناميكا

الحركة الدائرية .الشغل والطاقة .قانون حفظ الطاقة الميكانيكية .قانون حفظ الزخم الخطي .قانون حفظ الزخم
الزاوي.
20142

فيزياء ()2

متطلب سابق20141 :
عدد الساعات المعتمدة3 :
المجاالت الكهربائية ،قانون غاوس ،الجهد الكهربائي ،المكثف و العازل ،التيار و المقاومة ،دارات التيار

المباشر ،المجاالت المغناطيسية ،مصادر المجاالت المغناطيسية ،قانون فاراداي ،المحدث ،دارات التيار
المتناوب ،األمواج الكهرومغناطيسية.

20233

طـرق اإلحصـاء

متطلب سابق- :

عدد الساعات المعتمدة3 :

1

اسون ،الهندسي ،فوق
مقدمة في اإلحصاء الوصفي .مبادئ االحتمال .التوزيعات االحتمالية (ذات الحدين ،بو ّ
الهندسي ،الطبيعي ،توزيع ت ،توزيع ف ،توزيع كاي تربيع) .العينات .االنحدار الخطي البسيط .االرتباط.
اختبار الفرضيات .تحليل التباين.
20234

جبر خطي

متطلب سابق20133:
عدد الساعات المعتمدة3 :
نظام المعادالت الخطية :شكل النسق السطري لمصفوفة ،الحذف الغاوسي ،طريقة غاوس-جوردان.
المصفوفات :العمليات على مصفوفة ،خصائص الحسابات المصفوفية ،منقول مصفوفة ،مصفوفات خاصة.
المحددات :خصائص المحددات ،طريقة العوامل المساعدة ،المصفوفة المساعدة و مقلوب مصفوفة ،قاعدة
كرامر .الفضاء اإلقليدي :المتجهات ،الضرب النقطي ،الضرب المتصالب ،الفضاء اإلقليدي ،المؤثرات
(التحويالت) الخطية .الفضاءات المتجهية :الفضاءات المتجهية و الفضاءات الجزئية ،المجموعات المولدة
لفضاء متجهي ،القواعد و األبعاد ،الفضاءات الجزئية األساسية ،فضاءات الضرب النقطي ،القواعد المتعامدة
المعيرة ،المربعات الصغرى ،تحليل –  ،RQالمصفوفات المتعامدة .القيم المميزة (الذاتية) و المتجهات
المميزة(الذاتية) ،التقطير.

20325

إدارة المشروعات

متطلب سابق :إنهاء  80ساعة معتمدة
عدد الساعات المعتمدة3 :

مقدمة في مبادئ اإلدارة 0مقدمة في إدارة المشروعات وضبطها 0مراحل المشروع (بحث ،تصميم ،تطوير،

تجربة ،تطبيق ،توثيق) 0مقدمة في عناصر تخطيط المشروعات (ميزانية ،جدولة ،موارد بشرية ،إدارة  ،ضبط)
 0تصميم شبكات المشروعات وتطبيق أساليب حلولها(أسلوب المسار الحرج ” “CPMوأسلوب تقويم
المشروعات ومعاينتها ” 0 )“PERTنظم معلومات إدارة المشروعات ”( “PMISأسس االختيار
واالستعمال).
20332

بحوث العمليات
متطلب سابق بالرقم الجديد20133 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

مقدمة .خطوات بحوث العمليات .البرمجة الخطية .الطريقة البيانية.طريقة الصف البسيط (سيمبلكس).
االزدواجية وتحليل الحساسية .المسائل الخاصة بالبرمجة الخطية (مشكالت التنقل والتعيين ونماذج التدفق في
الشبكات) .جدولة المشروعات ). (PERT, CPM
20333

التحليل العددي

متطلب سابق20234 ،20133 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

المتجهات والمصفوفات .أنظمة المعادالت الخطية :طريقة كريمر وطريقة الحذف لغاوس .تحليل الخطأ .الطرق
العددية في حساب التفاضل التكامل .تقريب االقترانات.
20334

احتماالت تطبيقية

متطلب سابق20133 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

2

توزيعات المتغيرات العشوائية ،االحتمال الشرطي و االستقالل العشوائي ،بعض التوزيعات الخاصة المتقطعة و
المستمرة ،توزيعات احتمالية بمتغير عشوائي وحيد أو بمتغيرين عشوائيين أو بأكثر من متغيرين عشوائيين،
توزيعات االقترانات بمتغيرات عشوائية (طريقة التوزيع االقتراني ،طريقة االقتران المولد للعزم) ،طريقة التحويل
اليعقوبي ،حد التوزيعات (جعل التوزيعات محدودة).

31010

فحص مستوى اللغة العربية
متطلب سابق- :

عدد الساعات المعتمدة0 :
اختبار القواعد األساسية في اللغة العربية.
31019

اللغة العربية استدراكي
متطلب سابق- :
عدد الساعات المعتمدة0 :

الجملة الفعلية .الجملة االسمية .عالمات الترقيم .قواعد كتابة الهمزة .تطبيق هذه المفردات على نصوص

مختارة.

31020

فحص مستوى اللغة اإلنجليزية
متطلب سابق- :

عدد الساعات المعتمدة0 :
اختبار القواعد األساسية في اللغة اإلنجليزية.
31029

اللغة اإلنجليزية (استدراكي)

متطلب سابق- :

عدد الساعات المعتمدة0 :

التحدث 0القراءة 0القواعد0
31111

اللغة العربية

متطلب سابق31019 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

التلخ يييص .التي يرقيم .قض ييايا إمالئي يية .الح ييذف .التق ييديم والت ييأخير .اإلعي يراب والبن يياء .الميي يزان العرف ييي والمش ييتقات
وعملهييا .اإلعييالل واإلبييدال .العييدد .الممنييوع ميين الصييرف .الجمليية .شييبا الجمليية .موضييوعات بالغييية .تطبيقييات
متنوعة.
31121

اللغة اإلنجليزية

متطلب سابق بالرقم الجديد31029 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

قراءة متقدمة .كتابة متقدمة .قواعد .تحدث .ترجمة.

31151

التربية الوطنية

متطلب سابق- :
عدد الساعات المعتمدة3 :

األردن أرضا وشعبا 0الوطن 0الوطنية 0تنمية االنتماء الوطني 0تاريخ األردن ما قبل االستقالل وما بعده 0
النظام السياسي األردني 0المجتمع األردني 0المؤسسات الوطنية األردنية وانجازاتها 0التحديات الداخلية
والخارجية التي تواجا األردن 0دور المؤسسات المختلفة في تحقيق التنمية الوطنية .األسرة والطفولة والمرأة
ودورها في المجتمع .
31152

الحضارة العربية واإلسالمية
متطلب سابق- :

3

عدد الساعات المعتمدة3 :
مفهوم الحضارة .مراحل تطور الحضارة العربية اإلسالمية .أصول الحضارة العربية اإلسالمية .مجاالت اإلبداع

الحضاري العربي اإلسالمي :علم اللغة ،علم الكالم ،الفقا اإلسالمي ،الفلسفة ،علوم الطبيعة ،علوم االجتماع،
الفن اإلسالمي ،الموسيقى العربية .وحدة العالمين العربي واإلسالمي.
31161

مقدمة في علم المكتبات
متطلب سابق- :

عدد الساعات المعتمدة3 :

ان يواع المكتبييات وم اركييز المعلومييات .مصييادر المعلومييات .أن يواع الفهرسيية .أن يواع التصيينيف .المعلومييات والمعرفيية.
مجتمييع المعلومييات .خييدمات المعلومييات .تكنولوجيييا المعلومييات .خييزن المعلومييات .اسييترجاع المعلومييات وبثهييا.

المعلومات واإلنترنت.
31171

تاريخ العلم

متطلب سابق- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
أهمية فهم العلم بوصفا ظاهرة اجتماعية تاريخية .العلم بوصفا صناعة .العلم والتنمية .الشروط اإلدراكية
لإلنتاج العلمي .كبلر مثاالً .بالنك مثاالً .العلم بوصفا إنتاجاً اجتماعياً .محددات اإلنتاج االجتماعي للعلم.

تمرحل التاريخ من منظور العلم .العلم اإلغريقي .العلم الهلنستي .العلم الروماني .العلم العربي اإلسالمي .العلم

األوروبي الحديث .العلم في الوطن العربي الحديث .التمرحل المعرفي للعلم .جذور فلسفة الطبيعة .األيونيون.
المشروع األفالطوني في علم الفلك .أرسطو .بطلميوس .علم الهيئة العربي .الثورة العلمية الكبرى.
31211

األدب العربي
متطلب سابق بالرقم الجديد31111 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

تنمية مقدرة الطالب على تذوق النصوص األدبية العربية .قراءة النصوص األدبية في الشعر والقصة والخاطرة
والمقالة من حقب زمنية مختلفة.
31251

العلوم العسكرية
متطلب سابق- :

عدد الساعات المعتمدة3 :

العالمة :ناجح  /راسب
(للطلبة األردنيين فقط)
تاريخ الجيش األردني .قوات حفظ السالم .إعداد األمة للدفاع والتحرير .نشأة المملكة األردنية الهاشمية
وتطورها.
31261

مقدمة في علم السياسة واإلقتصاد
متطلب سابق- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
طبيعيية االقتصيياد السياسييي .قضييايا االقتصيياد السياسييي .أهمييية السييوق .تييأثيرات السييوق واالسييتجابة السياسييية.
أيي ييديولوجيات ثي ييالث لالقتصي يياد السياسي ييي .ديناميكيي يية االقتصي يياد السياسي ييي الي ييدولي .االقتصي يياد السياسي ييي للتغيي يير
الهيكليي .تفياوت النمييو االقتصيادي عليى المييدى البعييد .سياسية التجييارة الدوليية واثير الهيمنية السياسيية .االقتصيياد
السياسي للتمويل الدولي.
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31262

مقدمة في علم التربية
متطلب سابق- :

عدد الساعات المعتمدة3 :

أسس التربية و فلسفاتها عبر العصور .التربية والفروق الفردية .التربية والتعيلم .التربية والمجتمع .التربية
والثقافة .التربية والتنمية .المناهج التربوية .الوسائل التربوية .المؤسسات التربوية .الطرق التربوية .التجديدات

التربوية .التقيويم التربوي .من أعالم التربية .التربية في الوطن العربي .التربية اإلسالمية.

31263

كتابة فنية
متطلب سابق بالرقم الجديد31121 ،31111 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

فن كتابة التقارير واعدادها  .نماذج تطبيقية في مجال كتابة التقارير ،من حيث :تنظيم التقرير بجميع أجزائا،
وترتيب المعلومات فيا ،وكيفية كتابة التوصيات والنتائج ،وكيفية ترتيب الصفحة األولى وتنظيمها ،وكيفية توثيق
المراجع واستخدام الترقيم والعناوين الرئيسية والفرعية .وضع مقترح غير تفصيلي إلجراء بحث علمي والخطوات
الالزمة لتنفيذ البحث أو التقرير.
31271

علم البيئة
متطلب سابق- :

عدد الساعات المعتمدة3 :
األرض والكي يوارث الطبيعي يية .ال ييدورات البيوكيميائي يية .اإلنس ييان والبيئ يية .المص ييادر الطبيعي يية ف ييي األرض .تل ييوث

الهواء .مصادر المياه .اإلدارة والتلوث .الفضالت الصلبة .الغذاء والصحة .تقييم التأثير البيئي.
31351

قضايا معاصرة في الوطن العربي
متطلب سابق- :

عدد الساعات المعتمدة3 :

التفتت القومي والمجتمعي في المشرق العربي :معالم وجذور 0الصراع العربي اإلسرائيلي 0الديمقراطية والمجتمع
المدني في الوطن العربي 0العروبة واإلسالم 0الذات واآلخر 0العلمانية 0العرب والعولمة 0مشكلة األمن

البشري في الوطن العربي.
31352

القدس واقعاً تاريخاً
متطلب سابق- :

عدد الساعات المعتمدة

ا لحدود الجغرافية للقدس عبر التاريخ  ،لمحة عن المكتشفات األثرية في القدس ،مدينة القدس عبر التاريخ،
القدس واإلنتداب البريطاني ،قيام الكيان اإلسرائيلي ،المخططات اإلسرائلية لتهويد القدس ،األهمية الدينية لمدينة
القدس ،اإلنتهاكات اإلسرائلية للمسجد األقصى منذ عام  1967م .
31361

مقدمة في الفلسفة
متطلب سابق- :

عدد الساعات المعتمدة3 :
تعريف الفلسفة .عالقة الفلسفة بالعلم .التمييز بين التفكير الفلسفي وكل من التفكير العلمي والديني .تقديم حول

التأريخ لكل من الفلسفة والعلم .استعراض ألهم حقول الفلسفة الكبرى في مباحث الميتافيزيقا أوالوجود  ،والمعرفة
واألخالق.
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31371

الثقافة الصحية
متطلب سابق- :
عدد الساعات المعتمدة3 :

تطوير فهيم الطاليب لمسيؤولية الشيخص تجياه صيحتا الشخصيية .مهيارات التعاميل ميع الحياالت الطارئية .السيالمة
الشخصية والوقاية من الحوادث .السالمة العقلية وأثر الضغط (اإلجهاد) على سالمة العقل.

31372

مهارات األعمال
متطلب سابق 60 :ساعة معتمدة
عدد الساعات المعتمدة3 :

11000

فحص مستوى مهارات الحاسوب
متطلب سابق- :
عدد الساعات المعتمدة0 :
يجب أن يشمل االمتحان جميع المواضيع التي تدرس في مادة ( )2100مهارات الحاسوب (الجدول في
األسفل) .على الطلبة اجتياز هذا االمتحيان ليتمكنوا من تسجييل ميادة ( )11103 \ 2103البرمجة البنائية
باستخدام  ،C++إذا لم يتمكن الطالب من اجتياز هذا االمتحان فعليا (إلزامي ًا) تسجيل مادة ( )2100قبل أن
يتمكن من تسجيل مادة (.)11103 \ 2013

11100

مهارات حاسوب (استدراكي)
متطلب سابق- :

عدد الساعات المعتمدة0 :

مقدمة في الحاسوب :تاريخا ،مكوناتا ووظائفا ،مقدمة في مكونات الحاسوب المادية والبرمجية ،نظم التشغيل،
نظام التشغيل  DOSو نظام التشغيل  WINDOWSو تطبيقات عملية على استخداماتهما ،مقدمة في
معالجة النصوص و تطبيقات عملية على استخدامها وسيلة لتحضير الوظائف والواجبات الدراسية في المراحل
القادمة ،الجداول اإللكترونية وتصميم التمثيالت و الرسم باستخدام الحاسوب ،مقدمة في استخدام برمجيات
العروض التقديمية ،مقدمة في استخدام نظم قواعد البيانات ،مقدمة في استخدام شبكة اإلنترنت والبريد
اإللكتروني.

11102

مقدمة في علم الحاسوب

متطلب سابق- :

عدد الساعات المعتمدة3 :
مقدمة في علم الحاسوب .األجزاء المادية للحاسب و انواعها و طرق عملها ،برمجيات الحاسب ،شبكات
الحاسوب ،تمثيل البيانات بالحاسوب ،االنظمة العددية (النظم الثنائية ،الثمانية ،العشرية و السادس عشرية)،

المكمالت في النظام الثنائي  Complementsتطور أساليب برمجة الحاسوب و لغاتها ،طرق حل المسائل ،

المسائل القابلة للحل باستخدام الحاسوب .خطوات حل المسائل باستخدام الحاسوب .خرائط سير العمليات،
مقدمة في البرمجة ،مقدمة في لغة  Cوتطبيقات عملية على استخدامها.
11103
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البرمجة البنائية

متطلب سابق11102 :
عدد الساعات المعتمدة3 :
أسيياليب حييل المسييائل وتصييميم الخوارزميييات ،أن يواع البيانييات االساسييية ،الييدوال الجيياهزة ،أسييبقية العملبييات ،عبييارة
االس ييناد ،عبي ييارات االدخ ييال واالخ ي يراج ،العبي ييارات الش ييرطية واالسي ييتثنائية ،التك ي يرار ،ال ييدوال المعرفي يية والمنهاجي ييات،
الخوارزميات الذاتية ،فكرة المجال و تعريف المتغيرات والعناصر ،استخدام المصفوفات والسالسل الحرفية
11151

مختبر البرمجة البنائية
متطلب متزامن بالرقم الجديد11103 :
عدد الساعات المعتمدة1 :

مختبر تطبيقات البرمجة البنائية ،ويشمل تدريباً على استخدام لغة البرمجة  .Cكتابة برامج لحل عدد من
المسائل بحيث يتم التركيز في كل جلسة على إحدى البنى األساسية للغة البرمجة.

11201

نظام المعلومات الجغرافي

متطلب سابق- :

عدد الساعات المعتمدة3 :
يهدف هدف المساق الى تعريف الطلبا بنظام المعلومات الجغرافيا ومجاالت استخداما وفوائده وتطبيقاتا في

كافة مجاالت الحياه .كم يهدف الى اعداد وتدريب الطالب على طرق استخدام نظم المعلومات الجغرافية عن
طريق تغطية المفاهيم الجغرافية األساسية  ،و رسم الخرائط  ،والتعرف على المفاهيم األساسية لهذا النظام .كما

سيتطرق

الى

مواضيع

مهما

وعلى

النحو

التالي:

 )1استخدام الكمبيوتر لتمثيل الجوانب المادية والسياسية واالحصائية  ،واالجتماعية للفضاء اعتماداً على
الخرائط

 )2استخدام مبادئ الرسم العداد األشكال واأللوان واألحجام

الموجهة.

واألنماط السائدة عند رسم الخرائط.

 )3االعتماد على السمات والمالمح المميزة عنداالستفسار عن التحليل المكاني.
بعد دراسة هذا المساق سيتمكن الطلبا من البحث عن إالجابات المختلفة المطروحة من قبل القطاعين العام
الخاص في مسائل استخدام البيانات المكانية وسيتعرف على اباستخدامات والتطبيقات المهما لهذا النظام.
11206

البرمجة بالكينونية

متطلب سابق بالرقم الجديد،11103 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

مفاهيم البرمجة الكينونية ونماذجها .مراجعة الشكال التحكم ،وأنواع البيانات واالقترانات و المصفوفات و
المؤشرات .تجريد البيانات .التغليف واخفاء المعلومات .خصائص االصناف والعمليات المرتبطة بها .التوارث
وتعددية األشكال .القوالب.
12343

البرمجة المرئية
متطلب سابق بالرقم الجديد11206 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

في نهاية المساق سيتمكن الطالب من بناء البرامج التي تستخدم بيئة البرمجة المرئية الحديثة .وسوف يكونوا
قادرين على كتابة البرامج الكينونية مع التركيز على إعادة استعمال العناصر في بناء واجهات االستخدام

الحديثة للبرامج التفاعلية .و كتابة برامج الزبون\الخادم القادرة على االتصال مع قواعد بيانات.
11212
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تركيب البيانات و مقدمة للخوارزميات

متطلب سابق بالرقم الجديد11253 ،20134 ،11206 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

مقدمة في تصميم و تحليل الخوارزميات ،مفهومات أساسية في تراكيب البيانات .الخلفية الرياضية .الحزم.

الطوابير .الجداول والمخططات .الطوابير والمكدسات .الهياكل الشجرية والمخططات والشبكات ،القوائم

والهياكل المتصلة .طرق التصنيف وطرق البحث .تعريف

الخوارزمية وتحليلها وبيان أهميتها وتقويمها.

الخوارزمية وبيان كفاءتها ،مع أمثلة مختلفة .تطبيقات عملية.
12241

تصميم المواقع اإللكترونية وتطويرها
متطلب سابق بالرقم الجديد12343 :

عدد الساعات المعتمدة3 :

ويركز هذا المساق على كيفية تصميم وصيانة مواقع الوييب الديناميكيية والتفاعليية باسيتخدام  ، HTMLصيفحات
األنميياط التعاقبييية) (CSSوبرمجيية االجه يزة الطرفييية(الزبون) باسييتخدام جافييا سييكريبت .و سيييتعلم الطييالب أيضييا
ميادئ تصميم صفحات الويب لبناء مواقيع فعالية ومفييدة عليى شيبكة االنترنيت .اضيافة لتقنييات كيل مين XML
وكذلك Ajax
11252

مختبر تصميم المواقع اإللكترونية وتطويرها
متطلب متزامن بالرقم الجديد12241 :
عدد الساعات المعتمدة1 :
تعلم الطرق المختلفة لتصميم صفحات الويب على شبكة االنترنت.

11253

مختبر البرمجة بالكينونية

متطلب متزامن بالرقم الجديد11206 :
عدد الساعات المعتمدة1 :
تطبيقات عملية على مختلف جوانب ومواضيع البرمجة بالكينونية.
11313

تحليل الخوارزميات وتصميمها
متطلب سابق بالرقم الجديد11212 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

طرق تصميم و تحليل الخوارزميات ،تحديد درجة قياس الجهد العليا و الوسطى للخوارزمية ،قياس اآلداء
للخوارزمياتمن حيث الوقت و اليعة التخزينية ،صحة الخوارزميات و محدوديتها ،دراسة الخوارزميات الجشعة و

فرق تسد و الغرتجاع وخوارزميات البحث ،تطبيق السترتيجيات خوارزميات الرسم.
11316

نظرية الحوسبة

متطلب سابق بالرقم الجديد20134 ،11103 :
عدد الساعات المعتمدة3 :
تشمل على مواضيع عديدة مرتبطة بنظرية الحوسبة مثل اللغات ،القواعد ،التركيب الصوري بلغة المحدد وغير
المحدد ،التعابير الطبيعية ،اللغات والتقارير والملفات الطبيعية ،القواعد الطبيعية السياق الحر للقواعد ،التركيب

الصوري المندفع لألعلى ،قاعدة الدفع ،آلة تورنغ ،هيكلية شوموسكي.
11323

أنظمة قواعد البيانات
متطلب سابق بالرقم الجديد11212 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

مفهومات أساسية في قواعد البيانات .أجزاء نظم قواعد البيانات .نمذجة الحركات .نمذجة البيانات .المخطط
العالئقي .قاعدة البيانات العالئقية .شروط الدقة ومحدودياتها .الجبر العالئقي .لغات االستفسار .عالقات
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االعتماد والتبسيط .حذف التكرار في قواعد البيانات.
13323

تحليل األنظمة وتصميمها
متطلب سابق بالرقم الجديد11212 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

مفهومات أساسية في تحليل النظم وتصميمها .دورة حياة النظام وطرق بناء األنظمة للدراسة واالستقصاء.
الدراسة األولية .دراسة الجدوى .المقابالت .تصميم االستبانات .إعادة تنظيم األساليب واإلجراءات .النمذجة
) .(Modelingمواصفات التصميم الناجح للنظام .التطبيقات ،تصميم واجهات النظام ،تصميم ملفات و قواعد

البيانات و تصميم طرق الكيانات الموجهة .عملية دراسة حالة تشتمل مناقشة مشكلة وتحليلها وايجاد حل لها.
تحليل النظم وتطبيق البرمجيات الجاهزة.
11335

أنظمة التشغيل

متطلب سابق بالرقم الجديد11212 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

مقدمة في نظام التشغيل .العمليات ،العمليات المصغرة .جدولة وحدة المعالجة .تزامن العمليات,
اإلغالق

إدارة الذاكرة .الذاكرة الفتراضية وادارتها ,نظام الملفات .إدارة وحدات الخزن.

مشكلة

دراسة حالة نظام

.UNIX
11341

أدوات محاكاه برمجية

متطلب متزامن بالرقم الجديد20333 :
عدد الساعات المعتمدة1 :
من المتوقع من الطالب تعلم واحيدة مين مجموعيات البرمجييات المتاحية المسيتخدمة فيي النمذجية والمحاكياة  ،مثيل
،MAPLE

 ، SCILAB ،MATLABو  .SIMULAهيذه المجموعيات البرمجيية التيي تسيتخدم فيي مختليف

مجيياالت التطبيييق بمييا فيهييا السيييارات  ،والفضيياء  ،وااللكترونيييات  ،والطاقيية  ،والتمويييل .وتسييتخدم هييذه المنتجييات
لتسخير قوة والرياضييات  ،وتغييير طريقية التيي يسيتخدمها المهندسيين والعلمياء والرياضييين التطبيقييين فيي تطيوير

الحلييول .هييذه المنتجييات هييي لغيية حسيياب علييى مسييتوى عييال التقنييية وبيئيية تفاعلييية تمك ين الطييالب ميين أداء مهييام
الحساب المكثفة (خوارزمية التنمية  ،تصوير البيانات ،تحليل البيانات ،ومعالجية الصيور ،واالتصياالت ،وتصيميم
السيطرة ،واالختبار والقياس ،والنمذجة والتحليل المالي  ،والبيولوجيا المحوسبة والتحلييل العيددي) اسيرع مين لغيات
البرمجة التقليدية مثل  ،Cو ، ++Cو ، JAVAوفورتران.
11343

موضوع خاص في الحاسوب ()1
متطلب سابق :يحدده القسم
عدد الساعات المعتمدة3 :

تهدف هذه المادة إلى إدخال موضوعات جديدة في أحد فروع علم الحاسوب وتطبيقاتا وتكنولوجيا المعلومات.
يقرر مجلس القسم الموضوع ومتطلباتا.
11344

مواضيع متقدمة في برمجة االنترنت

متطلب سابق بالرقم الجديد11323 :
عدد الساعات المعتمدة3 :
يركيز هييذا المسياق علييى كيفيية تصييميم وصييانة تطبيقييات الوييب الديناميكييية التفاعليية باسييتخدام برمجية المخييدم .
س ييوف ي ييتعلم الط ييالب البرمجي يية الخاص يية بالمخ ييدم باس ييتخدام صي ييفحات الخ ييادم النش ييطة ( .)ASPس ييوف يي ييتعلم

الطالب عناصر اللغة لبرمجة تطبيقات اإلنترنيت التفاعليية .التعاميل ميع نمياذج  XHTMLعليى خيادم الوييب ،

9

فضييال عيين إدارة الملفييات علييى خييادم الويييب  .بنيياء المواقييع المسيييرة بالبيانييات التييي تتفاعييل مييع قواعييد البيانييات
باستخدام كائنات ( .)ADOوسيعرض تقنيات مشابهة مثل ( ، PHP Cold Fusionوجافا .)Servlet
11347

األعمال اإللكترونية
متطلب سابق بالرقم الجديد11241 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

مفاهيم ومبادئ التجارة اإللكترونية

واألعمال اإللكترونية .عرض عام لنماذج األعمال اإللكترونية عبر

اإلنترنت .توضيح البنية التحتية لألعمال اإللكترونية  :األجهزة والبرمجيات والمحتويات .شرح العوامل المؤثرة

في بيئة للتجارة اإللكترونية .عرض شامل لطرق الدفع االلكترونية وقضايا أمن المعلومات.
11354

مختبر أنظمة قواعد البيانات
متطلب متزامن بالرقم الجديد11323 :
عدد الساعات المعتمدة1 :

تدريب الطلبة وتعليمهم على تصميم قاعدة بيانات متكاملة وبنائها باستخدام أنظمة قواعد البيانات العالئقية
الحديثة .ويغطي هذا المختبر الجداول ،وأوامر استرجاع البيانات ،والنماذج ,والتقارير ،والكينونات وخصائصها،
وكذلك استخدام أدوات تطوير التطبيقات الخاصة ببناء واجهات المستخدم.
11355

مختبر أنظمة التشغيل

متطلب متزامن بالرقم الجديد11335 :
عدد الساعات المعتمدة1:
يهدف هذا المساق إلى تقديم المهارات العملية الالزمة الستخدام أنظمة التشغيل من نوع

 .UNIXويشمل

تركيب نظام  , LINUXوتعلم بيئة  Viوأوامرها ,واألوامر الخاصة بإدارة الملفات والعمليات ,واستخدام
البريد اإللكتروني  ,وبرمجة  , Shellوادارة النظام ،باإلضافة إلى تنفيذ أحد التطبيقات الخاصة مثل إدارة
الذاكرة أو جدولة وحدة المعالجة.
11356

مختبر برمجة االنترنت وتطبيقاتها
متطلب متزامن بالرقم الجديد11342 :
عدد الساعات المعتمدة1:

حصص مختبر عن كيفية تصميم وبناء تطبيقات على الشبكة العنكبوتية ،يتعلم الطالب كيفية بناء مواقع
إلكترونية تحركها المعطيات وتتفاعل مع قواعد البيانات وذلك باستخدام  ADOوغيرها من التقنيات.
11391

التدريب العملي
متطلب سابق :إنهاء  87ساعة معتمدة
عدد الساعات المعتمدة 3 :

العالمة :ناجح  /راسب
على الطالب أن يتدرب في مؤسسة ذات صلة بالتخصص لمدة شهرين متواصلين بدوام كامل بواقع ست
ساعات يومياً .أو لمدة  3شهور بواقع  4ساعات يوميا .باالضافة الى ساعات التدريب ,ال يسمح للطالب
الذي يتدرب بدوام غير كامل أن يسجل اكثر من  10ساعات خالل الفصل االول أو الفصل الثاني وال يسمح

لا بالتسجيل أكثر من  4ساعات في الفصل الصيفي .يتوقع من الطالب أن يقوم بتصميم أو إجراء تطبيق
حاسوبي من ضمن تخصصا وذلك بتحليل أو تصميم أو تنفيذ برمجيات معينة تطلب منا ،أو تعلم برمجيات
جديدة.

10

11417

تصميم المترجمات ولغات البرمجة
متطلب سابق بالرقم الجديد11316 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

يحتوي هذا المساق على نظرية ،تصميم وتنفيذ بناء برامج المترجمات للغات الهيكلية والموجهة ،ويشتمل على
التحليل التركيبي للغة ،البناء القواعدي ،قواعد ) . LLL(1مبادىء التحليل المنطقي ،التعابير الرياضية ،إدارة
ضبط األخطاء وتصحيحها.LRC(O) ،
13211

مقدمة في هندسة برمجيات
متطلب سابق بالرقم الجديد13323 :
عدد الساعات المعتمدة 3:

مقدمة في هندسة البرامج ،تحليل المتطلبات ،بناء األنظمة االختبارية ،الطرق المنهجية ،تحديد مواصفات
البرامج ،تصميم البرمجيات ،التصميم الهيكلي ،تحديد كفاءة البرامج وجودتها ،التوثيق ،اختبار البرمجيات،
التعليم على بناء مكتبة من البرمجيات والتعرف على االستفادة منها ،بناء نظام متكامل من البرمجيات باستخدام
المكتبة المتوافرة ،تطبيق عملي على استخدام المكتبة البرمجية وبناء الألنظمة الكاملة منها .
11428

ذكاء اصطناعي

متطلب سابق بالرقم الجديد11212 :
عدد الساعات المعتمدة3 :
مقدمة للذكاء االصطناعي ومجاالتا وتطبيقاتا  ،لغات الذكاء الصناعي .طرق التخطيط وطرق الحل .البحث.
تمثيل المعرفة .المنطق الحسابي .هندسة المعرفة واألنظمة الخبيرة .معالجة اللغات الطبيعية .تعلم اآللة.

تطبيقات أخرى.
11435

تراسل البيانات وشبكات الحاسوب
متطلب سابق بالرقم الجديد11335 :
عدد الساعات المعتمدة3 :
مبادىء تراسل البيانات ،نماذج مرجعيات ،برمجيات الشبكات ،الخدمات المقدمة عبر الشبكات ،الطبقة
الفيزيائية ،خدمات التراسل ،طبقة ربط البيانات ،التزامنية ،ضبط التدفق للبيانات ،برمجة الشبكة ،خوارزميات
شبكات المدن ،االنترنت ،برمجيات تحكم شبكات الحلقات ،التراسل الالسلكي ،خوارزميات المسارات ،طبقة
التراسل ،أمن الشبكات ،طبقة التراسل ،التشفير وفك التشفير ،طبقة التطبيق وبرمجياتها.

11436

النظم الموزعة

متطلب سابق بالرقم الجديد11435 :

عدد الساعات المعتمدة3 :
مفاهيم خاصة باألنظمة الموزعة ،فوائد األنظمة الموزعة ،التجهيزات المادية و البرمجية أمور تصميمية،
االتصال في األنظمة الموزعة االتفاقيات الطبقية شبكات االتصال غير التزامنية،نموذج الخادم و المخدوم
استدعاء االجراءات البعيدة ،االتصال التزامني ،االستثناء المتبادل ،خوارزميات االنتخاب ،الصفقات غير القابلة
للقسمة ،حالة الجمود ،العمليات و المعالجات ،خيوط التحكم ،تعيين المصادر المجدولة ،تحمل األخطاء،
أنظمة الوقت الحقيقي ،الذاكرة الموزعة المشتركة ،التوافق ،أنظمة الكائنات الموجهة حاالت دراسية.
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12446

معالجة الصور الرقمية
متطلب سابق بالرقم الجديد11206 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

نظام الرؤية لدى االنسان .نظام الرؤية االصطناعي ،الكاميرات وأجهزة العرض .تكوين الصور وتمثيلها

وتحويلها إلى صورة رقمية .طرق الترميم :تعديل األلوان  ،الفلتر الخطي لحذف الضوضاء وتحسين الحواف.

طرق ضغط الصور .تحليل الصور :تقسيم الصورة إلى مناطق وتحديد الحواف ووصف األشكال .تفسير
مكونات الصور .اكتشاف المكونات والتعرف عليها ،التعرف على األحرف.
11446

موضوع خاص في الحاسوب ()2

متطلب سابق :يحدده القسم
عدد الساعات المعتمدة3 :

تهدف هذه المادة إلى إدخال موضوعات جديدة ومتقدمة في أحد فروع علم الحاسوب وتطبيقاتا وتكنولوجيا
المعلومات.
11447

الشبكات الالسلكية وتطبيقاتها
متطلب سابق بالرقم الجديد11435 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

يهدف هذا المساق إلى تقديم التكنولوجيا المتنقلة كخيار تعليمي ،إضافة إلى مساعدة الطالب على التحضير
للتغيير ،المتوقع للتكنولوجيا المتنقلة إحداثا في المستقبل .سوف يتمكن الطالب من خالل هذا المساق ممايلي:
 .1تعّلم خصائص التعّلم المتنقل

 .2تعّلم كيفية استخدام تكنولوجيا الجافا و البنى التحتية للتطبيقات الالسلكية في التطبيقات النّقالة
 .3تحليل حاالت سابقة للتعّلم المتنّقل

كمكون أساسي
 .4تصميم خطط و تعليمات لدروس يتم فيها استخدام التكنولوجيا المتنقلة
ّ
 .5تعّلم األثر الممكن إحداثا للتكنولوجيا الالسلكية على نماذج أعمال الشركات ،و التخطيط للخطوات
التي يمكن اتخاذها العتماد حلول األعمال

 .6التعرف على برمجيات:
)Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME platform
من حيث الخصائص و المالمح العامة و المعايير الفرعية

بعد إنهاء المساق ،سيتمكن المشتركون في المساق من فهم وتوضيح مفاهيم و أمور أساسية متعلقة بالتعلم
المتنقل:
 .1اكتساب و تطبيق أطر عمل لتحليل حاالت التعّلم المتنقل بأساليب تعليمية مختلفة
 .2إنتاج منتج للتعّلم المتنقل للجمهور المستهدف
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11449

الحاسوب والمجتمع
متطلب متزامن بالرقم الجديد11492 :
عدد الساعات المعتمدة1 :

محاضرات في القضايا القانونية و األخالقية و االجتماعية المرتبطة باستخدامات الحاسوب والبرمجيات .تأثير

الحوسبة على المؤسسات و تنظيمها الداخلي وعالقاتها الخارجية .والملكية الفكرية وحقوق النشر وبراءات
االختراع والعالمات التجارية والقوانين ذات العالقة .جرائم الحاسوب .حماية الخصوصية والحقوق المدنية.
المسؤولية األخالقية والمهنية.
11464

أمن نظم المعلومات
متطلب سابق بالرقم الجديد11212 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

مفيياهيم واليييات وتطبيييق أميين المعلومييات .يييتم تعلييم اسيياليب الهجييوم والييدفاع وتصييميم االنظميية التييي تقاومهييا.
س ييوف ي ييتم تغطي يية مواض يييع مختلف يية مث ييل مب يياديء التش ييفير والبروتوكي يوالت الخاص يية ب يياالمن وأم يين المعلوم ييات

ومواضيع اخرى ذات عالقة.
11493

مشروع التخرج ()1
متطلب سابق :إنهاء ماال يقل عن  90ساعة معتمدة

عدد الساعات المعتمدة1 :

يهدف مشروع التخرج إلى تطوير مهارات الطالب و قدرتا على حل المسائل الواقعية و ودراستها وتحليلها و
وتطوير البرمجيات الالزمة لحلها .و يتحقق ذلك من خالل مشروع متكامل يبرمجا الطالب ضمن فريق من
الطالب وبإشراف عضو هيئة تدريس .يطلب من الطالب إتمام أهداف المشروع و تسليم تقرير نهائي عنا .تتم
مناقشة المشروع من قبل لجنة من أعضاء هيئة التدريس.
11494

مشروع التخرج ()2
متطلب سابق11493 :

عدد الساعات المعتمدة2 :

12273

الرسم بالحاسوب
متطلب سابق بالرقم الجديد11103 ،20133 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

مقدمة شاملة لتطبيقات الرسم بالحاسوب .اإلطار المفاهيمي للرسم بالحاسوب التفاعلي والتحوالت والمشاهدة
والتضليل والتقطيع والنقل النسيجي ،الرسم ثنائي و ثالثي األبعاد ،ملفات الصور والرسوماتOpenGL .
يستخدم كواجهة للتطبيقات البرمجية.
12348

نظم وسائط متعددة
متطلب سابق بالرقم الجديد11206 :
عدد الساعات المعتمدة3 :
أساسيات الوسائط المتعددة الحاسوبية .الصوت والصورة والرسوم والفيديو وضغط الصور وقواعد بيانات
الوسائط المتعددة .سيقوم الطلبة بتصميم مشروعات وسائط متعددة تتضمن نص ًا وصورة وصوتاً وفيديو ورسوم ًا
متحركة.
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12324

تفاعل االنسان والحاسوب
متطلب سابق بالرقم الجديد12348 :
عددالساعات المعتمدة 3:

يبين هذا المساق أهمية الواجهة التطبيقية للمستخدم في التصميم والتطوير في األشياء التي يحتاجها المستخدم،
يغطي اإلدراك الحسي والصفات الشخصية االجتماعية للناس ،كما يغطي األساليب المتبعة من قبل الناس فيما
يخص األنظمة ويناقش اإلمكانيات والتحديات الستخدام األنظمة الحاسوبية ،كما تناقش كيفية تأثير ق اررات
التصميم والتطبيق وأساليب التصميم ،تعطي مقارنة بين اإلدراك الحسي والنفسي /وعلم الكمبيوتر.
22241

تصميم المنطق الرقمي
متطلب سابق- :

عدد الساعات المعتمدة3 :

األنظمة العددية ،النظام الثنائي ،الجبر البولي ومنطق البوابات ،الدوال ،الدارات المركبة ،تبسيط الدوال البولية،
الدارة المتعاقبة الفطاطات ،المسجالت ،العداد ،الذاكرة ،منطق نقل المعلومات بين المسجالت .استخدام لغة
 HDLلوصف الدارات المنطقية.
22342

تنظيم الحاسوب ولغة التجميع
متطلب سابق بالرقم الجديد22241 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

نقل المسجالت والعمليات الدقيقة .التنظيم األساسي للحاسوب وتصميما .تنظيم وحدة المعالجة المركزية.
تصميم وحدة المنطق الحسابية .تصميم المجمع .تصميم وحدة التحكم .التحكم بالتوصيالت الثابتة .التحكم
بالبرامج الدقيقة .مصفوفة المنطق القابلة للبرمجة .متابع البرنامج الدقيق .تصميم الحاسوب .التعليمات.
التوقيت .التحكم .تنفيذ التعليمات .تصميم دارات التحكم .مقدمة إلى طبقية الذاكرة ،مقدمة إلى لغة أسمبلي،

هيكل تعليمات لغة اآللة ،مقدمة إلى مفاهيم المجمع ،مجموعة التعليمات األساسية ،طرق العنونة ،أنظمة

مسارات نقل المعلومات ،عرض عناصر لغة أسمبلي ،التعليمات ،التوجيهات ،الجمل األساسية في لغة

التجميع ،التعابير واستخداماتها في كتابة برامج لحل مسائل مختلفة ،عالقة لغة أسمبلي باللغات األخرى
والبرامج الفرعية.
22541

معمارية الحاسوب
متطلب سابق بالرقم الجديد22342 :
عدد الساعات المعتمدة3 :

تطييور الحاسييوب واألداء .حزميية التوصيييل والييذاكرة .وحييدات اإلدخييال واإلخيراج .عمليييات الحسيياب فييي الحاسييوب.

هيكلية وحدة المعالجة المركزية ووظيفتها .مجموعية التعليميات الخاصية بالوسيائط المتعيددة .التيوازي عليى مسيتوى

األواميير ومعييالج القيميية الفردييية الفييائق .عمييل وحييدة الييتحكم .المعالجيية المتوازييية .المعالجييات المتعييددة المتطابقيية
والتجمعات ومعمارية الذاكرة غير المنتظمة.
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