
 وصف المواد التي يطرحها قسم علم الحاسوب
 

 اسم المادة ووصفها رقم المادة

                                                                          Computer Remedial Courseحاسوب استدراكي 1902100

  1مهارات حاسوب 

الحاسوب والتعامل مع  الستخداملطريقة المثلى ا عن الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. أساسيةمعلومات تقدم هذه المادة 
تفاصيل أكثر موضوع برمجيات الحاسوب, وهذا يشمل: نظم التشغيل,  الرئيسة للحاسوب ووظائفه, األجزاءالبرامج التطبيقية. 

اإللكترونية, عرض شرائح(, وكذلك مفهوم الشبكات, وبرامج المترجمات, البرامج التطبيقية )مثل معالج النصوص ,الجداول 
على برمجيات  عملي لمدة ست ساعات اسبوعيا  يقوم الطالب بتعلم مواز للنظرية و التطبيق تطبيقات الشبكة العالمية. تطبيق

 ويندوز و خدمات االنترنت.

 ال يوجدمتطلب سابق: 

                           Computer Skills(II) – Visual Basicبيسك المرئية لغة برمجة  - (2مهارات الحاسوب )   1902001

خصص لطلبة الكليات غير العلمية حيث يدرس فيه الطالب الممهارات الحاسوب  ادتيالجزء الثاني من م تقدم هذه المادة 
البرمجة  مبادئيلي:   ويشمل ذلك ما مقدمة في البرمجة بلغة بيسك المرئية, المادةتضمن ت لغة البرمجة المرئية بيسيك.

المرئية وسياقة الحدث, وصف ألجزاء وأدوات البيئة البرمجية المرئية للغة بيسيك, حالتي التصميم والتنفيذ للبرنامج, أنواع 
تصميم  المتغيرات و  استحداثالبرمجية, الدوال الجاهزة,  توالتكراراالمتغيرات والصفوف, تركيبات التتابع والسيطرة/القرار 

المشاريع البرمجية,  إدارة,  تصميم الواجهات والقوائم, التعامل مع تعددية الملفات في البرنامج الواحد, بأنواعهاالبرامج الفرعية 
تعريف ملفات القرص والتعامل معها, تصميم ملفات قواعد البيانات والتعامل معها. بإالضافة إلى مزايا متقدمة في برمجة لغة 

   ة.بيسيك المرئي

 (1912100)متطلب سابق:  

                 C++         Computer Skills(II) – C++ Programmingلغة برمجة  - (2مهارات الحاسوب )    1902000

العلمية حيث يدرس فيه الطالب  تخصص لطلبة الكلياالممهارات الحاسوب  ادتيالجزء الثاني من م تقدم هذه المادة 
ويشمل التركيبات األساسية  للبرمجة  ++Cالمفاهيم األساسية للبرمجة بلغة تقدم هذه المادة  .++Cلغة البرمجة 

السيطرة والتحكم والتكرارات التعامل مع  ، تركيبات وأنواع  المتغيرات أسماءذلك  فيها ويتضمن المستخدمة واألدوات
تطبيق عملي لمدة شيئية. في البرمجة ال مةالمستخدتركيب الصفوف  إلىمقدمه . بيانات الصفوف والدوال والمؤشرات

 ثالث ساعات اسبوعيا.

 (1912100)متطلب سابق: 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 اسم المادة ووصفها رقم المادة

                                                                  Object-Oriented Programming (I)(1الشيئية )البرمجة  1912210

مثل الصفوف, الرسائل, الوراثة, االختالفية, االنغالق,  شيئيةفي تكنولوجيا البرمجة ال أساسيةمفاهيم  تقدم هذه المادة 
 شيئيةتصميم  وأساليبمعرفة عملية لطرق تحليل  كما تقدم المادةالمتغيرات وتبعيتها وتحميلها.  أنواعالنموذجية. الحركية في 

  تطبيق عملي لمدة ثالث ساعات اسبوعيا.  في لغة برمجة عالية المستوى. شيئيةلبرمجة التفحص ميزات اكما يتم مختلفة. 

 ( 1912110)متطلب سابق:

                                           Introduction to computer networksمقدمة في شبكات الحاسوب        1912002

االجهزه العاملة  ,شبكات المحلية  ,شبكة علوم الهندسه الالكميه  ,االتصاالت  بروتوكوالت , OSIمعمارية الشبكة , نموذج 
 , مقدمة الى  TCP/IPمقدمة الى االنترنت , ,الشبكات الواسعه  ,عالية السرعه  ,جسور شبكاتعلى شبكة االنترنت 

ISDN,DSLوشبكات اجهزة الصرف االلي ,((ATM. 

 (1912001 )متطلب سابق:

                                                                    Computer Operating Systemsالحاسوب     تشغيلنظم  1912001

العمليات, حالة  إدارةالمتوفرة في نظم التشغيل,  اإلمكانياتنظم تشغيل الحاسوب, دراسة وتقييم  إلى تقدم هذه المادة مدخال
ظم التشغيل,جدولة وتنظيم ن)النواة( لأساسبدأ التزامن, الحدوث, تركيب نظم التشغيل, دراسة العملية, المعالجة المتزامنة, م

الذاكرة, تحميل العملية, تحديد وتعيين المصدر  إدارةالنظام,  إدارةالمعالجات, التنقل بين العمليات المنفذة, الشاشات, 
للنظام, ملف النظام, الحسابات المتصلة والمتفاعلة, حماية صف االنتظار, االتصاالت بين الوحدات التابعة  إدارةالمطلوب, 

  والفاعلية المختلفة.   األداء, طرق تقييم األنظمة

 (1912110 )متطلب سابق:



                                                               Advanced Operating Systemsالمتقدم  الحاسوب نظم تشغيل 1912000

في عملية تصميم نظم التشغيل المتقدمة حيث يتظمن ذلك : تحديد متطلبات النظام , مفهوم  أساسيةمفاهيم  تقدم هذه المادة 
ض تلك استعر الالموجودة  األنظمةالشبكات. دراسة عملية لبعض  وأنظمة, األمنالبرمجة المتوازية. االعتمادية, تركيب نظام 

  المفاهيم. 

 (1912001 )متطلب سابق:

                                                                                Computer Algorithmsخوارزميات الحاسوب     1912021

. مفهووووم العمليوووة االساسوووية , مفهووووم اسووووأ , افضووول , . مفهووووم العمليوووة االساسوووية , مفهووووم اسووووأ , افضووول , اتاتخوارزميوووخوارزميوووتحليووول التحليووول ال, , اتاتخوارزميوووخوارزميوووتصوووميم التصوووميم ال  خوارزميوووه , تقنيووواتخوارزميوووه , تقنيووواتالال  مفهووووممفهووووم
متكووررة. متكووررة. الالوالخوارزميووات والخوارزميووات المتكووررة المتكووررة لمعووادالت لمعووادالت ااثيتووا. ثيتووا. و و كبيوورة , و ترميووزات أوميغووا كبيوورة , و ترميووزات أوميغووا الال  Oالتحليوول, وتعقيوود التحليوول : التحليوول, وتعقيوود التحليوول :   ةةومتوسووح حالووومتوسووح حالوو

 ..NP-Completenessمفاهيم مفاهيم   ..البحث والفرز االساسيةالبحث والفرز االساسية  مفهوم صواب الخوارزميه. خوارزمياتمفهوم صواب الخوارزميه. خوارزميات

  (1912222) متطلب سابق:
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 اسم المادة ووصفها رقم المادة

                                                                                                     Data Structureتراكيب البيانات     1912222

العام  ,ثنائي االشجار  ,ربح القوائم  ,استدعاء ذاتي  ,طوابير ال , الحزم ,انواع البيانات  تلخيص ,نوع البيانات والهياكل 
  . البحث ,الفرز  في الرسوم البيانيه : التمثيل , وأقصر الطرق  ,المنظمه : متتابعه الملفات وفهرستها  اتالملف ,االشجار 
  تطبيق عملي لمدة ثالث ساعات اسبوعيا.  في المختبر.االسبوعية الممارسه 

 (1912210 )متطلب سابق:

         Artificial Intelligence                                                                       االصطناعي الذكاء 1912002

البحث  وإستراتيجيةالمستخدمة فيها, حل المشكالت, البحث  المجاالتللذكاء االصطناعي و  األساسية تقدم هذه المادة المبادئ
, القواعد الشرطية, مقدمة عن األطرلصوري, شبكات الداللة, التقريبي, تقسيم المشكالت وتمثيل المعرفة باستخدام المنطق ا

    تطبيق عملي لمدة ثالث ساعات اسبوعيا. . اللغات الطبيعية, ولغات الذكاء االصطناعي

 (: (0612222متطلب سابق



                                                Expert systems and decision supportالنظم الخبيرة ودعم القرار     1910000 

العصوبيه العصوبيه ,,ادوات للخبوراء نظوم ادوات للخبوراء نظوم   ,,اكتساب المعرفوه والمصوادقه عليهوا اكتساب المعرفوه والمصوادقه عليهوا   ,,  االستدالالت والتفسيراالستدالالت والتفسير  ,,ادارة عدم اليقين ادارة عدم اليقين   ,,تمثيل المعرفه تمثيل المعرفه 
القاعوده الجيول مون الشوبكات القاعوده الجيول مون الشوبكات   ,,لقوائم علوى المعرفوه الشوبكات العصوبيه لقوائم علوى المعرفوه الشوبكات العصوبيه اا  ,,النماذج الحسابيه , والشبكات العصبيه التعلم والتودريب النماذج الحسابيه , والشبكات العصبيه التعلم والتودريب 

 العصبيه. العصبيه. 

 (1912002 )متطلب سابق:

 Distributed Systemنظم موزعة                                                                            1912009

الموزعه. المواضيع التي ستغطيها تشمل , تحديد خصائص النظم الموزعه , توزع  النظمتركز على نظرية وتطبيق  المادةهذا 
, والبروتوكوالت ,  ىخادم متعدد المستويات والبنالاالهداف , انشاء الشبكات العاملة على شبكة االنترنت , و تصميم النظم و 

لى اجراء الناءيه البعيدة طريقة البينيه , االتصاالت , ويدعو افي بين عملية االتصال , وموثوقه يمكن االعتماد عليها 
والتشغيل بنية النظام والمكونات , والخيح عملية التزامن , وير االوسح , وزعت االجسام , وزعت نظم التشغيل , واالداء في 

خطاء , واالمثله النظم الموزعه , واسم ملف الخدمة , والبيانات المشتركة والمعامالت , ومراقبة اتفاق , واالنتعاش وتدارك اال
 على االنظمه الموزعه.

 (1912001)متطلب سابق: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المادة ووصفها رقم المادة

                                                          Digital Image Processingمعالجة الصور الرقمية                 1912000

  ,,اسووتخراج سوومة اسووتخراج سوومة   ,,االعتووراف االعتووراف   ,,صووورة االشووكال صووورة االشووكال   ,,صووورة االعووداد صووورة االعووداد   ,,شووكل التمثيوول شووكل التمثيوول   ,,مقدمووة , هياكوول البيانووات لتحليوول الصووور مقدمووة , هياكوول البيانووات لتحليوول الصووور  -
الهرميوه وغيور هرميوة الهرميوه وغيور هرميوة   ,,التكتل التكتل   ,,المحلية والعالمية العمليات المحلية والعالمية العمليات   ,,النمذجه )على سبيل المثال ساحة التطبيقات( النمذجه )على سبيل المثال ساحة التطبيقات(   ,,تجهيز البدائيون تجهيز البدائيون 

تحسوين تحسوين   ,,شوبكات العصوبيه شوبكات العصوبيه   ,,اقورب جوارين اقورب جوارين   ,,التصونيفات التصونيفات   ,,العصوبيه والخوارزميوات الجينيوه العصوبيه والخوارزميوات الجينيوه اساليب , تجمع باستخدام الشوبكات اساليب , تجمع باستخدام الشوبكات 
 التطبيقات.التطبيقات.  ,,صورة وتخزينها واسترجاعها صورة وتخزينها واسترجاعها   ,,تجزئة تطبيق والقياس تجزئة تطبيق والقياس   ,,الصورة الصورة 

 (1912021)متطلب سابق: 



                                                                                           Computer Graphics رسومات الحاسوب 1912110

وتنظيم الرسومات  األساسيةفي الحاسوب, المعدات المتعلقة بهذا الموضوع, المفاهيم  األبعادرسومات ثنائية  تقدم هذه المادة 
بيانات, استخدام  إلىالممسوحة  األشكالالفرعية ووظائفها في الحاسوب, عرض وتنظيم تركيب البيانات, خوارزميات تحويل 

. ةاالسطور المغط وإزالة األبعادالظالل في الرسومات البسيطة والمعقدة, المنحنيات, نماذج الرسم المتجانسة في مستوى ثنائي 
  ة ثالث ساعات اسبوعيا. تطبيق عملي لمد

 0612114) )متطلب سابق :

                                                             Object-Oriented Programming (II)(   2البرمجة الشيئية) 1912010

افا. المواضيع المشموله نظرة يوفر مدخال للتقنيات حل المشكالت وتطوير البرمجيات باستخدام لغة البرمجه ج المادة  ههذفي 
عامة حول جافا , المتغيرات , والمدخالت / المخرجات , وبريمجات الطبقات , وهياكل المراقبة والحلقات , وأساليب المهام , 

 ايضا. التضميناالسبوعيه و  فيلمدة ثالث ساعات  العمليوالمصفوفات. وأخيرا , وهو يبحث جافا سمات تصميم الرسومات. 
  ملي لمدة ثالث ساعات اسبوعيا. تطبيق ع

 (1912210)متطلب سابق: 

                                                                                      Computational Theoryالنظرية االحتسابية  1912211

, تغطي المادة المواضيع مثل أساليب اإلثباتوبشكل عميق قوة الحوسبة باستخدام عدة نماذج للحوسبة. و  تقدم هذه المادة 
أتوماتا الضغح إلى أسفل, اللغات وطرق تمثيلها, قواعد اللغة , اللغات المنتظمة, , االتوماتا المنتهية الحتمية وغير الحتمية

القابلية الحسابية  آالت تورنج والقابلية الحسابية, آلة تورنج الشاملة, . وكذلكالتعابير المنتظمة, اللغات المجردة من النص
 , والحوسبة التوازية.درجة التعقيد

 (1912112)متطلب سابق: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المادة ووصفها رقم المادة



                                                                                                   Compiler Designتصميم المترجمات 1912012

التحليل المعجمي, التحليل القواعدي, البيانات المركبة وعملياتها. التعابير المعتادة. القواعد الخالية من  تقدم هذه المادة 
والطريقة الفعالة للتحليل اللغوي. ترجمة القواعد المتجهة, النماذج   أسفل - إلى - أعلىالمحتوى, طرق المحلل اللغوي, من 

دفق, الوحدات المركبة, جمل طلب البرامج الفرعية, الجداول الرمزية, التخزين وقت المعالجة, طرق , السيطرة على التالوسيطة
 البرامج. وإنتاجوتصحيحها. جودة  كتابة البرامج  األخطاء إيجاد

 (1912211 )متطلب سابق:

   Graduation Project –Computer science                                   علم الحاسوب –مشروع تخرج  1912001

تقدم هذه المادة  تطوير نظام تطبيقي في مجال معدات الحاسووب ومواجهوة الحاسووب موع المعودات الخارجيوة أو فوي المجواالت تقدم هذه المادة  تطوير نظام تطبيقي في مجال معدات الحاسووب ومواجهوة الحاسووب موع المعودات الخارجيوة أو فوي المجواالت 
العلميووة مثوول المحاكوواة أو رسووومات الحاسوووب أو الووذكاء االصووطناعي أو غيرهووا. ويسووتخدم الطالووب لغووات البرمجووة التووي تعلمهووا العلميووة مثوول المحاكوواة أو رسووومات الحاسوووب أو الووذكاء االصووطناعي أو غيرهووا. ويسووتخدم الطالووب لغووات البرمجووة التووي تعلمهووا 

غوات أخورى مناسوبة. وفوي نهايوة الفصول يقووم الطالوب أو فريوق المشوروع بتقوديم عورض للمشوروع خوالل جلسوة غوات أخورى مناسوبة. وفوي نهايوة الفصول يقووم الطالوب أو فريوق المشوروع بتقوديم عورض للمشوروع خوالل جلسوة خالل دراسته أو لخالل دراسته أو ل
 مناقشة أمام لجنة من أعضاء مجلس القسم باإلضافة إلى مشرف المشروع.مناقشة أمام لجنة من أعضاء مجلس القسم باإلضافة إلى مشرف المشروع.

 (س.م. 01إنهاء )متطلب سابق: 

                                                                                      Discrete Mathematicsالرياضيات المتقطعة   1912112

تهودف هووذه الموادة  إلووى تعميووق مفواهيم التراكيووب الريوواض  يوة المتقطعووة والنظريوات ذات العالقووة بعلووم الحاسووب. وهووذه المفوواهيم تهودف هووذه الموادة  إلووى تعميووق مفواهيم التراكيووب الريوواض  يوة المتقطعووة والنظريوات ذات العالقووة بعلووم الحاسووب. وهووذه المفوواهيم 
االقترانوووات, المصوووفوفات, الشوووبكات, المجموعوووات, أسووواليب العووود, المنطوووق الرياضوووي والجبووور االقترانوووات, المصوووفوفات, الشوووبكات, المجموعوووات, أسووواليب العووود, المنطوووق الرياضوووي والجبووور تتضووومن المجموعوووات, العالقوووات, تتضووومن المجموعوووات, العالقوووات, 

 البولي. وتقوم هذه المادة أيضا بتجهيز الطالب بالمعدات الرياضية وأساليب التحليل في مجال إثبات النظريات وحل المسائل.البولي. وتقوم هذه المادة أيضا بتجهيز الطالب بالمعدات الرياضية وأساليب التحليل في مجال إثبات النظريات وحل المسائل.

 )ال يوجد(متطلب سابق: 

                                                                Visual Programming Language I(1البرمجة بلغة مرئية) 1912010

مراجعة للتفكير المرئي ومقدمة إلى لغات البرمجة المرئية الحديثة, ويتم التركيز على لغة سي++ المرئية  تقدم هذه المادة 
لبرامج التطبيقية بأسلوب فني يسهل على المستخدم التفاعل لمعالجة المعلومات المرئية, والتفاعل المرئي, وتصميم الواجهات ل
تطبيق عملي لمدة ثالث   وربطها مع البرنامج. ActiveXمع التطبيق. وتتضمن المادة على مواضيع مثل استخدام تحكمات 

  ساعات اسبوعيا. 

 (1912210) متطلب سابق:
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اسم المادة ووصفها رقم المادة

                                                               Visual Programming Language II(2بلغة مرئية)البرمجة  1912011

تنص هذه المادة على مراجعة البصريه التفكير ومقدمة لغات البرمجه الحديثة البصريه , ويجرى التركيز على اللغة البصريه  
والتفاعل البصري , تصميم الوصالت البرامج التطبيقيه في تقنيه اسهل للمستخدم االساسية لمعالجة المعلومات المرءيه , 

تطبيق عملي لمدة  التفاعل مع تطبيق. المادة يتضمن مواضيع مثل تصميم قواعد البيانات والجداول على صلة مع البرامج.
  ثالث ساعات اسبوعيا. 

 (1912010) متطلب سابق:

                                Special Topics in Computer Science(I) (1الحاسوب )موضوعات خاصة في علم  1912001

 في بداية كل فصل دراسي.في بداية كل فصل دراسي.  ادةادةالمواضيع تحدد من قبل مدرس المالمواضيع تحدد من قبل مدرس الم

 )موافقة القسم(متطلب سابق:

                                                      Data Structures and Algorithms  تركيب البياناتالخوارزميات و  1912220

تركيب البيانات المستخدمة في لغات البرمجة والخوارزميات, استخدام هياكل الشجرات, الصفوف, القوائم  تقدم هذه المادة 
, دمج والقوائم المترابطة, الكومات, الملفات, السالسل الرمزية والتركيبات المترابطة, الفرز, البحث, مبادىء العمليات التكرارية

  تطبيق عملي لمدة ثالث ساعات اسبوعيا.  الخوارزميات باستخدام تراكيب بيانات مختلفة. وأداءالبيانات, فاعلية 

 ((0612213متطلب سابق: 

  Filed Training                                                                       التدريب الميداني               1910001

 ( ساعوة معتمدة وفقوًا لتعليموات التدريوب الميدانوي .( ساعوة معتمدة وفقوًا لتعليموات التدريوب الميدانوي .9191( أسابيوع بعد إنهواء )( أسابيوع بعد إنهواء )88يتألوف التدريب الميداني مون )يتألوف التدريب الميداني مون )  

 س.م.( 91إنهاء  ) تطلب سابق:م

                                           Introduction to computer networksمقدمة في شبكات الحاسوب        1912002

االجهزه العاملة  ,شبكات المحلية  ,شبكة علوم الهندسه الالكميه  ,بروتوكوالت االتصاالت  , OSIمعمارية الشبكة , نموذج 
 , مقدمة الى  TCP/IPمقدمة الى االنترنت , ,الشبكات الواسعه  ,عالية السرعه  ,جسور شبكاتعلى شبكة االنترنت 

ISDN,DSLوشبكات اجهزة الصرف االلي ,((ATM. 

 (1912001 )متطلب سابق:



 


