جامعة بنها
كلية الحاسبات والمعلومات

الالئحة الداخلية
مرحلة البكالوريوس
2006

كلية الحاسبات والمعلومات
جامعة بنها
أوالً :تعريف بالكلية
 بناء علي توفر اإلمكانيات الالزمة وفي ضوء احتياج إقليم القليوبية
(واألقاليم المجاورة) وافق مجلس جامعة بنها علي إنشاء كلية للحاسبات

والمعلومات بجامعة بنها وذلك بجلسته رقم (

) بتاريخ

/

/

2006
 صدر القرار الجمهوري رقم ( ) لسنة  2006بإنشاء الكلية.

 يقع مقر الكلية بمدينة بنها بمدخل منفصل ضمن الموقع العام الذي يضم
المعهد العالي للتكنولوجيا وبالغرب من كلية العلوم.
 تتبع الكلية قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس األعلى للجامعات.

ثانياً :مواد الئحة الكلية
مادة ( :)1رسالة الكلية
تضطلع الكلية بالمسئوليات اآلتية:

 إعداد متخصصين في المعلوماتية يتوافر لديهم قدر كبير من المعرفة
والمهارات التطبيقية والعلمية التي تتواءم مع احتياجات التنمية المتكاملة
والمستديمة للمجتمع في شتي قطاعاته وتغطي احتياجات سوق العمل.

 تقديم االستشارات والمساعدات العلمية والفنية للهيئات والجهات التي
تستخدم تقنيات الحاسبات والمعلومات وتهتم بصناعة ودعم اتخاذ القرار.
 تعميق الوعي الستخدام تقنيات الحاسبات والمعلومات

في قطاعات

ومؤسسات الدولة ورفع كفاءة استخدامها عن طريق الدورات التدريبية

المتخصصة.
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 تنظيم الدورات وعقد المؤتمرات العلمية بهدف تعميق المفاهيم واالرتقاء
بالمستوي العلمي بين الكوادر المتخصصة.

 عقد االتفاقيات العلمية مع الهيئات والمؤسسات المناظرة علي المستوي
المحلي واإلقليمي والعالمي بهدف تبادل الخبرات واجراء البحوث المتعلقة
بتخصصات المعلومات.

 إنشاء وحدات أبحاث متخصصة متقدمة في الفروع المختلفة لعلوم
الحاسب.

مادة ( :)2األقسام العلمية بالكلية
 تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات وتضم أربعة
أقسام علمية هي:





قسم علوم الحاسب

قسم نظم المعلومات

قسم الحسابات العلمية
قسم نظم الحاسبات

 الدراسة بأقسام الكلية تشكل مسارات أكاديمية تنخرط جميعها ضمن المسار
العام لعلوم الحاسبات والمعلومات علي النحو التالي:

[ ]1ينصب االهتمام الرئيسي لقسم علوم الحاسب علي متابعة واستيعاب
وتطوير المفاهيم العلمية وراء ما تنجزه الحاسبات وكيف تنجزه مع
معرفة بناء الحاسبات وكيف تعمل ،فيهتم القسم بتحليل وتصميم وقياس
درجة تعقيد الخوارزميات المستخدمة في حل المشكالت الحقيقية ،ويركز
القسم علي تطبيقات الذكاء االصطناعي التي تحاكي فيها الحاسبات

السلوك الذكي إلنسان في معالجة المعلومات ،ويدخل في إطار اهتمام
قسم علوم الحاسب تدريس واجراء البحوث المتعلقة بمقررات مثل:

تحليل وتصميم الخوارزميات  -اللغات الصورية ونظرية
اآلليات  -تقييم أداء النظم  -تعريب الحاسب  -الذكاء االصطناعي –
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النظم الخبيرة – الشبكات العصبية – الحسابات الموزعة – أساسيات
البرمجة – البرمجة الهيكلية – البرمجة الشيئية – نظم التشغيل – نظرية
مترجمات البرامج – معالجة الصور – البرمجة المنطقية – معالجة الكالم
– الرؤية بالحاسب – علوم اإلدراك.
[ ]2ينصب االهتمام الرئيسي لقسم نظم المعلومات علي دراسة جميع
القضايا الفنية وقضايا اإلدارة العليا والسياسات التخطيطية المقترنة

بتوظيف الحاسبات في إنشاء نظم المعلومات للهيئات والمؤسسات.
فيتطرق القسم بشكل متوازن للنواحي النظرية والعلمية المتعلقة بتوصيف

وتحليل وتصميم وتنفيذ وادارة نظم المعلومات مع تعظيم االستفادة من
البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ،ويدخل في إطار اهتمام قسم نظم
المعلومات تدريس واجراء البحوث المتعلقة بمقررات مثل:

تحليل وتصميم النظم – هندسة المعلومات – أمان المعلومات –

تطبيقات نظم المعلومات – نظم ميكنة العمل المكتبي – ميكنة المكتبات –
نظم المعلومات اإلدارية – نظم المعلومات الجغرافية – هندسة البرمجيات
– هياكل البيانات – تنظيم الملفات – نظم إدارة قواعد البيانات – إدارة

األعمال – نظم دعم اتخاذ القرار – نظم معلومات التسويق – نظم التجارة
اإللكترونية – معالجة الصفقات – نظم معلومات إدارة األزمات والتعافي

من الكوارث – شبكات المعلومات – الوسائط المتعددة – التنقيب عن
البيانات.
[ ]3يهتم قسم الحسابات العلمية بتنمية واستحداث معالجات جديدة للعملية
التعليمية والبحث العلمي باستغالل التكنولوجيا الحسابية سريعة التطور

وعالية األداء .فالحسابات العلمية تهتم بالتطوير المنهجي الستخدام
الحاسبات وأساليب الحل الحسابية في فهم ونمذجة ومحاكاة الظواهر في

العلوم الطبيعية والهندسية .ويعتبر قسم الحسابات العلمية ثالثية
الحسابات العلمية والفكر النظري والتجربة وسيلة فعالة لالستقصاء

وللتبصير ،تؤدي إلي درجة من الفهم يعجز الفهم النظري وحده أو
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التجربة وحدها عن بلوغها في كثير من الحاالت .جدير بالذكر أن هناك
احتياجاً كبي ارً لهذه النوعية الجديدة من الخريجين بجميع المراكز والمعامل

البحثية بالجامعات والمعاهد وقطاعات البحث العلمي والصناعة والبترول

والثروة المعدنية وشئون البيئة.
لذا يدخل في إطار اهتمام قسم الحسابات العلمية تدريس واجراء البحوث
المتعلقة بمقررات مثل:

بحوث العمليات – النمذجة والمحاكاة – التحليل اإلحصائي

وتطبيقاته – نظرية الحسابات – أساليب الحسابات العددية – الحسابات
عالية الداء – نظرية المويجات – البرمجة الرياضية – طرق العناصر

المحدودة – الحسابات الرمزية – اإلحصاء الرياضي – حسابات األشكال
الفراغية – التبصير العلمي واإلحصائي – الحسابات البيئية والكونية –
التحليل العددي – الرسم بالحاسب – التعرف علي األشكال – االحتماالت

واإلحصاء.

[ ]4يهتم قسم نظم الحاسبات بالبحث في كيفية قياس أداء الحاسبات
والعمل علي رفع كفاءتها من حيث السرعة وحجم الذاكرة والعمل علي

تطوير المعالجات الدقيقة والتوسع في استخداماتها مع دراسة المعماريات

المختلفة للوصول إلي أقصي أداء ممكن .هذا باإلضافة إلي استنباط
وسائل تأمين الحاسبات والشبكات وسرعة تراسل البيانات مع معالجتها
في الزمن الحقيقي ،مع كيفية استخدام الحاسبات في شتي مجاالت
التحكم لألجهزة والطرفيات المختلفة ،لذا يدخل في إطار اهتمام قسم نظم
الحاسبات تدريس واجراء البحوث المتعلقة بمقررات مثل:

اإللكترونيات – التصميم المنطقي – لغات التجميع – تنظيم

ومعماريات الحاسبات – النظم المبنية علي المعالج الدقيق – أساليب أمان
الحاسبات – شبكات الحاسبات – تراسل البيانات – التحكم بالحاسب –
تواجهات الحاسبات وطرفياتها – المعالجة الرقمية لإلشارات – المعماريات

المتوازية – النظم ذات الحاسبات المدمجة – معالجة األخطاء – تطوير
البرمجيات ذات األبعاد الكبيرة – نظم المعالجة في الزمن الحقيقي.
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مادة ( :)3درجات البكالوريوس
هذا وتمنح جامعة بنها بناء علي طلب مجلس الكلية درجة بكالوريوس الحاسبات

والمعلومات في:

 .1الحسابات العلمية
 .2علوم الحاسب

 .3نظم المعلومات
 .4نظم الحاسبات

مادة ( :)4درجات الماجستير والدكتوراة
تمنح جامعة بنها بناء على طلب مجلس الكلية درجتي الماجستير ودكتوراة
الفلسفة في أحد التخصصات التالية:
 .1الحسابات العلمية
 .2علوم الحاسب

 .3نظم المعلومات
 .4نظم الحاسبات

ويبين في الشهادة تخصص الدراسة الممنوح فيه الدرجة وبالنسبة للدكتوراه يبين
أيضا عنوان الرسالة التي تقدم بها الطالب.
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نظام الدراسة بالكلية
مادة ( :)5قبول الطالب
يحدد المجلس األعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي بناء علي اقتراح
مجالس الجامعات بعد اخذ رأي مجالس الكليات المختلفة عدد الطالب من أبناء
جمهورية مصر العربية الذين يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي

التالي من بين الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو علي الشهادات المعادلة .

و مع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية يحدد المجلس األعلى للجامعات
عدد الطالب الذين يقبلون من غير أبناء جمهورية مصر العربية  ,و يصدر

بقبولهم قرار من وزير الت عليم العالي و يكون تحويلهم و نقل قيدهم بقرار منه و
في جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد المقبولين أو المحولين في كل كلية عن
 %10من عدد الطالب المقبولين من أبناء جمهورية مصر العربية .
يشترط في قيد الطالب في الكلية للحصول علي درجة البكالوريوس :
 .1أن يكون حاصال علي شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن
يكون الطالب قد قام بدراسة مادتي رياضة  2و فيزياء في الثانوية العامة
أو مايعادلهما في الشهادات المعادلة

و يكون القبول بترتيب درجات

النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقا لما يقرره المجلس األعلى

للجامعات و بعد أخذ رأي مجلس الجامعة و مجلس الكلية.

 .2أن يثبت الكشف الطبي خلوه من األمراض المعدية و صالحيته لمتابعة
الدراسة التي يتقدم لها وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة و مجلس

الكلية.

 .3أن ال يعمل بالحكومة أو غيرها.
 .4أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
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وال يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من كلية في وقت واحد.

مادة ( :)6قيد الطالب
يقيد الطالب بالكلية بناء علي ترشيحه من قبل مكتب تنسيق القبول بالجامعات
الذي يقوم بإرسال الملفات الخاصة بالطالب الذين تم ترشيحهم إلى الكلية.

مادة ( :)7خطة الدراسة
 الدراسة بالكلية باللغة اإلنجليزية في جميع الفرق الدراسية .
 مدة الدراسة للحصول علي درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية مقسمة
علي ثمانية فصول دراسية باإلضافة إلي تدريب عملي صيفي.

 الدراسة حتى الفرقة الثالثة موحدة لجميع الطلبة و يتم التخصص في السنة
الرابعة في أقسام الحسابات العلمية أو علوم الحاسب أو نظم المعلومات أو
نظم الحاسبات.

 تبدأ الدراسة بالكلية كل عام وفقا لقرار من مجلس الجامعة يحدد فيه بداية
وانتهاء العام الدراسي و تستمر الدراسة ثالثين أسبوعا بواقع ثالثين ساعة
أسبوعيا و تكون عطلة نصف السنة لمدة أسبوعين وفقا للموعد الذي

يحدده مجلس الجامعة.

 تبين الجداول الملحقة بهذه الالئحة مقررات الدراسة و توزيعها علي الفرق
الدراسية و عدد ساعات المحاضرات و التمارين والعملي و الساعات
المخصص لكل مقرر أسبوعيا ,و كذا ساعات االمتحان و النهاية العظمي
للدرجات في االمتحانات التحريرية و الشفوية و العملية و أعمال السنة.
وتحدد مجالس األقسام المختصة الموضوعات التي تدرس في كل مقرر

ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الكلية.

مادة ( :)8نظام االمتحانات
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تعقد امتحانات النقل في نهاية كل فصل دراسي في المقررات التي درسها الطالب
في فرقته و في المقررات المختلفة حسب الجداول الملحقة بهذه الالئحة.

وينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلي الفرقة التي تليها إذا نجح في جميع
المقررات أو كان راسبا أو غائبا بعذر فيما ال يزيد عن مقررين من فرقته أو فرقة

أدني.

يؤدي الطالب االمتحان فيما رسب فيه من مقررات مع طالب الفرقة التي يدرس بها

المقرر ،و يعتبر نجاحه في هذه الحالة بتقدير مقبول.
اختبار تحريريا و آخر شفويا أو عمليا فإن
ا
إذا تضمن االمتحان في احد المقررات

تقدير الطالب في هذا المقرر يتكون من مجموع درجات االختبار التحريري و
الشفوي و العملي باإلضافة إلى أعمال السنة .و يعتبر الطالب الغائب في
االمتحان التحريري غائبا في المقرر وال ترصد له درجة فيه.
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مادة ( :)9التقديرات:
يقدر نجاح الطالب في المقررات و في التقدير العام بأحد التقديرات المبينة
بالجدول التالي:
ممتاز

من  % 85فأكثر

 -من مجموع الدرجات

جيد جدا

من  % 75إلي اقل من %85

 -من مجموع الدرجات

جيد

من  % 65إلي اقل من %75

 -من مجموع الدرجات

مقبول

من  % 50إلي اقل من %65

 -من مجموع الدرجات

أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين:
ضعيف
ضعيف جدا

من  % 30إلي اقل من %50
اقل من %30

 من مجموع الدرجات -من مجموع الدرجات

مادة ( :)10المواظبة
يشترط لدخول الطالب امتحان أي مقرر أن يكون مستوفيا نسبة حضور ال تقل
عن  %75من الفترات المخصصة للمقرر .و يصدر مجلس الكلية بناء علي طلب
مجالس األقسام المختصة ق ار ار بحرمان الطالب من التقدم لالمتحان في المقررات

التي لم يستوف فيها نسبة الحضور ,و في هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في

المقررات التي حرم من التقدم لالمتحان فيها إال إذا كان غياب الطالب بعذر يقبله
مجلس الكلية.

مادة ( :)11إيقاف القيد
يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين خالل سنوات
الدراسة في الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من االنتظام في الدراسة و في حالة
الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدد وقف القيد.

مادة ( :)12مشروع التخرج
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يقوم طالب الفرقة الرابعة بإعداد مشروع البكالوريوس وتحدد مجالس األقسام
المختصة موضوعه و تخصص له فترة إضافية بعد االمتحان التحريري يحددها

مجلس الكلية بناء علي اقتراح مجالس األقسام المختصة وبما اليتعدى ثالثة
أسابيع من نهاية الفصل الدراسي الثاني يتم بعدها مناقشة المشروع .ويعتبر
المشروع مادة مستمرة امتحانها في نهاية الفصل الدراسي الثاني حيث تجمع

درجات أعمال السنة في نهاية الفصل الدراسي الثاني ويضاف إليها درجة
المناقشة.

مادة ( :)13التدريب الصيفي :
يؤدي طلبة الفرقتين األولي و الثانية تدريبا عمليا بالكلية خالل العطلة الصيفية
لفترة أربعة أسابيع ،و يقسم الطلبة إلي مجموعات يشرف عليها أعضاء هيئة
التدريس و يتوج هذا التدريب بأن يقوم الطالب بتنفيذ عدة مشاريع مستخدمين
احدث حزم البرامج .أما بالنسبة لطلبة الفرقة الثالثة فيتم تدريبهم خارج الكلية لدى
ممثلي الشركات العالمية في تكنولوجيا المعلومات بمصر وعدد من شركات تطوير
وصناعة البرمجيات.
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محتويات المقررات لمرحلة البكالوريوس
-1مجموعة العلوم اإلنسانية
أنس  110لغة انجليزية ( )1وانس  111لغة انجليزية ()2
يستخدم المقرر النص المعتمد علي التمرين العملي ،فهذا النص يتيح المجال للدارسين لفهم

اللغة علي أصولها عن طريق مزيج ثري لنصوص علي مستوى عال من الصدق مختارة من

النماذج المنشورة حديثاً  ،نصوص بريطانية و أمريكية ،و تعكس هذه النصوص األساليب

المختلفة التي يستطيع الدارس أن يتعامل معها .و يعطى المقرر تمرينات عملية تتعلق

بمواضيع خاصة بقواعد اللغة لتدعيم و تطوير معرفة الدارس المتداولة .و يساعد تحليل

األساليب اللغوية علي تنمية و تطوير قدرات الدارس في القراءة و الفهم .و تساعد التمرينات

في القراءة السريعة و التمرينات لفحص النص بدقة في تنمية قدرات الدارس كما يمد المقرر

الدارس بأسئلة الفهم الختبار فهمة للمادة و ترجمتها و الوصول إلى معانيها المختلفة ،

وتستخدم األنشطة و األلعاب المسلية لتنمية قدرات االستماع و التكلم و الكتابة عن طريق

اتجاه ينمى االتصال بين الدارسين بحيث توظف اللغة عن طريق مواضيع مقترحة للمناقشة و
التمارين و ذلك بواسطة كتابة الملخصات و إنشاء اإلبداعية .

أنس  113لغويات حسابية
مقدمة في معالجة اللغات الطبيعية و المستويات المختلفة في تحليل اللغات ،خلفية عن

اللغويات و تشمل الكلمات و األفعال و الجمل .قواعد اللغة العربية و االنجليزية و اإلعراب
شاملة تراكيب الجمل و طرق اإلعراب ،نماذج الحاالت المحدودة  .المالمح و القواعد المنهجية
 ،التحليل الضبطي للكلمات مناص اإلعراب  ،األفعال المساعدة ,الجمل المركبة و البسيطة ،

القواعد المحددة لإلعراب  ،الطرق اإلحصائية إل زالة اإلبهام  ،المعاني العربية و االنجليزية ،و
األشكال المنطقية  ،الربط بين التراكيب و المعاني العربية و االنجليزية و .الطرق العامة

للتمثيل المعرفي و النسبي  ،تمثيل المعارف المختلطة استخدام المعارف لتفسير المسببات و

األحداث و الحسابات الرمزية استخدام القواعد البسيطة في توضيح المعاني و االستراتجيات
المختلفة لتوضيح القواعد و التركيب الرمزي للبيانات المواءمة  ،أساليب البحث و توحيد

المنهجيات  ،معالجة الكالم و طرق التعرف عليه.
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أنس  114إنسانيات
العالقة بين السلوك اإلنساني و سيكولوجية إدارة األعمال ،أسس سيكولوجية إدارة األعمال.
اإلدراك الحسي و التعليم و الدوافع و القيم  ،تأثير االختالفات الفردية علي مستوي أداء
األعمال ،كيفة التعامل مع اآلخرين و كيفة تفهم النفس البشرية و كيفة تحفيزها و تحفيز

اآلخرين  ،كيفة تحقيق النجاح من خالل تحديد األهداف ،كيفة حل المشاكل و صناعة الق اررات

و تحقيق الرغبات و معالجة الضغوط معالجة التضارب و اإلحباط و العالقات الشخصية في
العمل  :كيفية بناء العالقات مع الرؤساء و الزمالء و العمالء  ،كيفية مواءمة المنظمات و

الحصول علي الحد األقصي من الشخصيات المتنوعة و كيفية التعامل مع المجموعات
الصغيرة و كيفية التعامل بكفاءة من خالل الجماعة و كيفية القيادة و التأثير في اآلخرين ،
كيفية تحقيق االتصال باآلخرين  .إدراك الطاقات الكافية و التواصل ألعلي جودة و إنتاجية

فردية  .كيفية التواصل إلي تحقيق مجال عمل مرضى و مجزى .المحاكاة بين اإلنسان و

الحاسب .

أنس  115أدارة األعمال
مفاهيم اإلدارة ،مستويات و أنواع اإلدارة ،خصائص اإلدارة الناجحة ،عملية التخطيط ،تحديد
غايات و أهداف المنظمة ،الهيكل التنظيمي ،الناس ة اإلنتاج ،صناعة القرار ،أساسيات ضبط

العمل ،أساليب و طرق ضبط العمل ،إدارة الموارد البشرية ،تأثير إدارة عمليات الشراء و
التصرف في المواد علي األعمال التجارية.

أنس  212كتابة التقارير
يهدف هذا المقرر إلي تزويد الطالب بالمبادئ األولية و األسس المنطقية لكتابة التقارير و

مناقشة هياكلها ،و التفاصيل األخرى مثل المظهر الخارجي العام و األسلوب اللغوي و عالوة

علي ذلك فأن الطالب يعطى تمارين إضافية بغرض تقوية قدرته في الكتابة عامة.

أنس  216أصول المهنة و شرعيتها
جرائم الحاسبات و األخالق ،أنواع جرائم الحاسبات  ،نظرة عامة علي الجرائم في القوانين
المدنية  ،أسس الحماية من جرائم الحاسبات  ،توافق تطبيق حقوق الملكية في مجال حقوق

المؤلف و حقوق النسخ  ،قرصنة البرامج  ،فيروسات الحاسب و التهديدات المختلفة ،

الحماية القانونية في مواجهة الفيروسات نظرة عامة للمفاهيم المختلفة المرتبطة بجرائم

الحاسبات .
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أنس  417اقتصاديات تطوير البرامج
إن ادراة مشروع البرامج الناجحة تحتاج إلي تفهم ثالثة عناصر  :تقنيات البرامج  ،العوامل

االقتصادية و العالقات اإلنسانية  ،يهتم المقرر بالعوامل االقتصادية مع التركيز علي مجموعة
من مدخالت اإلدارة و االقتصاديات ذات األهمية القصوى في هندسة البرامج  ،مجموعات

العمل لبناء البرامج  ،زيادة القدرة  ،التطوير المستمر  ،دوال اإلنتاج  ،اقتصاديات المقياس ،

القيمة الحالية ،حدود النظام األنسب  ،تحليل المخاطرة و القرار  ،عملية النموذج األنسب،

النموذج الحلزوني ،لتطوير البرامج  ،مخاطر اإلدارة.

 -2مجموعة العلوم األساسية
عمس  120رياضيات ()1
مراجعة تمهيدية للتفاضل و التكامل _ الفئات  ،الدوال الحقيقة  ،االتصال و قابلية االشتقاق ،

طرق التفاضل  ،اشتقاق الدوال المثلثية  ،االشتقاق الضمني  ،التقريبات الخطية و

التفاضليات ،تطبيقات التفاضل :القيم القصوى للدوال  ،مسائل االستفضال  ،السرعة و العجلة

 ،التكامالت :تكامالت غ ير محدودة  ،تبديل المتغيرات  ،التكامالت المحدودة  ،النظرية

األساسية للتفاضل و التكامل  ،التكامل العددي  ،تطبيقات التكامالت المحدودة  ،المساحات ،

األجسام الدورانية  ،طول قوس المنحنى واألسطح الدورانية ،الشغل  ،العزوم  ،مركز ثقل

الكتلة  ،الدوال المتسامية :تفاضل معكوس الدالة  ،دالة اللوغاريتم الطبيعي  ،الدوال األسية ،
معكوسات الدوال المثلثية دوال القطع الزائدة و معكوس القطع الزائد  ،الصيغات غير المحدودة

و قاعدة "لوبيتال" .

عمس  121رياضيات ()2
طرق التكامل  :التكامل التجزيئى  ،التعويضات المثلثية  ،تكامالت الدوال الكسرية  ،التعبيرات

التربيعية جداول التكامالت ،التكامالت المعتلة ،المتسلسالت الالنهائية :المتتابعات ،المتسلسلة

المتقاربة والمتباعدة  ،متسلالت الالنهائية الحدود الموجبة ( اختبار المقارنة األساسي ،اختبار
مقارنة النهائيات  ،اختبار النسبة و الجذر النوني ) ،المتسلالت المتقاربة  ،و التقارب

المطلق  ،تمثيل الدوال بمتسلسالت قوى ،متسلسالت "ماكلورين " و "تايلور" تطبيقات كثيرات
الحدود  ،المعادالت التفاضلية  :تعريف  ،تصنيفات و مصطلحات  ،أساليب حل المعادالت

التفاضلية العادية من الرتبة األولى و الدرجة األولى ( فصل المتغيرات  ،قابلية االختزال إلي
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فصل المتغيرات المتجانسة  ،االختزال إلي المتجانسة  .الخطية ،قابلية االختزال إلي الخطية

التامة و غير التامة و معامل التكامل ( العامل المتكامل ) ،تطبيقات .

عمس  125فيزياء ()1
الميكانيكا  :الفيزياء  ،و القياسات  ،الحركة في اتجاه واحد  ،المتجهات  ،الحركة في

اتجاهين ،قوانين الحركة  ،الحركة الدائرية  ،الشغل و الطاقة و الجهد و ثبات الطاقة  ،كمية

الحركة الخطية و التصادمات  ،دوران األجسام الصلبة  ،الحركة االنزالقية  ،قانون الجذب،

الموجات :الحركة التذبذبية  ،الحركة الموجية  ،الموجات الصوتية.

عمس  126فيزياء ()2
الضوء  :التركيبات الموجية  ،التداخل  ،الحيود  ،واالستقطاب  ،الكهربية و المغناطيسية :
المجال الكهربي  ،قانون جاوس  ،المجال المغناطيسي  ،مصادر المجال المغناطيسي  ،قانون

فارادى  ،الموجات الكهرومغناطيسية  ،موضوعات مختارة  :مقدمة للفيزياء الحديثة و
تطبيقاتها  ،الجزئيات و المواد الصلبة فائقة التوصيل

عمس  127الكترونيات
المكونات االلكترونية و القوانين األساسية .أسس تحليل الدوائر :المقسمات ،المصادر

المكافئة ،طرق الحل ،الدوائر ذات المقاومات الغير خطية ،أعلي نقل للقدرة ،مفهوم الممانعة

و دوائر التيار المتردد ،القيمة و اإل زاحة في زاوية الوجه في الدوائر ذات المقاومات و
المكثفات و الملفات .االستجابة الترددية للدوائر الخطية  ،أنواع و خصائص المرشحات
السلبية  ،دوائر الموحدات  :موحد نصف الموجة و الموجة الكاملة  ،منظم الجهد  ،المحددات

 ،دوائر الترانزستور  :أنواع و خواص الترانزستور  ،التوصيالت األساسية  ،التغذية و الحيود
 ،خط الحمل  ،الدوائر المتكافئة  ،معامل التكبير  ،ممانعة الدخل و الخرج  ،الربط ،الدوائر

العملية  ،ترانزستور التأثير الحلقي  :األنواع و الخواص  ،التوصيالت األساسية نظام عمل

المفتاح  ،المكبرات العاملة  :األسس و الدوائر الرئيسية  :دوائر التجميع  ،المتابع  ،المفاضل
 ،المقارن  ،دائرة شميت  ،دوائر خاصة  .المرشحات النشطة  :األنواع و الخواص ،المذبذبات

 :مذبذبات

دائرة االسترخاء،

التغذية الرجعية ،مذبذبات ذات التحكم الجهدى  .عناصر

المبينات :الموحدات الباعثة للضوء ،المبينات ذات البللورات السائلة  ،أنبوبة أشعة المهبط.
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عمس  222رياضيات ()3
الفئات المتتابعات الخوارزميات و أشياء الكود المنطق الفرضي  ،اإلثبات باالستنتاج الرياضي
 ,المصفوفات و المصفوفات البولية  ،العالقات و الدوال نظرية الرسم البياني الفئات المرتبة

جزئياً  ,الشبكات  ،الجبر البولينى  ،المعادالت الخطية و المصفوفات  ،فضاءات المتجهات و
فضاءات الضرب الداخلي  ،التحويالت الخطية  ،القيم المميزة و المتجهات المميزة  ،الصيغ

القانونية صيغ "جوردان "

عمس  228رياضيات ()4
المعادالت التفاضلية ذات الرتبة الثانية و األعلى  ،تطبيقات المعادالت التفاضلية الخطية ،
الحلول باستخدام المتسلسالت و تحويالت البالس الدوال الخاصة .المعادالت التفاضلية
الجزئية ،المسائل ذات القيمة الحدودية  ،متسلسالت و متكامالت فوريد  ،التخلل و الجهد ،و

المعادالت الموجبة في اإلحداثيات المتعامدة  ،و االسطوانات و الكروية  ،الطرق العددية لحل

المعادالت التفاضلية الجزئية و المسائل ذات القيم الحدودية.

 -3مجموعة الحسابات العلمية
حسع  231بحوث العمليات
األساليب شائعة االستخدام في بحوث العمليات و علي رأسها أسلوب البرمجة الخطية و كيفية

إعدادها و حلها بيانيا و جبريا  ،طرق سمبلكس البسيطة و الثنائية  ،تحاليل الحسابية ،

مسائل النقل و التخصيص  ،أسلوب برمجة اإلعداد الصحيحة عن طريق أسلوب المقطع

المسطح و أسلوب التفريغ و التحديد  ،البرمجة الدينامكية :أمثلة علي البرمجة الدينامكية،

النماذج و الحسابات و حل البرمجة الخطية باستخدام البرمجة الدينامكية ،مشروع الجدول
باستخدام أسلوب تقييم البرامج و متابعة للمسائل ذات المسار الحرج .

حسع  223االحتماالت و اإلحصاء
فضاء العينة  ،بدايات االحتماالت  ،األساليب التوافقية  ،االحتماالت الشرطية ،االستقالل و

نظرية "بايز" المتغيرات العشوائية  :دوال التوزيع و الدوال المولدة بعض توزيعات االحتماالت .

التوزيعات المشتركة "متباينة تشيبيشف" و قانون األعداد الكبيرة  ،نظرية النهاية المركزية و

توزيعات العينة
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حسع  234التحليل اإلحصائي و تطبيقاته
مراجعة لنظرية اختبار العينات و توزيعاتها اإلحصائية  :نظرية التقدير  :عدم التحيز ،

الكفاءة ،التقديرات بنقطة  ،تقديرات بفترات ثقة ( للمتوسط و النسبة و الفروق و للمجاميع و
المتغيرات و أنسب التغيرات )  ،مقدرات األرجحية العظمى  ،اختبارات الفرضيات و الداللة:

فرضية البطالن األخطاء من النوع األول و الثاني  ،مستوي الداللة  ،اختبارات معنوية

بالعينات الكبيرة أو الصغيرة ،المنحنيات المميزة  ،خارطة ضبط الجودة  ،توفيق التوزيعات

النظرية علي توزيعات العينات ،جودة التوفيق  ،توفيق المنحنيات  ،و التراجع و االرتباط :

طريقة المربعات الصغرى  ،التراجع المتعدد  ،االرتباطات الخطية و التعميمية و الترتيبية ،

االرتباطات و االعتماد  ،تحليل التغاير  :الغرض التجارب ذات العامل الواحد  ،التغاير ،

النماذج الرياضية الخطية  ،اختبار لفرضية البطالن عند تساوي المتوسطات  ،تعديالت

بالنسبة إلعداد المشاهد غير المتساوية  ،التجارب ذات العاملين تصميم التجارب .

حسع  332أساليب الحسابات العددية
األخطاء الحسابية ،حساب النقطة العائمة .إيجاد الجذور  :طريقة التصنيف  ،طريقة نيوتن
طريقة القاطع .اإلستكمالية باستخدام كثيرات الحدود  ،نظرية التقريب  :أقل متوسط لمربعات
األخطاء  ،التفاضل و التكامل العددي  ،مسائل القيمة االبتدائية للمعادالت التفاضلية
االعتيادية  :طريقة أويلر  ،طرق متسلسالت تيلور  ،طرق رونجا كوتا  ،الحلول العددية لنظم

المعادالت غير الخطية  :مسائل القيم الحدودية للمعادالت التفاضلية االعتيادية .الحلول

العددية للمعادالت التفاضلية الجزئية.

حسع  342الرسم بالحاسب
مقدمة تاريخ الرسم بالحاسب  ،بعض التطبيقات  ،برامج نظم الرسم  ،رسم األشكال األولية

رسم النقطة رسم الخط رسم القطع الناقص ،توليد العالمات  ،الصفات المميزة لرسم األشكال

األولية  :التلوين  ،التركيز  ،تظليل المساحة,الصفات المميزة للعالمة  ،الرسومات ثنائية

األبعاد التحويالت األساسية :االنتقال  ،تغير مقياس الرسم  ،الدوران  ،التمثيل بالمصفوفة و
باإلحداثيات المتجانسة  ،التحويالت المركبة  ،نوافذ الرؤية و التحديد  ،اإلسقاط القطع و

وسائط اإلدخال التفاعلية .
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حسع  430النمذجة و المحاكاة
أساسيات و طبيعة نموذج المحاكاة بناء نماذج المحاكاة ،عالقة أعداد النماذج بالمحاكاة و
اللغات المستخدمة في نماذج المحاكاة  ،عالقة أسلوب المحاكاة بنتائج العمليات التخمينية أو

الظنية  ،محاكاة األحداث المنفصلة  ،محاكاة صفوف االنتظار ذات الخادم المتفرد  ،ومحاكاة

نظم المخزون  ،و محاكاة ترتيب أوامر التشغيل و محاكاة نظام مشاركة الوقت ،المحاكاة
باستخدام الحاسبات و الطرق اإلحصائية لحسابات المشاهدات الفعلية و مقارنتها بمخرجات

أسلوب المحاكاة ،مراعاة بعض االعتبارات التطبيقية مثل اختيار التوزيعات االحتمالية

المناسبة ،مولدات األرقام العشوائية ،المتغيرات العشوائية ،تحليل بيانات الخرج لنظام.

حسع  431الحسابات الرمزية
مقدمة لحسابات األعداد الصحيحة و الكسور و عديدة الحدود  ،و الحلول الجبرية كما

يستغرق المقرر بعض الخوارزميات الرزمية باستخدام الطرق الهيكلية و طرق  P_ADICثم

يتناول المقرر التكامل التقليدي و الحلول الجبرية و التقاربية للمعادالت التفاضلية العادية .

حسع  432اإلحصاء الرياضي
نظرية التقدير :مبادئ طرق تقدير العزوم ،المربعات الدنيا ،األرجحية العظمي و األنتروبيا

العظمي .التقدير غير المنحاز ذا ادني تفاوت  ,كفاية و اكتمال اإلحصائيات .

معلومات " فيشر نطاقات كرامر راو  ,نطاقات " فتاشوريا " األنساق و التوزيعات التقاربية
النظرية اإلحصائية التخاذ القرار مينيماكس و بايز التخاذ القرار  ,و تطبيقات علي المسائل
الهندسية و العلمية  ,نظرية االختبار اإلحصائي للفرضيات  ,اختبار الفرضية البسيطة و

المركبة  ,نظرية نيمان بيرسون االختبارات األقدر انتظاما  ,عدم تغاير االختبارات  ,االختبارات
المنتجة عشوائيا  ,و االختبارات التتابعية  .تطبيقات علي حاالت في عائلة التوزيع الطبيعي و

علي توزيعات أخري .

حسع  433نظرية الحسابات
فرضية شرش  :القواعد  ,الدوال المعاودة من الدرجة الميمية وقابلية الحساب التيورنجية لها .

عدددم قابليددة الحسددابية  :مسددالة التوقددف  ,قابليددة العددد النيورنجيددة  ,قابليددة القددول النيورنجيددة ,

قابليددة التقريددر النيورنجيددة  ,مسددائل غيددر محلولدده آلالت نيددورنج والدددوال المعدداودة مددن الدددرة
الميمية  .التعقدية الحسدابية  :آالت نيدورنج المحددودة الدزمن  .معددل االزديداد للددوال اكتماليدة
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الددول الغيددر متعددددة الحدددود  ,التعقيديددة التوارثيدة  ,الحسدداب االفتراضددي  :النحددو  .تخصيصددية

الصواب  ,الشرعية واالستفياء  ,التكافؤ والصيغ العمودية االضغام .

حسع  434الحسابات عالية الداء
تطددور الحاسددبات الفائقددة السددرعة  :الحاسددبات التقليديددة  ,تحسددن المكونددات الماديددة  ,تحسددين
البرمجيددات  ,حدددود تددردد سدداعة الحاسددب  ,المكونددات الماديددة والمكونددات البرمجيددة  ,معماريددة
المتوازيددة  ,الخوارزميددات المتوازيددة  ,اللغددة المتوازيددة  ,المترجمددات المتوازيددة  ,نظددم التشددغيل

المتوازيددة  ,البرمجددة المتوازيددة  ,تعريددف شددامل بالحاسددبات الفائقددة السددرعة  :عدددد المعالجددة
الدقيقة  ,السرعة القصوى  ,خصائص الحاسبات الفائقة السرعة  ,تقديم األداء  ,تصدنيف فلدين
والتصنيف عالي المستوى  ,نظام تشغيل يونكس  ,اإلنترنت  ,االتصاالت عدن بعدد و أخالقيدات

الحاسبات  .البرمجة باستخدام الحاسبات المتجهة  .البرمجة باستخدام الحاسدبات ذات الدذاكرة
المشتركة  .البرمجة باستخدام الحاسبات ذات الذاكرة الموزعدة  ,تطدوير الخوارزميدات المتوازيدة

.

حسع  435البرمجة الرياضية
الشبكات  :تحديد أقصى المسارات ( المسارات ذات المنبدع الواحدد  ,المسدارات بدين جميدع نقداط

الشددبكة ) تحديددد اقدددل شددجرة اتسددداع  ,مسددالة التدددفق األعظدددم  ,مسددالة اقدددل تكلفددة للتددددفق ,
الموائمددة الكاردينالتيددة العظمددى  ,مسددالة سددفر رجددل المبيعددات  ,تلددوين األشددكال  :التندداول عددن
طريق المجموعة المستقلة  ,الخوار زم التتابعى التقريبي  ,الخدوار زم التسلسدلي للتتبدع للخلدف

 ,مسائل الجدولة  ,شبكة الجدولة  ,جدولة الحاسب التتابعى  ,جدولة الحاسبات المتوازية.

حسع  436طرق العناصر المحدودة
المفهوم األساسي لطريقة العناصر المحدودة  .الصياغة والتقريب المتغايران  ,مقدمة المفداهيم

والقوانين الرياضية  ,تدليل رمزي  ,مسائل القيم األولية والحدودية  ,نظريات التددرج والتباعدد ,
مسائل الصيغ التغايرية  ,طريقة البقايا الموزونة  ,تحليل العناصر المحدودة  ,تحليل العناصدر

المحدددودة فددي مسددائل ذات بعددد واحددد  :المعددادالت مددن الرتبددة الثانيددة  ,المعددادالت مددن الرتبددة

الرابعة  ,أخطاء التقريب  ,مسائل معتمدة على الزمن  ,التنفيذ على الحاسب  ,تحليدل العناصدر

المحدودة  ,في مسائب ذات بعددين  :معدادالت مدن الرتبدة الثانيدة متضدمنة دوال ذات قديم غيدر
متجهة  .دوال من الرتبة الثانية متعددة المتغيرات  ,مسائل معتمددة علدى الدزمن  ,التنفيدذ علدى

الحاسب .
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حسع  437حسابات األشكال الفراغية
تصميم وتحليل البرامج ذات كفاءة لألشدكال الفراغيدة ,طدرق تكدوين المثلثدات ,المسدح ,التجزئدة

وتحديددد مواقددع الددنقط .أشددكال فيرونددي وديالنددى  .التقدداطع ومشدداكل الرؤيددة  .التطددوير الحددديث
باسددتخدام طددرق العينددات العش دوائية  .هياكددل البيانددات ذات النفددع العددام فددي حسددابات األشددكال

الفراغية والمبدادئ األوليدة المناسدبة لمعالجتهدا  .تدأثير الطدرق العدديدة علدى حسدابات األشدكال
الفراغية تطبيقات تخطيط الحركدة  ,المعالجدة المبدئيدة للرؤيدة  .التعدرف المبندى علدى النمداذج

ونظم المعلومات الجغرافية .

حسع  438الحسابات البيئية والكونية
مقدمة للتفاعالت في منظومة الكرة األرضية المسببة للتغير فدي بيئدة الكدرة األرضدية .المفداهيم
التي تتيح التوصيف الشامل لمنظومدة األرض  .العمليدات البيئيدة األساسدية المدؤثرة فدي التغيدر
على مستوى الكرة األرضية  ,األسباب الطبيعية للمتغيدرات الماضدية والحاضدرة  ,التدأثيرات علدى

البشددر نتيجددة للتغي درات علددى مسددتوى الكددرة األرضددية  .المنددا والددنظم الهيدروليكيددة .سددخونة
المنددا العددام انق دراض الغابددات  .نضددوب األوزون  .ديناميكيددات النظددام البيئددي مقدمددة لمراقبددة
المنا والتغيرات على مستوى الكرة األرضية  .تجهيز ومعايرة األقمار الصناعية  .التنبؤات مدن

خالل النمذجة .

حسع  439طرق نظرية المويجات
متطلبددات أساسددية  :معرفددة وتحددويالت فددورير للمتتابعددات  ,نظريددة فضدداء " هيلبددرت " الن دواحي
النظرية والحسابية للمويجات  ,التحويل  :تعريف التحويل المويجاتى السريع في بعد واحد وفى
بعدين مع تنمية الخوارزميات العددية المالئمة  ,نظم قواعد المويجات على الخدط الحقيقدي مدع

مناقشة التحليل المتعدد وشريحات الوصل وتحديد المكان تردديا وزمنيا ورزم المويجات

حسع  446التعرف على األشكال
أساليب التعرف على األشكال  :األساليب الرقميدة والتركيبيدة واللفظيدة  ,مكوندات الدنظم العدديدة

للتعدددرف علدددى األشدددكال  :وصدددف الطريقدددة  ,تحليدددل السدددمات  ,تصدددميم المواصدددفات  ,تحليدددل

التجميعددي  ,األن دواع المختلفددة لمعالجددة السددمات اللفظيددة والعدديددة والسددياقية وسددمات فددازى ,
السددمات المبنيددة علددى القدوانين  ,تحليددل السددمات  :المعالجددة المبدئيددة  :اسددتخالص السددمات :
نظرية بايز التخاذ القرار  ,التقسيم والمقسمات  ,الدوال  ,أسطح الق اررات تصميم بايز  ,معايير

التجميع  ,توصيف البيانات  ,معايير التجميع  ,التجميع الهرمي  ,تطبيقات .
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 -4مجموعة علوم الحاسب
علح  340تحليل نظم الخوارزميات
فكرة عن مفهوم تصدميم وتحليدل وتعقدد الخدوارزم .طدرق التصدميم  ,طريقدة التجزئدة والمهاجمدة

الطريقة العامة  ,طريقة البحث الثنائي  ,الترتيب بالدمج  ,الترتيب السريع  ,الترتيدب باالختيدار
 ,ضرب المصدفوفات  .طريقدة الشدراهة  ,الطريقدة العامدة  ,اقصدر األشدجار المولددة  .البرمجدة

الديناميكية :الطريقة العامة ,اقصر المسدارات ,امثدل طريقدة للبحدث فدي األشدجار ,مسدالة سدفر
رجل المبيعات .طريقة التتبع للخلف ,الطريقدة العامدة ,مسدالة الملفدات الثمانيدة ,مسدائل الددوال
الصعبة والتامة الغير متعددة الحدود .نظرية كوك  ,مسائل الدوال الصعبة الغير متعددة الحدود

للمخطط البياني .

علح  341اللغات الصورية ونظرية اآلليات
مبدددادئ علدددم اللغدددات  ,التمثيدددل المنتهدددى للغدددات ,اآلليدددة المحدددددة والغيدددر المحدددددة وتطبيقاتهدددا
اعتبارات التكافؤ  ,التعبيرات المنتظمة  ,لغات السياق  ,قواعد السياق الحر  ,اللغات المنتظمدة

 ,آليات الدفع إلى أسفل  ,خواص لغات السياق الحرة  ,التعيين والتحليدل اإلعرابدي  :مدن أعلدي

إلددى أسددفل  ,مددن أسددفل إلددي أعلددى  ,آالت نيددورنج  ,الحاسددبات بدداالت تيددورنج  ,آالت تيددورنج
االتحادية  ,آالت تيورنج غير المحددة .

علح  343الذكاء االصطناعي
حددداالت الدددذكاء االصدددطناعي  ,المعالجدددة الرمزيدددة  ,الشدددبكات الدالليدددة  ,النمذجدددة  ,االسدددتدالل

المعتمددد علددى القواعددد  ,اإلطددارات  ,تقنيددات االسددتدالل  ,التضددمين الشددرطي التسلسددل األمددامي
الخلفي  ,شبكة االستدالل  ,المنطق الخبري  ,محددات الكمية  ,اإلثبدات بدالنفي  ,الموحددات ,

الدددنظم المعتمددددة علدددى القواعدددد  :محدددرك االسدددتدالل  ,نظدددم اإلنتددداج  ,وضدددع الحدددل للمشدددكالت
التخطيط  ,التجزئة  ,تقنيات البحث لغات الذكاء االصدطناعي  ,المعالجدة الشدكلية والمختلطدة ,

البرولوج  ,الكيانات والعالقات  ,األهداف المركبدة  ,التتبدع الخلفدي  ,إمكانيدة البحدث  ,قواعدد ,
البيانات الديناميكية  :لغة لسدب  ,تراكيدب البدرامج  ,الددوال والتوحيدد ,نمداذج الدذاكرة  ,مجداالت

الدددذكاء االصدددطناعي  ,المعالجدددة الهرميدددة والمباريدددات  ,االسدددتدالل اآللدددي  ,حاسدددبات الدددذكاء

االصدددطناعي  ,الحاسدددبات التتابعيدددة والمتوازيدددة  ,العالقدددة بدددين الدددذكاء االصدددطناعي الشدددبكات

العصبية االصطناعية  ,نظم فازى.
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علح  440معالجة الكالم
خدواص الكددالم ,إنتدداج الكددالم :الميكانيكيددة العضددوية إلنتدداج الكددالم ,األساسدديات الصددوتية خددالل
أنبوبددة النطددق .تصددنيف األص دوات  ,المنطوقددة المسددموعة  ,المنطوقددات الصددامتة ( األص دوات
االنفجارية  ,األصوات االحتكاكية  ,األصوات األنفية  ,األصوات االنزالقيدة )  .ديناميكيدة إنتداج

الكددالم  :أن دواع واتجدداه إدخددال الكلمددات المتجدداورة والعمليددات الشددعورية إلنتدداج الكددالم  ,تحليددل

ومعالج دة إشددارات الكددالم  :تددرقيم إشددارات الكددالم النمطيددة  ,أسدداليب معالجددة الكددالم مددن خددالل
األزمنة القصية  ,إعدداد إشدارات الكدالم  ,التشدفير التنبدؤي الخطدى  :التقطيدع المتجهدي ,قيداس

المسافات في عمليات التعرف على الكالم .

علح  441الرؤية بالحاسب
نظريددات عددن أسددلوب عمددل نظددام الرؤيددة فددي اإلنسددان  ,فهددم الصددور  ,تطبيقددات عمليددة فددي
الروبوتيات  .اكتشاف الحواف  ,استنتاج الشكل من التظليدل  ,المجسدمات  ,التددفق البصدري ,

طرق " فوريير" فضاء التدرج  .نمذجة الرؤيدة بالحاسدب  :التمثديالت ثنائيدة وثالثيدة األبعداد ,

االلزمات  ,نظم رؤية منمذجة.
ا
الموائمة  ,إرخاء

علح  444النظم الخبيرة
مقدمة  :النظم الخبيرة المعتمدة علدى المعدارف  ,البرمجدة العاديدة  ,وهندسدة المعدارف  ,وضدع

الحلدول للمشددكالت  ,المعالجددة اإلنسددانية للمعلومددات  ,نظددم اإلنتدداج كنمددوذج للمعالجددة  ,وضددع

الحددل للمشددكالت  ,أن دواع المعددارف  ,طبيعيددة الخبددرة المكتسددبة  ,طبيددة تمثيددل المعرفددة  ,قواعددد

المعرفددة  ,إسددتراتيجية تمثيددل المعرفددة  ,شددبكات االسددتدالل ثالثيددة التعريددف  ,القواعددد  ,إطددارات
التمثيدددل المنطقدددي للمعدددارف  ,شدددجرات االسدددتدالل  ,الدددتحكم االسدددتداللي  .اللغدددات واألدوات .

مسددتويات البرمجددة ,أدوات البرمجددة للددنظم الخبيددرة ,لغددات الددذكاء االصددطناعي ,أداوت هندسددة

المعرفددة ,عالقددات الددنظم الخبيددرة ,بندداء نظددم المعددارف ,دور الددنظم المصددغرة واختيددار المشددكلة,
تطوير نماذج النظم الخبيرة

علح  445الشبكات العصبية
مقدمددة ونظددرة تاريخيددة  :الحسدداب العصددبي وتاريخدده  ,مفدداهيم الشددبكات العصددبية  :التعريددف

األساسدي  ,التوصدديل  ,عناصددر المعالجددة  ،قدوانين التعلدديم  ,معدددالت التكيددف الددذاتي  ,التعلدديم
المتطددابق تقيدديم األداء ,التعلدديم المقددارن  ,طددرق ترشدديح التعلدديم  ,التعلدديم الفراغددي  ,الشددبكات
المترابطة  :تحويل البيانات  ,الشدبكة الخطيدة  ,مصدفوفات التعلديم بالشدبكات  ,توظيدف التدرابط
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الشددبكي  ,تمثيددل الشددبكات المتعددددة الطبقددات  ,مسددائل تنفيددذ التمثيددل  ,نظريددة كوامددوجروف ,
شبكة االنتشار الراجع  ,خرائط التنظيم الذاتي  ,االنتشار الفراغي المؤقت والعشوائي والهرمي ,

التعرف على البصمات  ,شبكات نظام بولتزمان  ,شبكات اإلدراك العصبي

علح  447معالجة الصور
مقدمددة فددي تطبيقددات معالجددة وتمثيددل الصددور  :التوزيددع الفراغددي والتنعدديم  ,الموائمددة  ,تحليددل
المساحات  ,تتبع الحواف  ,التوزيع التدرددي للمجداالت  :نظريدة العيندات  ,التحويدل  ,الترشديح
الفراغددي  ,التوصدديف للخطددوط واألشددكال  ,نظريددة الت دراوج  ,تقطيددع الصددورة  ,تمثيددل الصددورة ,

المكونات والبرامج لنظم المعالجة  ,الطرق الو صيفية لتحليل الصور .

علح  448الحسابات الموزعة
مقدمة للمعماريات المتوازية والموزعة :النماذج الحسابية SISD, SIMD, MISD, MIMD

والحاسدبات مدن الندوع  SIMDالمسدتخدمة للددائرة المشدتركة ،شدبكة اتصدال بدين المعالجدات:

االصددطفاف الخطددى ،االصددطفاف ثنددائي األبعدداد ،التوصدديل الشددجري ،التوصدديل تددام االخدددتالط,
التوصددديل علدددى شدددكل مكعدددب ،تحليدددل الخوارزميدددات ،بعدددض الخوارزميدددات المتوازيدددة ،االنتقددداء،

الدمج ،التصنيف والبحث .لغات البرمجة للحسابات المتوازية ،مترجمات البرامج المتوازية ،نظم
التشغيل المتوازية.

علح 449معالجة اللغات الطبيعية
مقدمددددة  :احتياجددددات التعريددددب  ،مميددددزات وعيددددوب التعريددددب ،التعريددددب المبنددددى فددددي الشددددرائح

االلكترونيدددة ،األندددواع المختلفدددة للتعريدددب ،محلدددل السدددياق ،األكدددواد العربيدددة القياسدددية  ،واجهدددة
المستخدم العربية ( شاشة  ,طابعة  ,أشكال الحروف ) مقارنة بين النصوص العربية  ,تعريدب

نظدددم التشدددغيل  ,تعريدددب حدددزم بدددرامج التطبيقدددات  ,الدددذكاء االصدددطناعي والتعريدددب  ,اللغويدددات
الحسابية العربية  ,التعرف الضوئي على األشكال العربية  ,القاموس العربي  ,الترجمة اآللية.

 -5مجموعة البرمجيات
برج  150أساسيات البرمجة الهيكلية
تطددوير البرمجددة الهيكليددة  :حددل المسددائل  ,هياكددل صددنع القدرار  ,هياكددل التكدرار  ,البرمجددة مددن

أعلى إلى أسفل  ,التنقيح خطوة بخطدوة  ,البدرامج الجزئيدة  ,طدرق اإلجدراءات  ,الددوال  ,أندواع
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البياندددات التركيبيدددة  ,المنظومدددة ذات البعدددد الواحدددد  ,المنظومدددة ذات البعددددين  ,المجموعدددات ,

السدددجالت  .الملفدددات ( الملفدددات النصدددية  ,الملفدددات عشدددوائية التدددداول ) البياندددات التركيبيدددة
الديناميكية ( المؤشرات ) المعاودة دوال المعاودة  ,برج هانوي .

برح  251البرمجة الشيئية
تعريدف الشدديئيات وأنواعهدا بواسددطة مثددال تصدميمي لتوضدديح مزاياهددا وطدرق التصددميم بواسددطة

البرمجددة الشدديئية  ,التصددميم المبنددى علددى الدددوال  :أشددكال التدددفق البيانددات  ,خدرائط الهياكددل ,
معاجم البيانات  ,أمثلة تصميمية  ,تصميم النظم اآللية  ,تصميم مواجهات الحاسب للمسدتخدم

 :أهددداف مواجهددات الحاسددب للمسددتخدم  ,تطبيقددات النوافددذ ( النوافددذ  ,األيقونددات  ,القددوائم ,

والتأشير) وطرق تنفيذ مواجهاتها  ,استخدام شاشات العرض الملونة .

برج  252البرمجة المنطقية
مقدمددة  :الحقددائق  ,الشدديئيات  ,األسددانيد  ,التعبيددر عددن الحقددائق  ,األشددياء فددي البددر ولددوج

السريع  ,المتغيرات في البرولوج  :المتغيرات الحرة والمقيدة  ,المتغيرات الغير معرفة  ,األهداف
المركبة  ,البحث الراجع  ,القواعد المتغيدرة  ,اسدتخدام القواعدد  ,القواعدد  ,قواعدد التنفيدذ بدالبر
ولوج  ,استخدام اقتفاء المسدار  ,التوحيدد  ,الدتحكم فدي التنفيدذ  ,األسدانيد الذاتيدة  .المددخالت

والمخرجات البسيطة  ,التحكم في التنفيذ  :النجداح خدالل الفشدل  ,المسدند الفاشدل  ,االسدتثناء
باستخدام المسند الفاشل  ,التكرار الذاتي  ,القطع  ,العمليات الحسدابية  .الشديئيات المركبدة ,

قاعدة البيانات الديناميكية  .القوائم  .عمليات الصفوف .

برج  253لغة التجميع
المعالجددات الدقيقددة  :التركيددب  ,وحدددة الحسدداب والمنطددق  ,المسددجالت  ,المرقمددات  ,عنونددة
الددذاكرة  ,الددتحكم المنطقددي  ,حدداالت العنونددة  ,تعليمددات متددرجم الب درامج  ,العمليددات االفتراضددية
واعامل  .العمليات اللحظية  ,الفرق بين برامج التشغيل المختلفة  ,منطق البرمجة  ,وتنظيمها

عن طريدق اسدتخدام األوامدر  :إقفدذ  ,دور  ,اسدتدعى  ,جدزيء الكومدة  ,العمليدات المنطقيدة ,

الزحزحة والدوران  ,التعليمات الخاصة بالصفوف  ,الحسابات  :تشغيل البيانات الثنائيدة وكدذلك
من النوع اسدكى واألندواع األخدرى  ,تشدغيل الجدداول اإلجدراءات والمقاطعدات  ,طدرق البرمجدة ,

الحسددابات العدديددة  ,التعامددل مددع الكلمددات  ,التعامددل مددع الشاشددات  ,تشددغيل وحدددات الدددخل
والخرج  ,الوصل بلغات ذات مستوى عال .

برح  354هندسة البرمجيات
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مقدمددة :هندسددة البرمجيددات الجيدددة ,تشددغيل وتطددوير واعتماديددة البدرامج .العوامددل البشددرية فددي
هندسدددة البدددرامج  :االختالفدددات البشدددرية  ,تشدددغيل المعلومدددات  ,العمدددل الجمددداعي  ,مواصدددفات
البرامج  ,ونمذجة النظم  :متطلبات البرمجة  ,متطلبات التدوين  ,وجهة نظر التحليدل  ,وصدف

النموذج  ,نمذجة نظم الزمن الحقيقدي  .تعريدف ومواصدفات المتطلبدات :مواصدفات المتطلبدات,

المتطلبددات التددي ال توصددف بدددوال ,التأكددد مددن صددحة المتطلبددات ,النمددوذج األولددى ,طددرق تنفيددذ
النموذج اآللي ,المواصفات المبنية على النموذج ,تصمم البرامج ,جودة تصدميم البدرامج ,لغدات
توصيف التصميم.

برج  355نظم التشغيل
مقدمددة  :هياكددل نظددم التشددغيل  :مكونددات النظددام  ,خدددمات نظددم التشددغيل  ,اآلالت الظاهريددة ,

تصددميم نظددام التشددغيل وتنفيددذه  ,توليددد نظددام التشددغيل  ,العمليددات اآلتيددة  :مفهددوم العمليددة ,

مشكلة المنتج والمستهلك  ,األجزاء الحرجة في المشكلة  ,األعالم اإلرشادية  ,تركيبات اللغة ,

اتصاالت بين العمليات  ,جدولة وحدة المعالجة المركزيدة  ,معياريدة األداء خوارزميدات الجدولدة
 ,إدارة الذاكرة البرمجة المتعددة بالتجزيء المتغير  .استدعاء الصفحات التجزئة ,إدارة التخزين

الثددانوي ,الخددواص الطبيعيددة ,الدددليل ,إدارة األمدداكن الخاليددة ,طددرق تخصدديص الددذاكرة جدولددة
األقراص ,نظم الملفات :مفهوم الملفات ,طرق الوصول ,نظم الدليل ,حماية الملفات.

برج  456نظم مترجمات البرامج
مقدمددة  ,ونظددرة عامددة  ,النظريددة والتطبيددق  :العبددارات المسددح واألوتوماتددا المحددددة  ,مولدددات
الماسح  ,االعتبدارات الخاصدة بدالتطبيق  ,ترجمدة العبدا ارت العاديدة إلدى اتوماتدا محدددة القواعدد

والتحليل اللغدوي  :السدياق الخدالي مدن النحدو  ,خوارزميدات التحليدل النحدوي  ,تشدغيل الددالالت
اللغويدددة  ,الترجمدددة المباشدددرة تقنيدددات التشدددغيل للددددالالت اللغويدددة  ,جدددداول الرمدددز  :التقنيدددات
األساسية  ,تركيبات جداول الرموز  ,التعبيرات غيدر المباشدرة  ,إدارة التخدزين أثنداء التشدغيل :

التخصيص الثابت  ,التخصيص للكومات  ,تحديد شكل البدرامج فدي الدذاكرة  .هياكدل البياندات :
أساسيات التعريفات  ,تشغيل التعريفات  ,ترجمة تراكيب التحكم  .الخطوات والددوال  :التعبيدرات

المختلدددة  ,العمليدددات الخاصدددة  ,تصددددير برامتدددرات لجدددزاء البدددرامج  ,توليدددد التكويدددد والمثاليدددة :
المسجل واإلجارة المؤقتة  .معنى التكويد المولد  ,مثالية نداء أجزاء البرامج مثالي الحلقات.

برج  457إدارة مشروعات البرمجة
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التأكددد مددن جددودة التصددميم  :مرجعددة التصددميم  ,تقيدديم واجهددة المسددتخدم  :ممارسددة البرمجددة ,

تطوير البرنامج  ,أسلوب البرمجة معالجة الخطاء  ,تلخيص البيانات  ,النقل واعادة االستخدام
للبرامج إمكانية النقل  ,االعتمادية على تركيب جهاز الحاسب  ,االعتماد على نظدام التشدغيل ,

إعادة اسدتخدام البدرامج  ,نظدم الحاسدبات المسداعدة فدي هندسدة البرمجيدات  .بيئدة البرمجدة :
نظم تحرير الكتابة  ,نظم تشغيل اللغات و التأكد من صحة و شرعية البرامج  :عملية االختيدار
 ,طرق االختيار من البداية إلدى النهايدة ومدن النهايدة إلدى البدايدة  ,تخطديط االختيدار وجدولتده

الزمنيددة  ,طددرق فحددص الب درامج  :التقسدديمات  ,التأكددد االسددتاتيكى مددن صددحة الب درامج  ,أدوات

االختبار  .إدارة البرمجدة  :تخطديط وجدولدة المشدروع  ,األجدزاء الرئيسدية  ,تحليدل االختبدارات ,
تقدير تكلفة البرمجة  ,صيانة البرامج  :تكلفة الصيانة  ,قياس قابلية البرنامج للصديانة  ,نظدم

إعددادة التركيددب  ,إدارة التشددكيل  .التوثيددق وتأكيددد جددودة الب درامج  :وثددائق المسددتخدم  ,وثددائق

النظام  ,جودة الوثائق  ,األدوات صيانة الوثائق.

 -6مجموعة أجهزة الحاسبات
أجح  160مقدمة للحاسبات
تعريف الحاسب  ,األنواع المختلفة للحاسبات  ,الحاسدب الرقمدي  ,الحاسدب التمداثلي  ,حاسدب

األغراض العامة  ,حاسب األغراض الخاصة  ,الحاسدب المخدتلط  ,معماريدة الحاسدب المكوندات

الماديدة للحاسددب  ,وحددات اإلدخددال اإلخدراج  ,وسدائط التخددزين  ,أندواع ذاكدرة  ,الحاسددب وحدددة
الحاسب والمنطق  ,برمجيات الحاسب  ,تطدوير البرمجيدات ولغدات البرمجدة  ,االتصداالت وربدط

الحاسددددبات تطددددوير الددددنظم وادارة المعلومددددات  ,نظددددم إدارة قواعددددد البيانددددات وتطبيقاتهددددا جددددرائم

الحاسدددبات وطدددرق التدددامين  ,تدددأثير الحاسدددبات علدددى صدددحة اإلنسدددان  .مقدمدددة فدددي البرمجدددة:

التعبي درات الحسددابية ,أن دواع البيانددات البسدديطة ,جدددول الدددخل والخددرج ,جمددل الددتحكم الشددرطية,
جمل التكرار.

أجح  261التصميم المنطقي
المفدداهيم األساسددية للدددوائر المنطقيددة  :الحدداالت المنطقيددة  ,نظددم األعددداد  ,الجبددر البددولينى ,

العمليدددات المنطقيدددة األساسدددية  :البوابدددات وجدددداول الحقيقدددة  ,الددددوائر المنطقيدددة  ,المركبدددة :
أسددداليب اختصدددار التركيبدددات  ,المنتخبدددات والموزعدددات  ,التشدددفير  ,دوائدددر الجمدددع والطدددرح ,

الجداول المستخدمة في الجمع  ,دوائر المقارنة  ,دوائر االصطفاف المبرمجة  ,دوائر الدذاكرة
 ,التصميم باستخدام الدوائر المتكاملدة متوسدطة الكثافدة  .عدائالت الددوائر المنطقيدة وأنواعهدا
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والتوجهات بينها  .الدوائر المنطقية التتابعية  :دوائر النطاط  ,مذبذب أحادى الحالدة  ,دوائدر

التسدددجيل  ,العددددادات  ,دوائدددر التسدددجيل ذات اإل زاحدددة  ,التحويدددل التمددداثلي الرقمدددي والرقمدددي

التماثلي  ,دوائر اقتناء البيانات .

أجح  362بناء وتنظيم الحاسبات
التنظديم األساسدي والتصدميم  :األوامدر والتشددفير  ,الدتحكم الزمندي  ,تنفيدذ التعليمدات  :اإلدخددال
واإلخ دراج والتوقددف  ,لغددة التجميددع  :دوائددر البرمجددة  ,برمجددة العمليددات الحسددابية والمنطقيددة ,

الب درامج المسدداعدة  ,برمجددة اإلدخددال واإلخ دراج  ,تنظدديم المعددالج المركددزي :الندداقالت  ,الوحدددة
الحسابية المنطقية  ,تنظيم الكومات  ,نماذج التعليمات  ,العنونة  ,نقدل البياندات  ,الدتحكم فدي

البدرامج  .بدرامج تنظدديم الددتحكم  :الددتحكم فددي الددذاكرة  ,تتددابع العندداوين  ,تصددميم و خوارزميددات
المعالج الحسابي  :مقارنة وطرح األعداد الثنائية خالية اإلشارة  ,برامج الجمع والطدرح  ,بدرامج

الضددرب والقسددمة  ,تنظدديم الدددخل والخددرج  :الوحدددات الطرفيددة  ,نقددل البيانددات غيددر المت دزامن ,

الوصددول المباشدددر للددذاكرة .تنظددديم الدددذاكرة  ,الددذاكرة المسددداعدة  ,الددذاكرة االفتراضدددية  ,الدددذاكرة
المخبدددأة  ,دوائدددر إدارة الدددذاكرة  ,المعالجدددة المبنيدددة علدددى نظدددام خطدددوط األنابيدددب والمتجهدددات ,

المعالجة المتعددة .

أجح  460النظم المبنية على المعالج الدقيق
مقدمددة للمعالجددات الدقيقددة  ,معماريددة المعالجددات الدقيقددة  ,وحدددة المعالجددات الدقيقددة  ,الددذاكرة

اإلدخال واإلخراج تركيب الناقل  ,المقارنة بدين أندواع المعالجدات الدقيقدة  ,األوامدر  ,المعالجدات
الدقيقة من ندوع  , 8086دوائدر التوقيدت  ,عنوندة النقدل  ,بياندات النقدل  ,الدتحكم فدي النقدل ,
إعادة الضبط  ,القطع  ,الدخول المباشدر للدذاكرة  ,اختيدار المعدالج الددقيق والمحلدل المنطقدي .

الموائمة مع الذاكرة  :أنواع دوائر الذاكرة  ,االعتبارات الزمنية  ,فك الشفرات المعنوندة  ,الدذاكرة
االسددتاتيكية والديناميكيددة  ,اختيددار الددذاكرة  ,دوائددر الموائمددة  ,نظددم اإلدخددال والخ دراج  ,القطددع

للمداخل والمخارج  ,االتصاالت المعتمدة على المعالجات الدقيقة  ,أسئلة تطبيقات.

اجح  461المعماريات المتوازية
تحليددل وتصددميم الحواسددب ذات الددداء العددالي  ,أسددلوب خطددوط األنابيددب  ,التصددميم الخفددي ,
مقدمة لتوازى المستويات  ,المتوازية المتجهة  ,تقاسدم الدذاكرة للمعالجدات الدقيقدة  ,الحاسدبات

المتعددددة ذات الرسددائل المددارة  ,معماريددة تدددفق البيانددات  ,األداء وقابليددة تدددرج المقيدداس  ,ت دوا

زيات البرامج .
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اجح  462اإلشارات والنظم
طدددرق تحليدددل اإلشدددارات والدددنظم  ,تنظددديم اإلشدددارات وتحدددويالت فدددور يدددر و البدددالس  ,تعريفدددات
وخدواص الدنظم مثدل الحظيدة والسدببية واالسدتقرار وثبدات المعدامالت  .اسدتخدام عمليدات الدددمج

وخوارزميدات تحلديالت الطيددف توقعدات المخرجددات للدنظم  ,تطبيقدات معالجددة اإلشدارات الصددوتية
والمرئية .

اجح  463التحكم بالحاسبات والروبوت
أساسدددديات التصددددميم والتحليددددل لإلنسددددان اآللددددي  ,األسددددس الميكانيكيددددة للروبددددوت  ,المحدددداور
المتجانسة للحركة الديناميكية  ,توجهات ومحاور مستشعرات الرؤية  ,محدثات الحركة والتحكم

 ,جدولة األعمال  ,األبصار االلى  ,التحركات والتصرفات الذكية لآللة

اجح  464أساليب أمان الحاسبات
نظددرة عامددة  ,خدواص التطفددل علددى الحاسددب  ,نقدداط خددرق األمددان  ,طددرق الدددفاع  ,أساسدديات
التشددفير وفددك الشددفرة  :تحليددل التشددفير وأنواعدده  ,نظددم التشددفير واألمددن  :المشدداكل الصددعبة

والتعقيدددات  ,خ دواص الخوارزميددات  ,نظددم المفدداتيح العامددة  ,نظددم المفتدداح الواحددد  ,التشددفير
المرجعي  ,األمان المتضمن بالبرامج  ,مشاكل الوصول إلدى المعلومدات  ,الفيروسدات  ,الدتحكم
ضد المهاجم  ,التحكم في نظم التشغيل  ,تصميم نظم التشغيل اآلمنة  ,نماذج األمان  ,اختراق

نظدددم التشدددغيل  ,أنظمدددة لألمدددان فدددي نظدددم التشدددغيل المعروفدددة  .أمدددان نظدددم قواعدددد البياندددات :

االعتماديدددة والتكامليدددة  ,حساسدددية البياندددات  ,األمدددان للبياندددات علدددى عددددة مسدددتويات  ,أمدددان
الحاسبات الشخصية  :قياس األمان  ,حماية الملفات  ,الحمايدة مدن النسدخ  .أمدان الحاسدبات

واالتصاالت .

اجح  465شبكات الحاسبات
مقدمددة  :اسددتخدام شددبكات الحاسددبات  ,عمددارة الشددبكات  ,النمددوذج المرجعددي أليددزو  ,أمثلددة

الشبكات  ,أشكال الشبكات  :تحليل التوصيل  ,تحليل التأخر في النقل  ,تصميم العمود الفقدري

 ,تصدددميم الشدددبكات المحليدددة  ,الطبقدددة الطبيعيدددة :األسدددس النظريدددة لتوصددديل البياندددات  ,نظدددام

التليفددون  ,النقددل ودمددج المعلومددات  ,أخطدداء التعامددل مددع الطرفيددات  ,طبقددة وصددل البيانددات :
البروتوكوالت األولية لوصل البيانات  ,تحليل البروتوكوالت  ,طبقة الشبكة  ,الدوائر االفتراضدية

 ,خوارزميددات المسددار  ,إذاعددة حددزم المعلومددات عبددر األقمددار الصددناعية  ,الشددبكات المحليددة ,
الشبكات ذات اإلحساس  ,بإشارة الحمدل  ,الشدبكات الحلقيدة  ,نظدم الدذاكرة المشدتركة  ,طبقتدي
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النقل والحوار  :تصدميم النقدل المحمى,توصديل الشدبكات بطريقدة الحدزم .الطبقدة الممثلدة :أمدان

الشددبكات  ،ضددغط الددنص ،بروتوك دوالت الطرفيددات االفتراضددية ،بروتوك دوالت نقددل الملفددات .طبقددة

التطبيقات :نظم قواعد البيانات الموزعة ،الحسابات الموزعة.

اجح  466توجهات الحاسبات وطرفياتها
أجهزة اإلدخال :مقدمة  ،اعتبارات العمل البشري  ،لوحدات المفداتيح ،محدول اإلشدارات التماثليدة

إلددى رقميددة ،جددداول اإلدخددال ،الفددأرة ،الكددرة ،يددد األلعدداب ،الميكرفددون ،أجهددزة العرض:األجهددزة
المختلفة للعرض ،البرامج المساعدة ،أجهزة اإلخدراج المطبدوع :الراسدمات ،الطابعدات المالمسدة(

الخطيددة وذات المصددفوفة) الطابعددات الغيددر مالمسددة (طابعددات الليددزر) الطابعددات الملونددة،كروت

التحكم للطابعات ،أجهزة التخزين الضخمة  ،ذاكدرة أشدباه الموصدالت ،الدذاكرة اللحظيدة ،األندواع

المغناطيسية األقراص المرنة ،األقراص الثابتة ،األقراص الضوئية ،النظم متعددة األوساط.

اجح  467المعالجة الرقمية لإلشارات
أساسيات النظم واإلشدارات ذات القديم المحددودة فدي الدزمن والتدرددات فدي المتواليدات ذات القديم
المحدودة تحويالت الفورير السريعة  ،المرشحات الرقميدة واسدتخداماتها المختلفدة ،خوارزميدات

معالجددة اإلشددارات الرقميددة  ،مصددفوفات المرشددحات  ،نظريددة الموجددات  ،التوقيعددات الطبيعيددة

لإلشارات ،التطبيقات المختلفة.

اجح  468تراسل البيانات
مقدمددة :أندواع ومصددادر البيانددات ،نمدداذج االتصدداالت ،المواصددفات القياسددية  ،إرسددال البيانددات:

األسددداليب ،وسدددائط وخصدددائص اإلرسدددال ،نظريدددة المعلومدددات :مصدددادر المعلومدددات  ،وقيددداس

المحتددوى المعلومدداتي ،األنتروبيددا ،أك دواد المصددادر .أك دواد الخددط :الخصددائص ،أن دواع اإلشددارات

المسددتخدمة فددي التراسددل  ،أسدداس وتك درار وكفدداءة الكددود ،األكددواد الهامددة المسددتخدمة حاليدداً،
خصائص الطيف لألكواد الخطية الشائعة  ،التزامن في أجهزة االستقبال ،نظم األلياف الضدوئية

 ،دوائر خلط مكوندات اإلشدارة  .المدودم :الخصدائص ،التضدمين ،الموازندة ،الدتحكم ،المواصدفات
القياسية  .ضدبط األخطداء :عيدوب اإلرسدال ،ضدبط أمدان لألخطداء ،أكدواد المجموعدات الخطيدة،

ضبط األخطاء عن طريق التغذية الرجعية.

اجح  469النظم المدمجة
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أسددداس وخدددواص المستشدددعرات واألجهدددزة المبنيدددة علدددى المعدددالج الددددقيق ،الموائمدددة والتوجهدددات
المختلفددددة ،تددددداول البيانددددات واالتصدددداالت المبنيددددة علددددى الدددددمج ،البرمجددددة التجميعيددددة وتنفيددددذ

الخوارزميددات ،مقارنددة معماريددة للخوارزميددات ،نمددوذج الددذاكرة المتعددددة ،طددرق تشددغيل الوحدددات
الطرفية0

 -7مجموعة قواعد البيانات
قوب  270هياكل البيانات
أنواع البيانات المجردة  .المرصصات :التعداريف والعمليدات ،تنفيدذ المرصصدات مدع المنظومدات

والسجالت  ،تطبيقات على المرصصات ،صفوف االنتظار  .القوائم المرتبطدة :القدوائم المرتبطدة

الفردية ،القوائم المرتبطة المزدوجة ،تطبيقات على القوائم المرتبطدة .هياكدل األشدجار ،األشدجار
الثنائيددة :األشددجار الثنائيددة المستعرضددة ،شددجرة البحددث الثنددائي .الترتيددب  :التعدداريف ،الترتيددب
باإلدخال  ،الترتيب باالختيار .المزج :دالة المزج.دالة المزج التامة.

قوب  271تنظيم الملفات
معالجددة الملفددات :لمحددة عامددة علددى الملفددات .وحدددات التخددزين المسدداعدة الوصددول التتددابعي
للملف  ،خوارزميات الترتيب والدمج الخارجي  .الوصول العشوائي :العنوندة المباشدرة  ،التبعثدر

 ،التبعثددر التددام  ،وحدددات التخددزين المسدداعدة الوصددول التتددابعي للملددف  ،خوارزميددات الترتيددب

والدددمج الخددارجي  .الوصددول العشددوائي :العنونددة المباشددرة  ،التبعثددر ،التبعثددر التددام  ،التبعثددر
الدديناميكي  .تنظديم الملدف كهيكددل شدجري  :التدوازن العدالي ألشددجار البحدث الثنائيدة وأنواعهددا،

الفهرسددة التتابعيددة لتنظدديم الملفددات.تنظيم الملددف كهيكددل جدددولي :ملفددات المفدداتيح المتعددددة،

الملفات المعكوسة  .مميزات األنواع المختلفة لتنظيم الملفات واالختيار األمثل لتطبيق محدد .

قوب  372نظم إدارة قواعد البيانات
نظدددرة عامدددة علدددى إدارة قواعدددد البياندددات  :تعريدددف البياندددات  ،البياندددات واسدددتقالليتها  ،الدددنظم

العالئقية .عمارة نظم قواعد البيانات :المستويات الثالث للعمارة :المستوى الخدارجي ،المسدتوى

المفددداهيم ،المسدددتوى الدددداخلي ،مددددير قاعددددة البياندددات ،نظدددم إدارة قواعدددد البيانات.المسدددتوى

الداخلي :الوصول لقاعدة البيانات ،وضع الصفحات والملفدات ،الفهرسدة ،طدرق المقارندة .نظدرة
عامددة علددى قاعدددة البيانددات  : DB2قواعددد البيانددات العال ئقيددة  ،لغددة  ، SQLأجددزاء النظددام
األساسية  .الجبر العال ئقي  .قواعد الجبر العال ئقي :العمليدات المعروفدة  ،العمليدات الخاصدة .
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رياضيات العالقات وجبر العالقات  ،رياضيات العالقات المبنية على الوسط  ،الطلبدات باألمثلدة

 .تعريف البيانات  :الجداول األساسية ،الفهرسة ،تشغيل البياندات  ،الطلبدات البسديطة  ،وصدل
الطلبات  ،الدوال الموجودة بانتظام طرق التحديث ،كتالوج النظام  :الطلبات والكتالوج  ،تحدديث

الكتدالوج ،الرؤيددة  :تعريددف الرؤيددة  :العال ئقيددة المنطقيددة للبيانددات ،مزايددا الرؤيددة  :لغددة SQL
المدرجة  :العمليات التي ال تحتداج إلدى المؤشدر  ،العمليدات التدي تحتداج إلدى مؤشدر  ،أمثلدة .
بنية قاعدة البيانات  :األمان والتكامل .

قوب  473نظم قواعد البيانات الموزعة
مستويات شفافية التوزيع  ،تصميم نظم وقاعدة البيانات الموزعة،مطابقات معامالت المستخدم
لمستوى التوزيع  ،معايير المثاليدة واسدتراتيجيات التوزيدع  ،إدارة المعدامالت الموزعدة  ،الدتحكم
في التطابق الموزع  ،استعادة الموقف فدي قواعدد البياندات الموزعدة ،إدارة نظدم قواعدد البياندات

الموزعة ،النظم اإلدارية  ،نظام . SDD-1

 -8مجموعة نظم المعلومات
نظم  280مقدمة لنظم المعلومات
المفددداهيم األساسدددية  ،تعريدددف النظدددام  ،تعريدددف النظدددام الفرعدددي  ،تمريدددر الرسدددائل فدددي نظدددم

المعلومددات  ،مسددتوى الرسددائل والبيانددات  ،المعلومددات  ،المعرفددة  ،مطالددب نظددام المعلومددات ،
خصائص نظام المعلومات  ،مصادر نظام المعلومات ،معالجدة البياندات  ،المعالجدة االلكترونيدة

للبياندددات  ،نظدددم معلومدددات اإلدارة  ،نظدددم دعدددم اتخددداذ القدددرار  ،ميكندددة العمدددل المكتبدددي  ،نظدددم
المعلومات التنفيذية  ،النظم الخبيرة  ،نظم المعلومات المبنية على الحاسب وأنواعها والعالقدات
بينها  :النظرة التصويرية  ،النظرة الهرمية  ،النظرة المحتملة  ،أهمية نظم المعلومدات المبنيدة

علدددى الحاسدددب  ،طبيعدددة نظدددم المعلومدددات فدددي التنظيمدددات المختلفدددة .مفهدددوم اإلدارة فدددي نظدددم
المعلومات المبنية على الحاسب  ،إدارة البيانات  ،تنظيم البياندات  ،ملفدات التطبيقدات  ،قواعدد

البيانات مفهوم اتخاذ القرار وأدواته  .بناء النظام وطبقاته.

نظم  381تحليل وتصميم النظم
مفددداهيم أساسدددية  ،تعريدددف النظدددام  ،تعريدددف المسدددتخدم  ،األندددواع المختلفدددة للمسدددتخدم ثغدددرة
المفاهيم ،محلل لنظم  ،إدارة النظام  ،تحليل بناء النظدام  ،أدوات التحليدل  ،الرسدوم التخطيطيدة
لتدفق البيانات ،قداموس البياندات  ،جدداول القدرار  ،شدجرة القدرار  ،دورة حيداة النظدام  ،تعريدف
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المشددكلة ،ووحددداتها  ،دراسددة الجدددوى  ،مصددادر ومصددبات البيانددات  ،مخددازن البيانددات  ،خطددة
البناء  ،مرحلة التحرير  ،خريطة الدخل  /المعالجة/الخرج  ،توليدد البددائل  ،أسداليب التصدميم
 ،حدود الميكنة  ،بدائل التنفيذ  ،خرائط تدفق النظام  .تحليل التكلفة  /العائد  ،الجددول الزمندي

للتنفيذ  ،المكونات الفيزيائية لتصميم النظام  ،بدرامج النظدام  ،قائمدة بمكوندات النظدام  ،ملفدات

النظددام  ،إج دراءات عمددل كتيبددات النظددام  ،والتدددريب عليدده  ،نمدداذج وأشددكال النظددام  ،توصدديات
محللي النظام  ،تحديد منطق العمليات  ،التصميم التفصيلي  ،تحديدد البددائل  ،تصدميم برندامج

التحكم في النظام  ،الشاشات  ،التقارير  ،والملفات  ،تحديد خطة االختبار  ،التنفيذ والصيانة.

نظم  480معالجة الصفقات
نظرة االختناقات،معالجة الصفقات وتنفيذها للتطبيقات مثل حجز األمداكن علدى رحدالت الخطدوط
الجوية  ،التعامالت البنكية  ،وضبط التخزين السلعي  ،تطور وتغييدر نظدم معالجدة الصدفقات ،

اسددتعراض نظددم المراقبددة والمعالجددة السددامحة باألعطدداب وأسددلوب تنفيذها.مددديرو االختناقددات ،
ومديرو االستعادة  ،إدارة ومسارات النفاذ إلى الملفات والتعافي من كوارث فقد البيانات أو عددم

الوصول إليها ونسخ البيانات  ،نظم اسدتعادة المعلومدات  .اسدتعراض الدنظم التجاريدة والنمداذج

البحثية األولية،

نظم  482هندسة المعلومات
مقدمة في هندسة المعلومدات  ،أدوات هندسدة المعلومدات لمسداندة الحاسدبات  ،مراحدل هندسدة

المعلومدددات  ،التخطددديط االسدددتراتيجي للمعلومدددات  ،نظدددرة شددداملة علدددى التخطددديط االسدددتراتيجي

للمعلومددات  ،أهددداف التخطدديط االسددتراتيجي  ،صددياغة احتياجددات المعلومددات ومعددايير األداء ،

التددأثير الرئيسددي لتكنولوجيددا المعلومددات  ،تحديددد البنيددة االبتدائيددة للمعلومددات  ،اسددتكمال حددل
الوظددائف إلددى مركبددات أبسددط  ،تحليددل اعتماديددة الوظددائف ببعضددها  ،مطابقددة أن دواع الكينونددات

الحتياجات المعلومات  ،تسجيل اسدتخدام الكينوندات بأنواعهدا بواسدطة وظدائف المنشدأة ،تحليدل

مجال من مجاالت العمل  ،تصميم مجال مدن مجداالت العمدل  ،التصدميم الفندي  ،بنداء النظدام ،

التحويل  ،اإلنتاج .

نظم  483نظم ميكنة العمل المكتبي
مفدداهيم رئيسددية وأهددداف نظددام ميكنددة المكاتددب  ،تعريددف نظددام ميكنددة المكاتددب الدددوافع لميكنددة

المكاتدددب  ،التخطددديط لميكندددة المكاتدددب  ،تنفيدددذ المكتدددب الممددديكن  ،معالجدددة الكلمدددات  ،تخدددزين

البيانات فدي المكتدب الممديكن ،نظدم االتصداالت المبيندة علدى الحاسدب  ،البريدد اإللكتروندي فدي
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المكتدددب الممددديكن  ،البريدددد الصدددوتي ،التليفدددون  ،الفددداكس ،المدددؤتمرات عدددن بعدددد ،الحاسدددبات

الشخصية ،رسومات الحاسبات ،شبكات االتصال في المكتب المميكن ،مشاكل ميكنة المكاتب ،
العالقة بين المكاتب المميكنة ونظم المعلومات األخرى المبينة علدى الحاسدب ،العنصدر البشدرى

في ميكنة المكاتب.

نظم  484نظم المعلومات اإلدارية
نظرة شاملة على نظم المعلومات اإلدارية  ،أهداف نظم المعلومدات اإلداريدة  ،نظدم المعلومدات

اإلدارية وعائلة نظم المعلومات المعتمدة على الحاسب  ،نظم المعلومات اإلدارية القائمة بذاتها
 ،نموذج نظم المعلومات اإلدارية،نظم إدارة قواعد البيانات  ،البعد اإلداري  ،نشداط اإلدارة العليدا

 ،الدددتحكم اإلداري  ،خدددواص المعلومدددات اإلداريدددة  ،البعدددد اإلداري فدددي المعالجدددة  ،التطبيقدددات
الوظيفية  ،لنظم المعلومات اإلدارية  ،النظام الفرعي لإلنتاج  ،النظام الفرعي للتسدويق ،النظدام
الفرعدي للمدوارد الماليددة ،النظددام الفرعددي لألفدراد ،العالقدة بددين نظددام المعلومددات اإلداريددة وأنظمددة
المعلومات األخرى المبينة على الحاسب.

نظم  485نظم المعلومات الجغرافية
تقنيات نظم المعلومات الجغرافية  ،طرق تمثيل المعلومدات الجغرافيدة  ،العالقدة بدين المعلومدات
الجغرافية وغير الجغرافية ،البيانات  ،أنواع البيانات  ،طدرق جمدع البياندات  ،اإلحصداء السدكنى
 ،طرق جمع البيانات المشفرة  ،بيانات عمليات المسح الجغرافي  ،قواعد المستخدم  ،البياندات

من المسح واالستشعار عن بعد ،إدخال البيانات  ،البيانات المدخلة  ،التحويل الرقمدي للبياندات
 ،الطرق المختلفة للتحويل  ،المتجهات الرقمية  ،بيانات راستر  ،التحقدق مدن سدالمة البياندات

 ،التخزين ونوعية البيانات ،السمات السطحية والمنظورة  ،توصديف بارسديل ،حددود المسداحات

 ،مركبدددات نظدددم المعلومدددات الجغرافيدددة  ،الددددوائر البدددرامج  ،الشدددكل العدددام  ،تراسدددل البياندددات ،

التأثيرات االقتصادية و االجتماعية  ،لنظم البيانات الجغرافية.

نظم  486نظم معلومات إدارة األزمات والتعافي من الكوارث
مفاهيم نظرية :تعريف األزمة  ،تصدنيف األزمدات  ،تعريدف الكارثدة  ،تعريدف المشدكلة  ،مراكدز

إدارة األزمات  ،مكوناتها  ،مهامها ،أسلوب العمل  ،دورة التنفيذ  ،التخطديط لألزمدات المحتملدة

:دور المعلومددات  ،األسدداليب العلميددة إلدارة األزمددات  ،األسدداليب المسدداعدة علددى اتخدداذ القدرار،

وضع سيناريوهات إلدارة األزمات المحتملة :الكوارث :أنواعها  ،أسلوب التعامل قبل وأثناء وبعد

الكارثة  ،التنسيق بين األجهزة المختلفة أثناء التعافي من الكوارث.
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نظم  487التجارة اإللكترونية
مقرر التجارة اإللكترونية يهدف إلدى التعدرف علدى مراحدل األعمدال التجاريدة واسدتخدام إمكاندات

الحاسددبات فددي تحددديث العمليددات التجاريددة  ،التددي تهدددف إل دى تحسددين األداء وتقليددل التكلفددة ،
يشمل المقرر التحديات واإلمكانيات واستخدام شبكة المعلومات بمستوياتها المختلفة  ،المفاهيم
األساسية للتسويق على الشبكات ،النمداذج الخاصدة بداإلعالن وعمليدات البيدع والشدراء  ،طدرق

البحث عدن المنتجدات فدي شدبكات المعلومدات  ،مفهدوم العمدل اإل لكتروندي  ،النمدو التجداري فدي
الشركات  ،أخالقيات العمل التجاري  ،إدارية العالقات وسرية االتصاالت .

نظم  488نظم دعم اتخاذ القرار
نظرة شاملة على دعم اتخاذ القرار  ،تعريف نظم دعم اتخداذ القدرار ،خصدائص نظدم دعدم اتخداذ

القرار ،مثال مختصر لنظام دعم اتخاذ القرار  ،بعض االختالفات بين نظدم المعلومدات اإلداريدة

ونظم دعم اتخاذ القرار ،الدافع لدنظم دعدم اتخداذ القدرار  ،مسدتويات دعدم نظدم اتخداذ القدرار،نظم
دعم القرار المعتادة والخاصة  ،أنشاء نظم دعم اتخاذ القدرار  ،بنداء نظدم دعدم اتخداذ القدرار ،

القائمون ببنداء نظدم دعدم اتخداذ القدرار  ،البنيدة العامدة والمكوندات الرئيسدية لنظدام دعدم اتخداذ
القرار  ،تشغيل وتطوير نظم دعم اتخاذ القرار  ،تطبيق نظام دعم اتخاذ القرار ،اختيار األجهدزة

لنظم دعم اتخاذ القرار ،اختبار البرامج لنظم دعم اتخاذ القرار.

نظم  489شبكات المعلومات
مقدمة ،منا االتصاالت :اختبارات اال تصاالت ،معمارية الشدبكة ،التخطديط للشدبكات ،التخطديط

اإلسدددتراتيجي لشدددبكات المعلومدددات :مرحلدددة الدراسدددة الشددداملة ،مرحلدددة دراسدددة الجددددوى ،مرحلدددة
التحليل ،مرحلة التصميم ،مرحلة التنفيذ ،إدارة التنفيذ ،إدارة الشبكات

 -9مجموعة الموضوعات المختارة
موم  490النظم المتعددة الوسائط
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تعريدددف الوسدددائط المتعدددددة ،األجهدددزة المطلوبدددة للوسدددائط علدددى مسدددتوى الحاسدددبات الشخصدددية

والعددرض عنددد  30إطددار فددي الثانيددة ،فيزيدداء الصددوت ،كددروت الصددوت ،الحدددود العمليددة لكددروت
الصوت ،خلط الصوت ،مدقق الصوت والصورة والحركة.

موم  491أمان المعلومات
مقدمة ،تحديد الهوية والوثدوق منهدا ،قواعدد إعطداء السدلطات ،تصدنيف البياندات ،تشدفير وفدك
تشدددفير البياندددات ،التقنيدددات المختلفدددة للتشدددفير وفدددك التشدددفير ،أندددواع مختلفدددة مدددن الشدددفرات،

خصائص المشفرات الجيدة ،تحليل التشفير ،نظام المفتاح العدام ،نظدام المفتداح المفدرد وتشدفير

البيانات القياسي ،التهديدات ،أهداف األمن والحمايدة ،الحمايدة بواسدطة نظدم قائمدة ،مسدتويات
السرية ،فيروس الحاسب ،الحمايدة مدن الفيدروس ،الخصوصدية وحمايدة البياندات ،تصدميم نظدم
مؤمنة  ،نماذج األمن ،أمن قواعد البيانات ،المعولية والتماميدة ،حمايدة الملفدات والحمايدة ضدد

النسخ ،أمن الحاسبات الشخصية  ،أمن شبكات الحاسبات.

موم  492معالجة األخطاء
حسددابات األخطدداء وطددرق معالجتهددا وتقنياتهددا المختلفددة  ،معالجددة األخطدداء والددنظم الموزعددة
والمتوازيددة ،قيدداس وتحليددل اعتماديددة الددنظم فددي البرمجيددات  ،تحليددل األخطدداء فددي المعماريددات

المختلفة للحاسبات ،تحليل أخطاء نظم التشغيل ،تحليل األخطاء في التطبيقات المختلفة.

موم  493ميكنة المكتبات
النشاط في مجدال المكتبدات ،اإلمدداد بالوثدائق ،سدداد الفدواتير للمدوردين والناشدرين ،السدجالت،
البحددث اإلنتقدددالى ،التصدددنيف  ،الفهرسدددة  ،نظدددم المكتبدددات األيسددديز

 ، CDS-ISISالنوافدددذ،

 ، VTLSودوب سيليس ، LIPIS, DOPISاإلحاطة الجارية  ،اختبار المعلومات  ،الخددمات
البيوجرافية  ،خدمة المراجع.

موم  495التبصير العلمي واإلحصائي
طددرق التبصددير المسددتخدمة لتهي د تبصددير أعمددق وحدس داً لنتددائج قياسددات الظ دواهر الطبيعيددة
وللنمدداذج العلميددة والرياضددية  ،أمثلددة تدريسددية منتقدداة مددن مجدداالت متنوعددة إليضدداح مددا يمكددن

عملددده .اإلحسددداس واإلدراك اإلنسدددانيات ،مقدمدددة لمعمدددل الرسدددم التخطيطدددي ،تمثيدددل المتغيدددرات
الفراغيدددة الزمنيدددة والمتجهدددة ،تمثيدددل البياندددات ثالثيدددة أو فدددوق ثالثيدددة األبعددداد ،طدددرق الرسدددم

التخطيطي الديناميكية ،الحقيقة االفتراضية.
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موم  496التحليل العددي
الطددرق التكراريددة لحددل المعددادالت الخطيددة  ،الطددرق المباشددرة والتكراريددة لحددل الددنظم الخطيددة،

تقريددب الدددوال  ،تحليددل األخطدداء فددي حسددابات التفاضددالت والتكددامالت ،الطددرق التكراريددة لحددل

المعددادالت غيددر الخطيددة  ،المعددادالت الفرقيددة الخطيددة  ،تطبيقددات علددى حددل المعددادالت عديدددة

الحدددود  ،القدوانين الرياضددية للتفاضددل والتكامددل ،المحددل العددددي للمعددادالت التفاضددلية العاديددة،
نطاقات أخطاء التقريب الدائري.

موم  497نظم المعالجة في الزمن الحقيقي
التطبيقات المختلفة فدي الدزمن الحقيقدي ،مقارندة بدين معالجدة البرمجيدات والددوائر اإللكترونيدة،

األعمددال المجدولددة ،اإلمكانيددات المتاحددة والددتحكم والولددوج ،مرونددة الحسددابات ،البرمجيددات ذات
القيود الزمنية ،االتصاالت ونقل البيانات اآلنية ،لغات البرمجة في الزمن الحقيقي.

موم  498تطوير البرمجيات كبيرة األبعاد
التحليل الهندسي للبرمجيات كبيرة األبعاد ،طرق التنفيذ المختلفة ،كيفية اتخاذ القدرار والتنظديم،
تقليدد الحاسدبات فددي دراسدة التحميددل الزائدد ،التحميدل الددديناميكي متعددد المراحددل ،الموائمدة بددين
المستخدمين والبرامج ،البرمجيات الحديثة ،الروابط الديناميكية واألخطار المتعددة.

موم  499التصميم الرقمي المتقدم
طرق التصميمات المتقدمة باستخدام الدوائر ذات البرمجيات المركبة ،لغات البرمجة والتصميم،
المعماريددات المتقدمددة للحاسددبات ،نمذجددة الدددوائر الرقميددة عاليددة الكثافددة  ،اختبددارات التشددغيل

والتقييم للدوائر اإللكترونية الرقمية.

 -10المشروع
مشر  400المشروع
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يسددتطيع الطددالب االختيددار مددن عدددد مددن المشددروعات التددي يقترحهددا أعضدداء هيئددة التدددريس،
والغرض الرئيسي من المشروع هو استطاعت كل طالب أن يجمع كدل مدا قددم لده مدن معلومدات

خالل دراسته في سنة واحدة ليوظفها في تحليل وتصميم وتنفيدذ المشدروع ،ومدن جهدة السدلوك

فإن كدل طالدب سديعمل مدن خدالل مجموعدة متناسدقة مدن الطدالب لتخدرج مشدروعاً متكدامالً بعدد
تقسيمه عليهم ،ويجب أن يتم توثيق النتائج بصورة يستفاد منها مستقبالً.
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تكويد المقررات

الفرقة ()1-4
المجموعة أو القسم ()0-9
مسلسل ()0-9
رمز المجموعة أو القسم

رمز ورقم المجموعة أو القسم
برج
اجح
قوب
نظم
موم

0
مشر مشروع
1
إنس إنسانيات
عمس علوم أساسية 2
حسع حسابات علمية 3
4
علح علوم حاسب
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5
برمجيات حاسب
6
أجهزة حاسب
7
قواعد بيانات
8
نظم معلومات
موضوعات مختارة 9

ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ  :ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ  :ﻋﺎﻡ

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ 1
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺇﻧﺱ 110
ﺇﻧﺱ 113
ﺇﻧﺱ 114
ﻋﻣﺱ 120
ﻋﻣﺱ 125
ﺍﺟﺢ 160

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﻟﻐﺔ ﺃﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ )(1
ﻟﻐﻭﻳﺎﺕ ﺣﺳﺎﺑﻳﺔ
ﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺎﺕ
ﺭﻳﺎﺿﻳﺎﺕ )(1
ﻓﻳﺯﻳﺎء )(1
ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺣﺎﺳﺑﺎﺕ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺎ
ﺗﻣﺭﻳﻥ
ﻧﻅﺭﻱ
2
2
2
4
4
2
4
4

ﻋﻣﻠﻲ
2
4

6/6/18

ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ
40
40
40
115
90
105

ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺳﻧﺔ ﺷﻔﻭﻱ
10
10
10
15
20
10
25
10
15

ﻋﻣﻠﻲ
25
20

ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ
2
2
2
3
3
3

50
50
50
150
150
150

Course No.

Course Title
)English Language (1
Computational Linguistics
Humanities
)Mathimatics (1
)Physics (1
Introduction to Computers

30

HUM 110
HUM 113
HUM 114
BSC 120
BSC 125
CHW 160

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ 600

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺇﻧﺱ 111
ﺇﻧﺱ 115
ﻋﻣﺱ 121
ﻋﻣﺱ 126
ﻋﻣﺱ 127
ﺑﺭﺡ 150

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﻟﻐﺔ ﺃﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ )(2
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻣﺎﻝ
ﺭﻳﺎﺿﻳﺎﺕ )(2
ﻓﻳﺯﻳﺎء )(2
ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎﺕ
ﺃﺳﺎﺳﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﺔ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺎ
ﺗﻣﺭﻳﻥ
ﻧﻅﺭﻱ
2
2
3
3
2
3
2
3
4
6/7/17

ﻋﻣﻠﻲ
2
2
2

ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ
40
40
95
75
75
90
30

ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺳﻧﺔ ﺷﻔﻭﻱ
10
10
10
20
10
20
10
20
10
10

ﻋﻣﻠﻲ
20
20
15

ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ
2
2
3
3
3
3

50
50
125
125
125
125

Course No.

Course Title
)English Language (2
Business Organization
)Mathimatics (2
)Physics (2
Electronics
Fundamentals of Structured Prog

HUM 111
HUM 115
BSC 121
BSC 126
BSC 127
CSW 150

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ 600

ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ  :ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ  :ﻋﺎﻡ

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ 2
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ

ﺇﻧﺱ 212
ﻋﻣﺱ 222
ﻗﻭﺏ 270
ﺍﺟﺢ 261
ﺣﺳﻊ 223
ﻧﻅﻡ 280

ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﺭﻳﺎﺿﻳﺎﺕ )(3
ﻫﻳﺎﻛﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﻲ
ﺍﻻﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺣﺻﺎء
ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺎ
ﺗﻣﺭﻳﻥ
ﻧﻅﺭﻱ
1
2
3
4
3
3
2
2
3

ﻋﻣﻠﻲ
2
3
2

7/6/17

ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ
40
95
65
75
75
65

ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺳﻧﺔ ﺷﻔﻭﻱ
10
10
20
10
10
10
20
10
15
10
10

ﻋﻣﻠﻲ
15
20
15

ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ
2
3
3
3
3
3

50
125
100
125
100
100

Course No.

Course Title
Report Writing
)Mathematics (3
Data Structures
Logic Design
Probability and Statistics
Introduction to Information Systems

30

HUM 212
BSC 222
DBA 270
CHW 261
SCC 223
INF 280

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ 600

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺍﻧﺱ 216
ﻋﻣﺱ 228
ﻗﻭﺏ 271
ﺣﺳﻊ 234
ﺑﺭﺡ 251
ﺣﺳﺢ 213

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﻬﻧﻪ ﻭﺷﺭﻋﻳﺗﻬﺎ
ﺭﻳﺎﺿﻳﺎﺕ )(4
ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ
ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺇﺣﺻﺎﺋﻲ ﻭﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺗﻪ
ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻪ ﺍﻟﺷﻳﺋﻳﻪ
ﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺎ
ﺗﻣﺭﻳﻥ
ﻧﻅﺭﻱ
2
3
4
3
2
3
3
2
3
5/7/18

ﻋﻣﻠﻲ
2
3
-

ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ
40
95
65
75
90
75
30

ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺳﻧﺔ ﺷﻔﻭﻱ
10
10
20
10
10
10
15
10
10
10
15

ﻋﻣﻠﻲ
15
15
-

ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ
2
3
3
3
3
3

50
125
100
100
125
100

Course No.

Course Title
Professional Ethics & Legal Aspects
)Mathematics (4
File Organization
Statistical Analysis & Applications
Object Oriented Programming
Operations Research

HUM 216
BSC 228
DBA 271
SCC 234
CSW 251
SCC 231

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ 600

ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ  :ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ  :ﻋﺎﻡ

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ 3
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﻋﻠﺢ 341
ﺣﺳﻊ 322
ﺑﺭﺡ 352
ﻋﻠﺢ 340
ﺑﺭﺡ 354
ﺑﺭﺡ 353

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﺭﻳﺔ ﻭﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻷﻟﻳﺎﺕ
ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﻳﺔ
ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻭﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﺧﻭﺍﺭﺯﻣﻳﺎﺕ
ﻫﻧﺩﺳﺔ ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺎﺕ
ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻊ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺎ
ﺗﻣﺭﻳﻥ
ﻧﻅﺭﻱ
2
3
2
3
3
3
3
3

ﻋﻣﻠﻲ
2
2
2
2

8/4/18

ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ
80
75
65
65
65
65

ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺳﻧﺔ ﺷﻔﻭﻱ
10
10
10
15
10
10
10
10
10
10
10
10

ﻋﻣﻠﻲ
15
15
15
15

ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ
3
3
3
3
3
3

100
100
100
100
100
100

Course No.

Course Title
Formal Languages & Automata
Numerical Computing Methods
Logic Programming
Analysis and Design of Algorithms
Software Engineering
Assembly Language

30

CSC 341
SCC 332
CSW 352
CSC 340
CSW 354
CSW 353

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ 600

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ

ﻧﻅﻡ 381
ﺑﺭﺡ 355
ﻗﻭﺏ 372
ﻋﻠﺢ 343
ﺣﺳﻊ 342
ﺍﺟﺢ 362

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻭﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻅﻡ
ﻧﻅﻡ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻧﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺫﻛﺎء ﺍﻻﺻﻁﻧﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳﺏ
ﺑﻧﺎء ﻭﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺎﺕ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺎ
ﺗﻣﺭﻳﻥ
ﻧﻅﺭﻱ
2
3
3
3
3
3
3
10/2/18

ﻋﻣﻠﻲ
2
2
2
2
2

ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ
75
65
65
65
65
65
30

ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺳﻧﺔ ﺷﻔﻭﻱ
10
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ﻋﻣﻠﻲ
15
15
15
15
15

ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ
3
3
3
3
3
3

100
100
100
100
100
100

Course No.

Course Title
Systems Analysis and Design
Operating Systems
Database Management Systems
Artificial Intelligence
Computer Graphics
Computer Arch. & Organization

INF 381
CSW 355
DBA 372
CSC 343
SCC 342
CHW 362

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ 600

ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ  :ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ  :ﻋﻠﻭﻡ ﺣﺎﺳﺏ

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ 4
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺣﺳﻊ 430
ﺑﺭﺡ 456
ﻋﻠﺢ 447
ﺍﺟﺢ 465
4XX
ﻣﺷﺭ 400

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺍﻟﻧﻣﺫﺟﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ
ﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﻣﺗﺭﺟﻣﺎﺕ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﺻﻭﺭ
ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺎﺕ
ﻣﻘﺭﺭ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭﻱ )(1
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺎ
ﺗﻣﺭﻳﻥ
ﻧﻅﺭﻱ
3
2
3
3
3
3
1
-

ﻋﻣﻠﻲ
2
2
2
2
4

12/3/15

ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ
75
75
65
65
65
-

ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺳﻧﺔ ﺷﻔﻭﻱ
10
15
10
15
10
10
10
10
10
10
50

ﻋﻣﻠﻲ
15
15
15
-

ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ
3
3
3
3
3
-

100
100
100
100
100
-

Course No.

Course Title
Modeling & Simulation
Compiler Theory
Image Proccessing
Computer Networks
Selected Topics
Project

30

SCC 430
CSW 456
CSC 447
CHW 465
4XX
PRO 400

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ 500

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ

ﺣﺳﻊ 433
ﻋﻠﺢ 445
ﻋﻠﺢ 448
ﺍﺟﺢ 464
4XX
ﻣﺷﺭ 400

ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺻﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ
ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺎﺕ
ﻣﻘﺭﺭ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭﻱ )(2
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺎ
ﺗﻣﺭﻳﻥ
ﻧﻅﺭﻱ
2
3
3
2
3
2
3
3
1
0
8/7/15

ﻋﻣﻠﻲ
2
2
4

ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ
75
65
75
80
65
30

ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺳﻧﺔ ﺷﻔﻭﻱ
10
15
10
10
10
15
10
10
10
10
100
50

ﻋﻣﻠﻲ
15
15
-

ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ
3
3
3
3
3
-

100
100
100
100
100
200

Course No.

Course Title
Theory of Computation
Neural Networks
Distributed Computing
Computer Security Methods
Selected Topics
Project

SCC 433
CSC 445
CSC 448
CHW 464
4XX
PRO 400

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ 700

ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ  :ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ  :ﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ 5
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺍﻧﺱ 417
ﻧﻅﻡ484
ﻧﻅﻡ482
ﻧﻅﻡ487
4XX
ﻣﺷﺭ 400

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺇﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ
ﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻫﻧﺩﺳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
ﻣﻘﺭﺭ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭﻱ )(1
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺎ
ﺗﻣﺭﻳﻥ
ﻧﻅﺭﻱ
3
3
4
1
3
3
1
-

ﻋﻣﻠﻲ
2
2
2
2
4

12/2/16

ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ
80
65
65
65
65
-

ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺳﻧﺔ ﺷﻔﻭﻱ
20
10
10
10
10
10
10
10
10
50

ﻋﻣﻠﻲ
15
15
15
15
-

ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ
3
3
3
3
3
-

100
100
100
100
100
-

Course No.

Course Title
Economics for S/W Development
Management Information Systems
Information Engineering
Electronic Commerce
Selected Topics
Project

30

HUM 417
INF 484
INF 482
INF 487
4XX
Pro 400

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ 500

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﻧﻅﻡ 486
ﻧﻅﻡ 485
ﻧﻅﻡ 483
ﻧﻅﻡ 488
4XX
ﻣﺷﺭ 400

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻛﻭﺍﺭﺙ
ﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ
ﻧﻅﻡ ﻣﻳﻛﻧﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﻲ
ﻧﻅﻡ ﺩﻋﻡ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻣﻘﺭﺭ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭﻱ )(2
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺎ
ﺗﻣﺭﻳﻥ
ﻧﻅﺭﻱ
3
4
3
4
3
1
12/1/17

ﻋﻣﻠﻲ
2
2
2
2
4

ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ
65
65
65
80
65
30

ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺳﻧﺔ ﺷﻔﻭﻱ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
50

ﻋﻣﻠﻲ
15
15
15
15
-

ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ
3
3
3
3
3
-

100
100
100
100
100
200

Course No.

Course Title
Crisis Manag. & Disaster Recovery
Geographical Information Systems
Office Automation Systems
Decision Support Systems
Selected Topics
Project

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ 700

INF 486
INF 485
INF 483
INF 488
4XX
Pro 400

ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ  :ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ  :ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ 6
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺣﺳﻊ 434
ﺣﺳﻊ 430
ﺣﺳﻊ 435
ﺣﺳﻊ 436
4XX
ﻣﺷﺭ 400

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺩﺍء
ﺍﻟﻧﻣﺫﺟﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ
ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ
ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﻣﻘﺭﺭ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭﻱ )(1
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺎ
ﺗﻣﺭﻳﻥ
ﻧﻅﺭﻱ
2
3
3
3
2
3
3
1
-

ﻋﻣﻠﻲ
2
2
2
4

10/5/15

ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ
75
65
65
75
65
-

ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺳﻧﺔ ﺷﻔﻭﻱ
10
15
10
10
10
10
10
15
10
10
50

ﻋﻣﻠﻲ
15
15
15
-

ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ
3
3
3
3
3
-

100
100
100
100
100
-

Course No.

Course Title
High Performance Computing
Modeling and Simulation
Mathematical Programming
Finite Element Methods
Selected Topics
Project

30

SCC 434
SCC 430
SCC 435
SCC 436
4XX
Pro 400

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ 500

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﻋﻠﺢ 448
ﺣﺳﻊ 437
ﺣﺳﻊ 433
ﺣﺳﻊ 438
4XX
ﻣﺷﺭ 400

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ
ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﻳﺔ
ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻛﻭﻧﻳﺔ
ﻣﻘﺭﺭ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭﻱ )(2
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺎ
ﺗﻣﺭﻳﻥ
ﻧﻅﺭﻱ
2
3
3
2
4
2
3
1
10/5/15

ﻋﻣﻠﻲ
2
2
2
4

ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ
75
65
75
65
65
30

ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺳﻧﺔ ﺷﻔﻭﻱ
10
15
10
10
10
15
10
10
10
10
100
50

ﻋﻣﻠﻲ
15
15
15
-

ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ
3
3
3
3
3
-

100
100
100
100
100
200

Course No.

Course Title
Distributed Computing
Computational Geometry
Theory of Computation
Comp. Envir. & Global Changes
Selected Topics
Project

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ 700

CSC 448
SCC 437
SCC 433
SCC 438
4XX
Pro 400

ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ  :ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ  :ﻧﻅﻡ ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺎﺕ

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ 7
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺍﺟﺢ 460
ﺍﺟﺢ 465
ﺍﺟﺢ 467
ﺍﺟﺢ 468
4XX
ﻣﺷﺭ 400

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺍﻟﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺞ
ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﻟﻼﺷﺎﺭﺍﺕ
ﺗﺭﺍﺳﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻣﻘﺭﺭ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭﻱ )(1
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺎ
ﺗﻣﺭﻳﻥ
ﻧﻅﺭﻱ
3
3
2
3
3
3
1
-

ﻋﻣﻠﻲ
2
2
2
2
4

12/3/15

ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ
65
65
75
65
65
-

ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺳﻧﺔ ﺷﻔﻭﻱ
10
10
10
10
25
10
10
10
10
50

ﻋﻣﻠﻲ
15
15
15
15
-

ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ
3
3
3
3
3
-

100
100
100
100
100
-

Course No.

Course Title
Microproccessor-based Systems
Computer Networks
Digital Signal Proccessing
Data Communications
Selected Topics
Project

30

CHW 460
CHW 465
CHW 467
CHW 468
4XX
Pro 400

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ 500

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺍﺟﺢ 461
ﺍﺟﺢ 464
ﺍﺟﺢ 466
ﺍﺟﺢ 469
4XX
ﻣﺷﺭ 400

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺍﻟﻣﻌﻣﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺯﻳﺔ
ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺎﺕ
ﺗﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺎﺕ ﻭﻁﺭﻓﻳﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﺩﻣﺟﺔ
ﻣﻘﺭﺭ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭﻱ )(2
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺎ
ﺗﻣﺭﻳﻥ
ﻧﻅﺭﻱ
3
2
3
3
3
3
1
0
12/3/15

ﻋﻣﻠﻲ
2
2
2
2
4

ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ
65
75
65
65
65
30

ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺳﻧﺔ ﺷﻔﻭﻱ
10
10
25
10
10
10
10
10
10
100
50

ﻋﻣﻠﻲ
15
15
15
15
-

ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ
3
3
3
3
3
-

100
100
100
100
100
200

Course No.

Course Title
Parallel Architicture
Computer Security Techniques
Computer Peripherals & Interf.
Embedded Systems
Selected Topics
Project

CHW 461
CHW 464
CHW 466
CHW 469
4XX
Pro 400

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ 700

