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 Computer Basicsسوب توصيف مادة : أساسيات الحا .1
   CS100رمز المادة:  

 المتطلبات السابقة: ال يوجد
 1رقم الفصل :

 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3عدد الوحدات :
 مادة اجبارية الصفة:

 -االعداد  نظم - تعريف الحاسوب ومكوناته وأنواعه  -اجيال الحاسوب وتصنيفاتها  -تاريخ الحاسوب ونشأته  
ر تطبيقات الجب  -تمثيل البيانات داخل وحدة الذاكرة ووحدات قياس السعة -رة حياة البيانات دو   -دورة اآللة 
  -انواع الشبكات   -مبادئ شبكات الحاسوب  -التعريف بالخوارزميات والمخططات االنسيابية    -البولوني 

 -هياكل البيانات  -انات قواعد البي –الفيروسات   -مقدمة عن ) امن المعلومات   -عناصر شبكات الحاسوب 
 التنقيب عن البيانات و نبذة عن نظم االتصاالت وانواعها( .  -الذكاء االصطناعي 

 
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 
 computer applicationsتوصيف مادة : تطبيقات الحاسوب   .2

   CS200رمز المادة :  
 المتطلبات السابقة: ال يوجد

 2رقم الفصل :
 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3 عدد الوحدات :

 الصفة: مادة اجبارية
تعرف علي ال -المعرفة العامة بماهية الحاسبات وإمكانياتها واستخداماتها و القدرة على استخدام برمجيات الحاسب 

تدريب  الحصول على المعارف و -كيفية التعامل معه واستخداماته في التطبيقات االخري الويندوز واهم اصدارته و 
عرف على الت -الطالب وتنمية قدراته ومهاراته فى مجاالت تطبيقات الحاسب المكتبية )ميكروسوفت اوفيس ( 

رائح والعروض التعرف على برنامج إعداد الش - Microsoft Wordبرنامج معالجة النصوص  والنشر المكتبي 
 -  Microsoft Excelالتعرف على برنامج الجداول االلكترونية   - Microsoft PowerPointالتقديمية 

 التعرف على متصفحات االنترنت . -التعرف على استخدام البريد االلكتروني 
 Programming in Visual Basicتوصيف مادة : البرمجة بلغة فيجوال بيسك  .3

  CS205رمز المادة:   



 

 CS100المتطلبات السابقة: 
 2رقم الفصل :

 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3عدد الوحدات : 
 الصفة: مادة اجبارية

غيرات والتعريف بتراكيب و جمل اللغة من مت -بلغة فيجول بيسك  المعرفة التامة بالعناصر األساسية فى البرمجة
 Formsتصميم النماذج   -الدوال-المصفوفات  -التكرار  -التفرع  –وثوابت ، والجمل الرياضية والمنطقية 

الكائنات و قواعد بيانات فيجول  -  أدوات التحكم: اإلطار، العنوان، الصناديق وتراكيب أخرى  -وضبط الخصائص
م كيفية بناء تعل -بناء عناصر مرئية مثل النوافذ، القوائم، الجداول، االطارات، االزرار بانواعها المختلفة   -يسك ب

ت تتبع أخطاء وق  -استخدام المكتبات البرمجية   -( والربط مع قواعد البيانات GUIواجهات المستخدم الرسومية )
 ى استخدام تطبيقات عملية مبسطة وتصميم واجهات المستخدم.التدريب العملي عل –التشغيل واألخطاء الشائعة 

---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 

 Logical designتوصيف مادة : التصميم المنطقي   .4
  CS300رمز المادة:   

 CS100المتطلبات السابقة: 
 3م الفصل :رق

 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3 عدد الوحدات :
 الصفة: مادة اجبارية

تمثيل البيانات الرقمية، نظام الترقيم الثنائي، نظام األرقام السالبة و المتممة الثنائية، تمثيل األرقام ذات الفاصلة 
مخططات   -ية وطرق تبسيطهاالصيغ المنطق  -البوابات المنطقية - الجبر البوليني   - الثابتة والمتحركة

ئر الدوا -المجمعات والمفككات  -مضروب المجاميع  -مجموع المضاريب -استخدام الجدول للتبسيط - كارنوف 
 العدادات.  -المسجالت -التتابعية والتركيبية 

---------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

  Programming in C توصيف مادة : البرمجة بلغة السي بلس بلس ++ .5
  CS304رمز المادة:   

 CS100+ CS 205المتطلبات السابقة: 
 3رقم الفصل :



 

 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3 دد الوحدات :ع
 الصفة: مادة اجبارية

ومزاياها ، والمتغيرات وأنواع البيانات األساسية، التعابير الحسابية والمنطقية والدوال ++C مفاهيم البرمجة بلغة
 -ها و أنواعالمصفوفات  -جمل التحكم والتكرار  –جمل االدخال واالخراج والتخصيص والجمل المركبة  –الجاهزة 
تطبيقات  -والمؤشرات، والملفات  -والتوريث  -ودوال اإلنشاء والهدم  -واألصناف والكينونات -التراكيب  -الدوال 

 .برمجة عملية لتطبيق مفاهيم اللغة
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 
 Information Technologyتوصيف مادة : تكنولوجيا المعلومات  .6

   CS400رمز المادة:  
 CS100+ CS 200المتطلبات السابقة: 

 4رقم الفصل :
 وحدات دراسية  3عدد الوحدات : 

 الصفة: مادة اجبارية
لمعلومات ناسبة لمشاكل تقنية ايقدم هذا المقرر المفاهيم األساسية لتقنية المعلومات و البرمجيات إليجاد الحلول الم

لومات مراحل تطور تكنولوجيا المع  -البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات   -تطور نظام المعلومات ومفاهيمه   -
ئة بي -اهم التقنيات الحديثة لنظم المعلومات  -تعرف نظام البرمجيات  -معمارية تكنولوجيا المعلومات -

 الحواسيب الحديثة.
 

 

 Databases 1                1مادة : قواعد البيانات توصيف  .7
   CS404رمز المادة:  

 CS100+ CS 304المتطلبات السابقة: 
 4رقم الفصل :

 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3عدد الوحدات : 
 الصفة: مادة اجبارية

ة نظم إدارة مفاهيم ومعماري -المفاهيم األساسية الالزمة لتصميم واستخدام وتطبيق نظم قواعد البيانات وتطبيقاته
ى التعرف عل -التقارير  -النماذج   -االستعالم    -الجداول -كيفية انشاء قاعدة بيانات  -قواعد البيانات 

-أنواع قواعد البيانات )الهرمية -العالقات و انواعها وكيفية استخدامها لربط الجداول داخل قاعدة البيانات 



 

قواعد سالمة قاعدة البيانات العالئقية، االستعالمات، التطبيع  -البيانات العالئقيةنموذج   -العالئقية(-الشبكية
 والتبعية الوظيفية. 

---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 

 Internet skillsتوصيف مادة : مهارات االنترنت   .8
   CS405ز المادة: رم

 CS200+ CS100المتطلبات السابقة: 
 4رقم الفصل :

 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3عدد الوحدات : 
 الصفة: مادة اجبارية

التقنيات الناشئة على الشبكة العنكبوتية )الويب(. مقدمة لإلنترنت والتطبيقات القائمة على اإلنترنت والويب  دراسة
المواضيع تاريخ اإلنترنت، والبحوث على شبكة اإلنترنت وموارد المعلومات. التعرف عل الحديثة وخدماتها، وتشمل 

تقنيات الويب الحديثة والخدمات ونماذج األعمال في الشبكات الثابتة والنقالة. مقدمة الساسيات صفحات الويب 
الويب الديناميكية ولغة (,األنماط التعاقبية, تصميم صفحات XHTML),(HTMLاألساسية لغات الرمجة والترميز )

 برمجة جافا سكريبت ، وتعلم المحتوى الديناميكي للحصول على تنفيذ في صفحات ويب 
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 
 Computer Architectureتوصيف مادة : معمارية الحاسوب   .9

 CS407رمز المادة:  
 CS300المتطلبات السابقة: 

 4رقم الفصل :
 وحدات دراسية   3 عدد الوحدات :

 الصفة: مادة اجبارية
بنية  -التركيب االساسي لوحدة المعالجة المركزية-الحاسوب الميكروي -البنية االساسية للحاسوب-نظام الحاسوب 

عمليات  -متداخلةالذاكرة ال-الذاكرة االفتراضية -التصفيح  –التقطيع  -ةالتعليمات ودورة تنفيد التعليمة ادارة الذاكر 
 -تنظيم عمليات االدخال و االخراج -المعالجة المتوازية -االتظمة متعددة المعالجة -معالج خط االنابيب  -النسخ

 المقاطعات.-النقالت 
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 



 

 
  Data structuresتوصيف مادة : هياكل وتراكيب البيانات    .11

 CS500رمز المادة:  
 CS 304المتطلبات السابقة: 

 5رقم الفصل :
 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3 عدد الوحدات :

 الصفة: مادة اجبارية
 -ت أنواع البيانا -البيانات  -ات تراكيب وهياكل البيانات مثل :يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بأساسي

هياكل  -القوائم المترابطة  -الطوابير وتطبيقاته  -المكدس وتطبيقاته  -المؤشرات  -السجالت  -المصفوفات 
 -جرة شالبيانات المتشعبة الغير خطية مثل  الشجرة وأنواع المرور بها وخوارزميات البناء والحذف والبحث في ال

 خوارزميات الترتيب والفرز. -خوارزميات البحث 
 

 Databases 2        2توصيف مادة : قواعد البيانات   .11
 CS504رمز المادة:  

 CS404المتطلبات السابقة: 
 5رقم الفصل :

 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3 عدد الوحدات :
 الصفة: مادة اجبارية

: تعريف البيانات، االستفسارات، جمل SQLاالستفسار الهيكلية لغة  -بنية قاعدة البيانات العالئقية 
في إنجاز العمليات على  SQL استخدام عبارات -التعديل، جمل التعامل و جهات النظر في هذه اللغة

مقدمة حول قواعد البيانات  -تصميم قواعد البيانات: االعتماد الوظيفي، األشكال الموحدة - العالقات
استخدام  واحدة من نظم قاعدة بيانات الشهيرة   -SQLملية متعددة تتعلق بقواعد بيانات الشيئية. مواضيع ع

 إلعطاء الطالب الخبرة الالزمة 
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 
 Assembly languageتوصيف مادة : لغة التجميع   .12

 CS505رمز المادة:  
 CS304المتطلبات السابقة: 



 

 5رقم الفصل :
 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3 عدد الوحدات :

 الصفة: مادة اجبارية
ت التعليمات والتوجيها –المسجالت المختلفة داخل المعالجات  –مراجعة عن تركيب جهاز الحاسوب والبرمجيات 

وحدة  – 0808التركيبة البنائية للمعالج  -الماكرو  –البرامج الفرعية  -التجميعكتابة البرامج وترجمتها في لغة  –
 0808لغة التجميع للمعالج  - BIU Bus Interface Unit وحدة النقل - Execution Unit EU التنفيذ

 والبرمجة بها . 
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 
 Programming in Javaتوصيف مادة : البرمجة بلغة الجافا    .13

 CS506رمز المادة:  
 CS 304+ CS 407المتطلبات السابقة: 

 5رقم الفصل :
 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3 عدد الوحدات :

 الصفة: مادة اجبارية
تكرار جمل التحكم وال –اساسيات التركيب البرمجي بلغة الجافا   - اصدرات لغة الجافا –مقدمة عن لغات البرمجة 

افا مقومات ج -مفهوم االهداف واالوصاف والكينونات والتوارث  –المصفوفات والدوال والملفات بلغة الجافا  –
 ,lang, util, ioاستخدام ووظائف الرزم المتوفرة، ) -)الواجهات واالستثناءات والرزم والتزامن واسترجاع الذاكرة(

networking awt, swing )- ( برمجيات الخوادمApplets)- GUI  .وتطبيقات متنوعة في لغة الجافا 
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------  
 Computer Networksتوصيف مادة : شبكات الحاسوب   .14

 CS600رمز المادة:  
 CS500المتطلبات السابقة: 

 6رقم الفصل :
 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3 عدد الوحدات :

 الصفة: مادة اجبارية



 

مقدمة عن الشبكات الحاسوبية وتاريخ نشأت الشبكات , تعريف شبكات الحاسب اآللي، األهداف والتطبيقات. أنواع 
و طبقات  OSIتعريف نظام  -ل البروتوكوالت وأاقسامها . مبادئ عمWANو LAN ،MANشبكات الحاسب: 

ISO -  بروتوكوالتTCP/IP  االيثرنت القياسي  -و طبقاتهاIEEE 802.3  أسس نقل البيانات: النقل ,
 Switchوالتبديل HUB،  مقارنة استعمال أجهزة اتصال مختلفة )مثل: LANالمتزامن وغير المتزامن، بروتوكوالت 

(. شبكة االنترنت نشأتها وتطورها  والخدمات التي تقدمها , امن gatewaysالبوابات و  Routerوالموجه 
   المعلومات وسرية البيانات في الشبكات

---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 

  Compilersتوصيف مادة : تراكيب المترجمات   .15
 CS602رمز المادة:  

 CS504المتطلبات السابقة: 
 6رقم الفصل : 

 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3 عدد الوحدات :
 الصفة: مادة اجبارية

التحليل  -اللغة والقواعد  –كيفية بنية المترجم  -مفاهيم أساسية، ومكونات المترجمات والمفسرات ، اطوار المترجم 
بنية ملف -التحليل الداللي في عملية الترجمة -التحليل القواعدي في عملية الترجمة  -ترجمة المفرادي في عملية ال

،  LL, LR, and LALR التحليل المعجمي، وجداول الرموز، وطرق اإلعراب -توصيف القواعد الصرفية 
وليد الشفرة فرة الوسطية، وتومعالجة األخطاء، والترجمة النحوية، وتدقيق األنواع، وتنظيم شفرة التنفيذ، وتوليد الش

 النهائية وتحسينها. بناء مشروع المترجم  و مشروعات برمجة في اإلعراب المبني على قواعد معينة.
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 
 Software Engineeringتوصيف مادة : هندسة البرمجيات   .16

 CS700رمز المادة:  
 CS500+CS506المتطلبات السابقة: 

 7رقم الفصل : 
 وحدات دراسية   3 عدد الوحدات :

 الصفة: مادة اجبارية



 

 -تعريف البرمجيات ومكونات نظام البرمجيات  -مكونات نظام الحاسوب  -مقدمة عن هندسة البرمجيات  
البرمجيات، من التخطيط األولي إلى التنفيذ والصيانة. تصميم وإنتاج واختبار  الطرق و مراحل دورة حياة تطوير

مرحلة  -مخطط انسياب البيانات  -عناصر النموذج التحليلي   -تحديد وتحليل المتطلبات   -برامج جيدة التنظيم 
اسية مفاهيم االسال -مبادئ التصميم  -العالقة بين نموذج التصميم والتحليل  -نموذج التصميم  -التصميم 
ار تقنيات اختب -قابلية االختبار.  -مرحلة االختبار -مرحلة كتابة البرنامج  -طرق التصميم  -للتصميم 

 البرمجيات.
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 
 Systems Analysis and Designيم النظم توصيف مادة : تحليل وتصم  .17

 CS706رمز المادة:  
 CS504المتطلبات السابقة: 

 7رقم الفصل : 
 وحدات دراسية  3 عدد الوحدات :

 الصفة: مادة اجبارية
 -التركيب العام للنظام  -أنواع االنظمة   -خصائص النظام   -مفهوم وتعريف النظم  -النظرية العامة للنظم. 

 - التحليل -دورة حياة وإعداد النظام :مرحلة الدراسة  -خصائص محلل النظام  -م ودور محلل النظام تحليل النظ
المشروع مع تكليف الطلبة باعداد مشاريع  تخطيط -أدوات تحليل النظم  -التطوير -التنفيذ واالختبار   -التصميم

 إلعطاءهم الخبرة الالزمة في مجال تحليل وتصميم النظم.
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 
 Artificial Intelligenceتوصيف مادة : ذكاء اصطناعي   .18

 CS708رمز المادة:  
 CS602+CS506المتطلبات السابقة: 

 7رقم الفصل : 
 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3 عدد الوحدات :

 الصفة: مادة اجبارية
إمكانيات و دوافع للذكاء االصطناعي ومقارنة بين ذكاء  -مقدمة عن مفهوم الذكــاء االصطناعي وفروعه وبدايته  

غات ل -النظم الخبيرة  -اكتساب المعرفة   -أساليب البحث  -طرق البرمجة وبرهنتها  -اإلنسان وذكاء اآللة 



 

الشبكة العصبية الطبيعية واالصطناعية  -ات األخرى وكيفية استخدامها الذكاء االصطناعي ومقارنتها مع اللغ
معالجة اللغات  -الرجل اآللي واستخداماته  -نماذج الشبكات العصبية  -وكيفية تطبيقها وتمثيلها واستخداماتها  

يب عملي التعريف بأنواع لغات برمجة الذكاء اإلصطناعي ,  تدر  -( Machine Learningتعلم اآللة)-الحية 
 على لغة برمجة مختارة للذكاء االصطناعي.

 
 
 

 Operating Systemsتوصيف مادة : نظم التشغيل   .19
 CS800رمز المادة:  

 CS700المتطلبات السابقة: 
 8رقم الفصل :

 وحدات دراسية  3 عدد الوحدات :
 الصفة: مادة اجبارية

وظائف ومهام أنظمة التشغيل  -شغيلأنواع وخصائص نظم الت -مقدمة ألسس نظم تشغيل الحاسب اآللي
 -معالجوجدولة ال -إدارة الذاكرة، والّذاكرة الّظاهرّية -العمليات -تصميم وبناء واستخدام نظم التشغيل -االساسية

كما  -والعمليات المتزامنة   -ونظم اإلدخال واإلخراج، ووسائط الّتخزين الكبيرة  -إدارة نظم الملفات وأنظمة القرص
تطبيقات حقيقية لنظم التشغيل في إدارة المصادر )المعالجات،  -رنة بين نظامي تشغيل على األقل تتم المقا

 الجدولة، الذاكرة، وسائط اإلدخال/و اإلخراج، الملفات(
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 
 

 Multimediaف مادة : وسائط متعددة توصي  .21
 CS804رمز المادة:  

 CS702المتطلبات السابقة: 
 8رقم الفصل :

 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3عدد الوحدات : 
 الصفة: مادة اجبارية



 

عناصر الوسائط المتعددة )الحركة ، الصوت،   -مفهوم الوسائط المتعددة ومزاياها وأثارها في الحياة اليومية  
ن كيفية عمل برامج الوسائط المتعددة والتحويل بي  -برمجيات الوسائط المتعددة -ورة، النص، أفالم فيديو( الص

عتاد ومتطلبات وتجهيزات تشغيل الوسائط المتعددة مثل التعريف بوسائل تخزين  -البيانات إلى ملفات حاسوبية 
أجهزة ووسائل إدخال  -عملها وكيفية  Disks CD-ROM, DVD,CD-R/W, Hard -الوسائط المتعددة 

 Virtualالتعريف ببرامج الحقيقة االفتراضية   -وإخراج ملفات الوسائط المتعددة أنواعها وكيفية عملها 
Reality تدريب عملي على إنتاج وتصميم ملفات الوسائط المتعددة، واستخدامها في التطبيقات  -واستخداماتها
 التعليمية.

---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 

 
 Web programmingتوصيف مادة : برمجة مواقع االنترنت   .21

 CS806رمز المادة:  
 CS405+CS706المتطلبات السابقة: 

 8رقم الفصل :
 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3عدد الوحدات : 
 اريةالصفة: مادة اجب

مقدمة إلى االنترنت و دراسة تفصيلية ألساليب وتقنيات لبناء مواقع انترنت تابثة و تفاعلية. أساسيات لغة  
HTML -  )التنسيق في لغةHTML األلوانColors  )الصور وصفحات الويب و الروابط -وأنماط الخطوط
Links -  أوراق األنماط المتعاقبة   -النماذج  -االطارات  -القوائم -الجداول -الصوت والفيديو

CSS(Cascading Style Sheets )-  مدخل الى لغةJava Script   وPHP -   جمل التحكم في لغة
Java Script .مع وجود تطبيقات برمجة عملية لتطبيق مفاهيم اللغة . 

---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 

 
 Graduation Projectتوصيف مادة : مشروع التخرج   .22

 CS 809رمز المادة:  
 وحدة دراسية 124+ مناهج البحث العلمي+انجاز عدد  CS706المتطلبات السابقة: 

 8رقم الفصل :



 

  3عدد الوحدات :
 الصفة: مادة اجبارية

جوهري تحت إشراف عضو هيئة تدريس. يقوم الطالب مسبقا  تتيح هذه المادة للطالب فرصة إعداد مشروع تخرج
بإعداد مقترح للمشروع يوضح فيه ملخص وأهداف المشروع ومتطلبات بناء المشروع، ثم يقوم بتنفيذ خطوات 
المشروع بعد الموافقة عليه من القسم على مدي فصلين دراسيين. كما ينبغي أن يكون مشروع التخرج تطوير 

دراسة مسألة حاسوبية ثم يعد الطالب تقريرا مفصال عن المشروع ويناقش من قبل لجنة يحددها  برمجية واقعية أو
 القسم.

 وحدات معتمدة( 6المواد التخصصية االختيارية يختار القسم علي االقل مادتين )ثانيا: 
رمز  اسم المقرر ر.م

 -متطلبات المقرر الوحدات المقرر
 الصفة االسبقية

  OOPنحو الهدف  البرمجة الموجهة .1
Object-oriented programming 

CS606 3 CS506  تم تنزيلها-اختياري 

 تم تنزيلها -اختياري  Computer Graphics CS702 3 CS602الرسم بالحاسوب  .2
 اختياري  VB.Net CS305 3 CS205 فيجوال بيسك دوت نت .3
 ي اختيار  Neural networks CS810 3 CS708الشبكات العصبية  .4
 اختياري  Simulation System CS509 3 CS400النمدجة والمحاكاة  .5
 اختياري  Data mining CS709 3 CS708التنقيب عن البيانات  .6
 اختياري  Discrete structures CS207 3 CS100 تراكيب منفصلة .7
 اختياري  MATLAB CS408 3 CS304الماتالب  .8

.9 
 متقدم -IIهياكل البيانات والخوارزميات 

Advanced data structures and 
algorithms 

CS608 3 
CS500  اختياري 

 
 

 Discrete structuresتوصيف مادة : تراكيب منفصلة  .1
 CS207رمز المادة:  

 CS100المتطلبات السابقة: 
 2رقم الفصل : 

 وحدات دراسية  3 عدد الوحدات :



 

 الصفة: مادة اختيارية
اكيب المنفصلة(. تهيئة طالب علم الحاسوب باألسس الرياضية المتينة التي يحتاج الهدف من دراسة مقرر )التر 

إليها عند دراسة بعض مواد علم الحاسوب بطريقة رياضية منطقية ويغطي هذا المقرر مجموعة واسعة من 
ي فالمواضيع المتنوعة التي تخدم كإطار رياضي لتصميم وتحليل الخوارزميات. وتشمل المواضيع االساسية 

المنطق الرياضي، المجموعات والمتسلسالت، وجبر المصفوفات، والتكرار التتابعي، والتباديل والتوافيق، ونظرية 
 االحتماالت، والعالقات واالقترانات، واألشجار، ومقدمة في نظرية األشكال. 

 --------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 

 VB.Netتوصيف مادة : فيجوال بيسك دوت نت  .2
 CS305رمز المادة:  

 CS205المتطلبات السابقة: 
 3 رقم الفصل :

 ات دراسية )نظري+عملي(وحد 3عدد الوحدات : 
 الصفة: مادة اختيارية

العمل مع  -الملفات النصية والسالسل  -الدوال واإلجراءات  -  Visual Basic.Netدراسة البرمجة بلغة  
برمجة قواعد  -وراثة النماذج  -إنشاء أصناف )فئات(  - system.collectionsالمجموعات وفضاء األسماء   

 SQLكتابة جمل  -  Microsoft SQL Serverإنشاء قواعد بيانات باستخدام  - ADO.NETالبيانات مع 
إنشاء مواقع وصفحات وب  - DataGridViewعرض البيانات باستخدام االداه  -للتعامل مع البيانات 

 .Visual Web Developerو  ASP.NETباستعمال   
 --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 
 MATLABتوصيف مادة : الماتالب  .3

 CS408رمز المادة:  
 CS304المتطلبات السابقة: 

 4رقم الفصل : 
 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3 ات :عدد الوحد

 الصفة: مادة اختيارية



 

تمييز االجسام  -تحديد وتقدير التدفق البصري  - Matlabأساسيات البرمجة في  - Matlabمدخل إلى 
بنى المعطيات وعمليات الدخل والخرج على الملفات  -تصميم البرامج وتطوير الخوارزميات  -وعرض االشكال 

 -مدخل إلى الرسم  -مدخل إلى الطرق العددية  -حل جمل المعادالت الخطية  -ت األشعة والمصفوفا -
 مواضيع في بحوث الرؤية الحاسوبية وتعرف االشكال.

 
 --------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
 

 Simulation Systemتوصيف مادة : النمدجة والمحاكاة  .4
 CS509رمز المادة:  

 CS400المتطلبات السابقة: 
 5رقم الفصل : 

 وحدات دراسية  3 عدد الوحدات :
 الصفة: مادة اختيارية

مادة مواضيع مختلفة في النمذجة والمحاكاة، وهي استخدامات ومحاسن ومساوئ المحاكاة، وأنواع تتناول هذه ال
النماذج، وخطوات المحاكاة المنفصلة، والنماذج اإلحصائية، ونماذج الطوابير البسيطة، والقيم والمتغيرات 

ت خدام ذلك في تحليل المدخالالتحقق والتثبت الرياضي من صحة المحاكاة واست-العشوائية، ونمذجة المدخالت، 
 والمخرجات. كما تناقش برمجيات مكتوبة بلغات مختارة لمحاكاة تطبيقات متنوعة.

 
 --------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
 

 OOP Object-oriented programmingتوصيف مادة : البرمجة الموجهة نحو الهدف  .5
 CS606رمز المادة:  

 CS506المتطلبات السابقة: 
 6رقم الفصل : 

 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3 عدد الوحدات :
  تم تنزيلها - الصفة: مادة اختيارية



 

بيئة التعريف ب -التعريف ببعض األساسيات فى البرمجة الكائنية  -مقدمة عن البرمجة الموجهة نحو الهدف 
 –الزائد  التحميل -المصفوفات  –االهداف واالصناف  -التنفيد للغة البرمجة المستخدمة وكيفية التعامل معها 

 This المؤشر  -ة واستخدام المؤشرات الدوال االفتراضية و االصناف الصديق -الوراثة 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

 Advanced data structures and algorithmsمتقدم  -IIوصيف مادة : هياكل البيانات والخوارزميات ت .6
 CS608رمز المادة:  

 CS500المتطلبات السابقة: 
 6رقم الفصل : 

 وحدات دراسية  3 عدد الوحدات :
 الصفة: مادة اختيارية

ت تشمل :  ترتيب العناصر باستخدام طريقة يقدم هذا المقرر دروس متقدمة في الخوارزميات وهياكل البيانا
 -" Heap sortطريقة " -الترتيب السريع  -طريقة الدمج  -طريقة اإلضافة  -طريقة الفقاعة  -اإلختيار

 - Huffman Codes Compressionضغط الملفات باستخدام خوارزمية هافمن  – Huffmanخوارزمية  
كيف تقيم سرعة الخوارزمية او  - Huffman Codes Decompressionفك ضغط الملفات باستخدام هافمن 

 -البحث أو قراءة عناصر الشجرة    -تطبيق خوارزمية الشجرة   -الشجرة   - Big O Notationالبرنامج 
البحث  - Sequential searchالبحث التسلسلي   -  Binary Search - AVL Treesالبحث الثنائي 
 .Graphالرسم البياني - Self Organized Searchالذاتي المنظم 

 --------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

 Computer Graphicsة : الرسم بالحاسوب توصيف ماد .7
 CS702رمز المادة:  

 CS602المتطلبات السابقة: 
 7رقم الفصل : 

 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3 عدد الوحدات :
 تم تنزيلها -الصفة: مادة اختيارية



 

ج الرسم، برامالتعريف ب -يهدف هذا المقرر الي إكساب الطالب مهارات عملية الستخدام برامج الرسوم بالحاسب 
عالقة برامج الرسم بتطبيقات العرض االلكتروني، النشر المكتبي ، مزايا برامج الرسم ، واهمية الصور والرسوم 

 -سم  تقنيات الر  -أنواع الرسوم، ورسم النقاط باستخدام المكونات المادية  -في ابراز المعلومات واالحصائيات 
أنواع التعريف ب -األجهزة المستخدمة إلدخال واخراج الرسوم  -ها أنواع برامج الرسم وخصائصها والفروق بين

تدريب عملي على برمجيات مختارة للرسم  -تطبيقات برامج الرسوم  -ملفات البرمجيات الرسومية والصور 
 بالحاسب .

 --------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

 Data miningتوصيف مادة : التنقيب عن البيانات  .8
 CS709رمز المادة:  

 CS708المتطلبات السابقة: 
 7رقم الفصل : 

 سية وحدات درا 3 عدد الوحدات :
 الصفة: مادة اختيارية

 -يهدف هذا المقرر التعريف بمفاهيم التنقيب عن البيانات وتخزين البيانات والتقنيات األساسية لتعلم اآللة
 المواضيع المغطاة تشمل إعداد البيانات والتصميم المنطقي والفيزيائي -تطبيقات تنقيب البيانات، طرقها وأنماطها

انات والتصنيف والتجميع وأشجار القرار واألنماط اإلحصائية والخطية واكتشاف النمط لمخازن البيانات وسوق البي
، التطبيقات المتعددة في مجال التنقيب عن البيانات تشمل التنقيب عن البيانات النصية وعلى شبكة االنترنت، 

 التجارة االلكترونية، االمن، التحليل الذكائي، تنقيب البيانات االقتصادية.
 
 --------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
 Neural networksتوصيف مادة : الشبكات العصبية  .9

 CS810رمز المادة:  
 CS708المتطلبات السابقة: 

 8رقم الفصل : 
 وحدات دراسية )نظري+عملي( 3 عدد الوحدات :

 الصفة: مادة اختيارية 



 

معالجة -القواعد االساسية لعصبون مفرد-مفاهيم أساسية للحوسبة العصبونية-مفهوم الشبكات العصبونية 
دريب الشبكات ت-الشبكات العودية وشبكة التغذية االمامية المؤقتة-اتيشبكة التنظيم الذ-شبكة الخرائط-المعطيات
 -عصبونية تطبيقات على الشبكات ال -توليد القواعد من الشبكات العصبية -شبكات المعرفة العصبية -العصبية

 التدريب على وظائف في المعمل.
 
 --------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

  
  



 

 


