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 1Foundations Of Prog CS103برمجة  أساسيات introduction to computer CS105 مبادئ حاسب

 أنواع–وخصائصهتعرٌؾ الحاسوب   –أساسٌةمفاهٌم 

 –الحواسٌب أجٌال –استخدامات الحواسٌب  –الحواسٌب 

وحدة  –اإلخراجوحدات   –اإلدخالوحدات  –المكونات المادٌة 

وحدة التحكم –وحدة الحساب والمنطق –المعالجة المركزٌة 

 –وتمثٌل البٌانات  أنواع–وحدات التخزٌن المختلفة –والسٌطرة 

النظام العشري، النظام الثنائً، النظام الثمانً، )النظم العددٌة 

اللؽات الدنٌا، اللؽات العلٌا، )البرمجٌات  ( –النظام السادس عشر

، الشبكات، شبكة االنترنت وخدماتها (برمجٌات النظم البرمجٌات

 .المختلفة، وسائل االتصال والتقنٌة

خطوات حل  –برمجة الحاسوب بلؽة راقٌة المفاهٌم األساسٌة فً 

المخططات االنسٌابٌة  –الخوارزمٌات  –الحاسوب  باستخدامالمسائل 

 –التعبٌرات   –وأنواعهاالبٌانات  –هٌكل برنامج اللؽة المستخدمة  –

 .المصفوفات وتطبٌقاتها –التكرارات  –القرارات 

 English Language 1     GH 141 1اللغة االنجليزية  mathematics 1 GS 101  1                 رياضة

النهاٌات  -دوال، المتباٌنات والقٌم المطلقةال  -العالقات   -الفئات
قاعدة  -نظرٌات االشتقاق  -االشتقاق، تعرٌؾ -واالتصال

االشتقاق لمراتب  -التفاضل الضمنً ومعدالت التؽٌر  -التسلسل
المماس لمنحنى  ٌلم: التطبٌقات -أعلى، الدوال المثلثٌة واشتقاقها

 -النقاط الحرجة -المعامل التفاضلً والتقرٌب -نقطةدالة عند 
التقعر ونقط  -العظمى والصؽرى المطلقة والنسبٌةالنهاٌات 
نظرٌة رول ونظرٌة القٌمة  -رسم المنحنٌات -االنقالب 
. المتوسطة

Nouns (types, function, derivation), adjectives 
(types, sequence, derivations), adverbs (forms, 
position), use & forms of the ultimate tense, 
interrogative formations, negative of verbs, 
passive constructions (forma, usages), adjective 
clauses (recognition types, case of relative 
pronoun), gerund phrases, infinitive phrases, 
listening comprehension. 

 electrical Circuits GS115 -دوائر كهربائية  Arabic language GH150                   اللغة العربية

نشأة اللؽة العربٌة ،خصائصاللؽة العربٌة ،الكالم وما ٌتألؾ منه 
اإلعراب ،اإلعراب والبناء ، العالمات األصلٌة والفرعٌة ،أقسام 

، المعرب بالعالمات الفرعٌة ،االسم المقصور والممدود، المذكر 
والمؤنث ،حاالت إعراب الفعل المضارع المعرفة والنكرة ، 

كان وأخواتها ،كاد وأخواتها إن )الجملة االسمٌة ، النواسخ 
المفعول به :الجملة الفعلٌة ،المفاعٌل .، المعاجم( وأخواتها

الفعل إلً الضمائر ،العدد وتمٌزه ، ،المفعول المطلق، إسناد 
الهمزة ،التاء المفتوحة والتاء : قراءة العدد، قواعد اإلمالء

 .المربوطة، األلؾ اللٌنة ،عالمات الترقٌم ، األخطاء الشائعة
 

الرموز الكهربائٌة  –التحوٌل بٌن وحدات القٌاس  –وحدات القٌاس 
مصادر  –الكهربً الجهد  –التٌار الكهربً  -المختلفة وطرق رسمها

الموصالت  –مولدات التٌار المستمر  –البطارٌات  –الجهد الكهربً 
تعرٌؾ -أجهزة قٌاس التٌار الكهربً –والعوازل  و أشباه الموصالت 

الترمٌز  –المقاومات  أنواع  -وحدات قٌاس المقاومة  –المقاومة 
أجهزة   –المقاومة الضوئٌة والحرارٌة –اللونً وقٌم المقاوماتالقٌاسٌة 

 وأجهزةالقدرة  –تطبٌق قانون اوم عملٌا  –قانون أوم  -قٌاس المقاومة
حساب القدرة المتولدة والمستهلكة فً الدوائر  –قٌاس القدرة 

توصٌل   -المفاتٌح والقواطع والمنصهرات –الكفاءة –الكهربائٌة
مصادر التٌار الكهربً  –المقاومات على التوالً والمقاومة المكافئة 

قانون كرشوؾ  –قاعدة تقسٌم الجهد  –التوصٌل على التوالً فً 
قاعدة   -توصٌاللمقاومات على التوازي والمقاومة المكافئة –للجهد 

توصٌل المقاومات على شكل  –قانون كرشوؾ للتٌار  –تقسٌم التٌار 
التحلٌل  –النظرٌات األساسٌة وطرق تحلٌل الدوائر   -مثلث ودلتا

نظرٌة   -نظرٌة التراكٌب –نظرٌة نورتن   -نظرٌة تفنن –العقدي 
تركٌب وبناء المكثفات -مقدمة عن المكثفات –انتقال أقصى قدرة 

توصٌل  -سعة مكثؾ متوازي اللوحٌن –سعة المكثؾ  –الكهربائٌة 
لمجموعة  اإلجمالٌةحساب السعة  –المكثفات على التوازي والتوالً 

الحالة  –تفرٌػ المكثؾ شحن و-من المكثفات  الطاقة المخزنة بالمكثؾ
 .العابرة فً المكثفات

 
 
 
 
 



 

 mathematics 2                            GS102   2رياضة  Foundations Of Prog- CS104   2برمجة  أساسيات

عن بقٌة لؽات البرمجة  Cماٌمٌز لؽة  أهم -لؽة السً  أساسٌات
العدد  –الحرؾ  –الثوابت والمتؽٌرات  –البٌانات  أنواع –

إدخال  –السلسلة  –الدقة المضاعفة  –العدد الحقٌقً  –الصحٌح 
 –طرق وصؾ المدخالت والمخرجات  –وإخراج البٌانات 

مقدمة عن  -الدوال –المصفوفات  –جمل التحكم  –المعامالت 
 .الملفات

 

طبٌقاته، المساحة تحت التكامل المحدود وؼٌر المحدود وت: التكامل
: الدوال التسامٌة: المنحنى ، المساحة بٌن منحنٌٌن، الحجوم الدورانٌة

ارثمٌة، الدوال الزائدة غالدوال المثلثٌة العكسٌة، الدوال األسٌة واللو
التكامل بالتعوٌض، بالتجربة : والعكسٌة الزائدة، طرق التكامل

التعرٌؾ، الخواص، : وبالكسور والصٌػ االختزالٌة؛ األعداد المركبة
المرافق، القٌم المطلة والصورة القطبٌة واستخالص الجذور؛ دوال 

االشتقاق الجزئً، التفاضل الضمنً : ذات أكثر من متؽٌر مستقل
وقاعدة السلسلة وتطبٌقات قاعدة السلسلة، التفاضل الكلً وتطبٌقاته، 

الصؽرى التفاضل الكلً لالشتقاق الثانً واألعلى، النهاٌات العظمى و
 .وطرٌقة مضارٌب الجرانج

 English language 2              GH142 2اللغة االنجليزية  statics and probability GS108 احصاء واحتماالت

ة، المتؽٌرات العشوائٌة بًاالحتماالت، قوانٌن االحتماالت الضر
واحتماالتها ، مفاهٌم أساسٌة فً اإلحصاء، االنكفاء والترابط، 

. عتبة داللة االختبار

Introduction & augmentation of specialized 
vocabulary & aspects of scientific technical 
English used in the different departments of 
engineering listening comprehension. 

 

 Logic Design CS 122 -                       المنطقيالتصميم  Discrete Structure CS123             تراكيب منفصلة

جداول  –الربط  وأدواتالقضاٌا المنطقٌة  –المنطق  أسس
 –الدوال  –المجموعات  –الصدق والعالقات المنطقٌة 

التعلٌل  –الصحٌحة والمصفوفات  األعداد –الخوارزمٌات 
التعرٌفات  –الحث الرٌاضً  –طرق البرهان  –الرٌاضً 

التبادٌل  –العد  أسالٌب –التوافقٌات  –المرتدة والخوارزمٌات 
 االحتماالتونظرٌة ( واالحتماالت المتقطعة)والتوافٌق

 .والتراكٌب المنفصلة

 
 

–الشفرات والتشفٌر  –تمثٌل األعداد الحامل لإلشارة  –أنظمةاألعداد 
  –Nand,Norبناء الدوائرالمنطقٌة باستخدام بوابات –البوابات المنطقٌة
مخططات  -نظرٌات دي مورجان  –قواعد جبر البولٌنً–وعكس التقاطع 

اختصار المعادالت المنطقٌة باستخدام قواعد جبر البولٌنً  –كارنوؾ 
 –القالبات  -ٌةتصمٌم الدوائر المنطقٌة التوافق–ونظرٌات دي مورجان 
التتابعٌة وذات المعامل  –عدادات النظام الثنائً -الدوائر المنطقٌة التعاقبٌة

 –دوائر الجمع الثنائً المتوازٌة  –المسجالت  –التصاعدٌة والتنازلٌة  –
وحدة ) فكرة عامة عن وحدات الحاسوب –إعداد النقطة العائمة وعملٌاتها 

(. اإلدخال واإلخراج والتحكم –الذاكرة الرئٌسٌة –الحاسب والمنطق 
القالبات  –تجارب معملٌة تؽطً أساسٌات العملٌات المنطقة والتركٌبٌة 
الدارة  –والقالبات المؤقتة العملٌات التتابعٌة كالمسجالت والمعدات 

المنطقٌة الحسابٌة للعملٌات الجمع وطرح والدارات المنطقٌة السترجاع 
ز والعملٌات طرق وتصمٌم الدارات وتخزٌن البٌانات والبحث عن اإلٌعا

 .المنطقٌة التزامنٌة والؽٌر تزامنٌة

 
 

 
 

 Linear Algebra - GS 201الجبر الخطي  CS 207  (++C) ++لغة السي 



طرق  –إدخال وإخراج البٌانات  ++ -لؽة السً  أساسٌات

 –الدوال  –المصفوفات  –وصؾ المدخالت والمخرجات 

البحث والفرز  –السالسل الحرفٌة  –اإلجراءات –المؤشرات 

 linked lists)المؤشرات واستخداماتها –السجالت  –والدمج 

 .التراكٌب –الوحدات  –الفئات   –وأنواعهاالملفات ( .…,

. 
 

 االرتباطمفهوم الحقل، بدٌهٌات الفضاء المتجهً، )الفضاء المتجهً
الخطٌة، األساس والبعد، الفضاء المتجهً  واالستقاللٌةالخطً 
المصفوفات، محولة مصفوفة، جبر  أنواع)المصفوفات (-الجزئً

المصفوفات، عملٌات على الصفوؾ واألعمدة، المصفوفات المتكافئة، 
رتبة المصفوفة، المحددات، المصفوفة المعكوسة ومعكوس 

والؽٌر المتجانسة )منظومة المعادالت الجبرٌة الخطٌة (-المصفوفة
تعارٌؾ وخواص، طرق التعامد، )فضاء الجدار الداخلً ( –متجانسة

 أساسٌةتعرٌفات )مسالة القٌم الذاتٌة لمصفوفة  ( –طرٌقة جرام وسمٌث
الخواص، التمثٌل بالمصفوفات، جبر )التحوٌالت الخطٌة ( –ومبرهنات

التحوٌالت الخطٌة، الصور القطرٌة للتحوٌالت الخطٌة، مبرهنة كٌلً 
 إلىاألشكال التربٌعٌة واختزالها )ثنائٌة الخطٌة  األشكال ( –لتونوهام

(. صورها القانونٌة
 

 Electronic Circuits GS 211              االلكترونيةالدوائر  Computer Graphic           CS 213  الرسم بالحاسب

–أساسٌاتأجهزةالعرضواإلدخال  ++ - فً لؽة السًمراجعة 
الموجودة فً المكتبة الرسم دوال 

(#include<graphics.h>- ) الرسوم ثنائٌة البعد بالتفصٌل 
تمثٌل وتحوٌل )مقدمة لمفاهٌم وإجراءات الرسم ثالثً اإلبعاد  -

 -النوافذ  تقنٌات (–العملٌات النقطٌة فً المستوٌات الثالثٌة البعد
 –لرسوم المتحركة وتدوٌر المنحنٌاتا

 –نماذجاللونواإلشراق  –ثالثٌةاألبعاد المشهدثالثٌاألبعادوالرؤٌة
 .أدواتالنمذجةثالثٌةاألبعاد –برامجواجهاتالرسوماتالتطبٌقٌة 

التركٌب الذري ، اإللكترونات فً الذرة ، اإللكترونات فً المادة ، 

حزم الطاقة ، تصنٌؾ المواد ، التوصٌل الكهربائً، الحركٌة فً 

المؤثرات، الثنائً المعادن وأشباه الموصالت، أشباه الموصالت 

الثنائٌات وتطبٌقاتها ، الترانزستور وخواصه ،  .خواصه وعناصره

الصؽٌرة ، الدوائر  لإلشارةدوائر االنحٌاز ، الترانستور كمكبر 

التعزٌزي JFET) ،(MOSFETالمكافئة ، ترانزستورالمجال

 .والدوائر المكافئة ، وتطبٌقاتها

 Computer Organization CS 216       تنظيم الحاسبات  Web Design CS219                       تصميم مواقع 

 –المواقع  أنواع –استخدامها  –فكرة عامة عن شبكة االنترنت 
 –اللؽة  أساسٌات –HTMLالمحررات لؽة  –عناوٌن االنترنت 

 –الصور  –تقوائم  –الفرات  –الخطوط  –الخلفٌات   –األلوان
 –الخرائط الصورٌة   –واإلطاراتالجداول  –الروابط التشعبٌة 

 –CSSفوائد  –CSSتعرٌؾ تقنٌة : CSSلؽة –النماذج 
فكرة  –Java Scriptلؽة  –التنسٌق  –للؽة  األساسٌةالقواعد 

 ستضافةاال –نوافذ الظهور  –جمل الطباعة  –عامة عن اللؽة 
 .االستضافة أنواع –مقدمة عامة  –

وحدة الحساب  –الدوائر  –للحاسب اإللكترونً  األساسًالتصمٌم 
تمثٌل ومعالجة األعداد  –تنظٌم الحاسب  –دوائر التحكم  –والمنطق 

بنٌة وحدة الحساب  –الجامع الكامل التفرعً  –العشري فً الحاسب 
دورة  –تخزٌن وتنفٌذ البرامج فً الحاسب  –العنونة  –والمنطق 
  –اآللةخطط الزمنً لدورات دراسة الم –ودورة التنفٌذ  اإلحضار

تعلٌمات التفرع ؼٌر  –التعلٌمات الحسابٌة  –تعلٌمات نقل البٌانات 
 .مشروع فصلً فً تطبٌقات حقٌقٌة –الشرطً والمقاطعة 

 

 & System Analysisتحليل وتصميم النظم 

design 
CS230  1–                             1برمجة مرئيةVisual  CS 222 

النظام  إلىمدخل  –المستوٌات اإلدارٌة  –البٌانات والمعلومات 

تقرٌر  –دورة حٌاة النظام  –ومفاهٌمه  مؤهالت محلل النظام 

 –طرق جمع الحقائق  –تقنٌات تحلٌل النظام  –دراسة الجدوى 

 –تحلٌل البٌانات  –جداول القرارات  –انسٌابٌة البٌانات  أشكال

تقنٌات  –الوصول الى البٌانات  الأشك –تعدٌل هٌاكل البٌانات 

تصمٌم  –تصمٌم الملفات  –مسار النظام  أشكال –تصمٌم النظم 

إدامة   -تنفٌذ النظام -توثٌق النظام  –تصمٌم الرموز  –النماذج 

. تقٌٌم البرامج والمراجعة وأسلوبتحلٌل الشبكات  –النظام 

اختٌار لؽة برمجة مرئٌة، اإللمام بالمفاهٌم واألسالٌب المستخدمة فً 

 solid)وببرنامج frameworkتعرٌؾ على مكتبة  -اللؽات المرئٌة

works )منهجٌة بناء المشروع، الدخول )نت.المدخل الى لؽات فٌجول

الى البرنامج، نوافذ الواجهة الرئٌسٌة، حفظ المشروع، إنشاء 

 –دوات، دراسة الخصائص، دراسة األحداث المشروع، دراسة األ

دراسة خصائص وأحدات أدوات التحكم المشهورة خصائص النموذج 

Form أساسٌات البرمجة بلؽة فٌجوال -خصائص أداة العنوان وؼٌره .

 ;if)المؤثرات )نت المتؽٌرات، الصٌػ العامة لتعلٌمات، أنواع العملٌات

select case; for; Do ) مال الحلقات والمؤقتات استع –البرمجٌة

دراسة اإلجراءات  –الدوال الجاهزة، القوائم ومربعات الحوار  –



Procedures  و الدوالF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CS 240  (Data Structure I)                1تراكيب بيانات  Java Language)) CS 250                     لغة جافا

 ( –المتحوالت،المعامالت)اللؽة  أساسٌات –مقدمة عن الجافا 
، عبارة  forعبارة : التحكم  بنً -التعبٌر والعبارات والكتل 

while  ،do while عبارة ،if  و عبارةswitch– 
 -دوال البناء والهدم  –والكائنات  األصناؾ –المصفوفات 

   -.فوائد الوراثة، إدارة الوراثة، الوراثة البسٌطة-مقدمة:الوراثة
 تصمٌم صفحات الوٌب –ن تطبٌقات الجوالة مقدمة ع

 –العملٌات علً تراكٌب البٌانات  –مقدمة تعرٌفٌة بتراكٌب البٌانات 
دالة  –خزن المصفوفات  –المصفوفات  –تراكٌب البٌانات  أنواع

 –تطبٌقات على المكدس  –المكدس  –جداول الوصول  –الهدؾ 
مقدمة  –ور الدائري الطاب –الطابور واستخداماتها والعملٌات علٌها 

 .عن القوائم المتصلة

 Visual 2                     2 CS323برمجة مرئية
 Introduction to Dataقواعد البيانات مقدمة 

Base 
CS 260 

 األدواتواألحداثمراجة على ما سبق دراسته على استخدام 
والمتؽٌرات والثوابت وأوامر البرمجة وأهم األدوات وتعطى 

عناصر البرمجة  -للطالب فً صورة تطبٌقات عملٌة ومشارٌع 
(  Inheritanceالوراثة  ,Classesاألصناؾ)الشٌئٌة 

تعرٌؾ الخصائص والتصرٌح عن المتؽٌرات وكذلك الـ 
Methods استخدام والتعامل مع  -أمثلةClass Module 

و  Events and Method، بناء  Objectمن أجل إنشاء 
Properties  وبناء تطبٌق ٌستخدمCode Component 

 ,Tables , Fieldsمفاهٌم  . -الخاصة به Eventsباستخدام 
Files  فً قاعدة البٌاناتData Base  والتعامل مع جمل
SQL  والتعامل مع مجموعة السجالتRecord Sets  بناء

 , Addوتطبٌق عملٌات  ADO- ODBC تطبٌق ٌستخدم
Update , Delete-   استرجاع المعلومات والبحث عنها

Find data  . بناء تطبٌق ٌستخدمQueries   ًالمخزنة ف
التعامل -إعطاء تطبٌقات عملٌة  .-Data Baseقاعدة البٌانات 

استخدام   -Data baseمع األخطاء  الناتجة عن التعامل مع 
 Active X controlبناء تطبٌق  Active Xوإنشاء كٌانات 

 Active Xلـ Propertiesو  Events and Methodبناء 
control  .وصؾ وشرح  . -إنشاء كٌانات خاصة بالمستخدم

 Embeddedو Active X Documentاالختالؾ بٌن 
Objects  تطبٌق عملً . –واستخدام كل منهما. 

فوائد  –واعد البٌانات إدارة نظم ق –مقدمة وتعرٌؾ لقواعد البٌانات 
هٌكلٌة نظام  –مكونات بٌئة نظم قواعد البٌانات  –نظم قواعد بٌانات 

 –قواعد البٌانات  أنواع –الهدؾ منه  –قواعد البٌانات ومكوناته 
تطبٌقات لؽة االسترجاع البنٌوٌة  –نموذج الكٌنونات والعالقات 

(SQL) Structured Query Language–  العالقات
تحوٌل مخططات  –الصٌػ المعٌارٌة  –المعٌارٌة االعتمادٌة الوظٌفٌة 

   -تصمٌم قواعد البٌانات  -قواعد البٌانات لؽات االسترجاع النظرٌة
 .تطبٌقات عملٌة



 CS326 (Numerical Methods)        طرق عددية وبرمجة Assembly Language            CS335لغة التجميع 

مسجالت المعالج   -كقاعدة  8086تنظٌم الحاسوب باستخدام 

الصٌؽة العامة للؽة  -أساسٌات البرمجة بلؽة التجمٌع  -8086

العملٌات الحسابٌة وتأثٌرها  –إٌعازات نقل البٌانات  –التجمٌع 

اإلجراءات والبرمجة  –أدوات التحكم  –على مسجل الراٌات 

 –سل الرمزٌة والجداول السال –التعامل مع البت  –المكروٌة 

برمجة اإلدخال  –BCDالعملٌات الحسابٌة على القٌم العشرٌة 

 .الملفات –واإلخراج 

 

مراجعة لجبر  –مراجعة احد لؽات البرمجة كمثل لؽة سً 

) طرائق عددٌة لحل المعادالت ؼٌر الخطٌة   -المصفوفات  

وتحلٌل دراسة  .. ( -الوضع الزائؾ –نٌوتن  –التكرار  -التنصٌؾ

حل نظم -األخطاء المتعلقة بهذه الطرائق ومناقشة معدالت تقاربها 

 –الحذؾ لجاوس )المعادالت الخطٌة باستخدام الطرائق المباشرة 

 (-جاكوبى وجاوس ساٌدل واالسترخاء)والتكرارٌة  LU)التحلٌل 

استنتاج المصفوفات التكرارٌة -تقدٌر األخطاء المتعلقة بهذه الطرائق 

االستكمال والتقرٌب بواسطة -قارب الطرائق التكرارٌةومناقشة ت

نٌوتن للفروق المقسومة واألمامٌة  –الجرانج )كثٌرات الحدود 

الطرائق العددٌة لحساب التفاضل  -مع تحلٌل األخطاء الناتجة( والخلفٌة

الطرائق العددٌة لحساب التفاضل  -مناقشة الدقة وتقدٌر األخطاء  -

طرائق جاوس للتكامل  -قة وتقدٌر األخطاء والتكامل مع مناقشة الد

 .العددي

 CS 341                   (Data Structure 2)2تراكيب بيانات  Advanced Database CS361قواعد بيانات متقدمة 

1- Advanced relational algebra and SQL: Set 

vs. bag semantics, NULL values, Distinct 

operator, Semi join, left join, right join, 

SQL constraints and triggers, Data mining 

and OLAP operators: Group By, Roll Up, 

Cube, Pivot. 

2- The Enhanced Entity-Relationship (EER) 

model and EER to relational mapping. 

3- Object and Object-Relational Databases: 

Concepts, Models, Languages and 

Standards. 

4- XML for semi-structured data: XML 

language and its tree representation, XML 

schema language, XPath/XQuery 

languages, Translation of an XML 

schema into a relational schema 

5- Database File Indexing Techniques, B-

Trees, and B+-Trees. 

6- Query Processing and Query 

Optimization Techniques. 

7- Database Tuning and Physical Design 

Issues 

8- Advanced Database Transaction 

Processing 

9- Database Recovery Protocols. 

10- Distributed Databases (DDB): 

Horizontal/vertical fragmentation, Basic 

 (  -إضافة ، حذؾ)القوائم المتصلة  –1تراكٌب بٌانات  مقررمراجعة 
 األشجار –طرق البحث  –طرق الفرز  –المخططات وطرق تمثٌلها 

وطرق  األشجارتمثٌل  –الثنائٌة  األشجار  –األشجارتطبٌقات  –
والخوارزمٌات للتراكٌب  األشكال –الملفات وتراكٌبها  –زٌارتها 

المسار )األشكالالداخلً والخارجً، خوارزمٌات )المعقدة الترتٌب
 .والفهرسة Bشجرة  ....(( –الصقل 



distributed query processing, Semi-join 

query processing. 

11- Database Security. 

 

 OOP CS264البرمجة الشيئية  NETWORK CS 370 شبكات واتصاالت الحاسوب

نظم  أنواع –وتوزٌع البٌانات  –مدخل فً االتصاالت 

  –وأنواعهالتضمٌن  –وجات االتصاالت طبٌعة م –االتصاالت 

متطلبات  –وسط نقل البٌانات  أنواع –االتصاالت الرقمٌة 

المتزامنة  االتصاالتبروتوكوالت  –منظومة االتصاالت 

مفهوم   –أمثلةاالتصاالت المتتالٌة والمتوازٌة مع  –والمتداخلة 

 –للربط الشبكً  األساسٌةالمفاهٌم  –شبكات االتصاالت 

الحواسٌب الشخصٌة الطرفٌة  –مكونات الشبكة النموذجٌة 

شبكات  –نظام تشؽٌل الشبكة  –الربط  أدوات –والخادمات 

مسائل تطبٌق  –WANاطق الواسعة نشبكات الم –LANمحلٌة 

وإعداد  ستخداما –صمٌم الشبكات مسؤولٌة مشرؾ الشبكة تو

تصمٌم مجموعة المستخدمٌن الرخص )نظام تشؽٌل الشبكة

إضافة محطات العمل  –والحقوق والمجموعات والمجاالت 

تبادل المعلومات عبر الشبكة كشؾ ( الفرعٌة وإمكانٌات الطبع

 .عند إرسال البٌانات وتصحٌحها والمحافظة علٌها األخطاء

 
فهم قنوات اإلدخال  –ممٌزات البرمجة الشٌئٌة  –مقدمة عن البرمجة الشٌئٌة 

 الكائنات –دوال البناء والهدم   –والكائناتالفصائل  –الدوال  –واإلخراج 

هٌكل  –مبادئ لؽة برمجة شٌئٌة   –اإلشكالتعدد  –الوراثة  –والمصوفات 

الكائنات لفصائل والبرامج وا –لؽة برمجة شٌئٌة وجمل اإلدخال واإلخراج 

   .متقدمة

 System Programming                CS380برمجة النظم  Software Engineering CS 375    هندسة برمجيات

 
( بعض التعارٌؾ والمصطلحات، النشاة والتطبٌقات)نظرة شاملة 

تحلٌل متطلبات  –دورة حٌاة البرمجٌات  –نمذجة البرمجٌات 
 األسالٌب –تصمٌم البرمجٌات  أنماط –التوثٌق  –البرمجٌات 

كل )عملٌات البرمجٌات أنماطتطبٌقات  –التقلٌدٌة والشٌئٌة 
ضمان جودة البرمجٌات  –مشروع عملً  باستخدام( المراحل

منهجٌات  –البرمجٌات وتوثٌة البرمجٌات وسبل قٌاسها  إخبار
 .التطوٌر وإدارة المشارٌع

 
معالجة اللؽات  –البرمجٌات  أنواعتعرٌؾ  –مقدمة الى برمجة النظم 

 –الذاكرة ووحدة المعالجة المركزٌة  –لؽات البرمجة العلٌا والدنٌا  –
التجمٌع المشروط  –الموصالت والمحمالت   –بناء المجمعات

معالجة الملفات الكبٌرة  –معالجات النصوص  –ومعالجات الموسعات 
ارة دإ –إدارة الذاكرة  –إدارة المعالجات  –مقدمة لنظم التشؽٌل  –

 .الملفات
 

 CS390 (Operating System)التشغيل  أنظمة CS 400 (ASP.NET)برمجة االنترنت 

 
إنشاء صفحه  -مقدمة للمادة ومناقشة مخطط المقرر 

ASP.NET-   إنشاء القوائم -نماذج الوٌب  -أدوات التحكم 
شبكات  -قاعدة البٌانات بناء –التعامل مع األخطاء   -والجداول
 .تطبٌق عملً –عملٌه الربط  -البٌانات 

 

 

 
إدارة  –التشؽٌل ووظائفها  أنظمةبنٌة  –مقدمة الى نظم التشؽٌل 

المعالجات  –جدولة المعالجات  –إدارة المعالجات  –الذاكرة الرئٌسة 
العملٌات  ( –االعتراض والمقاطعة)إدارة العملٌات  –المتعددة 
 –مراقبة التشؽٌل  –السٌمافور  –العملٌات المتزامنة  –المتتابعة 

وحدات اإلدخال  إدارة –إدارة التخزٌن الثانوي  –التوقؾ النهائً 
 .األمن والحماٌة ( –مراقبته وتقٌٌمه)األداء  –واإلخراج 

 modeling and)     النمذجة والمحاكة 

simulation) 
CS 415 

 Computer)       (معمارية حاسوب)تراكيب مادية

Architecture) 
CS410 

 

عناصر  -مفهوم المحاكاة ذو الحدث المتقطع  -مقدمة للمحاكاة 

دورة حٌاة  -محاكاة مونتً كارلو  -ذو الحدث المتقطع  المحاكاة

 

المركزٌة   المعالجةوحده  -مقدمة الى المفاهٌم األساسٌة، والتنظٌم العام 

بنٌة   -معالجة الذاكرة  -بلؽة االسمبلً  األوامرالتعلٌمات مجموعة -



نظرات  -مدخلة ومخرجة تحلٌل البٌانات  -دراسة المحاكاة 

تولٌد أعداد عشوائٌة؛ تقدٌر الوثوقٌة  -عامة و التحكم فً الوقت 

المحاكاة الموزعة و المتوازٌة  -لؽات المحاكاة  -لنتائج المحاكاة 

النماذج الحدٌثة و البرامج المساندة تطبٌقات المحاكاة باستعمال  -

 

 

تصمٌم وحدة  -تصمٌم وحدة الحساب والمنطق  -الذاكرة ، والذاكرة 

 -PPIبرمجة وصلة هامشٌه ،  -إخراج / أدخال 

  

 Artificial Intelligence CS450الذكاء االصطناعي  CS 452 (Information Security)امن المعلومات 

التعرؾ على متعددات الحدود على الحقل –تعرٌؾ أمن المعلومات 
GF(2)  أعدادوإٌجاد حصل ضربها وحاصل قسمتها وعملٌة حساب 

 –األولٌةوعدد المتعددات  لالختزالالمتعددات القابلة والؽٌر قابلة 
تعرٌؾ نظام التشفٌر االنسٌابً وتعرٌؾ خوارزمٌة المفتاح وتولٌد 

تطبٌق  –.ات الالخطٌةمتتابعة اخراج من خوارزمٌة خطٌة والخوارزمً
عملٌتً التشفٌر وفك شفرة فً نظام التشفٌر االنسٌابً الخطً 

التكرار، اختبار  اختبار)االختبارات االساسٌة للعشوائٌة –. والالخطً
  ( -التسلسل، اختبار بوكرن اختبار التنفٌذ، إختبار ممانعة االرتباط

بٌقات منظومة مبادئ شفرة المفتاح العام، مكونات المفتاح العام، تط
 –(. RSAخوارزمٌة )تشفٌر المفتاح العام، خوارزمٌات المفتاح العام

تعرٌؾ نظام   -.RSAتطبٌق عملٌتً التشفٌر وفك الشفرة فً 
knapsack إثبات صحة الرسالة  –. مع توضٌح خوارزمٌته

Authentication Requirements . مقدمة عن خوارزمٌة
DES . المفاتٌح  إنشاءتوضٌح طرٌقة استخدام الجدول، خطوات

خوارزمٌة  أنماط–. DESالفرعٌة ثم بٌان الٌة عمل خوارزمٌة 
DES .– جدار النارFirewalls ،مع توضٌح الؽاٌة من جدار النار ،

جرائم  –. الخ..استخداماته، خصائص جدار النار، قدرات جدار النار
ٌد االلكترونً، عمل الفاٌروس فً مقدمة عن تشفٌر البر –. الحاسوب

 .البرٌد االلكترونً، الخصوصٌة

 

 
طرق  –البوثقة  –المعرفة  أنظمة –مقدمة فً الذكاء االصطناعً 

 –برهنة النظرٌات  –تطبٌقات مثل التعرؾ على النموذج  –البرمجة 
البحث األعمى، البحث بالعمق اوالُ، البحث بالعرض ) البحث أسالٌب

البحث العشوائً،  –البحث التكراري  –، البحث محدود العمق أوال
محاكاة الفهم   –اإلنسانٌةفهم اللؽات  ( –البحث الطعمً، صعود الجبل

مقدمة فً لؽة  –حل المشكالت  –لؽات برمجة األنظمة الخبٌرة  –
 .(البرمجة برولوك او لسب

 

 C# CS 480                           شارب يالسبرمجة 
 Mobile Applications تطويرالتطبيقات الجوالة

Development 
CS 462 

و frameworkتعرٌؾ على مكتبة  -مقدمة عن لؽة السً شارب 

 الدخول  -السً الشارب المدخل الى لؽة (Solid Works)ببرنامج 

إَشبء , حفع انًششٔع , َٕافز انٕاعٓخ انشئٛغٛخ  -انٗ انجشَبيظ 

، حذاسألدساعخ ا, دساعخ انخظبئض ,  دٔادألدساعخ ا, انًششٔع 

 Classانزؼبيم يغ  -انًظفٕفبد -أدٔاد انزحكى -إَاع انجٛبَبد 

Module  يٍ أعم إَشبءObject  ثُبء ،Events and Method  ٔ

Properties  ٔثُبء رطجٛك ٚغزخذوCode Component  ثبعزخذاو

Events ّيفبْٛى  -انخبطخ ثTables , Fields, Files ح فٙ لبػذ

ٔانزؼبيم يغ يغًٕػخ  SQLٔانزؼبيم يغ عًم  Data Baseانجٛبَبد 

 ADO- ODBCثُبء رطجٛك ٚغزخذو  Record Setsانغغالد 

 -ثهغخ انغٙ شبسة  Add , Update , Deleteٔرطجٛك ػًهٛبد 

ثُبء رطجٛك ٚغزخذو .  Find dataاعزشعبع انًؼهٕيبد ٔانجحش ػُٓب 

Queries   انًخضَخ فٙ لبػذح انجٛبَبدData Base-.  إػطبء رطجٛمبد

 -Data baseانزؼبيم يغ األخطبء  انُبرغخ ػٍ انزؼبيم يغ  -ػًهٛخ

 رطجٛك ػًهٙ

 programming languagesٔ يؼشفخ  يمذيخ ػهٗ رطٕٚش انزطجٛمبد انغٕانخ

and development tools for three platforms 

ثشيغخ انٕٚت  -ثشيغخ االعٓضح انغٕانخ انجشيغخ االطهٛخ ٔانجشيغخ انٓغُٛخ  -

  -CSS3 ،HTML5 ،JAVASCRIPT ،jquery: ثبعزخذاو نغبد انجشيغخ

كًب عُٛمّذو خالل ْزا . Plugins Cordovaإػبفبد   -cordovaثٛئخ 

: نـاألعجٕع ػشع  

ح انٓغُٛخ ٔانًجبدئ كٛفٛخ إَشبء رطجٛمبد انٓبرف انغٕال ثبعزخذاو انجشيظ -

. MDLانزٕعٛٓٛخ نزظًٛى انًٕاد يٍ عٕعم 

كٛفٛخ اعزخذاو ٔظٛفخ رحذٚذ انًٕلغ انغغشافٙ فٙ انغٕال ػُذ رطٕٚش رطجٛمخ  -

. عٕانخ 

ػشع يٕلغ فٙ خشٚطخ عٕعم ٔديغٓب فٙ رطجٛمخ عٕانخ -

. انزٕطٛبد ٔانزٕلٛغ: َشش رطجٛمخ عٕانخ ْغُٛخ فٙ انًُظبد انؼبنًٛخ -

 Google Play ٔAlecsoAppsيُظبد رطجٛمبد عٕانخ أيضهخ ل -

 Data Mining CS 463تنقيب البيانات  Special Topics CS 455 مواضيع مختارة 



 

- Multimedia  

- Image processing  

- voice recognition 

- digital signal processing(DSP) 

- Ado.net 

انزحؼٛش   -انجٛبَبدٔظبئف ٔيفبْٛى انزُمٛت ػٍ   -أعبعٛبد اكزشبف انًؼشفخ

  -لٕاػذ انزُمٛت فٙ لٕاػذ انجٛبَبد انكجٛشح  -اخزضال انجٛبَبد  -نًؼبنغخ انجٛبَبد

س انجٛبَبد  -خٕاسصيٛبد رحهٛم انزغًٛغ  -رمُٛبد انزُجؤ ٔانزظُٛف ّٕ   -رظ

انزُمٛت فٙ انُظٕص، انزُمٛت فٙ انٕعبئؾ )انزُمٛت فٙ األَٕاع انًؼمذح نهجٛبَبد 

رطجٛمبد انزُمٛت  -نغبد انزُمٛت ػٍ انجٛبَبد  -...(ٚت فٙ انٕٚت، انًزؼذدح، انزُك

. ػٍ انجٛبَبد ٔانزٕعٓبد انغذٚذح

 

 

 

 

 

 

 CS 413 مناهج البحث والتدريب الميداني Delphi Language CS 490لغة دلفي 

، ٔانؼُبطش ٔانزؼبيم يغ  unitانزؼشف ػهٗ انٕحذح  -َجزِ ػٍ نغخ دنفٙ 

، ٔانزؼبيم يغ ٔاعٓخ انذنفٙ، ٔٔانزؼشف ػهٗ ػُظش eventsاالحذاس 

 dataإَاع انًؼطٛبد  -، ٔإَشبء لٕائى نهًُبرط  Memoانًزكشح 
Type االعشاءاد ٔانزٕاثغ، ثؼغ انزٕاثغ انًؼشفخ فٙ دنفٙ، طُبدٚك ،

، انزؼبيم يغ انغالعم انُظٛخ، يؼبنغخ االخطبء فٙ  dialogانحٕاس 

ؽجٛمبد لٕاػذ انجٛبَبد، انزؼبيم يغ لبػذح لٕاػذ انجٛبَبد، ثُبء د -دنفٙ 

، انحمٕل  ADO انجٛبَبد يٍ خالل دنفٙ، انجحش فٙ لٕاػذ انجٛبَبد

، رٕاثغ widows Registryيغغم انُظبو  -انحغبثٛخ، رطجٛك ػهًٙ 

، إػبفخ ػُبطش عذٚذح، انغحت windows APIٔصٕاثذ انَٕذٔص 

ددح، انزؼًم يغ ثشيغخ االٔعبؽ انًزغ -ٔاإلفالد، انشعى فٙ دنفٙ 

 Install Shelled Expressانجشَبيظ  -انًهفبد، رطجٛك ػًهٙ 

 ٔانًؼشفخ، انؼهى انؼهًٙ، انجحش يفٕٓو انؼهًٙ، انجحش فٙ اعبعٛخ يفبْٛى

 طفبد ٔاْذافّ، انؼهًٙ انجحش اًْٛخ انشعبنخ، دػبئى انؼهًٙ، انجحش خظبئض

 االداسٚخ، انؼهٕو فٙ انؼهًٛخ ثبنجحٕس انمٛبو رؼزشع طؼٕثبد انغٛذ، انجبحش

  ..انخ

 انشئٛغٙ انٓذف انجحش، خطخ اًْٛخ انجحش، ثخطخ انًمظٕد انجحش، خطخ -

 يشكهخ انًمذيخ، انذساعخ، ػُٕاٌ انجحش، خطخ ػُبطش انجحش، خطخ يٍ

 ٔاًْٛزٓب، انذساعخ اْذاف انذساعخ، اعئهخ انًشكهخ، طٛبغخ كٛفٛخ انجحش،

 يغزًغ انذساعخ، يُٓغٛخ انفشٔع، إَاع ،(انفشػٛبد) انذساعخ فشٔع

 لبئًخ انغبثمخ، انذساعبد انذساعخ، اعشاءاد انذساعخ، حذٔد ٔػُٛزٓب، انذساعخ

 يشكهخ رحذٚذ ػهٗ نزذسٚجٓى نهطهجخ االيضهخ ثؼغ........... ٔانًشاعغ انًظبدس

.  انذساعخ ٔاْذاف ٔاعئهخ

 ٔاخزٛبس رحذٚذ ثبنًشكهخ، ٔاالحغبط انؼهًٙ،انشؼٕس انجحش خطٕاد -

 انًغزمم انًزغٛش  نهجحش، انغٛذ انؼُٕاٌ ششٔؽ نهجحش، عٛذ ٔػُٕاٌ يٕػٕع

 انجحش يحذداد انجحش، اْذاف انجحش، اًْٛخ انًشكهخ، رحذٚذ ، ٔانزبثغ

 اعئهخ ٔطٛبغخ رحذٚذ كٛفٛخ انغبثمخ، ٔانذساعبد انُظش٘ االؽبس ٔحذٔدِ،

 يُٓغٛخ فٙ انًزجؼخ االعزشارٛغٛبد انجحش، يُٓظ رحذٚذ انجحش، ٔفشٔع

 ػشع انفشػٛبد، ٔاخزجبس انجٛبَبد رحهٛم انجٛبَبد، عًغ ؽشق انجحش،

 انًشاعغ، رٕصٛك ٔانزٕطٛبد، انُزبئظ انجٛبَبد،

.. انًحبػشح داخم نهطهجخ ػًهٛخ رًبسٍٚ

 انٕربئمٛخ انًٛذاَٛخ،: يُبْغٓب حٛش يٍ انجحٕس إَاع انجحٕس، إَاع  -

 انجحٕس االكبدًٚٛخ، انجحٕس: رُفٛزْب دعٓب حغت انزغشٚجٛخ، ٔانًكزجٛخ،

 انجحٕس انزبسٚخٛخ، انجحٕس انٕطفٛخ، انجحٕس انزطجٛمٛخ، انجحٕس انُظشٚخ،

 انجحش، يُٓظ اخزٛبس اعظ انًُٓظ، اعزخذاو انجحش، يُٓظ اكبدًٚٛخ،يفٕٓو انغٛش

. انجحش يُبْظ إَاع

 اًْٛخ ٔانُظشٚخ، انفشٔع ثٍٛ انفشق ، ثبنفشٔع، انمظٕد انفشٔع، ٔػغ -

 انؼهًٛخ، انفشٔع ششٔؽ انفشٔع، يظبدس انفشٔع،

  انًحزٕٖ، رحهٛم انًالحظخ، انًمبثهخ، ، االعزجٛبٌ انجٛبَبد، عًغ ادٔاد -

 االعزجٛبٌ، إَاع االعزجٛبٌ، ػٕٛة االعزجٛبٌ، يضاٚب ثبالعزجٛبٌ، انًمظٕد

 رحهٛم إَاع انًحزٕٖ، رحهٛم اعزخذايبد انًمبثهخ، يضاٚب انًمبثهخ، خظبئض

 انًحزٕٖ رحهٛم ؽشق عهجٛبد انًحزٕٖ، رحهٛم ؽشق انًحزٕٖ،

 

 


