جامعة اليرم ـ ـوك
كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس

في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

قسم علوم احلاســـوب

)Department of Computer Science (CS

2014/2013

قائمة احملتويات

الصفحة
مقدمة عن جامعة اليرموك

3

مقدمة عن كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

4

مقدمة عن قسم علوم الحاسوب

5

الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

7

الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في قسم علوم الحاسوب

11

وصف المساقات التي يطرحها القسم للتخصص  -باللغة العربية

14

وصف المساقات التي يطرحها القسم للكليات االخرى  -باللغة العربية

11

وصف المساقات التي يطرحها القسم للتخصص  -باللغة اإلنجليزية

11

وصف المساقات التي يطرحها القسم للكليات االخرى  -باللغة اإلنجليزية

12

الخطة االرشادية لتسجيل المساقات

12

صفحة  2من 22

مقدمة عن جامعة اليرموك
http://www.yu.edu.jo/

تأسست جامعه اليرموك بموجب مرسوم ملكي في العام  .6791والمهمه الرئيسيه في الجامعة تنضوي تحت ثالثة محاور .األول :هو

توفير التعليم كنوعيه لجميع طلبة الجامعة في مجاالت تخصصهم وعلي جميع المستويات .المحور الثاني :هو تشجيع برامج

االبحاث التي تؤمن الرفاهية للفرد إضافة لتلك البرامج المتعلقة بالنمو االقتصادي والتنميه .أما المحور الثالث :فهو المحور الذي

يسهم في خدمة المجتمع المحلي والوطني واالقليمي والدولي من خالل تعزيز اإلثراء الثقافي وتوفير الفرص التعليميه والتدريبيه لعامه
الناس .ولتحقيق هذه المهام فان جامعة اليرموك تسعى إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 .6اإلسهام في تطوير التعليم العالي بمختلف تخصصاته وفروعه النظرية والتطبيقية باعتماد أالساليب الحديثة والمبتكرة في
التعليم والتدريب.

 .2تعيين وتأهيل الكوادر االكاديمية العلمية المتميزة بما يمكن الجامعة من مواكبة التطورات العلمية والتقنية الحديثة.

 .3توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والمراكز البحثية المتميزة بما يساعد على تطوير الجامعة وتعزيز مكانتها العلمية
محليا واقليميا وعالميا.

 .4إتاحة وتهيئة الفرص للمتفوقين والموهوبين من الطلبة إلكمال دراساتهم العليا في التخصصات المختلفة محليا وعالميا.
 .5تطوير وتقويم البرامج والخطط الدراسية والمناهج الدراسية بحيث تواكب التطور العلمي و التقني في العالم بشكل دائم.

 .1التركيز على تطوير حركة البحث العلمي في الجامعة من خالل دعم مشاريع البحث واالهتمام بالنشر العلمي محليا وعالميا.

 .9االهتمام بتطوير المراكز العلمية والبحثية التابعة للجامعة وتوظيفها للنهوض بحركة البحث العلمي و التأليف و الترجمة و
النشر والتدريب وتزويدها بما يكفل خدمة العاملين في الجامعة والطلبة والمجتمع المحلي.

 .8االنفتاح والتواصل محليا واقليميا وعالميا من خالل المشاركة في المؤتمرات العلمية وتوفير البعثات العلمية واقامة المؤتمرات
والندوات العلمية داخل الجامعة وخارجها .

 .7االهتمام بتطوير البيئة وخدمة المجتمع ونشر ثقافة االعتدال والتسامح وفق مبادئ الدين الحنيف الذي يدعو إلى الوسطية و
الحوار و نبذ العنف والتطرف.

مية تتمتع بأعلى مستويات الجودة واالهتمام بالمتعلم معرفيا وتربويا مع التركيز على
 .61تزويد طلبة الجامعة بخبرات تعليمية وتعلُّ ّ
المهارات العملية .
 .66تعزيز التطور الشخصي واالجتماعي والمهني لدى الطلبة كافةً من خالل إكسابهم روح المبادرة واعدادهم وتأهيلهم لتولي
األدوار القيادية في مواقع عملهم المختلفة .

 .62المساهمة في التقدم الثقافي واالجتماعي واالقتصادي للمجتمع بالعمل على تلبية احتياجات المجتمع ،والمشاركة الفاعلة في
تنميته ،والتعاون مع المنظمات والمؤسسات العامة والخاصة ذات العالقة.

الرؤيا
التميز وتساهم في تحسين نوعية التعليم والبحث
أن تكون جامعة متميزة ونموذجية على المستوى الوطني واالقليمي تسعى إلى اإلبداع و ّ
العلمي وفق أعلى المستويات العالمية
الرسالة
التميز في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع من خالل برامج تعليمية مرتبطة بالتنمية الشاملة وتخريج أجيال متميزة من الطالب
مسلحة بالعلم ومحصنة بالقيم االصيلة ،قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية ومواجهة مستجدات العصر ،والمنافسة على

المستويين االقليمي والدولي.

صفحة  3من 22

مقدمة عن كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
http://www.it.yu.edu.jo/

تعتبر كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك والتي انشأت في مطلع العام الجامعي ( )2113-2112من الكليات

الرائدة والمتميزة على مستوى الجامعات االردنية الرسمية والخاصة والجامعات العربية .وقد جاء إنشاء الكلية تنفيذا للتوجيهات الملكية
السامية بدعم المبادرات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات في األردن ولمواكبة التطورات الحديثة التي تجري في تكنولوجيا المعلومات وفي

التخصصات العلمية الحديثة مما استقطب اهتمام الطلبة والمجتمع األردني لدراسة هذه الحقول العلمية الهامة تلبية حاجة السوق ومتطلباته.

ش ّكل قسم علوم الحاسوب نواة إنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب ،والذي كان قد أنشئ في كلية العلوم في العام 6781

كأول قسم يمنح درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب على مستوى األردن .وعند انشاء الكلية أضيف إليه قسمان آخران هما قسم نظم

المعلومات الحاسوبية ،وقسم نظم المعلومات اإلدارية .كما تطرح الكلية ثالثة برامج ماجستير في االقسام الثالثة (علوم الحاسوب ،ونظم
المعلومات الحاسوبية ،ونظم المعلومالت االدارية) في مساري االمتحان الشامل في االقسام الثالثة والرسالة في قسمي علوم الحاسوب ونظم

المعلومات الحاسوبية.

ولتنفيذ هذه البرامج يتوفر حالياً في الكلية مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة المتخصصين في مجاالت متنوعة وحديثة
ذات صلة بعلوم تكنولوجيا المعلومات والتي تتولى مهمة تدريس المساقات المتخصصة واإلشراف على الطلبة والقيام بالبحث العلمي .كما

ان هناك عدد من المبعوثين الى الجامعات االمريكية والكندية لنيل درجة الدكتوراه في التخصصات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات كما أن
المجال مفتوح لتعيين واستقطاب المزيد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين.

ولمواكبة التطورات في تخصص تكنولوجيا المعلومات قامت الكلية في العام  2118بتعديل الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس حيث تم
إعداد خطط دراسية جديدة شاملة ومتطورة تتواكب مع متطلبات سوق العمل وتركز على المحاور االساسية في تكنولوجيا المعلومات والتي

تشمل هندسة البرمجيات وتطبيقات اإلنترنت وقواعد البيانات والتنقيب فيها والوسائط المتعددة وانظمه اتخاذ القرار والخدمات االلكترونية

ولغات البرمجة المتقدمة .كما يتوفر للكلية مجموعة من مختبرات الحاسوب المتطورة والحديثة والتي تستخدم في مجاالت التدريس والبحث

العلمي .كما تم إنشاء مختبرات متخصصة مثل مختبر هندسة البرمجيات ومختبر الوسائط المتعددة ومختبر قواعد البيانات ومختبر

المعالجة المتوازية ومختبر الشبكات ومختبرات البرمجة .كما توفر الكلية المتطلبات األكاديمية المتعلقة بمهارات استخدام الحاسوب لمختلف

الكليات والتخصصات في الجامعة.

الهدف
تهدف الكلية الى تزويد الطلبة بالمعارف العامة والمتخصصة والمهارات التطبيقية الالزمة لتمكينهم من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة

من خالل طرح مساقات أكاديمية متنوعة في نظم المعلومات األساسية والتطبيقية وعلوم الحاسوب على مستوى الدرجة الجامعية األولى

والدراسات العليا تجمع بين التميز والحداثة واالستجابة الحتياجات المجتمع المحلي وسوق العمل حيث تقوم الكلية بإعداد الطلبة وتأهيلهم

تأهيالً فنياً وذلك بالتركيز على الجوانب العملية والتطبيقية من خالل بيئة تكاملية وتفاعلية مما يعزز من تنافسية الخريجين في الحصول
على فرص العمل المناسبة .كما أن الكلية تسعى إلى االرتقاء بمستوى البحث العلمي وربطه بالتدريس وباحتياجات البيئة المحلية واإلقليمية
وكذلك نشر المعرفة وتعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية .حيث يقوم أعضاء هيئة التدريس في الكلية بنشر

البحوث في المجالت العالمية المتخصصة والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية.

الرؤيا
تتمثل رؤية الكلية بالسعي لتحقيق مكانة متميزة بين كليات تكنولوجيا المعلومات في جامعات المنطقة من خالل توفير بيئة أكاديمية إيجابية

تهدف إلى توفير تعليم وبرامج متميزة تركز على البحث العلمي إضافة إلى تنمية قدرات الطلبة العلمية.

صفحة  4من 22

مقدمة عن قسم علوم الحاسوب

أنشئ قسم علوم الحاسوب () )Computer Science (CSفي عام  ،6798مع بداية إنشاء جامعة اليرموك وقد بدأت
الدراسة فيه لدرجة البكالوريوس عام  .6781وبقي هذا القسم تابعاً لكلية العلوم حتى بداية الفصل األول من العام الدراسي

وبناء على ذلك ،فقد
 ،2113/2112حيث تم إنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب وأصبح القسم تابعاً لهذه الكلية.
ً
ابتداء من العام الدراسي  2113/2112لتواكب التغيرات والمستجدات التي
تم اعتماد خطة دراسية جديدة لدرجة البكالوريوس
ً

تجري محلياً ودولياً بهدف رفع مستوى الخريج األكاديمي وتزويده بالمهارات والتقنيات التي تؤهله ليكون رافداً إيجابياً للسوق
المحلية واإلقليمية في حينه.

وفي بداية العام  2111تم استحداث أول برنامج في الدراسات العليا في القسم يمنح درجة الماجستير في علوم الحاسوب
والمعلومات ،وبعد ثالثة أعوام أعيد النظر في البرنامج في ضوء إنشاء برنامج ماجستير جديد في كلية تكنولوجيا المعلومات
ابتداء من العام
وعلوم الحاسوب يتبع لقسم نظم المعلومات الحاسوبية ،وقد تم اعتماد خطة دراسية جديدة لدرجة الماجستير
ً
وع ّدل اسم البرنامج ليصبح برنامج الماجستير في علوم الحاسوب .كما دأب القسم على تحديث وتطوير
الدراسي ُ 2114/2113
وبناء عليه ،فقد تم اعتماد واقرار الخطة الدراسية الجديدة لدرجة
الخطط الدراسية بغية مواكبة التطورات والمعايير العالمية،
ً
ابتداء من العام الدراسي  2117/2118لتواكب التغيرات والمستجدات التي تجري محلياً ودولياً .ويتوفر في القسم
البكالوريوس
ً

العديد من المختبرات التي تستخدم لتدريس بعض المساقات لكافة طلبة الجامعة باإلضافة إلى مختبرات متخصصة مثل مختبر

المعالجة المتوازية ومختبر الوسائط المتعددة .كما وشارك القسم في تقديم العديد من الخدمات االستشارية والتدريبية لوحدات
الجامعة وللمؤسسات الحكومية والخاصة في كافة مجاالت الحاسوب.
الهدف
يهدف القسم إلى رفع مستوى الخريج األكاديمي وتزويده بالمهارات والتقنيات التي تؤهله ليكون رافداً إيجابياً للسوق المحلية

واإلقليمية .كما يهدف الى خلق طاقم أكاديمي مزود بإحداث ما وصلت إليه علوم التكنولوجيا والمعلوماتية بحيث يكون قاد اًر
على تدريس أحدث المساقات في علوم الحاسوب .كما ويتطلع القسم إلى فتح برامج دراسية جديدة في المستقبل القريب وفق ما

تسمح به إمكانات القسم ،وزيادة أعداد المبعوثين من القسم ،وانشاء مختبرات متخصصة لخدمة موضوعات بعينها.
الرؤيا
تتمثل رؤية القسم بالسعي لتحقيق مكانة متميزة بين االقسام ذات العالقة في جامعات المنطقة من خالل توفير بيئة أكاديمية
إيجابية تهدف إلى توفير تعليم وبرامج متميزة تركز على البحث العلمي إضافة إلى تنمية قدرات الطلبة العلمية.

صفحة  5من 22

المخرجات التعليمية لبرنامج البكالوريوس في علوم الحاسوب

برنامج البكالوريوس في علوم الحاسوب يمكن الطلبة من تحقيق المهارات التالية بحلول تخرجهم:
 .6القدرة على تطبيق المعرفة الحاسوبية والرياضية المناسبة لهذا التخصص.
.2

القدرة على تحليل المسائل ،وتحديد وتعريف متطلبات الحوسبة المالئمة لحلها.

 .3القدرة على تصميم وتنفيذ وتقييم نظام قائم على الحاسوب ،أو البرنامج لتلبية االحتياجات المطلوبة
 .4القدرة على الفهم من الناحية الفنية ،واألخالقية والقانونية واألمنية القضايا االجتماعية والمسؤوليات
 .5القدرة على التواصل بشكل فعال ،سواء باللغة المكتوبة والشفوية ،مع مجموعة واسعة من الجماهير والقدرة على العمل
بفعالية في فرق لتحقيق هدف مشترك

 .1القدرة على تحليل تأثير الحوسبة على األفراد والمنظمات والمجتمع
 .9القدرة على استخدام التقنيات الحالية ،والمهارات ،واألدوات الالزمة للحوسبة والممارسة المحلية والعالمية ،بما في ذلك
القدرة للتعبير عن الخوارزميات في اثنين على األقل من لغات الكمبيوتر األكثر أهمية في الوقت الراهن.
 .8القدرة على تطبيق المبادئ الحسابية ،أسس الرياضيات والكمبيوتر العلوم النظرية في النمذجة وتصميم نظم الحاسوب
بطريقة توضح الفهم للمشاركة في تصميم خيارات المفاضالت.

 .7القدرة على تطبيق مبادئ التصميم والتطوير في بناء نظم البرمجيات متفاوتة التعقيد

صفحة  6من 22

الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
اخلطة الدراسية اليت ت ؤدي اىل درجة البكالوريوس يف كلية تكنولوجيا املعلومات وعلوم احلاسوب يف جامعةة الممةوو والدةادرف و ة
تعليمات منح درجة البكالوريوس يف جامعة المموو رقم ( )2لسنة  1221وتعةديهتاا الدةادرف ووجةن امةام مةنح الةدرجات العلميةة
والشهادات يف جامعة المموو رقم  111لسنة .2003
 .1تطرح كلية تكنولوجيا املعلومات وعلوم احلاسوب اخلطة الدراسية اليت تؤدي اىل درجة البكالوريوس يف أالقسام التالية-:


.2
.3
.4
.5

قسم علوم الحاسوب.

قسم نظم المعلومات الحاسوبية.

 قسم نظم المعلومات االدارية.
احلد االدىن للساعات املعتمدف املطلوبة للحدول على درجة البكالوريوس يف أقسام كلية تكنولوجيا املعلومات وعلوم احلاسوب
هو ( )134ساعة معتمدف.
تسةةري اكاكةةام ال ةواردف يف تعليمةةات مةةنح درجةةة البكةةالوريوس رقةةم ( )2لسةةنة  1991وتعةةديهتاا يف جامعةةة الممةةوو علةةى كليةةة
تكنولوجيا املعلومات وعلوم احلاسوب.
يتم قبول الطلبة يف الكلية اسن سياسة القبول يف اجلامعة يف كل عام دراسي كما هو مبني يف تعليمات قبول الطلبةة املعمةول
هبا يف اجلامعة.
تشمل اخلطة الدراسية لكل قسم املتطلبات التالية:

 متطلبات الجامعـة

ختدص هلا ( )27ساعة معتمدف وتشمل:

 .1متطلبات اجبارية :ختدص هلا ( )12ساعة معتمدف وهةي:



الساعات المعتمدة

رقم المساق
ل ز 101

اسم المساق
مهارات لغة اجنليزية

3

ع 101

لغة عربية

3

ع ع 100

علوم عسكرية

3

س هة 102

الرتبية الوطنية

3

أما فيما يتعلق بامتحانات المستوى ،يتوجب على كافة الطلبة المستجدين اعتباراً من بداية الفصل الدراسـي اوو  2010/2002التقـدم

ال متحا مستوى في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والحاسوب على أ يسجل الطالب الـي يخفـق فـي النجـا بـأ مـن ذـيا االمتحانـات
مساقاً استدراكياً ( )022خارج خطته ،وذيا المساقات ذي:
 ل ز 22 ع 22 -ع ح 22

مهارات لغة اجنليزية
لغة عربية ()1
مهارات ااسوب

(استدراكي)
(استداركي)
(استداركي)
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 .2متطلبات اختيارية:
وخيدص هلا ( )15ساعة معتمدف خيتارها الطالن من خارج كليته يف أاد اجملاالت التالية وحبد أدىن مادف واادف من كل جمال
وحبد أقدى مادتني من كل جمال وهذه اجملاالت هي:

اس ـ ـ ــم المساق
رمز المساق
أوالً :مجا العلوم اإلنسانية ويضم المساقات التالية:
الرياضة يف اياتنا
ت ر 100أ
اللياقة البداية للجميع
ت ر 173
الثقا ة اجلمالية
ف ت 100
التذوق الدرامي
ف د 100
مسامهة اكردن يف احلضارف اإلاسااية
أ ث 100
اشوء احلضارات
أ ث 102
القدس  5000عام
ت خ 106أ
اللغة والثقا ة الكورية
ل ح 101و
اللغة الفراسية ()1
ل ح 141أ
اللغة اإلسبااية ()1
ل ح 171أ
اللغة اكملااية ()1
ل ح 161أ
اللغة الروسية ()1
ل ح 111أ
ثانياً :مجا العلوم اإلجتماعية واالقتصادية ويضم المساقات التالية:
اإلدارف واجملتمع
ع أ 100
االقتداد واجملتمع اكردين
ق 100
مهارات إدارية
أ د 421
اقوق اإلاسان
ح ق 101
الثقا ة القااواية
ح ق 102
ثقا ة إسهتمية
ش أ 100
امام اكسرف يف اإلسهتم
ش د 101
امام اإلسهتم
ش ف 100
مهارات اياتية
ت س 100
أساسيات يف رعاية الطفل
ت أ 100
مفاهيم اساسية يف الرتبية
ت د 100
مهارات املعلومات
ت د 105ب
العنف اكسري
أح 103
املوارد املائية
ج غ 100
ثقا ة إعهتمية
ص ح 100

الساعات المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ثالثاً :مجا العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة ويضم المساقات التالية:
ب 100
و 100
ع ب 101أ
ف 100
ع ح 102
ن ح 102
ن أ 102
ه 100
ط 100

صحة عامة وتثقيف صحي
الكيمياء واجملتمع
علوم البيئ ةةة ()1
أساسيات علوم الفلك
احلوسبة املنزلية
املعلوماتية واجملتمع
خدمات تكنولوجيا املعلومات
الطاقة البديلة
االسعا ات اكولية
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3
3
3
3
3
3
3
3
3

 متطلبات الكلية

وختدص هلا ( )21ساعة معتمدف اجبارية على النحو التايل:

رقــم المساق

الساعات

اس ــم المساق

الساعات اوسبوعية

المتطلب السابق

المعتمدة

نظر

عملي

2

2

0

متزامن مع ع ح 101ب

1

0

2

متزامن مع ع ح 101أ

ر 101

تفاضل وتكامل ()1

3

3

0

---

ن ح 103

مقدمة يف تكنولوجيا املعلومات

3

3

0

---

ن ح 104

مقدمة يف امم املعلومات

3

3

0

ن ح 103

اص 111

مبادئ االاتماالت ()1

3

3

0

---

ن أ 120

بيئة النمم

3

3

0

ن ح 103

ع ح 130

أساسيات امم التشغيل

3

3

0

ع ح 100

ع ح 101أ

الربجمة بلغة خمتارف

ع ح 101ب خمترب الربجمة بلغة خمتارف

 متطلبات القسم

وختدةص هلةةا ( )86سةةاعة معتمةدف دةةددها جملة قسةةم التفدةص املنفةةرد أو جملة كةةل مةن قسةةم التفدةةص الرئيسةةي
والتفدص الفرعي وتوزع كما يف اجلدولني التاليني.

 .1التخصص المنفرد
توزيع الساعات املعتمدف للتفدص املنفرد يف علوم احلاسوب.
اجبار

اختيار

المجموع

مجموعة المساقات
متطلبات الجامعة

12

متطلبات الكلية

21

15
-

27
21

متطلبات القسم

56

30

16

المجموع

134

 .2التخصص الرئيسي  /فرعي
توزيع الساعات املعتمدف للتفدص الرئيسي علوم احلاسوب/ختدص رعي.
اجبار

اختيار

مجموع

مجموعة المساقات
متطلبات الجامعة

12

متطلبات الكلية

21

15
-

27

متطلبات التخصص الرئيسي
متطلبات التخصص الفرعي

21

2
56
اسن اخلط الدراسية لقسم التفدص الفرعي

21

المجموع

134
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65

جدو مدلـ ـو رقم العشرات في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في علوم الحاسوب

الرقم

المدلو (حقل المعرفة)

0

مبادئ أساسية

1

لغات برجمة

2

الكيان املادي للحاسوب

3

برجميات ومعمارية احلاسوب

4

رياضيات احلاسوب

5

هيكلية البيااات واخلوارزميات

6
7
8
2

Knowledge Area
Basic Courses
Programming Languages
Computer Hardware
Computer Software and Architecture
Computer Mathematics
Data Structures and Algorithms

الذكاء االصطناعي

Artificial Intelligence

تطبيقات ااسوبية

Computer Applications

مشروع وموضوعات خاصة

Project and Special Topics
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الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسوب
متنح درجة البكالوريوس يف علوم احلاسوب /كلية تكنولوجيا املعلومات وعلوم احلاسوب بعد إمتام املتطلبات اآلتيةة:
 .1الشروط املندوص عليها يف تعليمات منح درجة البكالوريوس وتعديهتاا يف جامعة المموو رقم ( )2لسنة  1221الدادرف
ووجن امام منح الدرجات العلمية والشهادات يف جامعة المموو رقم  111لسنة .2003
 .2متطلبات اجلامعة املبينة يف التعليمات املذكورف أافا وخيدص هلا ( )27ساعة معتمدف.
 .3متطلبات الكلية املذكورف آافا وخيدص هلا ( )21ساعة معتمدف.
 .4متطلبات قسم علوم احلاسوب وخيدص هلا ( )86ساعة معتمدف و الرتتين اآليت:

أوالً :التخصص المنفرد ( )86ساعة معتمدة موزعة كاآلتي:
أ .مساقات إجبارية ( )56ساعة معتمدة وذي:
اس ــم المساق

رقم المساق

الساعات

الساعات االسبوعية

المتطلب السابق

المعتمدة

نظر

عملي

ع ح 111

الربجمة الكينواية

3

3

0

ع ح  ،101متزامن مع ع ح 111

ع ح 111

خمترب الربجمة الكينواية

1

0

3

متزامن مع ع ح 111

ع ح 220

تدميم منط احلاسوب

3

3

0

ر  ،152ف  ،104متزامن مع ع ح 225

ع ح 225

خمترب هيكلية احلاسوب

1

0

3

متزامن مع ع ح 220

ع ح 250

هيكلية البيااات

3

3

0

ع ح  ،111متزامن مع ع ح 255

ع ح 251

حتليل وتدميم اخلوارزميات

3

3

0

ع ح  ،250ر152

ع ح 255

خمترب هيكلية البيااات

1

0

3

متزامن مع ع ح 250

ع ح 334

تراسل البيااات والشبكات

3

3

0

ع ح  ،130متزامن مع ع ح 335

ع ح 335

خمترب تراسل البيااات والشبكات

1

0

3

متزامن مع ع ح 334

ع ح  342أ

النمرية االاتسابية

3

3

0

ر152

ع ح 313

الذكاء االصطناعي

3

3

0

ع ح  ،250ر152

ع ح 432

معمارية احلاسوب

3

3

0

ع ح 220

ع ح 434

احلوسبة املوزعة

3

3

0

ع ح 334

ع ح 444

مش ةةروع خترج

3

3

0

اهناء  41ساعه بنجاح

ن ح 240

هندسة الربجميات

3

3

0

ن ح  ،104ع ح  ،111متزامن مع ن ح 245

ن ح 245

خمترب هندسة الربجميات

1

0

3

متزامن مع ن ح 240

ن ح 230

امم قواعد البيااات

3

3

0

ن ح ،104ع ح 111

ر 102

تفاضل وتكامل ()2

3

3

0

ر 101

ر 152

الرياضيات املتقطعة

3

3

0

ر 101

ر 241

جرب خطي ()1

3

3

0

ر 101

ر 322

حتليةل عددي لطلبة علوم احلاسوب
احلاسوب
لطلبة علوم
يزياء
وعلوم احلاسوب)
املعلومات
تكنولوجيا

3
3

3
3

0
0

ع ح 101

52

51

15

ف 104

المجمــوع
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ر 101

ب.

مساقات اختيارية ( )30ساعة معتمدة موزعة كما يلي:

 )15( .1ساعة معتمدة يختارذا الطالب من المساقات التالية ( 6ساعات من قسم التخصص في اوقل):
الساعات

الساعات االسبوعية

المعتمدة

نظر

عملي

ع ح 311

برجمة متقدمة

3

3

0

ع ح 111

ع ح 321

املعاجلات واحلواسن الدغمف

3

3

0

ع ح 220

ع ح 330

برجمة امم احلاسوب

3

3

0

ع ح 220

ع ح 331

امم التشغيل

3

3

0

ع ح 130

ع ح 310

الرسم باحلاسوب

3

3

0

ع ح  ،250ر241

ع ح 410

أسالين ومناهج لغات الربجمة

3

3

0

ع ح 311

ع ح 431

بناء املرتمجات

3

3

0

ع ح  342أ

ع ح 410

النمم اخلبمف

3

3

0

ع ح 313

ع ح 410

معاجلة الدور

3

3

0

ع ح 313

ع ح 442

موضوعات خاصة

3

3

0

ع ح 313

ن أ  250أ

التجارف اإللكرتواية

3

3

0

ن ح  ،104ن أ 120

ن أ 421

اجلواان القااواية يف إدارف املعلومات

3

3

0

ن ح  ،104ن أ 120

ن ح  211أ

امم متعددف الوسائط

3

3

0

ن ح 104

ن ح 311

بناء النمم بلغات اجليل الرابع

3

3

0

ن ح 230

ن ح 440

التحليل والتدميم الكينوين

3

3

0

ن ح 240

ن ح 431

خدمات االارتات

3

3

0

ع ح 334

رقــم المساق

اس ــم المساق

المتطلب السابق

 )15( .2ساعة معتمدة اختيارية موزعة كما يلي:

أ )2( .ساعات معتمدة يختارذا الطالب من مساقات كلية العلوم التالية:

رقــم المساق
ر 203
ر 211
ف 202
اص 101
اص 201
اص 211

اس ــم المساق
معادالت تفاضلية عادية ()1
الربجمة اخلطية وامرية اكلعاب
علم الفلك ()1
مبادىء اإلاداء ()1
مبادىء اإلاداء ()2
مبادىء االاتماالت ()2

الساعات

الساعات االسبوعية

3
3
3
3
3
3
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نظر
3
3
3
3
3
3

عملي
0
0
0
0
0
0

المتطلب السابق
--------اص 101
اص  ،111ر 102

ب )6( .ساعات معتمدة يختارذا الطالب من المساقات التالية:
رقــم المساق

أ د 101
أد 421
مح 101
ق 101
م م 210
ف ت 150

اس ــم المساق

مبادئ يف االدارف ()1
مهارات ادارية
مبادئ يف احملاسبة ()1
مبادئ يف االقتداد الكلي
مبادئ يف املالية ()1
مدخل إىل تدميم اجلرا يك

الساعات االسبوعية

الساعات
المعتمدة

امري

عملي

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

المتطلب السابق

--متوقع خترجه
---------

ثانياً :التخصص الرئيسي في علوم الحاسوب /التخصص الفرعي ( )86ساعة معتمدة كاآلتي:
 .1التخصص الرئيسي :ويخصص له ( )65ساعة معتمدة موزعة كما يلي:
أ.

مساقات إجبارية ( )56ساعة معتمدة وذي نفس المساقات اإلجبارية للتخصص المنفرد في علوم الحاسوب.

ب .مساقات اختيارية ( )2ساعات معتمدة يختارذا الطالب من قائمة المساقات التالية ،على أ يكو ( )3ساعات في االقل من
مساقات علوم الحاسوب.
اس ــم المساق

رقــم المساق

الساعات

الساعات االسبوعية

المتطلب السابق

المعتمدة

امري

عملي

ع ح 317

برجمة متقدمة

3

3

0

ع ح 117

ع ح 321

املعاجلات واحلواسن الدغمف

3

3

0

ع ح 220

ع ح330

برجمة امم احلاسوب

3

3

0

ع ح220

ع ح 331

امم التشغيل

3

3

0

ع ح 130

ع ح 310

الرسم باحلاسوب

3

3

0

ع ح  ،250ر 241

ع ح 410

أسالين ومناهج لغات الربجمة

3

3

0

ع ح 317

ع ح 431

بناء املرتمجات

3

3

0

ع ح  342أ

ع ح 470

النمم اخلبمف

3

3

0

ع ح 376

ع ح 410

معاجلة الدور

3

3

0

ع ح 376

ع ح 422

موضوعات خاصة

3

3

0

ع ح 376

ن أ  250أ

التجارف اإللكرتواية

3

3

0

ن ح  ،104ن أ 120

ن أ 421

اجلواان القااواية يف إدارف املعلومات

3

3

0

ن أ  ،120ن ح 104

ن ح  211أ

امم متعددف الوسائط

3

3

0

ن ح 104

ن ح 311

بناء النمم بلغات اجليل الرابع

3

3

0

ن ح 260

ن ح 440

التحليل والتدميم الكينوين

3

3

0

ن ح 240

ن ح 431

خدمات االارتات

3

3

0

ع ح 334

*أد 421

مهارات ادارية

3

3

0

متوقع خترجه

* في حالة التفريع في أحد اقسام كلية االقتصاد والعلوم االدارية ال يحتسب ذيا المساق ضمن الساعات التسعة المطلوبة في ذيا المجموعة
االختيارية.
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 .2التخصص الفرعي:
أ .عدد الساعات املعتمدف اسن ما ددده قسم التفدص الفرعي على أن ال تقل متطلبات هذا التفدص عن ( )21ساعة معتمدف.
ب .أقسام التفدص الفرعي هي :أقسام كلية العلوم ،أقسام كلية االقتداد والعلوم اإلدارية ،قسم تدميم اجلرا يك يف كلية الفنون.

ثالثاً :التخصص الفرعي في قسم علوم الحاسوب ( )21ساعة معتمدة وذي:
 .1مساقات إجبارية :ويخصص لها ( )15ساعة معتمدة وذي:
رقــم المساق

الساعات

اس ــم المساق

الساعات االسبوعية

المعتمدة

امري

عملي

ع ح 117

الربجمة الكينواية

3

3

0

ع ح 111

خمترب الربجمة الكينواية

1

0

3

ع ح 250

هيكلية البيااات

3

3

0

ع ح 255

خمترب هيكلية البيااات

1

0

3

ع ح 251

حتليل وتدميم اخلوارزميات

ع ح 334

تراسل البيااات والشبكات

3
3

3
3

0
0

ع ح 335

خمترب تراسل البيااات والشبكات

1

0

3

 .2مساقات اختيارية :ويخصص لها ( )6ساعات معتمدة يختارذا الطالب من المساقات التالية:
رقــم المساق

اس ــم المساق

الساعات

الساعات االسبوعية

المعتمدة

امري

عملي

3
3

3
3

0
0

النمرية االاتسابية

3

3

0

ع ح 376

الذكاء االصطناعي

ع ح 310

الرسم باحلاسوب

ع ح 434

احلوسبة املوزعة

3
3
3

3
3
3

0
0
0

ع ح 130

أساسيات امم التشغيل

ع ح 317

برجمة متقدمة

ع ح  342أ
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جدو المساقات التي يقدمها قسم علوم الحاسوب لدرجة البكالوريوس
اس ــم المساق

رقم المساق

الساعات

الساعات االسبوعية

المتطلب السابق

المعتمدة

نظر

عملي

ع ح 022

مدخل اىل احلاسوب وتطبيقاته  -استدراكي

3

3

0

---

ع ح 101أ

الربجمة بلغة خمتارف

3

3

0

لطلبة الطن والديدلة والعلوم

ع ح 101أ

الربجمة بلغة خمتارف

2

2

0

متزامن مع ع ح 101ب

ع ح 101ب

خمترب الربجمة بلغة خمتارف

1

0

2

متزامن مع ع ح 101أ

ع ح 117

الربجمة الكينواية

3

3

0

ع ح  ،101متزامن مع ع ح 111

ع ح 111

خمترب الربجمة الكينواية

1

0

3

متزامن مع ع ح 117

ع ح 130

أساسيات امم التشغيل

3

3

0

ع ح 100

ع ح 220

تدميم منط احلاسوب

3

3

0

ر  ،152ف  ،104متزامن مع ع ح 225

ع ح 225

خمترب هيكلية احلاسوب

1

0

3

متزامن مع ع ح 220

ع ح 250

هيكلية البيااات

3

3

0

ع ح  ،117متزامن مع ع ح 255

ع ح 251

حتليل وتدميم اخلوارزميات

3

3

0

ع ح  ،250ر152

ع ح 255

خمترب هيكلية البيااات

1

0

3

متزامن مع ع ح 250

ع ح 317

برجمة متقدمة

3

3

0

ع ح 117

ع ح 321

املعاجلات واحلواسن الدغمف

3

3

0

ع ح 220

ع ح 330

برجمة امم احلاسوب

3

3

0

ع ح 220

ع ح 331

امم التشغيل

3

3

0

ع ح 130

ع ح 334

تراسل البيااات والشبكات

3

3

0

ع ح  ،130متزامن مع ع ح 335

ع ح 335

خمترب تراسل البيااات والشبكات

1

0

3

متزامن مع ع ح 334

ع ح  342أ

النمرية االاتسابية

3

3

0

ر152

ع ح 376

الذكاء االصطناعي

3

3

0

ع ح  ،250ر152

ع ح 310

الرسم باحلاسوب

3

3

0

ع ح  ،250ر241

ع ح 410

أسالين ومناهج لغات الربجمة

3

3

0

ع ح 317

ع ح 431

بناء املرتمجات

3

3

0

ع ح  342أ

ع ح 432

معمارية احلاسوب

3

3

0

ع ح 220

ع ح 434

احلوسبة املوزعة

3

3

0

ع ح 334

ع ح 470

النمم اخلبمف

3

3

0

ع ح 376

ع ح 410

معاجلة الدور

3

3

0

ع ح 376

ع ح 422

موضوعات خاصة

3

3

0

ع ح 376

ع ح 422

مش ةةروع خترج

3

3

0

اهناء  21ساعه بنجاح

صفحة  15من 22

وصف المساقات التي يطرحها قسم علوم الحاسوب
 2ساعة معتمدة

ع ح 101أ :البرمجة بلغة مختارة

(متطلب سابق :متزامن مع ع ح 101ب)

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية للغة برمجة مختاارة وخصائصاها (مثال  )C++واكساابه القادرة
علاى كتابااة بارامج خاليااة مان األخطاااء .المواضايع التااي يغطيهاا المساااق تشامل :الماادخالت والمخرجاات ،أناواع البيانااات،

تعريااف االقت ارنااات البرمجيااة ،المنظوريااة وأن اواع المتغي ارات ،إرسااال المعااامالت ،طاارق التك ارار ،المصاافوفات ،المؤش ارات،
السالساال الرمزيااة والملفااات ،مقدمااة إلااى األصااناف والكينونااات ،اقت ارنااات اإلنشاااء واإللغاااء ،العن اوان األساسااي لالقت اران،
الوصول الخاص والعام ،الجزء التنفيذي للصنف .لهذا المساق جانب عملي داخل المختبر يتم من خالله تدريب الطالب
على كتابة برامج بسيطة وحل مسائل مختلفة ذات عالقة بالمفاهيم البرمجية التي يغطيها هذا المساق.

ع ح 101ب :مختبر البرمجة بلغة مختارة

 1ساعة معتمدة

(متطلب سابق :متزامن مع ع ح101أ)

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلباة بالمهاارات والقادرات الالزماة لتنفياذ المفااهيم واألسااليب البرمجياة التاي تمات د ارساتها
في مساق ع ح 101أ باالتزامن .ويتضامن هاذا المسااق تماارين عملياة ومساائل وحااالت د ارساية معادة مسابقا بماا يتناساب
والمواضيع التي درسها الطالب في ع ح 101أ.

ع ح  :111البرمجة الكينونية  3ساعات معتمدة (متطلب سابق :ع ح 101أ ،ع ح 101ب ،متزامن مع ع ح )111

هذا المساق متمم لمساق ع ح  ،101وهو يهدف الى تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة لتصميم وتطوير ب ار ماج

باستخدام المنهج الكينوني .المواضيع التي يغطيها المساق تشمل :طريقة التفكير الموجهة بالكينونة ،األصناف ،الطارق،
الرساائل ،المعاامالت ،الو ارثاة ،االساتبدال والتعاديل ،الاربط الثابات والاديناميكي ،تعددياة األشاكال ،المنظورياة واالعتماديااة،
الكينونااات والملفااات ،وبعااض القضااايا التنفيذيااة مصااحوبة بأمثلااه وحاااالت د ارسااية .يااتم تاادريس المساااق باسااتخدام لغااة ماان
لغات البرمجة الكينونياة وفقاا لماا ياتم اعتمااده فاي مسااق ع ح  .101لهاذا المسااق جاناب عملاي يغطاى فاي مسااق ع ح
 111بالتزامن.
ع ح  :111مختبر البرمجة الكينونية

 1ساعة معتمدة

(متطلب سابق :متزامن مع ع ح )111

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلباة بالمهاارات والقادرات الالزماة لتنفياذ المفااهيم واألسااليب البرمجياة التاي تمات د ارساتها
فااي مساااق ع ح ( 117البرمجااة الكينونيااة) بااالتزامن .ويتضاامن تمااارين عمليااة ومسااائل وحاااالت د ارسااية معاادة مساابقا بمااا
يتناسب والمواضيع التي درسها الطالب في المساق المذكور.

ع ح  :130أساسيات نظم التشغيل

 3ساعات معتمدة

(متطلب سابق :ع ح )100

يهاادف هااذا المساااق إلااى تزويااد الطلبااة بالمعرفااة والمهااارات األساسااية الالزمااة لتشااغيل وادارة نظاام الحواساايب الصااغيرة
والتفاعل المباشر مع بيئة النوافذ .المواضيع التي يغطيها المساق تشامل :مفااهيم نظام التشاغيل ،وظاائف نظام التشاغيل،
مكونااات نظاام التشااغيل ،لمحااة عامااة عاان خاادمات نظاام التشااغيل ،إدارة العمليااة ،جدولااة المعااالج ،إدارة الااذاكرة ،الااذاكرة

االفتراضية ،نظام الملفات ،ترتيب وتجزئة وتحاديث نظام تشاغيل النوافاذ ،األخطااء والمشااكل المتكاررة ومعالجتهاا ،وكيفياة
تعامل نظام النوافذ مع الشبكات .لهذا المساق جانب عملي يركز على استخدام األوامر واإلمكاناات التاي تتاوفر فاي بيئاة
نظام النوافذ.

صفحة  16من 22

ع ح  :220تصميم منطق الحاسوب

 3ساعات معتمدة (متطلب سابق :ر ،152ن ح  ،103متزامن مع ع ح )225

يهدف هذا المساق الى تعريف الطلبة بمباادئ تصاميم منطاق الحاساوب وكيفياة عمال الادوائر اإللكترونياة داخال الجهااز.

المواضاايع التااي يغطيهااا المساااق تشاامل :األنظمااة العدديااة ،التحااويالت ،الحساااب الثنااائي ،المكمااالت ،الجباار المنطقااي،
تبسيط الدوال المنطقية ،المنطق التتابعي ،الجوامع ،محلالت الرموز ،المشيفرات ،دوائار تحويال الشايفرات ،ذاكارة القاراءة،

المنظومة المنطقية المبرمجة ،الدوائر التعاقبية :دوائر المراجيح ،العدادات ،المسجالت ،والدوائر التعاقبية المتزامنة .لهاذا
المساق جانب عملي متمم له يغطى في مساق ع ح  225بالتزامن.
ع ح  :225مختبر هيكلية الحاسوب

 1ساعة معتمدة

(متطلب سابق :متزامن مع ع ح )220

يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمهارات المتصلة بهيكلية الحاسوب وبنيته والمنطق الذي يقوم عليه .حيث ياتعلم

الطالب كيفية كتابة برامج بسيطة باستخدام لغة  Assemblyوكيفية استغالل قد ارت هذه اللغة في التعامال ماع مصاادر

جهاز الحاسوب.

ع ح  :250هيكلية البيانات

 3ساعات معتمدة

(متطلب سابق :ع ح  ،111متزامن مع ع ح )255

يهدف هذا المساق الى تعريف الطلبة باألنواع المختلفة من هياكل البيانات وكيفية نمثيلها في ذاكرة الحاسوب والعمليات

المختلفة التي تجري عليها ومدى كفاءتها العملية .المواضيع التي يغطيها المساق تشمل :مفاهيم أساسية ،القاوائم الكثيفاة
وتمثي اال المص اافوفات ،القا اوائم المتص االة بكاف ااة أش ااكالها ،تخا ازين السالس اال الرمزي ااة والتعام اال معه ااا ،الطا اوابير والمك ااادس
وتطبيقاتها ،الهياكل الشجرية بكافة أشكالها المختلفاة ،المخططاات والتراكياب الشابكية .لهاذا المسااق جاناب عملاي يغطاى
بالتزامن مع مساق ع ح .255
ع ح  :251تحليل وتصميم الخوارزميات

 3ساعات معتمدة

(متطلب سابق :ع ح  ،250ر )152

يهدف هذا المساق الى تعريف الطلبة بآلية تحليل كفااءة الخوارزمياات والفعالياة والطارق المساتخدمة فاي تصاميم وتطاوير

الخوارزميااات .المواضاايع التااي يغطيهااا المساااق تشاامل :الترتيااب والبحااث ,التقساايم والساايطرة ،الطريقااة الجشااعة ،البرمجااة
الدنياميكيااة ،جوانااب خاصااة بالشااجيرات وعملياتهااا والمخططااات وعملياتهااا .فااي الجانااب العملااي لهااذا المساااق يطلااب ماان
الطالب كتابة برامج لحل مسائل مختلفة ذات عالقة بالمفاهيم التي تعلمها في هذا المساق.
ع ح  :255مختبر هياكل البيانات

 1ساعة معتمدة

(متطلب سابق :متزامن مع ع ح )250

يهاادف هااذا المساااق الااى تزويااد الطالااب بالمهااارات الالزمااة لترجمااة الفاااهيم التااي درسااها فااي مس اااق ع ح  250إلااى واقااع
عملي باستخدام إحدى لغات البرمجة من الجيل بحيث يشمل جميع هياكال البيانات المختلفة التي درسها في المساق.

ع ح  :311برمجة متقدمة

 3ساعات معتمدة

(متطلب سابق :ع ح )111

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بلغة من لغات البرمجة المتقدمة والتي يمكن اإلستفاده منها فاي تطبيقاات مختلفاة

فااي سااوق العمال حسااب معطيااات التطااور والطلااب .المواضاايع التااي يغطيهااا المساااق تشاامل :المفاااهيم والقواعااد األساسااية
للغااة وخصائصااها ومااا يميزهااا بااين اللغااات األخاارى ،كيفيااة معالجااة البيانااات باسااتخدام هااذه اللغااة ،وكيفيااة ترجمااة الب ارامج

وتنفيذها وتخزين النتائج في الملفات التي تعتمدها اللغة ،واإلمكانات المختلفة التي توفرها اللغة .في الجانب العملي لهذا
المساق يطلب من الطالب استخدام اللغة المختارة لبرمجة بعاض التطبيقاات والتماارين وحااالت د ارساية ،باإلضاافة إلاى
إمكانية عمل مشروع تطبيقي.

صفحة  17من 22

ع ح  :321المعالجات والحواسيب الصغيرة

(متطلب سابق :ع ح )220

 3ساعات معتمدة

يهدف هذا المساق الاى تعرياف الطلباة بتطاور المعالجاات والحواسايب الصاغيرة وصافاتها المختلفاة وتطبيقاتهاا .المواضايع
الت ااي يغطيه ااا المس اااق تش اامل :تعليم ااات اآلل ااة ،ط اارق العنون ااة ،برمج ااة المايكروي ااة ،لغ ااة التجمي ااع ،النقا ال غي اار المتا ازامن
للبيان ااات ،ف ااك الشا ايفرة ،برمج ااة م ارق ااب ذاكا ارة الوص ااول المباش اار وم ارق ااب الواجه ااة المب اارمج ،وع اارض األنا اواع المختلف ااة

للمعالجااات الصااغيرة ( 16و 32باات) .فااي الجانااب العملااي لهااذا المساااق يطلااب ماان الطالااب كتابااة ب ارامج بساايطة ألحااد
المعالجات المعروفة.

ع ح  :330برمجة نظم الحاسوب

(متطلب سابق :ع ح )220

 3ساعات معتمدة

يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمعرفاة والمهاارات المتصالة بتصاميم وتنفياذ برمجياات الانظم المتنوعاة .المواضايع

التي يغطيها المسااق تشامل :برمجاة اإلدخاال واإلخارات ،تصاميم بارامج الم ارقاب ،تصاميم بارامج المجماع ،تصاميم بارامج

المحمل والموصل ،تصميم بارامج معالجاة المااكرو ،تصاميم بارامج محارر النصاوص ،وتصاميم بارامج المفسار والمتارجم.
في الجانب العملي لهذا المساق يطلب من الطالب كتابة برامج لتمارين عملية في المواضيع الي يغطيها المساق.
 3ساعات معتمدة

ع ح  :331نظم التشغيل

(متطلب سابق :ع ح )130

يهدف هذا المساق إلى تعزيز المعرفة والمهارات التي اكتسبها الطالاب فاي مسااق ع ح ( 130أساسايات نظام التشاغيل).
حيااث يهاادف إلااى تزويااد الطالااب بمفاااهيم وأساااليب ومعرفااة متقدمااة عاان الجوانااب التااي لاام تغطااى فااي المساااق التأسيسااي.

المواضيع التي يغطيها المساق تشمل :أنواع نظم التشغيل وخدماتها ،طرق التزامن ،االتصال فاي نظاام الخاادم والعميال،
مفهااوم ال ااخيوط ،ت ازامن العمليااات ،مشاااكل االختناااق ،مفاااهيم متقدمااة وحاااالت د ارسااية فااي إدارة وتنظاايم الااذاكرة والااذاكرة
االفت ارضااية وأنظمااة الملفااات واإلدخااال/اإلخ ارات والااذاكرة المساااعدة ،وتكنولوجيااا الريااد ( .)RAIDالجانااب العملااي لهااذا
المساق يشمل حاالت دراسية وتمارين عملياة فاي بعاض نظام التشاغيل التاي لام تاتم تغطيتهاا فاي ع ح ( 130مثال نظاام
 Linuxأو .)UNIX

ع.ح  :333تراسل البيانات والشبكات

 3ساعات معتمدة

(متطلب سابق :ع ح  ،130متزامن مع ع ح )335

يه اادف ه ااذا المس اااق إل ااى تزوي ااد الطلب ااة بتغطي ااة ش اااملة ع اان مفا ااهيم وأساس اايات ت ارس اال البيان ااات وش اابكات الحاس ااوب.

المواضايع التاي يغطيهاا المسااق تشامل :مفااهيم وأسااليب ت ارسال البياناات فاي بنياة الشابكات الطبقياة ،تحاويالت اإلرسااال،
طرق التوجيه ،طرق االتصال ،االكتظاظ في الشبكات ،هيكلية تنظيم الشابكات ،إدارة وتهيئاة الشابكات ،مكوناات نماوذت
الشاابكة ،نماااذت الشاابكات الطبقيااة (نماااذت  OSIو  )TCP/IPوبروتوكوالتهااا ،أناواع الشاابكات (المحليااة ،شاابكات الماادن،
الشبكات المتسعة ،الشبكات الالسلكية) وبروتوكوالتها .لهذا المساق جانب عملي يغطى في مساق ع ح  335بالتزامن.
ع ح  :335مختبر تراسل البيانات والشبكات

 1ساعة معتمدة

(متطلب سابق :متزامن مع ع ح )333

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات األساسية الالزمة لبناء واستخدام شبكات الحاساوب ،كماا يهادف

إلااى تمكااين الطالااب ماان بناااء واسااتخدام الخاادمات الشاابكية .المسااائل العمليااة التااي يركااز عليهااا المساااق تتضاامن تصااميم
وتجهيز الشبكات المحلية ،التعامل مع نظام التشغيل الشبكي ،إنشاء نظام شبكي لتعريف مستخدمين وتحدياد صاالحيات
المستخدمين وتعريف المجموعات والحقول ،إضافة أجهزة ومشاركة الموارد عبر الشبكة.

صفحة  11من 22

ع ح 332أ :النظرية االحتسابية

(متطلب سابق:ع ح )220

 3ساعات معتمدة

يهاادف هااذا المساااق الااى تعريااف الطلبااة باللغااات القياسااية وتمثيلهااا ومبااادئ الحوساابة واآلليااة .المواضاايع التااي يغطيهااا
المسا اااق تشا اامل :القواعا ااد بأنواعها ااا ،األتمتا ااة المنتهيا ااة بنوعيها ااا (المحا ااددة وغيا اار المحا ااددة) ,اللغا ااات والتعا ااابير القياسا ااية

واالعتيادية ،اللغات ذات السياق الحر ،األتمتة الضاغطة إلى األسفل ،الكفاءة واالحتسابية.
ع ح  :313الذكاء االصطناعي

 3ساعات معتمدة

(متطلب سابق :ع ح  ،250ر)152

يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمباادئ األساساية والمعاارف والمهاارات الالزماة فاي اساتخدام طارق وخوارزمياات
الااذكاء االصااطناعي وتوظيفهااا فااي حاال تطبيقااات عمليااة .المواضاايع التااي يغطيهااا المساااق تشاامل :طاارق تمثياال المعرفااة

(مثاال المنطااق الرماازي والحساااب االسااتنتاجي وغيرهااا) ،تغطيااة شاااملة لطاارق البحااث الموجااه وغياار الموجااه ،االسااتدالل
األمااامي والعكسااي ،تطبيقااات :ال انظم الخبي ارة ،معالجااة اللغااات الطبيعيااة ،تمييااز األنماااط ،معالجااة الصااور ،والتخطاايط.
الجانب العملي لهذا المساق يشمل تطبيقات برمجية ومسائل تدور حول مواضيع المساق.
ع ح  :310الرسم بالحاسوب

 3ساعات معتمدة

(متطلب سابق :ع ح  ،250ر)231

يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمبادئ األساسية والمعارف الرياضية والعلمية والمهارات الالزمة لتصاميم واعاداد

وتنفيااذ الرسااومات بالحاسااوب .المواضاايع التااي يغطيهااا المساااق تشاامل :المكونااات والبرمجيااات الالزمااة للنظااام ،أساساايات
الرساام (النقطااة ،الخااط المسااتقيم ،الاادائرة  ...ال ا ) الرساام ببعاادين ،الرساام بثالثااة أبعاااد ،التحااويالت ،الرؤيااا ،فاان وحركااات
الرسااوم ،مقدمااة الااى البرمجيااات المساااعدة (مثاال  .)Open GLالجانااب العملااي لهااذا المساااق يتضاامن تطبيقااات عمليااة
باستخدام لغات البرمجة والبرمجيات التطبيقية المساعدة.

ع ح  :310أساليب ومناهج لغات البرمجة

 3ساعات معتمدة

(متطلب سابق :ع ح )311

يهدف هذا المساق الاى تقاديم تغطياة شااملة للمباادئ واألساس األساساية ،وألسااليب ومنااهج التصاميم المعتمادة فاي لغاات

البرمجااة األساسااية .المواضاايع التااي يغطيهااا المساااق تشاامل :نظارة تاريخيااة عاان الموضااوع ،عناصاار اللغااة ،تطااور معظاام
لغات البرمجة األمرية ،تصنيف اللغاات ،أناواع البياناات والكينوناات ،التعاابير والجمال والبارامج الفرعياة ،النمااذت والحازم،
قواعااد المجااال والتعريااف للمتغي ارات ،تمرياار المعااامالت وادارة االسااتدعاء وسااجالت التفعياال والبرمجااة المتزامنااة ،معالجااة
االستثناءات ،لغات البرمجة الدالية والبرمجة المنطقية والبرمجة الكينونية ،مع أمثلة وحاالت دراسية مقارنة.
ع ح  :331بناء المترجمات

 3ساعات معتمدة

(متطلب سابق :ع ح  332أ)

يهاادف هااذا المساااق الااى تزويااد الطالااب بالمهااارات وبالمعرفااة األساسااية المتصاالة بعماال المترجمااات والمبااادئ والمناااهج

واألساااليب التااي تس اتخدم فااي تصااميمها .المواضاايع التااي يغطيهااا المساااق تشاامل :مكونااات المتاارجم ،التحلياال اللفظااي
والتعاماال مااع جااداول الرمااوز ،أساااليب التحلياال النحااوي ،التعاماال مااع األخطاااء ومعالجتهااا ،الترجمااة الموجهااة بالقواعااد،
مطابقااة األن اواع ،توليااد البرنااامج الوساايط ،توليااد البرنااامج التنفيااذي ،وأس االيب رفااع كفاااءة البرنااامج التنفيااذي .يتوقااع ماان
الطالب في هذا المساق أن يصمم وينفذ مترجم أو مفسر للغة برمجة مبسطة.
ع ح  :332معمارية الحاسوب

 3ساعات معتمدة

(متطلب سابق :ع ح )220

يه اادف ه ااذا المس اااق ال ااى تعري ااف الطال ااب بالتقني ااات واألس اااليب المتنوع ااة المس ااتعملة ف ااي الجوان ااب المختلف ااة لمعماري ااة

الحاسااوب .المواضاايع التااي يغطيهااا المساااق تشاامل :بنيااة التعليمااات ،تقياايم وتصااميم المعااالج ،مكونااات المعااالج ،طاارق

صفحة  12من 22

الااتحكم بالمعالجاات الموصااولة والمبرمجااة ،تنظاايم الااذاكرة ،ذاكارة كاااش ،الااذاكرة االفت ارضااية ،التقنيااات األنبوبيااة ،معماريااة
ريسك وسيسك ،قنوات ومعالجات اإلدخال واإلخرات ،والمعالجة المتوازية.
ع ح  :333الحوسبة الموزعة

(متطلب سابق :ع ح )333

 3ساعات معتمدة

يهاادف هااذا المساااق إلااى تعريااف الطلبااة بأساساايات الحوساابة الموزعااة وبيااان أهميتهااا وكيفيااة برمجتهااا ونظمهااا المختلفااة

وتزوي ااده بالمه ااارات األساس ااية لتط ااوير البرمجي ااات الموزع ااة .المواض اايع الت ااي يغطيه ااا المس اااق تش اامل :مف اااهيم الحوس اابة
الموزعة والبرمجة الموزعة والنظم الموزعة ،تزامنياة الحوسابة ،نمااذت الحوسابة الموزعاة ،وساائل االتصاال باين العملياات،
االتصال الجماعي ،الدعم الذي توفره نظم التشغيل للحوسبة الموزعة ،الكينونية الموزعة ،واجهة برمجاة التطبيقاات (مثال

 RMI ،RPCوغياره) ،نمااوذت الخااادم والعمياال ،مسااألة السارية فااي تطبيقااات اإلنترناات .الجانااب العملااي للمساااق يتضاامن
قيام الطلبة بتطوير برمجيات موزعة مستخدمين أحدث التقنيات المتوفرة.
ع ح  :310النظم الخبيرة

(متطلب سابق :ع ح )313

 3ساعات معتمدة

يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمعرفة والمهاارات الالزماة لتطاوير أنظماة الخبارة وتطبيقهاا فاي مساائل مان الحيااة

العمليااة .المواضاايع التااي يغطيهااا المساااق تشاامل :إكتساااب المعرفااة ،طاارق تمثياال المعرفااة ،طاارق الوصااول إلااى النتااائج
ونسااب الوثااوق بهااذه النتااائج ،اسااتقبال المعرفااة والتشااخيص ،تكنولوجيااا الاانظم الخبيارة (االسااتنباط ،التصااميم والتشااخيص)،
برمجيات لبناء النظم الخبيرة .الجانب العملي يتضمن حاالت دراسية لنظم متوفرة ،كما يقوم الطالب بتصميم نظام خبيار
لمسألة من الحياة العملية باستخدام إحدى لغات البرمجة أو البرمجيات المساعدة.
ع ح  :310معالجة الصور

 3ساعات معتمدة

(متطلب سابق :ع ح )313

يهاادف هااذا المساااق الااى تزويااد الطالااب بمقدمااة عاان المفاااهيم واألساااليب والتقنيااات األساسااية المتصاالة بالصااور الرقميااة

وطرق معالجتها .المواضيع التي يغطيها المسااق تشامل :طارق التحويال ،طارق تحساين الصاور باساتخدام طارق رياضاية
لتقلياال الضوضاااء وتوضاايح الصااورة ،ضااغط الصااورة ،طاارق تمثياال الصااورة مثاال ( ،)bmp, gif, jpgكيفيااة اسااتخرات
المعلومات من الصورة وتصنيفها.
ع ح  :392موضوعات خاصة

 3ساعات معتمدة

(متطلب سابق :ع ح )313

يتم في هذا المساق تدريس أحد الموضوعات التي لم تدرت ضمن المساقات التي تتضمنها قائمة المساقات التي يطرحها
القسم وبموافقة مجلس القسم.

ع ح  :399مشروع تخرج

 3ساعات معتمدة

(متطلب سابق :انهاء  91ساعه بنجاح)

يهدف هذا المساق الى اعطاء الطالب مسألة تطبيقية ذات عالقة بالمساقات التي درسها في علوم الحاسوب بحيث يقوم
بد ارس ااتها وتحليله ااا واع ااداد التص ااميم ال ااالزم لحله ااا وكتاب ااة البا ارامج وتنفي ااذها وكتاب ااة التقري اار باس ااتخدام أس اااليب التوثي ااق
المناسبة.

صفحة  20من 22

وصف المساقات التي يطرحها القسم للكليات األخرى
ع ح  :99مدخل إلى الحاسوب وتطبيقاته

 3ساعات معتمدة

(متطلب سابق :ال يوجد)

يهدف هذا المساق الى إكساب الطالاب القادرة علاى اساتعمال البارامج الحاساوبية العاماة التاي يحتاجهاا فاي حياتاة اليومياة

وفااي عملااة .المواضاايع والبرمجيااات التااي يغطيهااا المساااق تشاامل :شاارح مااوجز لمكونااات الحاسااوب الماديااة والبرمجيااة،
اسااتخدام نظااام النوافااذ ،اسااتخدام مع االج النصااوص ،اسااتخدام الجااداول اإللكترونيااة ،اسااتخدام معالجااات عاارض الش ارائح،

واستخدام اإلنترنت.
ع ح  :101البرمجة بلغة مختارة

 3ساعات معتمدة

(متطلب سابق :اليوجد)

يهاادف هااذا المساااق الااى تعريااف الطالااب بالمفاااهيم األساسااية للغااة برمجااة مختااارة وخصائصااها (مثاال  )VB.Netوالقاادرة
على كتابة برامج بسيطة وصحيحة .المواضيع التي يغطيها المساق تشمل :عملياات اإلدخاال واإلخارات ،أناواع البياناات،

تعريف اإلقترانات ،مباادئ البرمجاة الكينونياة .أسااليب برمجاة الحادث ،إنشااء ومعالجاة  ،Classes ،Objectsواساتخدام
أدوات مث اال أدوات التتب ااع .ف ااي نهاي ااة المس اااق ،يج ااب أن يك ااون الط ااالب ق ااادرين عل ااى تص ااميم وبرمج ااة واختب ااار وتتب ااع
التطبيقات .يتم تغطية الجزء العملي لهذه المساق من خالل والدروس وظائف عملية .هذا المساق مخصاص لطلباة كلياة
الطب والعلوم والصيدلة.

ع ح  :109الحوسبة المنزلية

 3ساعات معتمدة

(متطلب سابق :اليوجد)

يهدف هذا المساق إلى التعريف بأهمية الدور الذي تلعبه أجهزة الحواسيب الشخصية في المنازل وكيفية المحافظة عليها
وصيانتها واستخدامها بالطرق الصحيحة ومن أهم الموضوعات التي يتعرض لها المساق ما يلي :عرض عام للتطورات
التكنولوجية الحديثة في مجال الحوسبة الشخصية وحوسبة المنازل (حواسيب ،طابعات ،وسائط تخزين ،وانترنت وغيرها).
معايير اختيار األجهزة وتحديد مواصفاتها  ،التعامل مع البرمجيات األساسية والتطبيقية وكيفية تحميلها على األجهزة،

شبكات االتصال وخدمات االنترنت المنزلية،صيانته االجهزه والبرمجيات،حماية األجهزة من الفيروسات واالختراقات غير
القانونية،أخالقيات استخدام الحواسيب وأنظمة المعلومات ،االستخدام األمثل لألجهزة واآلثار الصحية السلبية ،البرامج
التطبيقية الموجهة للمنازل .وغير ذلك من الموضوعات التي تتضمن سالمة أنظمة الحواسيب المنزلية والشخصية.

صفحة  21من 22

Description of Courses Offered by the
Department of Computer Sciences (CS)

______________________________________________
CS 101A: PROGRAMMING IN A SELECTED LANGUAG

2 Hrs.

(Co-req.: CS101B)

The main objective of this course is to introduce students to the basic concepts of a selected
programming language (such as C++) and the ability to write simple correct programs.
Topics to be covered include: I/O, data types, function definition, visibility and storage
classes, parameter passing, loops, arrays, pointers, strings, files, introducing classes and
objects, constructors and destructors, function prototypes, private and public access, and
class implementation. The practical part of this course is covered in the lab through
exercises, practical assignments, and tutorials.
CS 101B: PROGRAMMING IN A SELECTED LANGUAG LAB

1 hr. (Co-req.: CS101A)

The objective of this course is to provide students with the opportunity to implement the
programming concepts and techniques taught in CS101A. Exercises and case studies will
be prepared in conjunction with the material covered in CS101A.
CS 117: OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING

3 Hrs.

(Prereq.: CS101A,

CS101B, Co-req.: CS118)
The objective of this course is to provide students with knowledge and needed skills in
order to design and develop object-oriented programs. Topics to be covered include: the
object-oriented approach, classes, method, object inheritance, replacement and refinement,
static and dynamic binding, polymorphism, visibility and dependency, files and storage
issues. The course is supplemented by a lab component covered in CS118 concurrently.
CS 118: OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING LAB

1 hr.

(Co-req.: CS117)

The objective of this course is to provide students with the opportunity to implement the
programming concepts and techniques taught in CS117. Exercises and case studies will be
prepared in conjunction with the material covered in CS117.
CS 130: FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS

3 Hrs.

(Prereq.: CS100)

The objective of this course is to provide students with the basic knowledge and skills of
operating, managing, and maintaining microcomputer systems. Hands-on experience with
windows environment is a major concern in this course. It covers a range of topics
including: operating system concepts, functions, and components, a general overview of
OS services, process management, CPU scheduling, memory management, virtual memory
and file system, installing, partitioning, configuring and upgrading Windows, common
errors and problems and how to solve them, networking capabilities of Windows. Windows
commands, system programs, and Windows facilities are covered in the practical
component.
CS 220: COMPUTER LOGIC DESIGN
Co-req.: CS225)

3 Hrs.

(Prereq.: MATH 152, CIS103,

The objective of this course is to introduce students to the basic concepts in digital logic
and how the electronic circuits work inside the computer. Topics to be covered include:
Binary Systems, Conversion, Boolean expression and its simplification methods,
22  من22 صفحة

Combinational logic circuits, MSI and LSI, flip-flops and sequential logic circuits,
registers, counters, memory units. The course has a lab CS225 taken concurrently with it.
CS 225: COMPUTER ORGANIZATION LAB

1 Hr.

(Co-req.: CS220)

This course is intended to cover the practical aspects related to computer organization,
architecture, and logic. Students are trained to write simple assembly programs to explore
and analyze microcomputer organization and architecture.
CS 250: DATA STRUCTURES

3 Hrs.

(Prereq.: CS117, Co-req.: CS255)

The objective of this course is to introduce students to various types of data structures, their
logical and physical representations, and their related operations. Topics to be covered
include: data structure operations, dense lists and matrix representations, linked lists and
their different variations, string storage representation and manipulation, queues and stacks
and their applications, tree structures and their different variations, graphs and networks.
The course is supplemented by a lab component covered in CS255 concurrently.
CS 251: ANALYSIS AND DESIGN OF ALGORITHMS 3 Hrs. (Prereq.: CS250, Math 152)
The objective of this course is to provide students with the knowledge and skills in
complexity analysis and design of computer algorithms. Topics to be covered include:
sorting algorithms, search algorithms, divide and conquer, greedy method, trees, graphs,
dynamic programming, backtracking, branch and bound, Lower bound theory, NPcomplete problems. The practical part of the course will include writing programs for
solving problems using techniques taught in this course.
CS 255: DATA STRUCTURES LAB

1 Hr.

(Co-req.: CS250)

The objective of this lab is to teach students to program what they learned in CS250 using a
high-level programming language in order to enhance their understanding of the main data
structures concepts including stacks, queues, linked list, trees, graphs, … etc.
CS 317: ADVANCED PROGRAMMING

3 Hrs.

(Prereq.: CS117)

This course is intended to teach students a popular high level programming language based
on the demands of the job market. Topics to be covered include: syntax rules and
structures, special programming features of the language in comparison with other
languages, how data is processed using this language, compilation and implementation
issues, files and storage mechanisms, other facilities provided by the language. The
practical part of the course will include case studies, exercises and a project.
CS 328: MICROPROCESSORS AND MICROCOMPUTERS

3 Hrs. (Prereq.: CS220)

The objective of this course is to introduce students to the evolution of microprocessor
systems, their characteristics and applications. Topics to be covered include: machine
instructions and addressing modes, microprogramming and assembly languages, pins
functions, asynchronous data transfer, decoding, programming in direct memory access
controller (DMA) and programmable interface controller (PIC), 16-bit and 32-bit families.
The practical part of the course students will be asked to write simple programs using the
assembly language for a well known microprocessor.
CS 330: SYSTEM PROGRAMMING

3 Hrs.

(Prereq.: CS220)

The objective of this course is to provide students with the knowledge and skills related to
the design and implementation of various systems programs. Topics to be covered include:
text editors, file utilities, monitors, assemblers, relocating linking loaders, I/O handlers,
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schedulers, programming language definitions, design of interpreter and compiler
programs. The practical part of the course will include writing simple programs in the
system programs covered in the course.
CS 331: OPERATING SYSTEMS

3 Hrs.

(Prereq.: CS130)

This course builds on the knowledge and skills gained from the course CS130. Its objective
is to provide students with more advanced concepts, techniques, and in-depth knowledge in
issues that have not been covered in the introductory course. Topics to be covered include:
operating system types, operating
system structures, systems calls, inter-process
communication, communication in client/server systems, multithreading, process
synchronization, deadlocks, advanced topics in storage management and virtual memory,
file system structure and implementation, mass storage structure management, RAID
technology. The practical part of the course involves case studies and a practical
component in some operating systems not covered in CS130 such as Linux or UNIX.
CS 334: DATA COMUNICATIONS AND NETWORKS
Co-req.: CS335)

3 Hrs.

(Prereq.:

CS130,

The objective of this course is to provide students with an overview of the concepts and
fundamentals of data communication and computer networks. Topics to be covered
include: data communication concepts and techniques in a layered network architecture,
communications switching and routing, types of communication, network congestion,
network topologies, network configuration and management, network model components,
layered network models (OSI reference model, TCP/IP networking architecture) and their
protocols, various types of networks (LAN, MAN, WAN and Wireless networks) and their
protocols. The course is supplemented by a practical component covered in CS335
concurrently.
CS 335: DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS LAB: 1 Hr.

(Co-req.: CS334)

The objective of this lab is to introduce students to the design issues that arise in building
and using networks and to give students hands on experience with building and using
network services. The practical issues to be stressed include design and installation of
LAN, network operating system, setting up a network system such as users and their
permissions and rights, groups and domains, adding workstations and sharing of resources
across the network
CS 342: THEORY OF COMPUTATION

3 Hrs.

(Prereq.: CS220)

The objective of this course is to introduce students to formal languages and their
representation, automata, and theory of computation. Topics to be covered include: formal
languages and their representation, different grammars, finite automata: deterministic and
non-deterministic, regular languages, regular expressions, context-free languages, pushdown automata, Turing machines and computability, universal Turing machine,
computability and complexity.
CS 376: ARTIFICIAL INTELLIGENCE

3 Hrs.

(Prereq.: CS250, MATH 152)

The objective of this course is to provide students with the basic concepts, knowledge and
skills required in utilizing Artificial Intelligence techniques in solving practical problems.
Topics to be covered include: knowledge representation methods like propositional logic
and predicate calculus, blind search strategies (breadth-first and depth-first), heuristic
search strategies (hill-climbing, best-first and A*), backward and forward reasoning,
applications: expert systems, natural language processing, pattern recognition, image
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processing, and planning. The practical part of the course involves programming exercises
and case studies related to the topics covered.
CS 380: COMPUTER GRAPHICS

3 Hrs.

(Prereq.: CS250, Math 241)

The objective of this course is to provide students with the basic concepts, technical and
mathematical knowledge and skills required to design and implement computer graphics.
Topics to be covered include: graphics hardware, software utilities, two and three
dimensional transmutation and viewing, graphics arts and animations. Students are
expected to be design programs using programming graphics tools and libraries such as
Open GL to perform practical assignments.
CS 410: PROGRAMMING LANGUAGE TECHNIQUE AND METHODOLGIES

3 Hrs.

(Prereq.: CS317)

The objective of this course is to introduce students to the main concepts, principles,
techniques and paradigms of designing and implementing programming languages. Topics
to be covered include: language components, evolution of major imperative programming
languages, language taxonomy, data types and objects, expressions and statements,
subprograms, modules and packages, scope rules and visibility, passing parameters,
activation records and call management, concurrent programming, exception handling,
functional programming languages, logic programming, object-oriented programming,
examples and comparative case studies.
CS 431: COMPILER CONSTRUCTION

3 Hrs.

(Prereq.: CS342)

The objective of this course is to provide students with the skills and basic knowledge of
the concepts, techniques, and approaches used for designing and implementing compilers.
Topics to be covered include: compiler components, lexical analysis, symbol tables
handling, parsing techniques, error handling and recovery, syntax-directed translation, type
checking, intermediate code generation, code generation, code optimization. Students are
expected to design and implement a compiler or an interpreter for a simple programming
language.
CS 432: COMPUTER ARCHITECTURE

3 Hrs.

(Prereq.: CS220)

The objective of this course is to introduce students to the basic concepts and various
techniques of computer architecture. Topics to be covered include: ALU design, IEEE 754
format for floating-point numbers, coprocessors, design of hardwired CU and microprogrammed CU, the characteristics of instruction sets, pipelines techniques, the
architecture of RISC and CISC machine, (cache) high speed memories, I/O channels and
I/O processors, parallel processing.
CS 434: DISTRBUTED COMPUTING

3 Hrs.

(Prereq.: CS 334)

The objective of this course is to introduce students to the fundamentals and techniques of
distributed computing and provide them with the basic skills of how to write distributed
programs. Topics to be covered include: distributed computing, distributed programming,
distributed
systems, concurrency, distributed computing paradigms, inter-process
communications, group communications, operating system support, distributed objects,
application programming interfaces (RMI, RPC), client server model, the socket API,
security issues and Internet applications. Students are expected to develop distributed
applications using latest technologies.
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CS 470: EXPERT SYSTEMS

3 Hrs.

(Prereq.: CS376)

The objective of this course is to provide students with the knowledge and skills required
for developing expert systems and applying them in real-life application problems. Topics
to be covered include: knowledge acquisition, knowledge representation techniques,
inference methods, reasoning under uncertainty, design of expert systems, and introduction
to an expert system programming tool, expert systems case studies. In the practical part of
the course students are expected to design a small expert system using an expert system
programming tool.
CS 480: IMAGE PROCESSING

3 Hrs.

(Prereq.: CS376)

This course is intended to provide students with an introduction to the basic concepts
techniques, and technologies of digital image processing. Topics to be covered include:
image and video representation technologies, image enhancement and filtering techniques,
mathematical morphology, noise removal techniques, image compression techniques, edge
detection and segmentation techniques.
CS 492: SPECIAL TOPICS

3 Hrs.

(Prereq.: CS376)

In this course a topic in computer science is selected not covered in the list of courses
described above to be taught to students, with the approval of the department board.
CS 499: Graduation Project

3 Hrs.

(Prereq.: Passing 98 hours)

The objective of this course is to gives students an opportunity to utilize the knowledge and
skills gained in other courses in a real-life application problem. The student is supposed to
analyze the problem, design a software solution to it, coding the solution in a programming
language, and writing the documentation in the form of a project report using a standard
way.
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Description of Courses Offered by the Department for other Faculties

CS 99: INTRODUCTION TO COMPUTERS AND APPLICATIONS

3 Hrs.

(Prereq.:--)

The main objective of this course is to provide students with the ability to utilize commonly
used computer applications in their daily life and work. It covers a range of topics and
applications including: general overview of computer hardware technology computer
software systems, MS Windows, word processing, spreadsheets, Power Point presentations,
Web browsing …etc.
CS 101: PROGRAMMING IN A SELECTED LANGUAG

3 Hrs.

(Prereq.:--)

The main objective of this course is to introduce students to the basic concepts of a selected
programming language (such as VB.Net) and the ability to write simple correct programs.
Topics to be covered include: I/O, data types, function definition, visibility and storage
classes, parameter passing, loops, arrays, pointers, strings, files, introducing classes and
objects, constructors and destructors, function prototypes, private and public access, and
class implementation. The practical part of this course is covered in the lab through
exercises, practical assignments, and tutorials. This course is deigned for Medical, Scinece,
and Pharmacology Students.
CS 109: HOME COMPUTING

3 Hrs.

(Prereq.:--)

The aim of this course is to introduce the importance of the role played by the personal
computers in homes and how to take care of them, maintain them, and the right ways to use
them. The most important topics presented by this course are the followings: An overview
of recent technological developments in the field of personal computing and home
automation (computers, printers, storage units, internet, and others). The criteria for
selection devices and determine their specifications and dealing with basic and applied
software and how to install it on computers. Communication networks and home internet
services. Maintenance of software and hardware. Protecting computers ftom viruses and
illegal intrusions. The ethics of using computers and information systems. Optimal use for
computers and the negative health effects. Applied oriented programs for homes, and other
topics that include the safety of personal and home computer systems.
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الخطة اإلرشادية لطلبة قسـم علوم الحاســوب
السنـة األولى
الفصل األول
رمز المساق
ع ح 22

الفصل الثاني
الساعات

فئة المساق

المعتمدة
*

متطلب جامعة /إجباري

رمز المساق

فئة المساق

الساعات
المعتمدة

3

ع ح  101أ

متطلب كلية /إجباري

2

ر101

متطلب كلية /إجباري

3

ع ح  101ب

متطلب كلية /إجباري

1

ن ح 103

متطلب كلية /إجباري

3

ع ح 130

متطلب كلية /إجباري

ع100

متطلب جامعة /إجباري

3

ن ح 104

متطلب كلية /إجباري

3
3

ع ع 100

متطلب جامعة /إجباري

3

ع 102

متطلب جامعة /إجباري

3

---

متطلب جامعة اختياري

3

ل ز100

متطلب جامعة /إجباري

3

---

متطلب جامعة اختياري

3

المجمــوع

المجمــوع

18

18

السنة الثانيــة
الفصل األول
رمز المساق

فئة المساق

الفصل الثاني
الساعات
المعتمدة

رمز المساق

فئة المساق

الساعات
المعتمدة

ع ح 117

متطلب قسم /إجباري

3

ع ح 250

متطلب قسم /إجباري

3

ع ح 111

متطلب قسم /إجباري

1

ع ح 255

متطلب قسم /إجباري

1

ر 152

متطلب قسم /إجباري

3

ع ح 220

متطلب قسم /إجباري

3

س.ها 102

متطلب جامعة /إجباري

3

ن أ 120

متطلب كلية /إجباري

3

ل ز 111

متطلب جامعة /إجباري

3

ع ح 225

متطلب قسم /إجباري

1

ف 104

متطلب قسم /إجباري

3

ر 102

متطلب قسم /إجباري

3

المجمــوع

16

المجمــوع
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14

السنة الثالثــة
الفصل األول
رمز المساق

فئة المساق

الفصل الثاني
الساعات
المعتمدة

رمز المساق

فئة المساق

الساعات
المعتمدة

ع ح 251

متطلب قسم /إجباري

3

ع ح  342أ

متطلب قسم /إجباري

3

حص 111

متطلب كلية /إجباري

3

ن ح 260

متطلب قسم /إجباري

3

ن ح 240

متطلب قسم /إجباري

3

ر 241

متطلب قسم /إجباري

3

ن ح 245

متطلب قسم /إجباري

1

---

متطلب قسم اختياري

3

---

متطلب قسم اختياري

3

---

متطلب قسم اختياري

3

---

متطلب قسم اختياري

3

---

متطلب قسم اختياري

3

المجمــوع

المجمــوع

16

18

السنة الرابعــة
الفصل األول
رمز المساق

فئة المساق

الفصل الثاني
الساعات
المعتمدة

رمز المساق

فئة المساق

الساعات
المعتمدة

ع ح 334

متطلب قسم /إجباري

3

ع ح 432

متطلب قسم /إجباري

3

ع ح 335

متطلب قسم /إجباري

1

ع ح 434

متطلب قسم /إجباري

3

ع ح 376

متطلب قسم /إجباري

3

ع ح 422

متطلب قسم /إجباري

3

ر 322

متطلب قسم /إجباري

3

---

متطلب قسم اختياري

3

---

متطلب قسم اختياري

3

---

متطلب قسم اختياري

3

---

متطلب قسم اختياري

3

---

متطلب قسم اختياري

3

المجمـوع

16

المجمـوع
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18

