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 عله اذتاعْبقغه   

نلٔ٘ األمري اذتغني بً 

لتهيْلْدٔا  عبز اهلل

 املعلْمات

 لبٔتادامع٘ آل    

 

 

 عله اذتاعْب يف ارتط٘ الزصاعٔ٘ لزصد٘ البهالْصْٓؼ

 

 
 يف عله اذتاعْبالبهالْصْٓؼ   اعه الزصد٘ )بالعضبٔــ٘( :

 .B.Sc. in Computer Science     اعه الزصد٘ )باإلصتلٔظٓـ٘(: 

 

 مهْىات ارتط٘ :  -أ 

( عاع٘ معتنزٗ مْطع٘ 132مً ) عله اذتاعْبتتهـٌْ ارتط٘ الزصاعٔ٘ لزصد٘ البهالْصْٓؼ يف 

 علٙ اليشْ اآلتٕ :

 الغاعات املعتنزٗ ىْع املتطلــــب التغلغل

 27 متطلبات ادتامع٘ أّاًل

 21 متطلبات الهلٔـ٘ ثاىًٔا

 :كغـهمتطلبات ال ثالجًا

 املْار اإلدباصٓ٘ -أ  

 ٘املْار االختٔاصٓ -ب

 

69 

12 

 3 مْار سضٗ صابعًا

 132 اجملنْع

 

 لرتقٔه:اىظاو  -ب

 :   تهيْلْدٔا املعلْمات صمظ نلٔ٘ -1

 الهلٔــــ٘ الضمظ

 تهيْلْدٔا املعلْمات 99

 

 األقغـــاو:ْط ـصم -2

 الكغــه الضمظ

 عله اذتاعْب 91

 ىظه املعلْمات اذتاعْبٔ٘  92

 اإلراصٓ٘ ىظه املعلْمات 94

 

 املْار:صمْط  -3

1 3 3 12 1: 

                                                                                                                                      
 الهلٔ٘ الكغه املغتْٚ اجملال التغلغل
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 العؾضات )اجملال( يف أصقاو املْار ميظل٘ مزلْل

 

 زتال التدقك عيْاٌ اجملال ظـصم ال التدقكـزت عيْاٌ اجملال ظـصم

 تطبٔكات 5 أعاعٔات اذتاعْب 9

 منشدُ ّستاناِ 6 لػات بضزت٘ 1

 ّاليظه ارتبريٗ االفطياعٕالشناٛ  7 عناصٗ ساعْب ّؽبهات 2

 متؿضق٘ 8 ىظه ساعْبٔ٘ 3

 ّمؾضّع ختضز  ىزّٗ 9 تقنٔه بضزتٔات 4

 

 عاع٘ معتنزٗ مْطع٘ علٙ اليشْ اآلتٕ: )27))أّاًل( متطلبات ادتامع٘: 

 عاع٘ معتنزٗ. (18)دباصٓ٘:املتطلبات اإل -أ 

 عاعات معتنزٗ. (9)املتطلبات االختٔاصٓ٘: -ب

 

 :مْطع٘ نالتالٕ عاع٘ معتنزٗ (18)املتطلبات اإلدباصٓ٘: -أ 

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 - 3 *العلْو العغهضٓ٘ 699999 1

 - 3 الجكاؾ٘ اإلعالمٔ٘ 9191271 2

 - 3 يظه اإلعالمٔ٘ال 9192359 3

 - 3 الرتبٔ٘ الْطئ٘ 9691199 4

 - 3 (1)اللػ٘ العضبٔ٘  1391191 5

 - 3 (1اللػ٘ اإلصتلٔظٓ٘ ) 1302101 6

 

تعترب مارٗ العلْو العغهضٓ٘ اختٔاصٓ٘ للطلب٘ غري األصرىٔني ّميهيَه رصاع٘ مارٗ اختٔاصٓ٘ مً *:

 املْار اليت تطضسَا ادتامع٘ بزال عيَا.

 

ٗ خيتاصٍا الطالب مً خاصز نلٔتُ علٙ أٌ تهٌْ مارٗ عاعات معتنز (9)تطلبات االختٔاصٓ٘: امل -ب

 ّاسزٗ مً نل مً اجملاالت التالٔ٘ ٍّشِ اجملاالت ٍٕ: 

 

 أّال: زتال العلْو اإلىغاىٔ٘ ّٓنه املغاقات التالٔ٘:

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 - 3 زخل إىل علْو الكضآٌ ّالغي٘امل 9191116 1

 - 3 سامض العامل اإلعالمٕ 9191371 2

 - 3 املزخل إىل الرتبٔ٘ 1192121 3

 1301101 3 (2لػ٘ العضبٔ٘ )ال 1301102 4

 1302101 3 (2اللػ٘ االصتلٔظٓ٘ ) 1302102 5

 - 3 تاصٓذ اذتناصٗ العضبٔ٘ اإلعالمٔ٘ 1303101 6

 - 3 تاصٓذ الكزؼ 1393192 7

 - 3 (1اللػ٘ الؿضىغٔ٘ ) 1304101 8

 - 3 (1اللػ٘ االعباىٔ٘ ) 1394151 9

 - 3 (1اللػ٘ االٓطالٔ٘ ) 1304161 19

 - 3 (1اللػ٘ األملاىٔ٘ ) 1304171 11

 - 3 (1اللػ٘ الؿاصعٔ٘ ) 1304181 12

 - 3 (1اللػ٘ الرتنٔ٘ ) 1304191 13
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 رٓ٘ ّٓنه املغاقات التالٔ٘:ثاىًٔا: زتال العلْو االدتناعٔ٘ ّاالقتقا  

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 - 3 مزخل إىل عله الؿكُ ّأفْلُ 9192153 1

 - 3 تيظٔه األعضٗ ّاجملتنع 9192259 2

 - 3 اإلعالو ّالكنآا املعافضٗ 9191471 3

 - 3 الكاىٌْ يف سٔاتيا 9291119 4

 - 3 تقارمبارئ االق 9591199 5

 - 3 (1) مبارئ إراصٗ األعنال 9592191 6

 - 3 الزميكضاطٔ٘ ّسكْم اإلىغاٌ 9691436 7

 - 3 مزخل إىل عله اليؿػ 1192139 8

 - 3 تضبٔ٘ األطؿال يف اإلعالو 1192229 9

 - 3 آل البٔت ّرّصٍه يف التاصٓذ اإلعالمٕ  1393195 19

 - 3 مٕأخالقٔات املَي٘ مً ميظْص إعال 1491199 11

 

 

 ثالجًا: زتال العلْو ّالتهيْلْدٔا ّالقش٘ ّٓنه املغاقات التالٔ٘: 

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 - 3 اإلعذاط العلنٕ للكضآٌ 9191119 1

 - 3 الؿٔظٓاٛ يف سٔاتيا 9492199 2

 - 3 الهٔنٔاٛ يف سٔاتيا 9493199 3

 - 3 اإلىغاٌبْٔلْدٔا  9494199 4

 - 3 العناصٗ اإلعالمٔ٘ 9793342 5

 - 3 علْو األصض 9891195 6

 - 3 مقارص الطاق٘ 9891113 7

 - 3 مْاصر املٔاِ 9891115 8

 - 3 البٔٝ٘ ّالتلْخ البٕٔٝ 9891117 9

 - 3 أعاعٔات ىظه املعلْمات 9992239 19

 - 3 اإلععاؾات األّلٔ٘ 1991169 11

 - 3 عله الؿلو مزخل إىل 1291191 12

 

أما ؾٔنا ٓتعلل بامتشاىات املغتْٚ، ٓتْدب علٙ ناؾ٘ الطلب٘ املغذلني اعتباصًا مً بزآ٘  مالسظ٘:

التكزو لالمتشاٌ يف اللػ٘ العضبٔ٘ ّاللػ٘ االصتلٔظٓ٘ ّاذتاعْب علٙ أٌ  2919/2911الؿقل األّل 

خاصز خطتُ  (999)قًا اعتزصانًٔا ٓغذل الطالب الشٖ خيؿل يف اليذاح يف أٖ مً ٍشِ االمتشاىات مغا

 الزصاعٔ٘ ٍّشِ املغاقات ٍٕ:

 

 املغاقات االعتزصانٔ٘:

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 - 3 اللػ٘ العضبٔ٘ 1391999 1

 - 3 اللػ٘ االصتلٔظٓ٘ 1392999 2

 - 3 ساعْب 9991999 3
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 عاع٘ معتنزٗ، ّتؾنل املْار اآلتٔ٘: (21): هلٔ٘المتطلبات  -ثاىًٔا 

 غابلالتطلب امل عتنزٗامل اتغاعال عه املارٗا صقه املارٗ

 - 3 للتدققات العلنٔ٘ (2)ساعْب  9991131

 9991131 3 الربزت٘ الهٔيْىٔ٘ 9991219

  9991219 3 الربزت٘ بلػ٘ داؾا 9991211

 زامنأو مت 9991211 1 شتترب الربزت٘ بلػ٘ داؾا 9991213

 أو متزامن 9991219 1 شتترب الربزت٘ الهٔيْىٔ٘ 9991214

 - 3 أعاعٔات ىظه املعلْمات 9992239

 9991211 3 تقنٔه القؿشات اإللهرتّىٔ٘ 9992359

 أو متزامن 9992359 1 شتترب تقنٔه القؿشات االلهرتّىٔ٘ 9992354

 9992359 3 التذاصٗ اإللهرتّىٔ٘ ّاذتهْم٘ اإللهرتّىٔ٘ 9992459

 

 

 (92متطلبات الكغه )ثالجًا:  

 ( عاع٘ معتنزٗ، ّتؾنل املْار اآلتٔ٘ ::7): أ: املْار اإلدباصٓ٘

 اعه املـــارٗ صقه املارٗ
 ٘عاع الغاعات األعبْعٔ٘

 معتنزٗ
 املتطلب الغابل

 عنلٕ ىظضٖ

 - 3 - 3 (1)التؿامل ّالتهامل  9491191

 9491191     3 - 3 (2)التؿامل ّالتهامل  9491192

 9491191 3 - 3 الضٓامٔات املتكطع٘ 9991299

 9491192 3 * 3 الطضم العزرٓ٘ التطبٔكٔ٘ 9992291

 9991299 3 * 3 تقنٔه ميطل اذتاعْب 9991229

 9491192 3 - 3 االستنالٔ٘ ّاإلسقاٛ 9491237

 9991219 3 * 3 تضانٔـــب البٔاىـــات 9991249

 9991299 3 - 3 ىظضٓ٘ اذتغابات 9991399

 9991211 3 * 3 الربزت٘ املضٜٔ٘ 9991319

 9991229 3 - 3 عناصٗ اذتاعـْب 9991329

  9991229 3 * 3 ؽبهات اذتاعْب 9991325

 9991325 3 * 3 اذتْعب٘ الالعلهٔ٘ ّاملتيكل٘ 9991327

 9991249     3 * 3 قْاعز البٔاىات إراصٗىظه  9991331

 9991329 3 * 3 لىظـــه التؾػٔـــ 9991332

  9991249 3 * 3 ارتْاصطمٔات تقنٔهّ حتلٔل 9991349

 9991331 3 * 3  ٍيزعـــ٘الربزتٔـــات 9991341

 9991331 3 * 3 لػات ادتٔل الضابع 9992419

 9991332 3 - 3 أعػ اليظه املْطع٘ ّاملتْاطٓ٘ 9991439

 9991331 3 * 3 حتلٔل ّتقنٔه ىظه املعلْمات 9992444

االفطياعٕ ّاليظه الشناٛ  9991479

 ارتبريٗ
3 * 3 9991349 

 9991325 3 * 3 ّاملقارق٘أمئ٘ البٔاىات  9991489

مؾضّع ختضزىزّٗ ّ 9991499
x

عاع٘  99إتمام  3 3 - 

 معتنزٗ

عاع٘  99إتمام  3 3 - تزصٓب مٔزاىٕ 0901500

 معتنزٗ

 ّتطبٔكات.: ّظاٜـ 

X: قبل التدضز بؿقل ّ تهٌْ عالمتُ بشلو الؿقل غري مهتنل. (0901499)ضز علٙ الطالب تغذٔل مارٗ مؾضّع خت 
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 عاع٘ معتنزٗ، ٓته اختٔاصٍا مً بني املْار اآلتٔ٘ : (12): املْار االختٔاصٓ٘ - ب

 

 صقه املارٗ

 

 اعه املـــارٗ

 ٘عاع الغاعات األعبْعٔ٘

 معتنزٗ

 املتطلب الغابل

 عنلٕ ىظضٖ

 9991219 3 * 3 بلػ٘ بآجٌْالربزت٘  0901212

 9491192+9991219 3 * 3 الضعه باذتاعْب 9991359

 9991249 3 * 3 تؿاعل اإلىغاٌ مع اذتاعْب 9991351

 عاع٘ معتنزٗ 09إمتاو  3 - 3 أخالقٔات اذتاعْب ّامللهٔ٘ الؿهضٓ٘ 9991389

 9991211+  9991249 3 * 3 رّات بضزت٘ متكزم٘أ 9991411

 9991211/ 9991325 3 * 3 لؾبهات ّتطبٔكاتُصبط ا 9991429

 9991332 3 * 3 اذتْاعٔب املتْعط٘ ّْٓىهػ 9992431

 9991399 3 * 3 املرتمجات 9991449

 9991332+  9991211 3 * 3 بضزت٘ اليظه لالىرتىت 9992441

 0901332 3 - 3 مْمْعات خاف٘ 9914810

 .تكزمَا نلٔات ّمعاٍز ادتامع٘ طالب مً املْار اليت( عاعات معتنزٗ خيتاصٍا ال4)سضٗ:مْار صابعًا: 
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 املـْار اليت ٓكزمَا الكغه

 

 الغاعات

 املعتنزٗ
 ت ارٗـامل صقه املـــارٗ اعه

 1 9991999 ساعْب 3

 2 9991131 ( للتدققات العلن2٘ٔساعْب ) 3

 3 9991132 اإلىغاىٔ٘( للتدققات 2ساعْب ) 3

 4 9991299 الضٓامٔات املتكطع٘ 3

 5 9991219 الربزت٘ الهٔيْىٔ٘ 3

 6 9991211 الربزت٘ بلػ٘ داؾا 3

 7 9991212 بلػ٘ بآجٌْالربزت٘  3

 8 9991213 شتترب الربزت٘ بلػ٘ داؾا 1

 9 9991214 شتترب الربزت٘ الهٔيْىٔ٘ 1

 19 9991229 تقنٔه ميطل اذتاعْب 3

 11 9991249 تضانٔب البٔاىات 3

 12 9991399 اذتغابات ٘ىظضٓ 3

 13 9991319 الربزتُ املضُٜٔ 3

 14 9991329 عناصٗ اذتاعْب 3

 15 9991325 ؽبهات اذتاعْب 3

 16 9991327 اذتْعب٘ الالعلهٔ٘ ّالتيكل٘ 3

 17 9991331 ىظه إراصٗ قْاعز البٔاىات 3

 18 9991332 ىظه التؾػٔل 3

 19 9991349 تقنٔه ارتْاصطمٔاتّ حتلٔل 3

 29 9991341  ٍيزعـــ٘ الربزتٔـــات 3

 21 9991359 الضعه باذتاعْب 3

 22 9991351 تؿاعل اإلىغاٌ مع اذتاعْب 3

 23 9991389 أخالقٔات اذتاعْب ّامللهٔ٘ الؿهضٓ٘ 3

 24 9991411 أرّات بضزت٘ متكزم٘ 3

 25 9991429 صبط الؾبهات ّتطبٔكاتُ 3

 26 9991439 ملتْاطٓ٘أعػ اليظه املْطع٘ ّا 3

 27 9991449 املرتمجات 3

 28 9991479 ّاليظه ارتبريٗ االفطياعٕالشناٛ  3

 29 9991489 أمئ٘ البٔاىات ّاملقارق٘ 3

 39 9914810 مْمْعات خاف٘ 3

 31 9991499  ىزّٗ ّمؾضّع ختضز 3

 32 9991599 تزصٓب مٔزاىٕ  3
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 عله اذتاعْبختقك  ْصْٓؼالبهال ارتط٘ االعرتؽارٓ٘ لطلب٘

  

 ّلـــــٙألالغيــــ٘ ا

 الؿقل األّل الؿقل الجاىٕ

عاع٘ 

 معتنزٗ

 الضقه ارٗــاعه امل

عاع٘ 

 معتنزٗ

 صقه املارٗ ارٗــاعه امل

 - متطلب  دامع٘ 3 - متطلب دامع٘ 3

 - متطلب  دامع٘ 3 - متطلب دامع٘ 3

 - متطلب دامع٘ 3 9491192 (2التؿامل ّالتهامل ) 3

 9491191 (1التؿامل ّالتهامل ) 3 9991299 الضٓامٔات املتكطع٘ 3

 9991131 ( للتدققات العلن2٘ٔساعْب ) 3 9991219 الربزت٘ الهٔيْىٔ٘ 3

 9991214 شتترب الربزت٘ الهٔيْىٔ٘ 1

 اجملنْع 26 اجملنْع 27

 

 الغيــــ٘ الجاىٔــــ٘

 الؿقل األّل الؿقل الجاىٕ

عاع٘ 

 معتنزٗ

 الضقه ارٗــاملاعه 

عاع٘ 

 معتنزٗ

 الضقه ارٗــاعه امل

 - متطلب  دامع٘ 3 - متطلب دامع٘ 3

 9992291 الطضم العزرٓ٘ التطبٔكٔ٘ 3 9991211 الربزت٘ بلػ٘ داؾا 3

 9991229 تقنٔه ميطل اذتاعْب 3 9991213 شتترب الربزت٘ بلػ٘ داؾا 1

 9992239 لْماتأعاعٔات ىظه املع 3 9491237 االستنالٔ٘ ّاإلسقاٛ 3

 9991249 تضانٔب البٔاىات 3 9991399 ىظضٓ٘ اذتغابات 3

 9991329 عناصٗ اذتاعْب 3

27 
 اجملنْع

26 
 اجملنْع

 

 الغيـــــ٘ الجالجـــــ٘

 الؿقل األّل الؿقل الجاىٕ

عاع٘ 

 معتنزٗ
 الضقه ارٗــاعه امل

عاع٘ 

 معتنزٗ
 الضقه ارٗــاعه امل

 9991319 الربزت٘ املضٜٔ٘ 3 9991327 تيكل٘اذتْعب٘ الالعلهٔ٘ ّامل 3

 9991325 ؽبهات اذتاعْب 3 - اختٔاصٖمتطلب قغه  3

 9991331 ىظه إراصٗ قْاعز البٔاىات 3 9991349 حتلٔل ّتقنٔه ارتْاصطمٔات 3

 9991332 ىظه التؾػٔل 3 9991341 ٍيزع٘ الربزتٔات 3

التذاصٗ االلهرتّىٔ٘ ّاذتهْم٘  3

 االلهرتّىٔ٘

 9992359 تقنٔه القؿشات االلهرتّىٔ٘ 3 9992459

 9992354 شتترب تقنٔه القؿشات االلهرتّىٔ٘ 1 9991599 تزصٓب مٔزاىٕ 3

 اجملنْع 27 اجملنْع 18

 

 الغيـــ٘ الضابعـــ٘

 الؿقل الجاىٕ
 الؿقل األّل

عاع٘ 

 معتنزٗ

 الضقه ارٗــاعه امل عاع٘ معتنزٗ الضقه ارٗــاعه امل

 - متطلب  دامع٘ 3 - متطلب  دامع٘ 3

 - اختٔاصٖمتطلب قغه  3 - اختٔاصٖمتطلب قغه  3

 - اختٔاصٖمتطلب قغه  3 - مارٗ سضٗ 3

 9992419 لػات ادتٔل الضابع 3 9991439 أعػ اليظه املْطع٘ ّاملتْاطٓ٘ 3

 9991479 الشناٛ االفطياعٕ ّاليظه ارتبريٗ 3 9992444 حتلٔل ّتقنٔه ىظه املعلْمات 3

 9991499 ىزّٗ ّمؾضّع ختضز 3 9991489 ّاملقارق٘البٔاىات  أمئ٘ 3

 اجملنْع 29 اجملنْع 29
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 تْفٔـ املْار اليت ٓكزمَا قغه عله اذتاعْب

 

 عاعات معتنزٗ( 4) ساعْب ::1:121

 Computer Skills ال ْٓدز :املتطلب الغابل 

قـٔه الجيـاٜٕ، متجٔـل البٔاىـات     مكزم٘ عً اذتْاعٔب الؾدقٔ٘، تاصٓذ اذتاعْب ّتطبٔكاتـُ، ىظـاو الرت  

باذتاعْب، تيظٔه اذتاعْب ّادظاؤِ الزاخلٔ٘: ّسزٗ املعادت٘ املضنظٓ٘ ّالشانضٗ ّّسـزات اإلرخـال   

العـضّض  ّادتـزاّل اإللهرتّىٔـ٘،   ّمعـا  اليقـْل،    :ّاإلخضاز. أىظن٘ التؾػٔل ، الربامر التطبٔكٔ٘

  .إللهرتّىٕالتكزمئ٘. مكزم٘ عً االىرتىت ّاعتدزاماتُ ّالربٓز ا

 

 (عاعات معتنزٗ 4) للتدققات العلنٔ٘ (3)ساعْب 1:12242

 Computer (2) for Scientific Disciplines ال ْٓدز :املتطلب الغابل 

ــٙ    ــب عل ــزصٓب الطال املؾــهالت اذتاعــْبٔ٘ باعــتدزاو لػــ٘   ســل أعــالٔبٓتنــنً ٍــشا املغــام ت

ّسلـو   ،++ات، ّنتاب٘ الربامر بلػ٘ عٕ، سٔح ٓتننً تزصٓبُ علٙ نتاب٘ ارتْاصطمٔ (++C)++عٕ

مجـل الـزّصاٌ   ّادتنـل الؾـضطٔ٘،   ّمً خالل تعلٔنُ ملهْىات اللػ٘ مجل مجـل الكـضاٛٗ ّالهتابـ٘،    

  .(pointers)  الغالعل الضمظٓ٘ ّاملتػريات املؤؽضّٗاملدتلؿ٘،  بأىْاعَا اإلقرتاىات بياٛ .ّالتهضاص

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                    اإلىغاىٔ٘للتدققات  (3)ساعْب 1:12243

 Computer (2) for the Humanities ال ْٓدز: املتطلب الغابل 

 أرّات ،(Front Page, Composerاملتـْؾضٗ )  األرّاتتطْٓض القؿشات اإللهرتّىٔ٘ باعـتدزاو  بياٛ ّ

ز البٔاىـات  قْاعـ  أرّات لشضن٘ ّاجملنْعـات، لالتطبٔكات  أرّات ،(Power Pointالعضّض التكزمئ٘ )

(Access)،    بضىـامر  تطبٔكــات باعـتدزاو   ،الـتعله عـً بعـزSPSS.   ٗ٘عنلٔــ تطبٔكـات تتنــنً املـار 

  يف شتتربات اذتاعْب. أعبْعٔ٘

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                                     الضٓامٔات املتكطع٘ 1:12311

 Discrete Mathematics (1512212): املتطلب الغابل  

ػطـٕ  ّٓاملبتـزئ  عباصٗ عً مكزمـ٘ للنؿـأٍه الضٓامـٔ٘ الض ٔـ٘ لعلـْو الهنبٔـْتض للطالـب        ملغام ا

زتنْع٘ ّاعع٘ مً املْامـٔع املتيْعـ٘ الـيت ختـزو ن طـاص صٓامـٕٔ لتقـنٔه ّحتلٔـل ارتْاصطمٔـات.          

اص ّدـرب املقـؿْؾات، ّالتهـض    ، اجملنْعات ّاملتغلغـالت، الضٓامٕ امليطلاالعاعٔ٘ يف  ّتؾنل املْامٔع

ّالعالقـات ّاالقرتاىـات، ّاألؽـذاص، ّمكزمـ٘ يف      ، ّالتبارٓل ّالتْاؾٔـل، ّىظضٓـ٘ االستنـاالت،   التتابعٕ

  آالت ميتَٔ٘ اذتاالت.ىظضٓ٘ األؽهال ّ

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                                    الهٔيْىٔ٘    الربزت٘ 1:12321

 Object-Oriented Programming (1:12242): املتطلب الغابل  

أىْاع البٔاىات املضنب٘. ىظـضٗ شتتقـضِ    مضادع٘ الرتانٔب الؾضطٔ٘ ّالزّال ّأىْاع البٔاىات األعاعٔ٘.

ٕ  الؾهل العاو للربزت٘ الهٔيْىٔ٘.مناسز الربزت٘. علٙ  ّالتػلٔــ ّالتـْاصخ    القيـ ّالقيـ الؿضعـ

ّإعـارٗ اعـتدزاو الربزتٔـات ّتـْاصخ     اإلرامـ٘  الربزتٔـات مـً سٔـح     طـْص ّتعزر األؽهال ّالكْالـب. ت 

  األىظن٘.
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 (معتنزٗ ٘عاع) الربزت٘ الهٔيْىٔ٘ شتترب 1:12325

 Object-Oriented Programming Lab  ــابل ــب الغ و أ 1:12321):املتطل

 متزامن(

، اامَتزّص سْل املْامٔع التالٔـ٘: أىؾـاٛ األفـياف ّاعـتدز    عٕ++  بياٛ ّتيؿٔش بضامر نٔيْىٔ٘ بلػ٘

  ّاالعتجياٛات، ّسلو يف املدترب.العنلٔات الظاٜزٗ، ّالكْالب ّالتْاصخ، ّ

 

 (عاعات معتنزٗ 4)    الربزت٘ بلػ٘ داؾا                                    1:12322

 Programming in Java (1:12321):تطلب الغابلامل 

الْادَـات  الربزت٘ الهٔيْىٔ٘ يف داؾا )األفياف ّالهٔيْىـات ّالرتاعـل ّالتـْاصخ(. مكْمـات داؾـا )     

ّ  ٗ  ,lang, util, io) ،االعتجياٛات ّالضطو ّالتظامً ّاعرتداع الشانضٗ(. اعتدزاو ّّظاٜـ الـضطو املتـْؾض

networking awt, swing) بضزتٔــات ارتــْارو .(Applets)،  .ارتٔــْ ، امللؿــاتGUI  ّتطبٔكــات

 JAVA.متيْع٘ يف لػ٘ 

 

 (معتنزٗ ٘عاع) بلػ٘ داؾا                               الربزت٘  شتترب 1:12324

 Programming in Java Lab أّ  1:12322):املتطلــــب الغــــابل

 متظامً(

  أؾهاص الربزت٘ الهٔيْىٔ٘.تغتدزو  Javaبضامر بلػ٘ 

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                                    بآجٌْبلػ٘  الربزت٘ 1:12323

 Programming in Python (0:12321):املتطلب الغابل  

الطلبـ٘ علـٙ تطبٔـل املؿـأٍه نٔيْىٔـ٘ التْدـُ بلػـ٘ بـآجٌْ باإلمـاؾ٘          ٓتننً ٍشا املغام تزصٓب 

ــط ّادَــات االعــتدزاو )    ــاٛ ّصب ( ملدتلـــ GUIللتعامــل مــع امللؿــات ّالكــْاٜه ّالكــْامٔػ ّنــشلو بي

  اذتاعْبٔ٘. تالتطبٔكا

 

 (عاعات معتنزٗ 4)   اذتاعْب                           تقنٔه ميطل  1:12331

 Digital Logic Design (1:12311):املتطلب الغابل  

سات  األصقـاو ، متجٔل الجيأٜ٘ الغالب٘ ّ املتنن٘ األصقاو ىظاومتجٔل البٔاىات الضقنٔ٘، ىظاو الرتقٔه الجياٜٕ، 

للزّاٜض الضقنٔـ٘،  الؿٔظٓأٜ٘  االعتباصات الؿافل٘ الجابت٘ ّاملتشضن٘، ادترب البْلٔين ّالبْابات امليطكٔ٘،

ادتـزّل للتبغـٔط، زتنـْع     تدزاوّالتعامل مع اذتاالت غري املَن٘، اع القٔؼ امليطكٔ٘ ّطضم تبغٔطَا،

املناصٓب، ّ منضّب اجملامٔع. الزّاٜض الرتنٔبٔـ٘ التْاؾكٔـ٘، الـزّاٜض سات الكٔـاؼ املتْعـط  ّالهـبري،       

  املغذالت ّالعزارات ّّسزات الشانضٗ.املتظامي٘ ّغري املتظامي٘، اليطاطات ّ التتابعٔ٘ الزّاٜض

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                                        تضانٔب البٔاىات 1:12351

 Data Structures (1:12321): املتطلب الغابل  

ّالرتانٔـب. تضانٔـب البٔاىـات األعاعـٔ٘: املـضانه       ّاألفيافالشاتٕ،  ّاالعتزعاٛمضادع٘ املقؿْؾات 

ارتطـٕ   :ّاألؽـذاص. خْاصطمٔـات الؿـضط ّالبشـح     يشتّدزاّل ال ّالهْماتلطْابري ّالغالعل املتقل٘ ّا

  .ّالؾذضات الجيأٜ٘

 

 

 

http://www.aabu.edu.jo/it/JavaPage/frame.html
http://www.aabu.edu.jo/it/JavaPage/frame.html
http://www.aabu.edu.jo/it/JavaPage/frame.html
http://www.aabu.edu.jo/it/JavaPage/frame.html
http://www.aabu.edu.jo/it/JavaPage/frame.html
http://www.aabu.edu.jo/it/JavaPage/frame.html
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 (عاعات معتنزٗ 4)                                        ىظضٓ٘ اذتغابات 1:12411

 Computational Theory (1:12311):املتطلب الغابل  

اليشْ، االّتْماتا احملزّرٗ: احملزرٗ ّغري احملزرٗ، اللػـات ّالتعـابري امليتظنـ٘، اللػـات      متجٔلَا،اللػات ّ

  غري املعتنزٗ علٙ الغٔام، االّتْماتا الناغط٘ لألعؿل، قابلٔ٘ اذتغاب ّرصد٘ التعكٔز.

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                                         الربزت٘ املضٜٔ٘ 1:12421

 Visual Programming (1:12322):املتطلب الغابل  

الربزتُ الهٔيْىُٔ املضُٜٔ باعتدزاو ارّات ّلػـات بضزتـُ سزٓجـُ. بيـاٛ عيافـض مضٜٔـُ مجـل اليْاؾـش،         

الكْاٜه، ادتزاّل، االطـاصات، االطصِ باىْاعَـا املدتلؿـُ ّنـشلو تعلـه نٔؿٔـ٘ بيـاٛ ّادَـات املغـتدزو          

  الربزتُٔ.(، اعتدزاو املهتبات GUIالضعْمُٔ )

 

 (عاعات معتنزٗ 4) اذتاعْب عناصٗ 1:12431

 Computer Architecture (1:12331):املتطلب الغابل  

تعضٓـ الطالب بالتكئات ّاألعالٔب املتيْع٘ املغـتعنل٘ يف ادتْاىـب املدتلؿـ٘     إىلَٓزف ٍشا املغام 

لٔنـات، تكٔـٔه ّتقـنٔه املعـا ،     ملعناصٓ٘ اذتاعْب. املْامٔع اليت ٓػطَٔا املغـام تؾـنل: بئـ٘ التع   

مهْىات املعا ، طضم التشهه باملعادتات املْفْل٘ ّاملربزت٘، تيظـٔه الـشانضٗ، سانـضٗ نـاـ،     

الشانضٗ االؾرتامـٔ٘، التكئـات األىبْبٔـ٘، معناصٓـ٘ صٓغـو ّعٔغـو، قيـْات ّمعادتـات اإلرخـال          

  حتغني األراٛ. ّاإلخضاز،

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                                    ؽبهات اذتاعْب    1:12436

 Computer Networks (1:12331):املتطلب الغابل  

 ٓعضض ٍشا املغام مبارئ تقنٔه ّتيؿٔش ّأراٛ الؾبهات اذتاعْبٔ٘. ّٓؾنل املْامٔع التالٔ٘: 

بضّتْنـــْالت اإلىرتىـــت،  :( ّبضّتْنْالتَـــاOSI  ّTCP/IPمنـــاسز الؾـــبهات الطبكٔـــ٘ )منـــاسز 

التْدُٔ، أىْاع الؾبهات )احمللٔـ٘، ؽـبهات املـزٌ، الؾـبهات املتغـع٘، الؾـبهات الالعـلهٔ٘(        ّ

ّبضّتْنْالتَا، ّالضبط الؾبهٕ، ّحتلٔل األراٛ، ّالتشهه يف االطرسـاو، تضمجـ٘ عيـْاٌ الؾـبه٘،     

  ٘  ّالتشْٓل ّالتْدُٔ، ّالضبط ؽبهات اليظري لليظري، ّأمً الؾبهات، ّغريٍا مً املْمـْعات البشجٔـ

  .اذتالٔ٘

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                           املتيكلّ٘ اذتْعب٘ الالعلهٔ٘ 1:12438

 Wireless and Mobile Networking (1:12436):املتطلب الغابل  

٘  تياقـل البٔاىــات  ،ّأرّات الربزتــ٘ الالعــلهٔ٘،  J2MEلػــ٘ الربزتــ٘ ، العــلهٔا ّاذتْعــب٘ املتيكلـ

. (WAP, 802.11, WiFI, Bluetooth)ّالربّتْنْالت الالعـلهٔ٘   ٘علهّٔادَات الربزت٘ الال

 اذتْاعٔب الٔزّٓ٘ ّىظه تؾػٔلَا. تطْٓض بضزتٔات اذتْاعٔب املتيكل٘ ّستزراتَا، ّاالعتباصات األمئ٘. 

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                               قْاعز البٔاىات إراصٗىظه  1:12442

 Database Management Systems (1:12351):املتطلب الغابل  

 ّ ّاهلـزف   تطبٔكاتـُ،  إرخال املؿأٍه األعاعٔ٘ الالطم٘ لتقنٔه ّاعتدزاو ّتطبٔل ىظه قْاعز البٔاىـات 

قْاعـز   املؿأٍه األعاعٔ٘ الالطمـ٘ لؿَـه   الطالب لٔقبشْا علٙ أعػ متٔي٘ يفتأعٔػ ٍْ املغام مً ٍشا 

األعاعــٔ٘ للينــاسز ؿــأٍه املىظــه إراصٗ قْاعــز البٔاىــات، ّمعناصٓــ٘ ، مؿــأٍه اعــتدزاماتَاّ البٔاىــات

 ،قْاعز عالم٘ قاعزٗ البٔاىات العالٜكٔ٘، ألعالٜكٔ٘ تالبٔاىا، ّمؿأٍه جتضٓز البٔاىات، منْسز امليطكٔ٘

  .شتربُٓمؾضّع ؾقلٕ ّمارِ  .التطبٔع ّالتبعٔ٘ الْظٔؿٔ٘ ٙاملغام عل ، ّٓؾنلاالعتعالمات

http://www.aabu.edu.jo/it/database%20web%20Page.htm
http://www.aabu.edu.jo/it/database%20web%20Page.htm
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 (عاعات معتنزٗ 4)                                           ىظه التؾػٔل 1:12443

 Operating Systems (1:12431):املتطلب الغابل  

، ّدزّلـ٘ املعـا    ،العنلٔـات ّارتٔـْ   : تقنٔه ّبياٛ ّاعتدزاو ىظه التؾـػٔل.  أعاعٔات ىظه التؾػٔل

ّّٓ٘إراصٗ الشانضٗ، ّ ّّعـاٜط   ،ّاإلخضاز ىظه اإلرخالّ، ّىظه امللؿاتدزّل٘ املعا ، ، ّالّشانضٗ الّظاٍض

  .العنلٔات املتظامي٘، الّطضم املغزّرّٗ، الهبريٗ الّتدظًٓ

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                          ارتْاصطمٔات حتلٔل ّ تقنٔه 1:12451

 Analysis and Design of Algorithms (1:12351):املتطلب الغابل  

الؿعال٘. خْاصطمٔات ؾضم تغز، ّؾضط الهْم٘، ّالؿضط الغضٓع، ّؾـضط العـز،   ارتْاصطمٔات  تقنٔه ّحتلٔل

ّالبشح الؾذضٖ الجياٜٕ، ّالؾذضٗ اذتنضاٛ ّالغْراٛ. سغـابات متعـزرات اذتـزّر ّاملقـؿْؾات. سكٔبـ٘      

ناٌ. الرتتٔب اهلٔهلٕ، ّؽذضٗ التػطٔ٘ الـزىٔا، ّإاـار أققـض املغـاصات. الربزتـ٘      الضسال٘. ؽٔؿضٗ ٍْؾ

 الزٓيامٔهٔ٘ ّالربزت٘ املتْاطٓ٘.

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                            ٍيزعـــ٘ الربزتٔـــات 0901341

 Software Engineering (1:12442):املتطلب الغابل  

مجٔـع مضاسـل    الطالـب  ٓـزصؼ  سٔـح  ٍيزع٘ الربزتٔات.ٍّْ  ضع مً املعضؾُؾ املغام الطالب علٙٓعضف 

التيؿٔش ّالقٔاى٘. ٓته الرتنٔظ بؾـهل خـال   إىل رّصٗ سٔاٗ تطْٓض الربزتٔات، مً التدطٔط األّلٕ 

بقـْصٗ صٜٔغـٔ٘ عـً     UML ّعـْف ٓـزصؼ الطـالب    علٙ تقنٔه ّإىتاز ّاختباص بضامر دٔزٗ التيظـٔه. 

 طضٓل التعله الشاتٕ.  

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                                     الضعه باذتاعْب    1:12461

 Computer Graphics (1512213+1:12321):املتطلب الغابل  

أملكزمُ ّتؾنل أىْاع أىظن٘ الضعه ّمناسز األلـْاٌ، أرّات اإلرخـال الؿٔظٓأٜـُ ّامليطكٔـُ، التؿاعـل مـً       

ارتْاصطمٔات ثيأٜ٘ األبعار ّتؾـنل اليْاؾـش ّبْابـات اليْاؾـش ، خْاصطمٔـات      خالل الؿاصِ ّلْس٘ املؿاتٔح، 

صعــه ارتطــْ ، ّخْاصطمٔــات مــلٛ الغــطْح، مؿــأٍه املتذَــات، ّخْاصطمٔــات قطــع ارتطــْ ، حتْٓــل 

األؽهال ثيأٜ٘ األبعار ّتؾنل املؿأٍه ّاإلسـزاثٔات املتذاىغـُ، الينشدـُ ألؽـهال ثالثٔـ٘ األبعـار       

عه الؾهل مً خالل ارتطْ  املتؾابهُ، ّاألؽهال ألقـلبُ، حتْٓـل األؽـهال    ّتؾنل الغطْح، ص

ثالثٔ٘ األبعار ّٓؾنل التشْٓل املتذاىػ باالماؾُ إىل اإلعكا . الطالٛ مً خالل اللٌْ ّاليغٔر املياعب 

 ّٓؾنل إطال٘ الغطْح املدتؿٔ٘ ّمناسز االماِٛ ّالتنلٔل. 

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                           تؿاعل اإلىغاٌ مع اذتاعْب   1:12462

 Human-Computer Interaction (1:12351):املتطلب الغابل 

معادت٘ التقـنٔه،  ، ّمبارئ ّمؿأٍه االعتدزاوّالتقنٔه ،  بٔيَنا. التؿاعلّ اذتاعْبّ مبارئ، اإلىغاٌ

ِ   ّحتلٔـل األعنـال،   ّمنْسز املغـتدزو يف التقـنٔه،   ّ تـزعٔه  ّمنـْسز اليظـاو،    .تقـنٔه اذتـْاص ّصمـْط

 ) التيغٔل بني اجملنْعات العامل٘ .التطبٔكــات زتاالت تْثٔل.املغاعزٗ ّالّ، ْٓهتكئات التكّاإلصتاط، 

CSCW ) . .ٗالْعاٜط املتعزر 
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 (عاعات معتنزٗ 4) أخالقٔات اذتاعْب ّامللهٔ٘ الؿهضٓ٘                     1:12491

 Computer Ethics and Intellectual 

Property 

عاع٘  1:إمتاو ) :املتطلب الغابل

 (معتنزٗ

املَئ٘ ّاألخالقٔ٘، املداطض ّاملغؤّلٔات، امللهٔ٘ الؿهضٓ٘،  تالبٔٝ٘ االدتناعٔ٘ للشْعب٘، املغؤّلٔا

  ارتقْفٔ٘، دضاٜه اذتاعْب، األطض الؿلغؿٔ٘، أخالقٔات العنل اذتاعْبٕ يف اإلعالو.

 

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                                 متكزم٘   أرّات بضزت٘ 1:12522

 Advanced Programming Tools املتطلب الغابل: 

(1:12351+1:12322) 

٘ بضزتُٔ ؾقلُٔ شتتـاصِ مل  تمْمْعا ٘  تابعـ بضزتٔـُ سزٓجـُ.    ّأرّاتلػـ٘   باعـتدزاو سلـو  ّ ،اذتزاثـ

 ،أىظن٘ قْاعـز البٔاىـات  ّ ٘،الؾبهات اذتاعْبّٔ ،املعزات ستاناٗميَا: ّ متيْع٘ املطضّس٘أملْامٔع 

. مؾضّع الشنٔ٘الهاٜيات ّ ،املتيكل٘ االتقالأىظن٘ ّ ،املرتمجاتّ ،أىظن٘ التؾػٔلّ ،أىظن٘ أألماٌّ

  .، ّٓته اعتدزاو مبارئ ّأرّات عقضٍٓ٘يزع٘ الربزتٔاتخينع تيؿٔشِ ملعآري  إدباصٖ بضزتٕ

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                        صبط الؾبهات ّتطبٔكاتُ        1:12531

 Internetworking and Applications املتطلب الغابل: 

(1:12436+1:12322) 

ىظـضٗ عامـ٘ علـٙ الربزتـ٘     ّأّامـض التعـضف علـٙ ٍٔهلٔـ٘ االىرتىـت،      ّمنْ ّأٍنٔ٘ ؽبه٘ االىرتىت، 

ضٗ عامــ٘ علــٙ صبــط ىظــ .Javaمتضٓــض الضعــاٜل باعــتدزاو لػــ٘ بضزتــ٘ سزٓجــ٘ مجــل  ّللؾــبهات، 

 ,TCP/IP IP) ARP, IP, IPv6, ICMP, TCP, UDP, (DNS:ّطبكات ّبضّتْنْالت  الؾبهات،

HTTP,بضزت٘ عّ، ّثاٜل الؾبه٘ العيهبْتٔ٘ الؿعال٘. مؾض.  

 

 (عاعات معتنزٗ 4) أعػ اليظه املْطع٘ ّاملتْاطٓ٘                      1:12541

 Fundamentals of Distributed and 

Parallel Systems 

 (1:12443):املتطلب الغابل

متضٓض الضعاٜل باعـتدزاو  . أٍزاف تقنٔه اليظه املْطعّ٘ ،ٍٔهلٔ٘ اليظه اذتاعْبٔ٘ املْطع٘ ّاملتْاطٓ٘

اعـتزعاٛ اإلدـضاٛات   ّالْثـاٜل املْطعـ٘،   ّاملؾرتن٘، ّالشانضٗ املْطع٘ . ++Cمجل اسزٚ لػات الربزتُ 

ارتْاصطمٔـات املْطعـ٘ )االختٔـاص ّالتيغـٔل     ّخـزمات األرلـ٘ املْطعـ٘،    ّ٘، الهٔيْىات املْطعـ ّالبعٔزٗ، 

  .الظمين(. متعزرات املعادتات املتياظضٗ. مؾضّع بضزت٘ ليظاو مْطع

 

 (عاعات معتنزٗ 4) املرتمجات 1:12551

 Compilers (1:12411):املتطلب الغابل 

لػـات الربزتـ٘، تقـنٔه املرتمجـات ّالتشلٔـل      ٓتياّل ٍشا املغام مبارٚٛ تقنٔه املرتمجات ّاملؿغضات ل

(  ّدزاّل الضمْط ّختقٔك املْاقـع ّتْلٔـز الؾـٔؿضٗ    LL, LR, and LALRاللػْٖ املعذنٕ ّاالعضاب )

  ّطضم حتغني الهؿاٛٗ ّنتطبٔل للنغام ٓكْو الطالب ببياٛ مرتده مبغط إلسزٚ لػات الربزت٘.
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 (عاعات معتنزٗ 4) الشناٛ االفطياعٕ ّاليظه ارتبريٗ 1:12581

 Artificial Intelligence & Expert 

System 

 (1:12451):املتطلب الغابل

ٓتياّل ٍشا املغام مكزمُ يف مؿأٍه الشناٛ االفطياعٕ، متجٔل البٔاىات ّطضم البشح ّامليطل الضمـظٖ  

٘ علـٙ الـيظه   ّاملعضؾ٘ املضنب٘ ّاليشْ ّقْاعز البشح ّاليظه ارتـبريٗ ّرصاعـ٘ سـاالت ّأمجلـ٘ شتتلؿـ     

ارتبريٗ. ّتغتدزو لػـات الـشناٛ االفـطياعٕ مجـل بضّلـْؽ ّلػـ٘ لغـب لبيـاٛ ىظـه املعضؾـ٘، مكزمـ٘            

  مْمْعات أخضٚ مجل )الؾبهات العقبْىُٔ، ارتْاصطمٔات ادتٔئ٘، التدطٔط، التعله ّامليطل املنبب(.

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                                أمئ٘ البٔاىات ّاملقارق٘ 1:12591

 Data Security & Authentication (1:12436):املتطلب الغابل 

مكزم٘ لتكئات التؾؿري املغتدزم٘ يف أمً اذتاعْب. التؾؿري )باعتدزاو مؿضر ّمؿتـاح مـظرّز(، علـه    

الـزؾع   اإلخؿاٛ ّالعالم٘ املأٜ٘ ، التْقٔع اإللهرتّىٕ، الْثْقٔ٘، التذاصٗ اإللهرتّىٔـ٘ )اليكـز اجملَـْل،   

  مبكارٓض مٝٔل٘(، إراصٗ املؿاتٔح، أمً الربّتْنْالت، امً أىظن٘ التؾػٔل، ادتزاص الياصٖ، الؿريّعات.

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                                   ىزّٗ ّمؾضّع ختضز  ::1:125

 Seminar and Graduation Project عـاع٘   00إمتـاو  ) :املتطلب الغابل

 (معتنزٗ

كْو الطالب يف ٍشا املغام ب عـزار مكـرتح للنؾـضّع ْٓمـح ؾٔـُ ملدـك ّأٍـزاف املؾـضّع ّ طضٓكـ٘          ٓ

التْثٔل، ثه ٓكْو بتيؿٔش خطـْات املؾـضّع ّٓكـزو تكـاصٓض ؽـَضٓ٘ ملؾـضؾُ. ننـا ٓيبػـٕ أٌ ٓهـٌْ          

مؾضّع التدضز تطْٓض بضزتٔـ٘ ّاقعٔـ٘ أّ رصاعـ٘ مغـأل٘ ساعـْبٔ٘ ىظضٓـ٘ ثـه ٓعـز الطالـب تكضٓـضا           

ً املؾضّع ّٓياقؿ مً قبل دتيـ٘ دـزرٍا الكغـه مهْىـ٘ مـً ثالثـ٘ مزصعـني مـً مـنيَه          مؿقال ع

  ّميهً اذتقْل علٙ مْامٔع عنلٔ٘ مً خالل التزصٓب املٔزاىٕ. مؾضف املؾضّع

 

 (عاعات معتنزٗ 4)                                        تزصٓب مٔزاىٕ  1:12611

 Field Training عاع٘  1:إمتاو ) :املتطلب الغابل

 (معتنزٗ

تزصٓب مٔزاىٕ عنلٕ ملزٗ مثاىٔ٘ اعابٔع متقل٘ ٓكنـَٔا الطالـب يف مؤعغـ٘ سات عالقـ٘ بالتدقـك      

  ّٓهٌْ التزصٓب املٔزاىٕ مْثل ّلُ تكاصٓض ؽَضٓ٘.

 

 


