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 علم الحاسوبقسم 

كلية األمير الحسين بن عبد اهلل 

 لتكنولوجيا المعلومات

 جامعة آل البيت

 

 علم الحاسوب في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
 

 سوبفي علم الحاالبكالوريوس   اسم الدرجة )بالعربيــة( :

 B.Sc. in Computer Science     اسم الدرجة )باإلنجليزيـة(: 

 

 مكونات الخطة :  -أ 

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي :123من ) علم الحاسوبتتكـون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في 

 الساعات المعتمدة نوع المتطلــــب التسلسل

 72 متطلبات الجامعة أواًل

 72 متطلبات الكليـة ثانيًا

 :التخصصمتطلبات  ثالثًا
 اإلجبارية المساقات -أ  
 االختيارية المساقات -ب

 
96 
27 

 3 حرة متطلبات رابعًا

 237 المجموع

 
 الترقيم:نظام  -ب

 :   الكليةرمز  -1

 الكليــــة الرمز

 تكنولوجيا المعلوماتاألمير الحسين بن عبد اهلل ل 96

 

 :التخصصاتوز ـرم -2

 التخصص رمزال

 علم الحاسوب 92

 نظم المعلومات الحاسوبية  97

 نظم المعلومات اإلدارية 90

 

 :المساقاترموز  -3

0-9 0-9 1-4 11 10 

                                                                                                         

 الكلية مالقس المستوى المجال التسلسل

 

 المساقاتالعشرات )المجال( في أرقام  منزلة مدلول
 

رمـز 
 المجال

رمـز  مجـال التخصص
 المجال

 مجال التخصص

 تطبيقات 5 أساسيات الحاسوب 9

 نمذجه ومحاكاه 9 لغات برمجة 2

 الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة 2 عمارة حاسوب وشبكات 7

 متفرقة 8 نظم حاسوبية 3

 ندوة ومشروع تخرج  6 برمجياتتصميم  0
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 أوال: متطلبات الجامعة:

 ( ساعة معتمدة وتشمل:32يخصص لها )

 ( ساعة معتمدة وهي:81يخصص لها )المتطلبات اإلجبارية:  .أ 
الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 - 3 الثقافة اإلسالمية 9292722 2

 - 3 النظم اإلسالمية 9297359 7

 - 3 * العلوم العسكرية 9999999 3

 - 3 التربية الوطنية 9992299 0

 النجاح في امتحان المستوى 3 )2(اللغة العربية  2392292 5

 النجاح في امتحان المستوى 3 )2(اللغة اإلنجليزية  2397292 9

مساق العلوم العسكرية اختياري للطلبة غير األردنيين ويمكنهم دراسة مساق اختياري من *  يعتبر 

 المساقات التي تطرحها الجامعة.

( ساعات معتمدة يختارها الطالب من خارج كليته على أن 9يخصص لها )المتطلبات االختيارية:  .ب 

 يكون مساق واحد من كل مجال من المجاالت التالية:

 نسانية ويضم المساقات التالية:مجال العلوم اإل .1

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 مدخل إلى علوم القرآن والسنة 9292229 2

 - 3 حاضر العالم اإلسالمي 9292322 7

 - 3 ل إلى التربية مدخ 2297272 3

 2392292 3 (7) اللغة العربية 2392297 0

 2397292 3 (7اللغة االنجليزية ) 2397297 5

 - 3 تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية 2393292 9

 - 3 تاريخ القدس 2393297 2

 - 3 )2(اللغة الفرنسية  2390292 8

  3 )2(اللغة االسبانية  2390252 6

 - 3 )2(اللغة االيطالية  2390292 29

 - 3 )2(مانية اللغة األل 2390222 22

 - 3 )2(اللغة الفارسية  2390282 27

 - 3 )2(  اللغة التركية 2390262 23

 : مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية ويضم المساقات التالية .2

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة 9292022 2

 - 3 مدخل إلى علم الفقه و أصوله 9297253 7

 - 3 تنظيم األسرة والمجتمع 9297759 3

 - 3 القانون في حياتنا 9792229 0

 - 3 )2(مبادئ إدارة األعمال 9597292 5

 - 3 الريادة واالبتكار 9597720 9

 - 3 مبادئ االقتصاد 9592299 2

 - 3 الديمقراطية و حقوق اإلنسان  9992039 8

 - 3 مدخل إلى علم النفس 2293239 6

 - 3 تربية األطفال في اإلسالم 2297779 29

 - 3 آل البيت ودورهم في التاريخ اإلسالمي  2393295 22

 - 3 أخالقيات المهنة من منظور إسالمي 2092299 27

 - 3 اصد رسالة عمانمق 2092292 23
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 : مجال العلوم والتكنولوجيا والصحة ويضم المساقات التالية .3

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 اإلعجاز العلمي للقرآن 9292229 2

 - 3 الفيزياء في حياتنا 9097299 7

 - 3 الكيمياء في حياتنا 9093299 3

 - 3 بيولوجيا اإلنسان 9090296 0

 - 3 العمارة اإلسالمية 9293307 5

 - 3 علوم األرض 9892295 9

 - 3 قةمصادر الطا 9892223 2

 - 3 موارد المياه 9892225 8

 - 3 البيئة والتلوث البيئي 9892222 6

 - 3 أساسيات نظم المعلومات 9697739 29

 - 3 اإلسعافات األولية 2992299 22

 - 3 مدخل إلى علم الفلك 2792292 27

 
 

أما فيما يتعلق بامتحانات المستوى، يتوجب على كافة الطلبة المسجلين اعتبارًا من بداية الفصل األول  مالحظة:
ي يخفق في التقدم لالمتحان في اللغة العربية واللغة االنجليزية والحاسوب على ان يسجل الطالب الذ 7929/7922

 ( خارج خطته الدراسية وهذا المساقات هي:966النجاح في أي من هذه االمتحانات مساقًا استدراكيًا )
 

 : المساقات االستدراكية

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 اللغة العربية 2392966 2

 - 3 اللغة االنجليزية 2397966 7

 - 3 حاسوبارات المه 9692966 3

 

 

 متطلبات الكلية:  :ثانيًا
 :المساقات التالية  وتشمل ( ساعة معتمدة18)يخصص لها 

 المساقسم ا المساقرقم  ت
 اتساعال

 معتمدةال
 سابقالمتطلب ال

 3 لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات (7)حاسوب  9692233 2
النجاح في امتحان المستوى 

 9692966او 

 او متزامن 9692233 2 ( لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات7بر حاسوب )مخت 9692230 7

  9692233أو  9692232 3 البرمجة الكينونية 9692729 3

 أو متزامن 9692729 2 مختبر البرمجة الكينونية 9692720 0

 9692729 3 تصميم الصفحات اإللكترونية 9697359 5

 أو متزامن 9697359 2 نيةمختبر تصميم الصفحات االلكترو 9697350 9

 9697359 3 التجارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية 9697059 2

 - 3 مبادئ نظم المعلومات 0302499 8

 9690733 3 تحليل وتصميم نظم المعلومات 9690309 6

 - 42 المجموع
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 ثالثا: متطلبات التخصص:

 وتشمل: ساعة (18) لها يخصص

 ( ساعة معتمدة، وتشمل المساقات التالية:96خصص لها )المساقات اإلجبارية: ي .أ 

 المساقاسم  المساقرقم  ت
 ةساع الساعات األسبوعية

 معتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - 3 - 3 (2التفاضل والتكامل ) 9092292 2

 9092292     3 - 3 (7التفاضل والتكامل ) 9092297 7

 9092297 3 - 3 االحتمالية واإلحصاء 9092732 9

 - 3 - 3 الرياضيات المتقطعة 9692799 3

 9692729 3 * 3 البرمجة بلغة جافا 9692722 0

  -  3 * 3 تصميم منطق الحاسوب 9692779 5

 9692729 3 * 3 تراكيـــب البيانـــات 9692709 2

 9692799 3 - 3 نظرية الحسابات 9692399 8

 9692722 3 * 3 البرمجة المرئية 9692329 6

 9692779 3 - 3 عمارة الحاسـوب 9692379 29

  9692779 3 * 3 شبكات الحاسوب 9692375 22

 9692375او  9697772 3 * 3 الحوسبة الالسلكية والمتنقلة 9692372 27

 9692729     3 * 3 قواعد البيانات إدارةنظم  9692332 23

 9692379او  9697779 3 * 3 نظـــم التشغيـــل 9692337 20

  9692709 3 * 3 الخوارزميات تصميمو تحليل 9692309 25

 9690309   3 * 3  البرمجيـــات هندســـة 9692302 29

   9692709 3 * 3 دوات برمجة متقدمةأ 9692022 22

 9692337 3 - 3 أسس النظم الموزعة والمتوازية 9692039 28

 9692309 3 * 3 االصطناعي والنظم الخبيرةالذكاء  9692029 26

 9690099او  9692375 3 * 3 والمصادقةأمنية البيانات  9692089 79

 ساعة معتمدة 69إتمام  3 3 - تدريب ميداني 0901498 72

 ساعة معتمدة 69إتمام  x - 3 3مشروع تخرجندوة و 9692066 77

 9692332 3 * 3 لغات الجيل الرابع 9697029 73

 - 93 المجموع

 طبيقات.وت: وظائف 
X:  قبل التخرج بفصل و تكون عالمته بذلك الفصل غير مكتمل. (0901499)على الطالب تسجيل مادة مشروع تخرج 

  

 ( ساعة معتمدة، يتم اخيارها من المساقات التالية:81: يخصص لها )المساقات االختيارية .ب 

 المساقاسم  المساقرقم  ت
 ةساع الساعات األسبوعية

 معتمدة
 بقالمتطلب السا

 عملي نظري

 9692729 3 * 3 البرمجة بلغة بايثون 0901212 2

 9092297و  9692729 3 * 3 الرسم بالحاسوب 9692359 7

 ساعة معتمدة 30إتمام  9 * 9 قضايا أخالقية وقانونية ومهنية في الحوسبة 0904380 3

 9692375او  9697772 3 * 3 ربط الشبكات وتطبيقاته 9692079 0

 9692399 3 * 3 المترجمات 9692009 5

 موافقة القسم 3 - 3 موضوعات خاصة 9692082 9

 9692709 3 * 3 تفاعل اإلنسان مع الحاسوب 0902355 2
 9692337 3 * 3 الحواسيب المتوسطة ويونكس 9697032 8

 9692722 3 * 3 برمجة النظم لالنترنت 9697002 6

 0302290 3 * 3 بناء وتطوير انظمة الحماية 0902480 29

 وتطبيقات.: وظائف 

 

 رابعا: مساقات حرة: 
 التي تقدمها كليات ومعاهد الجامعة. قاتاسيختارها الطالب من الم( ساعات معتمدة 3يخصص لها )
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 علم الحاسوب قسم يطرحهاالتي  المساقات

 

 ت المساقرقم  المساقاسم  الساعات المعتمدة

 2 9692966 مهارات الحاسوب 3

 7 9692232 ( للتخصصات العلمية7حاسوب ) 3

 3 9692237 ( للتخصصات اإلنسانية7حاسوب ) 3

 0 9692233 ( لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات7حاسوب ) 3

 5 9692230 ( لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات7مختبر حاسوب ) 2

 9 9692799 الرياضيات المتقطعة 3

 2 9692729 البرمجة الكينونية 3

 8 9692722 البرمجة بلغة جافا 3

 6 9692727 البرمجة بلغة بايثون 3

 29 9692720 مختبر البرمجة الكينونية 2

 22 9692779 تصميم منطق الحاسوب 3

 27 9692709 تراكيب البيانات 3

 23 9692399 نظرية الحسابات 3

 20 9692329 البرمجه المرئيه 3

 25 9692379 عمارة الحاسوب 3

 29 9692375 شبكات الحاسوب 3

 22 9692372 تنقلةمالحوسبة الالسلكية وال 3

 28 9692332 نظم إدارة قواعد البيانات 3

 26 9692337 نظم التشغيل 3

 79 9692309 تحليل وتصميم الخوارزميات 3

 72 9692302 هندســـة البرمجيـــات  3

 77 9692359 الرسم بالحاسوب 3

 73 9692022 دمةأدوات برمجة متق 3

 70 9692079 ربط الشبكات وتطبيقاته 3

 75 9692039 أسس النظم الموزعة والمتوازية 3

 79 9692009 المترجمات 3

 72 9692029 الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة 3

 78 9692089 أمنية البيانات والمصادقة 3

 76 6920820 موضوعات خاصة 3

 39 9692068 تدريب ميداني  3

 32 9692066 ندوة ومشروع تخرج  3
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 علم الحاسوبتخصص  البكالوريوس الخطة االسترشادية لطلبة

  

 السنــــة األولـــــى

 الفصل األول الفصل الثاني

 المساقرقم  المساقاسم  ساعة معتمدة رقم المساق المساقاسم  ساعة معتمدة

 - متطلب  جامعة 3 - متطلب جامعة 3

 - متطلب  جامعة 3 - متطلب جامعة 3

 - متطلب جامعة 3 9092297 (7التفاضل والتكامل ) 3

 9092292 (2التفاضل والتكامل ) 3 9692799 الرياضيات المتقطعة 3

( لطلبة كلية تكنولوجيا 7حاسوب ) 3 9692729 البرمجة الكينونية 3
 المعلومات

9692233 

( لطلبررررررة كليررررررة 7مختبررررررر حاسرررررروب ) 2 9692720 مختبر البرمجة الكينونية 2
 تكنولوجيا المعلومات

9692230 

 المجموع 29 المجموع 29

 

 السنــــة الثانيــــة

 الفصل األول الفصل الثاني

 رقم المساق المساقاسم  ساعة معتمدة رقم المساق المساقاسم  ساعة معتمدة

 - متطلب  جامعة 3 - متطلب جامعة 3

 9692722 البرمجة بلغة جافا 3
 - متطلب قسم اختياري 3

 9692779 تصميم منطق الحاسوب 3

 9690733 نظم المعلومات مبادئ 3 9092732 االحتمالية واإلحصاء 3

 9692399 نظرية الحسابات 3
 9692709 تراكيب البيانات 3

 9692379 عمارة الحاسوب 3

 المجموع 21 المجموع 21

 

 السنـــــة الثالثـــــة

 الفصل األول صل الثانيالف

ساعة 
 معتمدة

 رقم المساق المساقاسم  ساعة معتمدة رقم المساق المساقاسم 

 9692329 البرمجة المرئية 3 9692372 الحوسبة الالسلكية والمتنقلة 3

 9692375 شبكات الحاسوب 3 9692337 نظم التشغيل 3

 9692332 البيانات نظم إدارة قواعد 3 9692309 تحليل وتصميم الخوارزميات 3

 9690309 تحليل وتصميم نظم المعلومات 3 9692302 هندسة البرمجيات 3

 9697059 التجارة االلكترونية والحكومة االلكترونية 3
 9697359 تصميم الصفحات االلكترونية 3

 9697350 مختبر تصميم الصفحات االلكترونية 2

 المجموع 29 المجموع 15

 الفصل االصيفي

 9692068 تدريب ميداني 3   

 

 السنـــة الرابعـــة

 الفصل األول الفصل الثاني

 رقم المساق المساقاسم  ساعة معتمدة رقم المساق المساقاسم  ساعة معتمدة

 - متطلب  جامعة 3 - متطلب  جامعة 3

 - متطلب قسم اختياري 3 - متطلب قسم اختياري 3

 9692022 جة متقدمةأدوات برم 3 - متطلب قسم اختياري 3

 9697029 لغات الجيل الرابع 3 - مادة حرة 3

 9692029 الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة 3 9692039 أسس النظم الموزعة والمتوازية 3

 9692066 ندوة ومشروع تخرج 3 9692089 أمنية البيانات والمصادقة 3

 المجموع 29 المجموع 29
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 قسم علم الحاسوب التي يقدمها المساقاتتوصيف 

 

 ساعات معتمدة( 3) مهارات الحاسوب 1011100

 Computer Skills ال يوجد :المتطلب السابق 

مقدمة عنن الحواسنيب الشخصنية، تناريح الحاسنوب وتطبيقاتنه، نظنام التنرقيم المننائي، تممينل البياننات بالحاسنوب،             

الذاكرة ووحدات اإلدخال واإلخراج. أنظمة التشغيل تنظيم الحاسوب واجزاؤه الداخلية: وحدة المعالجة المركزية و

العنننرول التقديمينننة. مقدمنننة عنننن االنترنننن   والجنننداول اإللكترونينننة، ومعنننالل النصنننو ،  :، البنننرامل التطبيقينننة

   .واستخداماته والبريد اإللكتروني

 

 ساعات معتمدة( 3) للتخصصات العلمية (2)حاسوب 1011131

 Computer (2) for Scientific Disciplines النجاح فيي امتحيا     :المتطلب السابق

 0302033المستوى او 

 اتبحيث يتم تعلم أساسني  . Cوكتابة برامل بلغة  ،يغطي هذا المساق أساسيات حل المسائل باستخدام الخوارزميات

لمسنناق كمننا يغطنني هننذا ا  ،باالعتمنناد علننى أسنناليب البرمجننة المتسلسننلة والشننراية والنندورانات    Cالبرمجننة بلغننة  

 باإلضافة إلى المصفوفات ذات البعد الواحد وذات البعدين. ،االقترانات بإشكالها والمكتبات الخاصة بذلك

 

 ساعات معتمدة( 3)                    اإلنسانيةللتخصصات  (2)حاسوب 1011132

 Computer (2) for the Humanities النجاح فيي امتحيا    : المتطلب السابق

 0302033المستوى او 

 أدوات ،(Front Page, Composerالمتننوفرة ) األدواتتطننوير الصننفحات اإللكترونيننة باسننتخدام   بننناو و

قواعننند البياننننات   أدوات لحركنننة والمجموعنننات، لالتطبيقنننات  أدوات ،(Power Pointالعنننرول التقديمينننة ) 

(Access)، برننامل  تطبيقات باستخدام  ،التعلم عن بعدSPSS.   فني   أسنبوعية  ةعملين  تطبيقنات  يتضنمن المسناق

  مختبرات الحاسوب.

 

 ساعات معتمدة( 3) لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات (2)حاسوب 1011133

 Computer (2) for IT Students النجاح فيي امتحيا     :المتطلب السابق

 0302033المستوى او 

يننتم تعلننم . قننال للبرمجننة الموجهننة للكائننناتيغطنني هننذا المسنناق أسنناليب البرمجننة البنائيننة بشننكل يتهننل الطالننب لالنت

كمننا يغطنني هننذا  ،باالعتمنناد علننى أسنناليب البرمجننة المتسلسننلة والشننراية والنندورانات  Cأساسننيات البرمجننة بلغننة 

باالضنافة   م بمنا فني ذلنك االقتراننات الراجعنة،     المساق االقترانات الجاهزة واالقترانات المبنية عن اريق المسنتخد 

هنذا المسناق انرق التعامنل من        ، كما يوضحوالمتغيرات الساكنة في االقترانات ،يات االقتراناتللقيم االولية لمعط

النصنو  الرمزينة    كمنا ينتم تغطينة    بناو المتشرات وعالقتها بالنذاكرة، المصفوفات وعالقتها بالمتشرات وابيعة 

 والمكتبات الخاصة بها.

 

 )ساعة معتمدة(                                وماتلطلبة كلية تكنولوجيا المعل (2)حاسوب مختبر 1011130

 Programming Lab أو  1011133):المتطلييييييب السييييييابق

 متزامن(

حنول   مجموعة من االمملة والمسائل البرمجية التي يقوم الطلبة بالتندرب عليهنا داخنل المختبنر    يتضمن هذا المساق 

نننات الجنناهزة واالقترانننات المبنيننة عننن اريننق المسننتخدم  المواضنني  التاليننة: الجمننل الشننراية والنندورانات، االقترا

 وكذلك اقترانات االستدعاو الذاتي، المصفوفات، المتشرات، السالسل الرمزية.
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 ساعات معتمدة( 3)                                     الرياضيات المتقطعة 1011211

 Discrete Mathematics (ال يوجد): المتطلب السابق   

غطي مجموعة واسعة منن  يوالمبتدئ عبارة عن مقدمة للمفاهيم الرياضية الرسمية لعلوم الكمبيوتر للطالب المساق 

االساسنية فني    المواضي  المتنوعة التني تخندم كإانار رياضني لتصنميم وتحلينل الخوارزمينات. وتشنمل المواضني          

، والتباديننل والتوافيننق،  ار التتننابعيوجبننر المصننفوفات، والتكننر   ، المجموعننات والمتسلسننالت، الرياضنني المنطننق

 آالت منتهية الحاالت.والعالقات واالقترانات، واألشجار، ومقدمة في نظرية األشكال و ونظرية االحتماالت،

 

 ساعات معتمدة( 3)                                    الكينونية    البرمجة 1011211

 Object-Oriented Programming (1011133أو  1011131) :ابقالمتطلب الس  

نماذج أنواع البيانات المركبة. نظرة مختصره على  مراجعة التراكيب الشراية والدوال وأنواع البيانات األساسية.

والتغليف والتوارث وتعدد األشنكال والقوالنب.    الصنف والصنف الفرعي الشكل العام للبرمجة الكينونية.البرمجة. 

   وإعادة استخدام البرمجيات وتوارث األنظمة.اإلدامة البرمجيات من حيث  طورت

 

 )ساعة معتمدة( البرمجة الكينونية مختبر 1011210

 Object-Oriented Programming Lab و أ 1011211):المتطلييييب السييييابق

 متزامن(

التنوارث،  و ،انشناو األصنناو واسنتخدامه   إتندور حنول المواضني  التالينة:     سي++  بناو وتنفيذ برامل كينونية بلغة

  واالستمناوات، وذلك في المختبر.العمليات الزائدة، والقوالب و

 

 ساعات معتمدة( 3)    البرمجة بلغة جافا                                    1011211

 Programming in Java  (1011211):السابقالمتطلب 

األصنناو والكينوننات والتراسنل والتنوارث. مقومنات جافنا       التعرو على المفناهيم الكينونينة فني لغنة الجافنا ممنل       

 ,lang) ،االستمناوات والرزم والتنزامن واسنترجاع النذاكرة(. اسنتخدام ووظنائف النرزم المتنوفرة       الواجهات و)
util, io, networking awt, swing)خننوادم . برمجيننات ال(Applets)،   .الخيننو ، الملفنناتGUI 

 الجافا.وتطبيقات متنوعة في لغة 

 

 ساعات معتمدة( 3)                                    بايثو بلغة  البرمجة 1011212

 Programming in Python   (0011211):السابقالمتطلب   

الطلبة على تطبيق المفاهيم كينونية التوجه بلغنة بنايمون باإلضنافة للتعامنل من  الملفنات       يتضمن هذا المساق تدريب 

  الحاسوبية. ت( لمختلف التطبيقاGUIوالقوائم والقواميس وكذلك بناو وربط واجهات االستخدام )

 

 ساعات معتمدة( 3)            الحاسوب                  تصميم منطق  1011221

 Digital Logic Design (ال يوجد):المتطلب السابق   

ذات الفاصنلة   األرقنام ، تممينل  المنائينة  السنالبة و المتممنة   األرقنام  نظامتمميل البيانات الرقمية، نظام الترقيم المنائي، 

الفيزيائينة للندوائر الرقمينة، الصنيم المنطقينة       االعتبنارات  المابتة والمتحركنة، الجبنر البنوليني والبوابنات المنطقينة،     

الجدول للتبسنيط، مجمنوع المضناريب، و مضنروب      تخداموالتعامل م  الحاالت غير المهمة، اس وارق تبسيطها،

المتزامننة وغينر    التتابعينة  المجامي . الندوائر التركيبينة التوافقينة، الندوائر ذات القيناس المتوسنط  والكبينر، الندوائر        

  ، النطااات والمسجالت والعدادات ووحدات الذاكرة.المتزامنة

 

 ساعات معتمدة( 3)                                        تراكيب البيانات 1011201

 Data Structures (1011211): المتطلب السابق  

: المنراكم والطنوابير   والتراكينب. تراكينب البياننات األساسنية     واألصنناو النذاتي،   واالستدعاومراجعة المصفوفات 

  .الخطي والشجرات المنائية :واألشجار. خوارزميات الفرز والبحث نح وجداول ال والكوماتوالسالسل المتصلة 

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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 ساعات معتمدة( 3)                                        نظرية الحسابات 1011311

 Computational Theory (1011211):المتطلب السابق   

تمميلها، النحو، االوتوماتا: المحددة وغير المحددة، اللغات والتعابير المنتظمة، اللغات غير المعتمندة علنى   و اللغات

  السياق، االوتوماتا الضاغطة لألسفل، قابلية الحساب ودرجة التعقيد.

 
 

 ساعات معتمدة( 3)                                         البرمجة المرئية 1011311

 Visual Programming (1011211):المتطلب السابق   

ممننل النوافننذ، القننوائم،    مرئيننه باسننتخدام ادوات ولغننات برمجننة حديمننة. بننناو عناصننر مرئيننة     البرمجننه الكينونيننه ال 

 (GUI) ةوكننذلك تعلننم كيفيننة بننناو واجهننات المسننتخدم الرسننومي    ة بانواعهننا المختلفننة الجننداول، االاننارات، االزر 

  .تخدام المكتبات البرمجية، اسالبياناتوالربط م  قواعد 

 

 ساعات معتمدة( 3) الحاسوب عمارة 1011321

 Computer Architecture (1011221):المتطلب السابق   

تعريف الطالب بالتقنيات واألساليب المتنوعة المستعملة في الجوانب المختلفنة لمعمارينة    إلىيهدو هذا المساق 

طيهنا المسناق تشننمل: بنينة التعليمننات، تقينيم وتصنميم المعننالل، مكوننات المعننالل،       الحاسنوب. المواضني  التنني يغ  

ارق النتحكم بالمعالجنات الموصنولة والمبرمجنة، تنظنيم النذاكرة، ذاكنرة كنار، النذاكرة االفتراضنية، التقنينات            

  تحسين األداو. األنبوبية، معمارية ريسك وسيسك، قنوات ومعالجات اإلدخال واإلخراج،

 

 ساعات معتمدة( 3)                                    شبكات الحاسوب    1011325

 Computer Networks (1011221):المتطلب السابق   

 يعرل هذا المساق مبادئ تصميم وتنفيذ وأداو الشبكات الحاسوبية. ويشمل المواضي  التالية: 

بروتوكننوالت اإلنترننن ، والتوجيننه، أنننواع  :تهننا( وبروتوكوالTCP/IPو  OSIنمنناذج الشننبكات الطبقيننة )نمنناذج 

الشننبكات )المحليننة، شننبكات المنندن، الشننبكات المتسننعة، الشننبكات الالسننلكية( وبروتوكوالتهننا، والننربط الشننبكي،        

وتحليل األداو، والتحكم في االزدحام، ترجمة عنوان الشبكة، والتحويل والتوجيه، والربط شنبكات النظينر للنظينر،    

  .وغيرها من الموضوعات البحمية الحاليةوأمن الشبكات، 

 

 ساعات معتمدة( 3)                           المتنقلةو الحوسبة الالسلكية 1011327

 Wireless and Mobile Networking او  1012221):المتطلييييييب السييييييابق

1011325)  

البرمجنة الالسنلكية، واجهنات البرمجنة      ،وأدوات J2MEلغنة البرمجنة   ، السلكيا والحوسنبة المتنقلنة   تناقل البيانات

. الحواسنيب اليدويننة ونظننم  (WAP, 802.11, WIFI, Bluetooth)والبروتوكننوالت الالسنلكية   ةالالسنلكي 

 تشغيلها. تطوير برمجيات الحواسيب المتنقلة ومحدداتها، واالعتبارات األمنية.  

 

 ساعات معتمدة( 3)                               قواعد البيانات إدارةنظم  1011331

 Database Management Systems (1011211):المتطلب السابق   

والهندو مننن هننذا   تطبيقاتننه، إدخنال المفنناهيم األساسنية الالزمننة لتصننميم واسنتخدام وتطبيننق نظننم قواعند البيانننات و    

 قواعنند البيانننات الطننالب ليصننبحوا علننى أسننس متينننة فنني المفنناهيم األساسننية الالزمننة لفهننم       تأسننيس و هننالمسنناق 

، ومفناهيم تجريند   األساسنية للنمناذج المنطقينة   مفناهيم  النظنم إدارة قواعند البياننات،    ومعمارية ، مفاهيم استخداماتهاو

 المسناق علنى   ، ويشنمل االسنتعالمات  ،لعالئقينة قواعند سنالمة قاعندة البياننات ا    ، ألعالئقينة  تالبياننا البيانات، نمنوذج  

  .مخبرية ةمشروع فصلي وماد .التطبي  والتبعية الوظيفية
 

http://www.aabu.edu.jo/it/database%20web%20Page.htm
http://www.aabu.edu.jo/it/database%20web%20Page.htm
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 ساعات معتمدة( 3)                                           نظم التشغيل 1011332

 Operating Systems  او  1012221 ):المتطليييييب السيييييابق

1011321)  

وإدارة ، ، وجدولننة المعننالل العمليننات والخيننو  تصننميم وبننناو واسننتخدام نظننم التشننغيل.    : أساسننيات نظننم التشننغيل  

، الكبيرة الّتخزينووسائط  ،واإلخراج نظم اإلدخالو، ونظم الملفاتجدولة المعالل، ، والّذاكرة الّظاهرّيةالذاكرة، و

  .العمليات المتزامنة، الّطرق المسدودةو
 

 ساعات معتمدة( 3)                          اتالخوارزمي تحليل و تصميم 1011301

 Analysis and Design of Algorithms (1011201):المتطلب السابق   

الفعالة. خوارزميات فرق تسد، وفرز الكومة، والفرز السري ، وفرز العند، والبحنث   الخوارزميات  تصميم وتحليل

متعنددات الحندود والمصنفوفات. حقيبنة الرحالنة. شنيفرة       الشجري المننائي، والشنجرة الحمنراو والسنوداو. حسنابات      

هوفمننان. الترتيننب الهيكلنني، وشننجرة التغطيننة النندنيا، وإيجنناد أقصننر المسننارات. البرمجننة الديناميكيننة والبرمجننة         

 المتوازية.
 

 ساعات معتمدة( 3)                            هندســـة البرمجيـــات 0901341

 Software Engineering (1010301 ):المتطلب السابق  

جمين  مراحنل دورة    الطالنب  يندرس  حينث  هندسنة البرمجينات.  وهنو   فرع من المعرفنه  المساق الطالب علىيعرو 

التنفيذ والصيانة. يتم التركينز بشنكل خنا  علنى تصنميم وإنتناج       إلى حياة تطوير البرمجيات، من التخطيط األولي 

 بصورة رئيسية عن اريق التعلم الذاتي.  UML الطالب وسوو يدرس واختبار برامل جيدة التنظيم.
 

 ساعات معتمدة( 3)                                     الرسم بالحاسوب    1011351

 Computer Graphics (1011112 و 1011211 ):المتطلب السابق  

، ت اإلدخنال الفيزيائينة والمنطقينة   أللنوان، أدوا وتشنمل أننواع أنظمنة الرسنم ونمناذج ا      مقدمة عن الرسنم بالحاسنوب  

التفاعنننل منننن خنننالل الفننناره ولوحنننة المفننناتيح، الخوارزمينننات لنائينننة األبعننناد وتشنننمل النوافنننذ وبوابنننات النوافنننذ ،     

خوارزميات رسم الخطو ، وخوارزميات ملو السطوح، مفاهيم المتجهات، وخوارزميات قط  الخطو ، تحوينل  

ألشنكال لاللينة األبعناد وتشنمل السنطوح،       يم واإلحنداليات المتجانسنة، النمذجنة   ل المفناه األشكال لنائية األبعاد وتشم

، تحويننل األشننكال لالليننة األبعنناد ويشننمل التحويننل  الصننلبة، واألشننكال م الشننكل مننن خننالل الخطننو  المتشننابكة رسنن

ختفية ونماذج المتجانس باالضافه إلى اإلسقا . الطالو من خالل اللون والنسيل المناسب ويشمل إزالة السطوح الم

 ليل. ظوالت ةاالضاو

 

 ساعات معتمدة( 3)                                 أدوات برمجة متقدمة   1011011

 Advanced Programming Tools (1011201) :المتطلب السابق 

اضنني  لموا. ةبرمجيننه حديمنن  وأدواتلغننة  باسننتخدامذلننك و ،الحدالننة متابعننةمختنناره ل ةفصننلي ةبرمجينن تموضننوعا

 ،أنظمننة أألمننانو ،أنظمننة قواعنند البيانننات و ة،الشننبكات الحاسننوبيو ،المعنندات محاكنناةمنهننا: و متنوعننة المطروحننة

يخضنن   إجبناري  . مشنروع برمجنني الذكيننةالكائننات  و ،المتنقلننة االتصنال أنظمننة و ،المترجمنات و ،أنظمنة التشننغيل و

  .صرية، ويتم استخدام مبادئ وأدوات عهندسة البرمجياتتنفيذه لمعايير 
 

 ساعات معتمدة( 3) ربط الشبكات وتطبيقاته                               1011021

 Internetworking and Applications وا 1012221) :المتطلب السابق 

1011325) 

ينر  تمرونظرة عامة على البرمجة للشبكات، وأوامر التعرو على هيكلية االنترن ، ونمو وأهمية شبكة االنترن ، 

وابقننات وبروتوكننوالت   نظننرة عامننة علننى ربننط الشننبكات،   .Javaالرسننائل باسننتخدام لغننة برمجننة حديمننة ممننل    

:TCP/IP IP) ARP, IP, IPv6, ICMP, TCP, UDP, (DNS, HTTP,    ولنائق الشنبكة العنكبوتينة ،

  .برمجة عوالفعالة. مشر
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 ساعات معتمدة( 3) أسس النظم الموزعة والمتوازية                      1011031

 Fundamentals of Distributed and 

Parallel Systems 

 (1011332):المتطلب السابق

احند   تمرينر الرسنائل باسنتخدام    . أهنداو تصنميم الننظم الموزعنة    و ،هيكلية النظم الحاسوبية الموزعنة والمتوازينة  

اسننتدعاو اإلجننراوات البعينندة،  وة، الولننائق الموزعنن والمشننتركة، والننذاكرة الموزعننة  . ++Cممننل لغننات البرمجننه  

الخوارزميات الموزعة )االختيار والتنسنيق الزمنني(. متعنددات    وخدمات األدلة الموزعة، والكينونات الموزعة، و

   .المعالجات المتناظرة. مشروع برمجة لنظام موزع

 

 ساعات معتمدة( 3) المترجمات 1011001

 Compilers (1011311):المتطلب السابق 

ول هذا المساق مباد و تصميم المترجمات والمفسرات للغات البرمجنة، تصنميم المترجمنات والتحلينل اللغنوي      يتنا

(  وجنداول الرمنوز وتخصنيص المواقن  وتوليند الشنيفرة وانرق        LL, LR, and LALRالمعجمني واالعنراب )  

  .تحسين الكفاوة وكتطبيق للمساق يقوم الطالب ببناو مترجم مبسط إلحد  لغات البرمجة

 

 ساعات معتمدة( 3) الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة 1011071

 Artificial Intelligence & Expert 

System 

 (1011301):المتطلب السابق

تمميننل البيانننات واننرق البحننث والمنطننق الرمننزي     ،فنني مفنناهيم الننذكاو االصننطناعي   يتننناول هننذا المسنناق مقدمننة  

بحننث والنننظم الخبيننرة ودراسننة حنناالت وأمملننة مختلفننة علننى النننظم الخبيننرة.   والمعرفننة المركبننة والنحننو وقواعنند ال 

مقدمنة موضنوعات أخنر  ممنل      ،وتستخدم لغات الذكاو االصطناعي ممنل برولنوو ولغنة لسنب لبنناو نظنم المعرفنة       

   التعلم والمنطق المضبب(. ،التخطيط ،الخوارزميات الجينية ،)الشبكات العصبونيه

 

 ساعات معتمدة( 3)                                والمصادقة أمنية البيانات 1011091

 Data Security & Authentication او  1011325):المتطلييييييب السييييييابق

1010091) 

مقدمننة لتقنيننات التشننفير المسننتخدمة فنني أمننن الحاسننوب. التشننفير )باسننتخدام مفننرد ومفتنناح مننزدوج(، علننم اإلخفنناو   

لكتروني، الولوقية، التجارة اإللكترونية )النقد المجهول، الندف  بمقنادير ضنةيلة(، إدارة    التوقي  اإل ،والعالمة المائية

  الفيروسات. ،الجدار الناري ،امن أنظمة التشغيل ،المفاتيح، أمن البروتوكوالت

 

 (ساعات معتمدة 3) موضوعات خاصة 1011091

 Special Topics موافقة القسمسابق:)المتطلب ال ( 

  األخر . علم الحاسوبمة حالية ومعاصرة لم يتم تغطيتها من خالل مساقات موضوعات مه

 

 ساعات معتمدة( 3)                                        تدريب ميداني  1011009

 Field Training (ساعة معتمدة 01إتمام ) :المتطلب السابق 

لطالننب فنني متسسننة ذات عالقننة بالتخصننص ويكننون   تنندريب ميننداني عملنني لمنندة لمانيننة اسننابي  متصننلة يقضننيها ا   

  التدريب الميداني مولق وله تقارير شهرية.

 

 ساعات معتمدة( 3)                                   ندوة ومشروع تخرج  1011000

 Seminar and Graduation Project (ساعة معتمدة 30إتمام ) :المتطلب السابق 

ق بإعداد مقترح للمشروع يوضح فيه ملخص وأهداو المشروع و اريقة التولينق، لنم يقنوم    يقوم الطالب في هذا المسا

بتنفيذ خطوات المشروع ويقدم تقارير شهرية لمشرفه. كما ينبغي أن يكون مشروع التخرج تطنوير برمجينة واقعينة أو    

لجننة يحنددها القسنم مكوننة      دراسة مسألة حاسوبية نظرية لم يعد الطالب تقريرا مفصال عن المشروع ويناقش منن قبنل  

 ويمكن الحصول على مواضي  عملية من خالل التدريب الميداني. من لاللة مدرسين من ضمنهم مشرو المشروع

 


