
 برنامج علم الحاسوب  

 : املقررات وصف

 

 :االجباريةالجامعة  مقررات

 

ENG 111 انجليزي فوق املتوسط   

استخدام  هذا املقرر مكمل ملا درسه طلبة مقرر اللغة اإلنجليزية قبل املتوسط ويهدف لرفع مستوى طلبة البرامج التي تدرس باللغة اإلنجليزية في  

املتوسط وتمكينهم من دراسة مقررات اللغة اإلنجليزية الالحقة ومقررات تخصصهم وكذلك مهاراتهم اللغوية إلى مستوى  اللغة اإلنجليزية ملستوى  

  .ابةأعلى.  ويدرس الطلبة في هذا املقرر التراكيب اللغوية املختلفة من نحو ومفردات وقراءة وفهم للنصوص من املستوى املتوسط ومهارات الكت
 (  ENG 098)املتطلب السابق  

 

ENG 112 انجليزي متقدم   

تخدام اللغة  هذا املقرر مكمل ملا درسه طلبة مقرر اللغة اإلنجليزية / املتوسط ويهدف لرفع مستوى طلبة البرامج التي تدرس باللغة اإلنجليزية في اس

مهاراتهم اللغوية إلى مستوى متقدم.  ويدرس الطلبة في  اإلنجليزية ملستوى فوق املتوسط أو املتقدم وتمكينهم من دراسة مقررات تخصصهم وكذلك  

ف الكتابة  اللغوية املختلفة من نحو ومفردات وقراءة وفهم للنصوص من املستوى فوق املتوسط واملتقدم وكذلك مهارات  التراكيب  ي  هذا املقرر 

 ( ENG 111املتطلب السابق  ) .أساليب متنوعة ومعقدة والتواصل بسهولة ويسر في جميع املواقف اليومية والحياتية

 

 العربية   اللغة 101

    -ومعالجة أساليبها    -وداللة    ومعجما،دراسة أساسّيات اللغة العربّية: صياغة، وتركيبا،    يتناول هذا املقرر 
ً
وبيان خصائصها    -ونقدا    وتذوقا،قراءة

.  ونثرا، وكذلك تحليل هذه النصوص واملقارنة بينهامن خالل نصوص تتناول مختلف األجناس األدبية شعرا    والتعبيرّية،الجمالّية وقيمها الداللّية  
 ( دال يوج-السابق  املتطلب)

 

CS 104  مهارات الحاسوب 

املعلومات والتي تشمل املكونات املادية للحاسوب واستخدام الحاسوب إلدارة امللفات. يتناول ايضا يتم دراسة املبادئ االساسية لتكنلوجيا 

  .استخدام برنامج معالجة النصوص، استخدام برنامج جداول البيانات، استخدام برنامج العروض التقديمية واستخدام برنامج قواعد البيانات
 ) ال يوجد-املتطلب السابق )
 

BA 161   مقدمة في ريادة األعمال 

هارات الالزمة يهدف هذا املقرر الى دراسة مفهوم ريادة االعمال، والشرح ملضامين ريادة االعمال. وأهمية ريادة االعمال، وتزويد الطلبة باملعارف وامل

ا املهارات  الريادي وكذلك العمل على اكساب الطالب  الى مشاريع ريادية تطبيقية على وفق قواعد انشاء املشروع  لرئيسية لرائد  لتحويل االفكار 

 م
ً
ع تمكين  االعمال ابتداًء من تأسيس املشروع اختيار الصيغة القانونية له والتخطيط والتنظيم والتسويق والتمويل ولغاية إدارة العملية كامال

الرائ  عن دراسة حاالت تطبيقية لألعمال 
ً
في نهاية املقرر، فضال البحرين.  الطلبة من تقديم مقترح إلنشاء مشروع تجاري ويناقشها  في مملكة  دة 

 ال يوجد( -)املتطلب السابق 

 

HBH 105   تاريخ وحضارة البحرين 

 م ، 1800م إلى عام 1500من عام   قبل امليالد والعصر اإلسالمي واالطماع األوروبية واالقليمية تتناول هذه املادة التعريف بحضارة وتاريخ البحرين

 قيام قبيلة العتوب بفتحها واعمارها  ومراحل الغزو البرتغالي لهذه املنطقة ، ثم صراع القوى اإلقليمية والدولية بعد خروج البرتغاليين منها ، ثم كيفية



- املتطلب السابق  ) . ثة وترسيخ معالم ومعاني الديمقراطية والدولة الحدي وازدهار املنطقة بعد تسلمهم زمام األمور  الرشيد   ل خليفةآ حكم ، ومن ثم

 ال يوجد( 

 

 

 

HR 106   حقوق االنسان 

واالقتصادية  والسياسية  املدنية  املحمية:  الحقوق  وأنواع  والوطنية،  الدولية  ومصادرها  االنسان  حقوق  ماهية  دراسة  تعريف  املقرر  يتناول 

آليات مراقبة حقوق االنسان الدولية والوطنية ويتضمن املقرر إنجازات واالجتماعية والثقافية وتطبيقاتها في مملكة البحرين، باإلضافة الى دراسة 

 ال يوجد( -املتطلب السابق ) .مملكة البحرين في مجال حقوق االنسان

 

 ختيارية:اال الجامعة  مقررات

 

ISL 101     الثقافة اإلسالمية 

الثقافة بمفهوم  التعريف  املاّدة  هذه  ومجاالتها،    العامة  تتناول  ومصادرها،  وخصائصها،  بها،  املرتبطة  األساسّية  واملفاهيم  اإلسالمّية،  والثقافة 

الثقافي واساليبه   في تكوين الشخصية اإلسالمية، والتعريف بالغزو  أنواعه وتحديد اخطاره على اإلسالم واملسلمين وسبل مواجهتها  ودورها  وذكر 

 ال يوجد(  -تطلب السابق امل). باإليمان والعلم واملعرفة واالتقان

 

ISL 102  سالم األخالق في اال 

ونظام املهنة    ومفهوم أخالقفي بيئة األعمال    وأثر األخالقتتناول هذه املادة التعريف مفهوم األخالق اإلنساني والحضاري ومظاهر ودالئل األخالق  

التنفيذ   وأهمية ثقافة واإلدارة األخالقيةاألربعة: معناها، وأهميتها، وآثارها، وعالقتها بالوظائف واألعمال  واألخالق األساسيةوأخالق املهنة  الحسبة

 ال يوجد( -املتطلب السابق ) .ألخالق املهنة

 

ISL 103   االسالم وقضايا العصر 

القضايا املعاصرة وظاهره الغلو والتكفير والتبديع واملعالجة الشرعية لها  تتناول هذه املاّدة القواعد والضوابط الشرعية والفقهية في التعامل مع  

خ وزرع  والحساب الفلكي وأثره في اثبات الشهور القمرية وزكاه الحلي والنقود الورقية وكذلك نظام الحكم االسالمي والديمقراطية وحكم االستنسا

 ال يوجد( -املتطلب السابق  ) .االعضاء واالجهاض 
 

SPT 101    موضوعات خاصة 

وير  يهدف هذا املقرر االختياري الى طرح موضوعات او افكار معاصرة تساهم في نشر ثقافة علمية او اجتماعية او اخالقية او اقتصادية لغرض تط

 ال يوجد( -املتطلب السابق ) .خالل دراسته او بعد تخرجه ومهارات الطالبمعارف 

 

LFS 102  واالتصال   التفكيرتطوير مهارات 

تطوير مهارات التفكير واالتصال لدى الطالب، ومن خالل تناول مواضيع: مفهوم التفكير ومفهوم االتصال، كالتعريف بماهيتهما،  يهدف هذا املقرر  

التعريف بمهارات التفكير اإلبداعي، أهميتهما، عالقتهما ببعضهما البعض، خصائصهما، انواعهما، معوقاتهما والعوامل املؤثرة فيهما.  باإلضافة الى 

رة كتابة التفكير الناقد مع التمييز بين الرأي والحقيقة، وحل املشكالت، اإلقناع والتفاوض، مهارة االستماع، االصغاء وفن العرض واإللقاء، مها

 ال يوجد(-املتطلب السابق ) .السيرة الذاتية واالعداد للمقابلة

 

 



SOC 101 علم االجتماع   الى  مدخل 

ى اسهامات  يتناول هذا املقرر املوضوعات األساسية لعلم االجتماع كالتعريف بماهيته ونشأته ومجاالت اهتمامه وعالقته بالعلوم األخرى باإلضافة ال

البناء االجتماعي، و  املتعلقة به:  بمناهج علم االجتماع، واملواضيع  التعريف  العلم، وكذلك  الثقافة، والنظم االجتماعية، العلماء املؤسسين لهذا 

 ال يوجد( -)املتطلب السابق  . والطبقات االجتماعية، واملشكالت االجتماعية، والتغير االجتماعي

 

 

 

 

MAN 101    األنسان والبيئة 

يش فيها وتفاعله  يهدف هذا املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم البيئة العام ، والفرق بين البيئة الطبيعية والبيئة املبنية وكذلك بأهمية البيئة التي يع

ن وتوضيح دور  معها ومع عمارتها بشكل خاص وتوضيح آثار السلوك اإلنساني على البيئة وإعطاء صورة واضحة عن تأثيرات البيئة في سلوك اإلنسا

بعض املؤسسات الهامة في املجتمع ومساهمتها في حماية البيئة إضافة إلى مساهمة الطالب بعمل بحث في أحد املوضوعات التي يدرسها ، ومناقشة 

التي ال في املحاضرة مستفيدا من مصادر متعددة  للمعلومات املساندة  ما تم دراسته  التي تهتم بالبيئة وفهم وتطبيق    . غنى للطالب عنها   القضايا 
 ال يوجد( -)املتطلب السابق 

 

LIB 101    مدخل الى علم املكتبات 

املكتبات  يقدم هذا املقرر مقدمة تعريفية ملفاهيم واساسيات علم املكتبات واملعلومات والتطورات التي حدثت عليها وتاريخ املكتبات، وكذلك أشهر 

الطالب بتعريفات املكتبة في العصر الحديث. ويتضمن املقرر توضيح أهمية املعلومات ونظمها وماهيتها  اإلسالمية، ومراحل تطورها، ومن ثم تزويد 

ال   -)املتطلب السابق .  ووظائفها، واستخدامات خدمات املكتبة التي تقدمها واستخدام أنظمة املعلومات وقواعد البيانات الرقمية الخاصة باملكتبات

 يوجد( 

 

CS 205 تطبيقات الحاسوب  

محاسبي    يشمل هذا املقررات املواضيع التالية: استخدام برنامج معالجة النصوص لكتابة التقارير، استخدام برنامج جداول البيانات ألنشاء برنامج

 ( CS104 )املتطلب السابق: .ابتدائي. يشمل أيضا استخدام برنامج قواعد البيانات لتصميم نظام معلومات ابتدائي

 
 

 :الكلية االجبارية مقررات

 

CSC 101  1الرياضيات  

التفاضل والتكامل الرياض ي. باإلضافة الى توضيح التطبيقات املختلفة في حساب    ،الداالت:  يهدف املقرر الى تطوير مهارات الطلبة في موضوعات

الجبرية   الدوال  لتفاضل  املختلفة  الطرق  تقديم  وسيتم  التفاضل،  قوانين  تقديم  سيتم  حيث  املتنوعة.  التقنية  للمشاكل  والتكامل  التفاضل 

أيًضا، سيتم في املقرر  تنوعة.  امل  للدوالل من التكامالت املحددة وغير املحددة  مع تحديد كوالالنهائية. كذلك سيتم تقديم طرق التكامل الجبرية،  

 ال يوجد( -املتطلب السابق ) الدوال املتصلة.و  النهايات،، الدوالاملوضوعات:  تغطية

 

CSC 102 رياضيات متقطعة 

 على املبادئ النظرية لدعم املجاالت األخرى. و 
ً
تتضمن املقرر يزود الطالب بمعلومات عامة عن اساسيات الهياكل املتقطعة لعلم الحاسوب، مركزا

الى   العمليات على املجموعات، الدوال، العالقات، مقدمة  الثنائية،  طات،  املخطنظرية  املواضيع: املنطق للجمل املركبة، املجموعات والعمليات 

 ( ال يوجد  -املتطلب السابق) املتجهات واألشجار، والسالسل واملتتابعات، تقنيات البراهين البسيطة، واالستنتاج الرياض ي.



 

CSC 103   االحتماالت واالحصاء  

املقرر   الخلفية  يقدم هذا  و   التفصيلية  للطالب  االحتماالت واإلحصاءات.  وأساليب يفي  والتقنيات  واألدوات  للمفاهيم  مقدمة  املوضوعات:  شمل 

،  تاملجموعا  وقوانينها،االحتماالت    ومقدمة إلىاالحتماالت واإلحصاءات، وعرض ووصف البيانات اإلحصائية، وتدابير النزعة املركزية والتشتت،  

 ( دال يوج-املتطلب السابق ) االرتباط واالنحدار. العينات،وطرق العد واملتغيرات العشوائية والتوزيعات االحتمالية وتوزيعات 

 

 

CSC 111  البرمجة الهيكلية    

تأهيل   إلى  البرمجة  الطلبةيهدف هذا املقرر  البرمجة    يوضححيث    .لكسب مهارات  املهيكل    التصميم  اساسياتشاكل  محل  والتركيز على  أساليب 

، نمذجة تصميم املشكلة: مقدمة لبرمجة الحاسوب، خطوات حل  املواضيع  شملتو   .استراتيجية حل املشكالت من أعلى إلى أسفل  باستخدام مبادئ

باستخدام   االنسيابيةالخوارزميات،  و ،  pseudocodeالبرامج  الهيكلية،  واملخططات  البرمجة  أساليب  وأيضا  لغة الو والبناء،  ،  باستخدام  تطبيق 

 ( دال يوج-املتطلب السابق ). ++Cالبرمجة 

 

CSC 141  مهارات االتصال الفنية      

والزبائن من غير التقنيين   املسؤوليةالعليا او الزمالء او الذين تحت   اإلدارةاالتصال مع    وكيفيةباالتصال التقني   العالقةيغطي املقرر املواضيع ذات  

التواصل يشمل  االجرائي)وهذا  املهام:  )  (اداء  التقني  التكن،  والتعاوني)التعريف  الشخص ي)و   ( لوجياو استخدام  مع بالشخصية(  والتعاون  العمل 

 ( دال يوج-املتطلب السابق ). (املجتمع بشكل اوسع )ومع الجمهور  (املنظمات املجموعة(، األنظمة )التعامل مع

 

CSC 142 اخالقيات الحاسوب واملسؤولية االجتماعية      

ير املفاهيم  يهدف املقرر الى توفير معرفة وفهم تفصيلي عن املفاهيم واملبادئ التي تدعم دراسة االخالقيات وتقدم للطلبة معرفة عميقة عن كيفية تأث

ملقرر يركز عل املفاهيم األساسية لألخالق، النظريات األخالقية، املعايير والتصرفات األخالقية على مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  هذا ا

 ( ENG 111املتطلب السابق ) األخالقية، مستخدمو ومحترفو هذه التكنولوجيا واملسائل ذات العالقة بالخصوصية والجرائم االلكترونية.

 

CSC 241 البحث العلمي   أساليب 

نوعية  الطرق  الوالهيكل التنظيمي واملخرجات للمشاريع البحثية باستخدام    واملعرفة متقدمة في البحث وتطوير املفاهيم،الفهم  يقدم هذا املقرر  

 ( CSC 103املتطلب السابق  ) ونطاق البحث واألهداف واملنهجيات والنتائج وكيفية مناقشتها. البحث كمية بما في ذلك: تعريف مشكلة الو 

 

 :التخصص االجباريةمقررات 

 

CSC202   املنطق الرقمي 

مفاهيم  ،    ةتسلسلوامل  ةتتابعاملنطقية املشمل املواضيع: الدوائر  يتصميم وتنفيذ الدوائر الرقمية. و   معرفة تفصيلية عن  طالبللقدم  ي  املقرر   اهذ 

  .مع مختلف أنواع الدوائر املنطقية واملقارنة ما بين خصائصها ومحاكاتها سجالت، العدادات  ، املكارانوف ، املرجاحاتمخططات  ،    الجبر املنطقي
 (CSC102املتطلب السابق )

 

CSC203  2الرياضيات   

رياضيات   الحاسوب  يزود   2مقرر  علم  في  باملعرفة    طلبة  محددة  غير  او  محددة  مشاكل  مع  للتعامل  واملتقدمة  األساسية  واملهارات  التفصيلية، 

واضيع الرياضيات. الطالب سيقوم بدراسة الدوال الجبرية والنهايات مع التركيز على رياضيات التكامل، املتتابعات والسالسل. ويتضمن املقرر امل

على املساحات والحجوم واملساحات السطحية لدوران   ة، ويتضمن تطبيقات رياضيات التكاملالرئيسية لرياضيات التكامل املحددة والغير محدد



( وقاعدة  محددة  والغير  املحددة  نهايات  مواضيع  تتضمن  وايضا  القوس.  وطول  الصلبة،  املتتابعا L’Hopital’sاالشكال  التكامل،  تقنيات  ،  ت(، 

 ( CSC101تطلب السابق امل) والسالسل الالنهائية، والسالسل االسية وتقاربها.
 

CSC212  1للكيانات  املوجهةالبرمجة   

 واملؤشرات،   الجملة،وبناء    ،اإلملام بأساليب النمذجة والتصميم املوجهين للكائنات  للكائنات،املوجه    النمذجةملبادئ    املقرر لشرح مفصلهدف هذا  ي

 friend functionو  constructors، destructorsوإخفاء املعلومات،    البيانات،أنواع    والخصائص،  ،الكائناتوالفئة، ومفاهيم برمجة    وامللفات،

 (CSC111املتطلب السابق ) .الوراثة الكائن،ومعالجة  الكائنات، ومصفوفة friend classو

 

 

 

CSC215 هياكل البيانات 

في  املقرر يغطي مفاهيم البيانات واساسيات وخصائص    متقدمة  واملكدس والطابور    املتصلة  والقائمة  املصفوفة:  وانواعها مثل  هيكلكل  هياكل 

 (CSC212املتطلب السابق )املطلوب.  البيانات للتعامل مع هيكل  املالئمة  الخوارزمية الى ان الطالب سوف يتعلم ويطبق  باإلضافة. والشجرةواملخطط 

 

CSC221  قواعد البيانات  نظم 

املقرر   هذا  وتراكيبفي  وهياكل  مشاكل  تقديم  ويتم  البيانات  قواعد  في  تفصيلية  وفهم  معرفة  للطلبة  قواعد   يقدم  مفاهيم  التقليدية،  امللفات 

الجبر    ،ERD  باستخدام  التمثيل الخصائص، العالقات، درجات العالقات، طريقة    املكّونات،البيانات، تطور قواعد البيانات، انواع قواعد البيانات،  

 ( CSC212املتطلب السابق )  .SQLواملعالجة من تعريف لغات القيود قواعد البيانات العالئقية.  التبسيط، العالئقي،

 

CSC222 1البرمجيات  هندسة   

املفاهيم ونماذج العمليات املتضمنة في هندسة البرمجيات. وسوف يتعلم الطالب مبادئ هندسة عن  عرفة تفصيلية  ملطالب  ل يوفر هذا املساق  

العمليات والنماذج    البرمجيات،ومنتجات    البرمجيات،معالجة    للبرمجيات،البرمجيات، واألدوار املتطورة   وهندسة املتطلبات:    املتقدمة،ونماذج 

النمذجة  املتطلبات   جمع القائمة على    املكونات،والتصميم على مستوى    املعماري،والتصميم    والتحليل،،    تصميم   الوحدات،وتصميم املكونات 

 ( CSC141املتطلب السابق ) تصميم واجهة تطبيقات الويب. الرسومية،تصميم واجهة املستخدم  الويب،على مستويات تطبيقات  املكون 

 

CSC231   تنظيم وعمارة الحاسوب 

مستوى:  كل  الهرمية ووظيفة  باملستويات  الحاسوب  معمارية  الحاسوب وتصميم  تنظيم  اساسيات  التفصيلي حول  الوفهم  املعرفة  املقرر  يوفر 

املقرر  مواضيع  وإن  التجميع،  لغة  مستوى  املعمارية،  مستوى  تعليمات  مجموعة  مستوى  املايكرويه،  املعمارية  مستوى  الرقمي،  املنطق  مستوى 

مقدم والسيطرة،  تتضمن،  املايكروية،  املعمارية  مستوى  معمارية  الذاكرة،  تنظيم  الرقمي،  املنطق  مستوى  للحاسوب،  االساسية  املكونات  الى  ة 

 ( CSC202املتطلب السابق  ) ، لغة التجميع، وعمليات التجميع، واالتجاهات الحديثة ملعماريات الحاسوب.ISAمستوى 

 

CSC301 العددي  التحليل 

، خطا التقريبتحليل العددي الذي يغطي املواضيع: املراحل التمهيدية الرياضية: رياضيات الحاسوب،  ال  مهارات متقدمة في  املقرر الطالبيقدم هذا  

طريقة   واحد:  متغير  في  املعادالت  حل  األخطاء،  نيوتن  ،secantطريقة    ،false positionطريقة    ،fixed pointطريقة    ،bisectionمصدر  -طريقة 

  الطرق   ،  الخطية  األنظمة   لحل  التكرارية   الطرق   ،  الخطية  املعادالت  أنظمة  لحل  املباشرة  الطرق   ،  الحدود   متعدد  والتقريب  االستيفاء،    افسون ر 

 ( CSC203املتطلب السابق  ) .املنحنيات مالئمة وتقنيات ، الخطية غير األنظمة لحل  التكرارية

 

 

 



CSC302 االحتسابية  النظرية 

النماذج الحسابية والنظرية. تشمل املوضوعات: مفاهيم األوتوماتا والتعبيرات   والتعبيرات    املنتهية،يركز هذا املساق على املعرفة املتقدمة وفهم 

الغموض    ،Mooreو  Lemma  ،Mealyآالت ضخ    (،NFAاآلالت املحدودة غير الحتمية )  ؛DFA(. تصغير  DFAواألوتوماتا املحدودة املحددة )  املنتظمة،

النظرية    كما انه   .Turingآلة    ،Pushdown Automata  العادية،  Greibachفي القواعد واللغات. النماذج القياسية أشكال تشومسكي العادية أشكال  

املتطلب السابق  )  .حثوخوارزميات الب  املترجم،وتصميم    األنظمة،والتحقق من    الدوائر،على تصميم    االتمتة  انظمة  الحسابية لها تأثير مباشر على

CSC215+ CSC102 ) 

 

CSC304   الذكاء االصطناعي 

ل الذكاء هذا املقرر يقدم للطالب املهارات املتقدمة في الذكاء االصطناعي، ويتضمن املقرر: مبادئ األنظمة الذكية، املنهجيات املستخدمة في مجا

 ( CSC212املتطلب السابق ) والتحليل املنطقي، معالجة حالة عدم التأكد، التعلم والتعاون.االصطناعي، استراتيجيات حل املشاكل، تمثيل املعرفة 

 

 

CSC314  للكيانات  املوجهةالبرمجةII 

ئص هذه  املقرر يوفر مهارات متقدمة للطلبة في برمجة الكيانات ويتضمن املقرر: تقنيات البرمجة في تصميم وتنفيذ البرنامج املوجهة، وتنفيذ خصا

راكيب  سوف يحصل الطلبة على خبرة في الت  JAVAاملنهجية لبناء برنامج لحل مشكلة في مجال االعمال وتطبيق بعض هياكل البيانات وباستخدام لغة  

املتطلب السابق  )  الطلبة يتعلمون ويمارسون من خالل العمل الجماعي.  .البرمجية ويعكسون التطبيق املنهي، وهنا سوف يسهل العمل في البيئة الحقيقة

CSC212 ) 

 

CSC321  وتصميم النظم   تحليل 

الطلبة سوف يكتسبون مهارات تحليل املتطلبات، والتوثيق املنطقي  املقرر يوفر معرفة وفهم متقدم في مفاهيم وممارسات تحليل وتصميم النظم، 

 للنظام.  الطالب سوف يتعلم عدة منهجيات نظامية وأدوات إلدارة عملية التحليل وكذلك التقنيات التي تساعده على تحليل النظم وضمن بيئة

 (CSC221السابق  املتطلب) عمل جماعية.

 

CSC322  اقع االلكترونية    1تطوير برمجيات املو

املواقع االلكترونية  املوضوعات: إنشاء صفحات  تتضمن  يوفر املقرر للطالب معرفة وفهم متقدم حول مبادئ تطوير برمجيات املواقع االلكترونية.

اخرى و   .وجافا سكريبت  HTML  ،CSSباستخدام   الجداول،  ،مواضيع  املتعددة،   كأنشاء  والوسائط  املتحركة  الرسوم  وإدراج  الصفحة،  وتقسيم 

 تغطيتها استضافة املواقع ولوحة التحكمو وإدارة باستخدام/ انشاء القوالب، 
ً
 (CSC222املتطلب السابق ) .يتم أيضا

 

CSC323   البرمجة املرئية 

البرمجة   لنظريات  النقدي  التي  يركز املقرر    .ومفاهيمها (…,C#, Visual C++,VB) املرئية يوفر املقرر للطلبة املعرفة والفهم  البرمجة  على أساليب 

ويندوز التي تحركها  ال، واستخدام األدوات املوجهة للكائنات. باإلضافة إلى برمجة  واالصنافالكائنات،  مع    عامليحركها الحدث، بما في ذلك إنشاء والت

وهياكل التحكم، معالجة ملف قاعدة البيانات،   ،واإلجراءات   ،والقوائم  ،والخصائص  والكائنات  والعمليات الرياضية،  ،وأنواع البيانات  ،األحداث

 ( CSC314 & CSC221ملتطلب السابق ا) مع االنسان لتعزيز تصميم واجهة املستخدم. الحاسوبوذلك باستخدام مبادئ تفاعل 

 

CSC325  تطوير قواعد البيانات 

املؤشرات، )  PL/SQL: تطبيق قواعد البيانات باستخدام  يوفر املقرر للطلبة الفهم واملعرفة املتقدمة في تطوير قواعد البيانات ويتضمن املواضيع

: النماذج والتقارير  APEX  ،Oracle Developer، املشغالت ...(. كما سيقوم الطالب باستخدام أدوات تطوير قاعدة البيانات مثل:  الدوالاالجراءات،  

 ( CSC221املتطلب السابق ) والرسومات.

 



CSC331  التشغيل  نظم 

بالوقت  األنظمة املدمجة ونظم تشغيل األنظمة التي تعمل ونظم تشغيل  االفتراضية،: نظم التشغيل املقرر يقدم ويناقش مواضيع متقدمة تتضمن

امللفات، ونظم  واملتوازية، و نظم املعالجة املوزعة  و   الفعلي الذاكرة،    وادارة وظائفوتقييم األداء،    الطارئة،االعطال    تجاوز أنظمة  واجهزه  اجهزة 

 (CSC231السابق   املتطلب) .تشغيلوحماية وأمن نظم ال العمليات االدخال واإلخراج، وكذلك اداره

 

CSC332  تراسل البيانات وشبكات الحاسوب 

  للمفاهيم   الشامل  الفهم  اهداف املقرر تتضمن توفير املعرفة النقدية واالساسيات الرصينة للطلبة حول تراسل البيانات وشبكات الحاسوب. يعد 

عام  والشبكات  االتصاالت  وراء  الكامنة  واآلليات الهيكلية    على  قادرين  ليكونوا  للطالب  ضرورًيا  أمًرا  بشكل  عن  املتقدمة  املعرفة  واكتساب  تعلم 

 (CSC331املتطلب السابق ) والتكنولوجيا املتخصصة في مجال تراسل البيانات وشبكات الحاسوب.

 

 

 

CSC401  تحليل وتصميم الخوارزميات 

 في علم وتطبيقات الحاسوب وهي تركز  تالخوارزميات  
ً
 مركزيا

ً
على النظريات الرياضية واملمارسات التي تتعلق بالكفاءة، املقرر يقدم فهم  لعب دورا

: تحليل كفاءة الخوارزمية والتحليل  ومعرفة نقدية حول املفاهيم، النظريات، التقنيات التي تدعم تصميم وتحليل الخوارزميات وتتضمن املواضيع

املتطلب السابق )  والبحث املستنفذ، حساب وقت التنفيذ، مصفوفة التجاور، البحث االفقي والبحث بالعمق.  البروت فورسظر وخوارزميات  املنا

CSC215+CSC102 ) 

 

CSC402   مترجمات لغات البرمجة 

املقرر   هذا  واملبادئ  في  الخاصة  للنظريات  الطالب  لدى  النقدية  واملعرفة  الفهم  املشاكل يتطور  املواضيع:  وتتضمن  اللغات  ملترجمات    واملفاهيم 

مقابل   الرئيسية في ترجمة لغات البرمجة، وخطوات الترجمة، والفرق بين املترجمات في لغات البرمجة املختلفة باستخدام النمط من أعلى إلى أسفل

ويعّرف  ترجمات،  امل. ويشمل بناء  Codeزين وانشاء التشفير الخاص  واستراتيجيات التخ التحليل القواعدي وتوليد األكواد  النمط من أسفل الى اعلى،  

وتقنيات  وتوليد األكواد  التعريفات، جداول الترميز،   ,التحليل القواعدي , تحليل املفردات،  مثل: ويستعرض القضايا الرئيسية لتصميم املترجمات

 ( CSC302املتطلب السابق  ) التحسين.

 

CSC425  1مشروع تخرج   

( يقوم الطالب بتطبيق نقدي دقيق لطرق تطوير مشروع لتقنية املعلومات من خالل تطوير برمجيات النظام مع كتابة  2،1في مشروع التخرج )

 تقرير او من خالل تقرير بحث شامل حول تقنية املعلومات بناء على تنفيذ فعاليات البحث العلمي لحل املشاكل الواقعية.

مقارنة مع دراسات سابقة،  ، يتبع الطالب منهجية بحثية لتحديد مشكلة محددة )تحديد أسئلة البحث(، واجراء (1)مشروع التخرج   هذا املقرر في  

. وهذا يعطي الطالب  أو األجهزة حزم البرمجيات و/و ، الحاسوبخوارزميات  وتحيلي، وتصميم الحل املقترح )النموذج( للمشكلة املحددة باستخدام

ذلك بتوجيه من املشرف. في نهاية املقرر سوف يعرض الطالب  ( و CSC426)  2فرصة لتحمل مسؤولية تنفيذ البحث التطبيقي في مشروع تخرج  ال

 ( CR + CSC241 90املتطلب السابق ) .نتائج املشروع وسيقدم الجزء األول من تقرير مشروع التخرج

 

CSC426 2تخرج  مشروع   

لتنفيذ واختبار الحل املقترح. وسيتم ذلك بتوجيه من املشرف. في نهاية    CSC425 1يجب على الطالب استخدام نتائج مشروع التخرج    املقرر،في هذا  

سوف يستخدم الطالب املعرفة واملهارات املكتسبة في دراسته    .املقرر، على الطالب أن يعرض نتائج املشروع ويقدم تقرير مشروع التخرج الكامل

في هذه امل تقنية    رحلة.للمقررات السابقة وتنفيذها  الى وضع خطة عمل مع االلتزام بمواعيد االنتهاء، حيث يتضمن نتائج بحوث  يحتاج الطلبة 

 ( CSC425ملتطلب السابق ا) .املعلومات/ برمجيات النظام وكتابة تقرير شامل

 



CSC435   التشفير وأمن الحاسوب 

النقديين لخوارزميات وبروتوكوالت التشفير املعاصر، امن الحاسبات واالتصاالت ونعزز قدرة    والفهم  باملعرفة  الطالب  تزويد   سيتم  ،املقرر   هذا  في

مفاهيم امن الحاسبات والهجمات األمنية والخدمات األمنية   :. املواضيع تتضمنالطالب على تطبيق هذه النظرية لحل مشاكل بناء تطبيقات آمنه

وتشفير   الكتلي  والتشفير  تناظري  والغير  التناظري  والتشفير  االمن  والتشفير    AESو  DESواليات  الرسائل  الكتلي وخصوصيه  التشفير  وعمليات 

 ( CSC332املتطلب السابق ).  ومصداقيه الرسالة وتوزيع املفتاح ومصداقيه املستخدم RSA باستخدام املفتاح العام

 

CSC436   الحوسبة املتنقلة 

تحتية، املبادئ املقرر يوفر للطالب املعرفة التفصيلية واملعمقة، والفهم النقدي للحوسبة املتنقلة واالتصاالت املتنقلة منة محاور مختلفة: البنية ال

في مجاالت مختلفة التطبيقات  التكنولوجيا،  املتنقلةوتشمل     .والنظريات،  ما يلي: الحوسبة  املتنقلة،املواضيع  الشبكات الالسلكية   ، االتصاالت 

وهيكلياتها، املحمولة  الهواتف  وتطبيقات  شبكات  االتصاالت،  الذكيةالحوسبة    بروتكوالت  الهواتف  وتكنولوجيا  و املتنقلة،  تطبيقات ،  تصميم 

 (CSC332املتطلب السابق )  .الحوسبة املتنقلة ومحيطها ومستقبلها

 

 

 

CSC441  تدريب ميداني 

 ومخصص له ساعات معتمده للتطبيق في حقل العمل ويسمح للطالب بالوصول الى تحقيق أهدافه الشخصية والتي  
ً
التدريب امليداني معد مسبقا

التدريب يوفر فرصة الكتشاف القناعات املستقبلية، وفحص االختيارات     تتماش ى مع اهداف املنظمة او الوكالة املهنية واملشرفة على التدريب.  

التطبيق امل النظري مع  الجانب  بربط  للطالب  التدريب امليداني يسمح  تم اختياره.   في الحقل الذي  تطوير مهارات املتدرب  ستقبلية ويشجع على 

 ( CR + CSC321 90ملتطلب السابق ا) واملمارسة العملية للوظيفة وكذلك يطور لديه مهارات جديدة والتي سوف ينقلها الى ارباب العمل في املستقبل.

 

 

 : التخصص االختياريةمتطلبات 

 

CSC204   الجبر الخطي 

دراسة:  املقرر يوفر للطلبة مهارات متقدمة في الجبر الخطي ويساعدهم على تطوير قدراتهم في حل املشاكل باستخدام الجبر الخطي.  املقرر يتضمن  

.  ، وتطبيقاتهاوالقيم الذاتية، واملتجهات الذاتية  املتجهات، التحويل الخطي،، املصفوفات، املحددات، املتجهات وفضاءات  املعادالت الخطية  أنظمة

ذو  مقرر  الخطي،  الجبر  في    مقرر  حيوية  برمجيات أهمية  استخدام  سيتم  الحاسوب، كما  والرياضيات وعلم  والفيزياء  الهندسة  برامج  من  عدد 

 ( CSC203السابق  املتطلب) في هذا الجانب.الحاسوب لتعزيز التعليم والتعلم ملواضيع املقرر وتغطية االساليب 

 

CSC305 بحوث العمليات 

الداخلي والخارجي(. الغرض من هذا املقرر هو )توفر بحوث العمليات أدوات منهجية لدعم مدراء العمل في اتخاذ القرارات في جميع مجاالت العمل 

  توفير معرفة متقدمة مع بعض األدوات املتخصصة ملساعدتهم في فهم بحوث العمليات اساليب النمذجة الرياضية. وهذه االساليب تساعد الطلبة 

ب متخصصة في بحوث العمليات وتطبيقاتها لغرض حل يعلم الطلبة اسالي ر على حل املشاكل في البيئات املختلفة التي تحتاج الى اتخاذ القرار. املقر 

 املشاكل باألسلوب األمثل. 

( طريقة  الخطية،  البرمجة  تطبيقات  العمليات،  بحوث  نموذج  حل  العمليات،  بحوث  نماذج  التالية:  املواضيع  املقرر  وتحليل  simplexيتضمن   )

 (CSC103املتطلب السابق )  الشبكة.نموذج النقل، ونموذج  ،االزدواجية وتحليل ما بعد األمثل الحساسية،

 

 

 



 

CSC326   تطوير تطبيقات األجهزة املحمولة 

النقدية في تطوير تطبيقات األجهزة املحمولة،   التقنيات الالزمة لتطوير تطبيقات األجهزة املحمولة.  املقرر يوفر الفهم واملعرفة  يغطي هذا املقرر 

، معالجة خدمات الويب، التعامل مع قواعد األجهزة املحمولةبرمجة    املرئية،تصميم الواجهات    املحمولة،وتتضمن املواضيع نظم تشغيل األجهزة  

 (CSC322 & CSC221املتطلب السابق ) .املوجهةاألحداث مع وبرمجة التعامل  البيانات،

 

CSC327   اقع االلكترونية    2تطوير برمجيات املو

في تطوير تطبيقات املواقع اإللكتروني  ، واألجهزة املواقع االلكترونية: تطوير تطبيقات  ويتضمن املقرر .  ةاملقرر يوفر للطلبة فهم ومعرفة متقدمة 

، بروتوكول نقل امللفات، لوحة التحكم للخوادم  املوقع، ...(، استضافة  PHP  ،ASP.NET)مثل    االلكترونية الذكية ولغات البرمجة لتصميم مواقع  

 & CSC322ب السابق  املتطل)  .(i.e. Word Press, Yii frameworks, Dreamweaver and others)املواقع االلكترونية  املحلية والبعيدة، أدوات تطوير  

CSC221 ) 

 

CSC328   تفاعل االنسان والحاسوب 

املقرر تحليل وتصميم وتنفيذ نظم الحوسبة   يتضمن( و HCIاملقرر يركز على مواضيع متقدمة في تطوير واستخدام تفاعل االنسان مع الحاسوب )

تطوير بيئة العمل.    وااللة؛االنسان    أفضل بينالى تفاعل    التي تودي في ذلك  التفاعليالمكونات  و يدخل  االنسان وتتضمن: قنوات   . طبيعةنظام 

لديه  دخالا للبيانات  والذاكرة.    -واخراج  والحركة،  والذوق،  ورائحة،  واللمس،  والسمع،  العين،  مثل  االنسانية  الحواس  مع  الحاسوب التعامل 

مع  ويتضمن:   االفالتفاعل  الواقع  ومفاهيم  معالحاسوب  والتعامل  ا  تراض ي  وبرمجيات  بما  اجهزه  االفتراض ي  أجهزةلواقع  الكمبيوتر،   يشمل 

 ( CSC222املتطلب السابق  ) .والتطبيقات

 

CSC329   الوسائط املتعددة 

امللونة والفيديو امللون، املقرر يوفر للطالب معرفة متقدمة بأنظمة الوسائط املتعددة. املقرر يتضمن: مفاهيم أنظمة الوسائط املتعددة، الصورة 

تطبيقات   الرقمي،  الصوت  اساسيات  الصورة،  القاسية لضغط  املعايير  الفقدان،  مع  الضغط  خوارزميات  فقدان،  بدون  الضغط  خوارزميات 

مشاركة والالسلكية  الشبكات  على  املتعددة  الوسائط  االنترنت،  على  املتعددة  الوسائط  محتويات  توزيع  املتعددة،  الوسائط  واسترجاع   شبكات 

 ( CSC322املتطلب السابق ) البيانات على الوسائط املتعددة.

 

CSC421  2هندسة البرمجيات    

( البرمجيات  امتداد لدراسة هندسة  البرمجيات  CSC 222هذا املقرر هو  بينما هندسة  البناء،   1(  البرمجيات مثل طرق  انتاج  تركز على مواضيع 

تركز على معرفة وفهم متقدم ملبادئ واسعة وممارسات تؤثر على نجاح او فشل تطوير البرمجيات،   2فأن هندسة البرمجيات  املتطلبات واملعمارية.

املواضيع تتضمن مفاهيم الجودة، املراجعة التقنية، ضمان جودة البرمجيات، فحص البرمجيات على مختلف املستويات )فحص املكون، الفحص  

إدارة املشاريع وإدارة املخاطر.  ان الجزء األخير من املقرر يغطي مبادئ صيانة    مفاهيم،  ات الهاتف املحمول..(فحص متخصص بتطبيقاملتكامل،  

 (CSC222املتطلب السابق ) البرمجيات، االستراتيجيات املختلفة لتحديث أنظمة البرمجيات والهندسة العكسية.

 

CSC312 لغات البرمجة  مفاهيم 

بقناعة ملاذا لغة برمجة و يناقش    الخلفية تمكنه أنما يكفي من  و   مفاهيم ومواصفات لغات البرمجة والتي تقدم للطالب معرفة نقديةاملقرر يركز على  

  النظاميه مفاهيم لغات البرمجة، املجاالت، التقييم، بيئات العمل، األساليب    تتضمن:معينة مناسبة أو غير مناسبة ملشكلة معينة. املوضوعات  

السماتبناء  ل الصفوف،  ال،  التحزيم،  القواعديه  الجملة،  السجالت،  املستخدم،  تعريفات  )البيانات،  أنواع  مالنطاق،  االتحاد،  ؤشر،  القائمة، 

الت البيانات، ومسائل  تمرير  وأساليب  الفرعية،  والبرامج  البرمجة،  وتعليمات  والتحويالت،  والعمليات،  الحسابية،  التعبيرات  صميم واملرجعية(، 

املتطلب السابق  ) ئف، والعمليات املعرفة من قبل املستخدم، وتحديد النطاق الديناميكي، وأنواع البيانات املجردة، واللغات املوجهة للكيانات.للوظا

CSC314 ) 



 

CSC315  عن املعطيات  التنقيب 

واملنهجيات الحاسوبية التي تسمح لنظام الحاسوب إليجاد األنماط املقرر يوفر للطلبة معرفة وفهم متقدم في خوارزميات التنقيب على البيانات  

اضيع: . وتشمل املو للبيانات املخزونة في قواعد البيانات. القيام بالتنبؤ والتوقع، وتحسين ألداء بشكل عام من خالل التفاعل مع البيانات واالنتظام

ن تعلم اآللة والتقنيات االحصائية، تحويل البيانات املستخرجة الى نموذج مرئي،  اختيار البيانات، التنظيف، الترميز، استخدام تقنيات مختلفة م

 ( CSC304املتطلب السابق ) املقرر يغطي هذه املسائل ويوضح بشمول مع االمثلة.

 

CSC343 خاصة في علم الحاسوب   موضوعات 

. ممكن ان يكون  الحديثة وآخر تقنيات البحث العلمي في مجال علم الحاسوباملقرر يوفر للطلبة املعرفة نقدية حول مفاهيم وممارسات املواضيع 

 من فصل دراس ي إلى آخر، ويجب الحصول على موافقة من مجلس القسم محتوياته عند طرح املقرر.
ً
موافقة  ملتطلب السابقا)  موضوع املقرر مختلفا

 القسم(

 

CSC403 الصور   معالجة 

والتصفية املكانية، الكثافة  تحوالت  املقرر يوفر للطلبة معرفة نقدية بمفاهيم وتطبيقات معالجة الصور. املواضيع تتضمن مفاهيم معالجة الصور،  

ألوان   معاجلة  الصورة،  تشويش  الصورة،  استرجاع  الصورة،  تنقية  الصورة،  تحسين  عمليات  مخطط  الكثافة،  تحوالت  على  عمليات  بعض 

املتطلب  ) ، ضغط الصورة، العالمة املائية واملعالجة التركيبية للصورة.CMY and CMK، نماذج التلوين RGBاذج األلوان، نموذج ألوان الصورة، نم

 (CSC401السابق 

 

 

 

CSC411  الرسم بالحاسوب 

نظرة عامة للرسومات التفاعلية بالحاسوب،  بالحاسوب،املقرر يوفر للطلبة معرفة نقدية عن الرسم بالحاسوب، تتضمن املواضيع: مفاهيم الرسم  

تدرج، الطرق: رسم القطع، طرق التدوير، تكوين نظام ثنائي االبعاد ورسم الخرائط، ثم مقاييس الاملستطيالت باستخدام مسارات رسم الخط،  

 ( CSC401املتطلب السابق ). 3Dيعرض اهم خوارزميات الرسم والتحول ثنائي االبعاد، لقطه، امللء ومقدمة الى الرسم ثالثي االبعاد 

 

 

CSC437   الحوسبة السحابية 

فهم واملعرفة النقدية بتقنيات الحوسبة السحابية، ويشمل موضوعات: البنية التحتية السحابية والنموذج املرجعي وإدارة  الاملقرر يوفر للطلبة  

السحابة  املوارد ونماذج البرمجة ونماذج التطبيقات وصفات النظام والتطبيقات القائمة على الحوسبة السحابية، واملعالجة املتوازية في الحوسبة 

 مواضيع في امن النظم العاملة في البيئة السحابية، وأنظمة التشغيل متعددة امل
ً
املتطلب  ) هام.ونظم التخزين املوزعة واملحاكاة االفتراضية لها، ايضا

 (CSC332السابق 

 

CSC438 املتوازية واملوزعة   الحوسبة 

والبرمجيا األجهزة  التزامن، خصائص  االتصاالت،  املوزعة،  والحوسبة  املتوازية  الحوسبة  نظريات  عن  نقدية  فهم ومعرفة  للطلبة  يوفر  ت  املقرر 

الخوارزميات    املتزامنةلألنظمة   ا  املتزامنةواملوزعة،  معمارية  واملتوازية،  املتسلسلة  املعالجة  التنسيق،  الوسطية،  واملستلزمات  لتوازي  واملوزعة 

 ( CSC332املتطلب السابق ) والتدرج، التجزئة املتوازية، عمليات الحوسبة املتعددة املتزامنة ونماذج الحاسبات املتوازية.
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