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 خطت دراسيت لذرحت البكالوريوس

: مكوهاث الخطت. 5

: ساعت معخمذة موسعت على الىدو آلاحي (161)من هىذست الحاسوب جخكون الخطت الذراسيت لذرحت البكالوريوس في 

 الظاكاث اإلالخمدة هوق اإلاخؼلب الدظلظل

 
ًال
 27 مخؼلباث الجاملـت  أو

 
ًال
 27 مخؼلباث اليلُـت زاهُا

 
ًال
 107 مخؼلباث الخخصـص زالشا

 161  اإلاجموق

: هظام الترميز. 6

 :زموش ألاكظام.  

 اللظم السمص

 الهىدطت اإلادهُت 1

 هىدطت اللمازة 2

 الهىدطت الىهسبائُت 3

 الهىدطت اإلاُياهُىُت 4

 الهىدطت الىُمُائُت 5

 الهىدطت الصىاكُت 6

 هىدطت الحاطوب 7

هىدطت اإلاُياجسأهىع  8

الهىدطت 
. 1 الكليت

 الحاطوب
 2. اللسم

 بيالوزٍوض في هىدطت الحاطوب
 .3 (بالعزبيت)اسم الذرحت العلميت 

Bs.c in Computer Engineering 
 .4 (باإلهجليزيت)اسم الذرحت العلميت 
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 :زموش اإلاواد. ب

 كىوان مجاٌ الخخصص زمص اإلاجاٌ كىوان مجاٌ الخخصص زمص اإلاجاٌ

الرواء الصىاعي  أالشبياث اللصبُت  5كام  1

ئلىترأهُاث  6 اجصاوث أشبياث 2

  7 الحاطوب  هـمت 3

  8بسمجُاث الحاطوب  4

  اإلاشسأق  9

 ٌ   زكام اإلاواد جخيون مً طبلت مىاش

 اليلُت اللظم اإلاظخوو  اإلاجاٌ               الدظلظل

1 3 2 7 0 9 0 

 

 
ًال
: ساعت معخمذة موسعت على الىدو الخالي (27):  مخطلباث الجامعت: أو

ت أالحاطوب حلدها  أ حلخمدها  ًخوجب كلى وافت الؼلبت اإلالبولحن في الجاملت الخلدم ئلى امخداهاث جصيُفُت في اللغخحن اللسبُت أؤلاهجلحًز

اتهم فيها، أبىاء كلى هخائج الامخداهاث، ئما  ن ًدزض الؼالب مادة  أ  هثر مً مخؼلباث البرهامج الخدظحري  أ ٌلفى  الجاملت للوكوف كلى مظخٍو

 .مً مواد البرهامج

 
 

( ساعت15-صفز )مخطلباث إحباريت عامت   

 مالخظاث مخطلب سابم الساعاث ركم اإلاادة إسم اإلاادة الزكم

3201099 اساسياث اللغت العزبيت 1 (راسب/هاجح)  3   

3211100 مهاراث الخواصل باللغت العزبيت 2  3 3201099  عالمه 

3202099 اساسياث اللغت الاهجليزيت 3 (راسب/هاجح)  3   

3212100 مهاراث الخواصل باللغت الاهجليزيت 4  3 3202099  عالمه 

1932099 اساسياث الحاسوب 5 (راسب/هاجح)  3   

( ساعت18)حامعت إحباريت مخطلباث   

 مالخظاث مخطلب سابم الساعاث ركم اإلاادة إسم اإلاادة الزكم

     3 2200100 العلوم العسكزيت 1

   3410100 3 3410100  الاوساهيت الاخالق أالليم 2

 3400110 3 3400100 الثلافت الوطىيت 3
 

 3 3410101 الزيادة أالابخكار أالبدث العلمي 4
1932099 

3410100  

 3 3410102 اإلاهاراث الحياجيت أالعمليت 5
1932099 

3410100  

 3 3400103 ملذمت في الفلسفت أالخفكير الىاكذ 6
1932099 

3410100 
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  (ساعاث 9)مخطلباث الجامعت الاخخياريت  

يخخارها الطالب من اإلاجموعاث الثالر اإلاذكورة ادهاه بواكع مادة أاخذة من كل مجموعت على  ن جكون حميعها من خارج كسم الخخصص   

(اإلاجموعت ألاألى)  

 الزكم
 الساعاث ركم اإلاادة إسم اإلاادة

مخطلب 

 مالخظاث سابم

3400107  مهاث الكخب 1  3     

0400101 ؤلاسالم أكضايا العصز 2  3     

2300101 الحضارة العزبيت ؤلاسالميت 3  3     

2300102 ألاردن جاريخ أخضارة 4  3     

3400108 اللذس 5  3     

 اإلاخطلباث  ؤلاخخياريــــــــــــــــــــــــت  

(اإلاجموعت الثاهيت )  

 الزكم
 الساعاث ركم اإلاادة إسم اإلاادة

مخطلب 

 مالخظاث سابم

1000102 الثلافت اللاهوهيت 1  3     

0300102 الثلافت البيئيت 2  3     

1100100 الثلافت البذهيت 3  3     

0400102 الثلافت ؤلاسالميت 4  3     

     3 0720100 الثلافت الصحيت 5

   3 1900102 الثلافت الزكميت 6

 اإلاخطلباث  ؤلاخخياريــــــــــــــــــــــــت

(اإلاجموعت الثالثت )  

 الزكم
 الساعاث ركم اإلاادة إسم اإلاادة

مخطلب 

 مالخظاث سابم

2200103 لغت  حىبيت 2  3     

1600100 الخجارة ؤلالكترأهيت 3  3     

1900101 أسائل الخواصل الاحخماعي 4  3     

2000100 جذأق الفىون  5  3     

3400106 موضوع خاص  6  3     
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ًال
: ساعت معخمذة موسعت على الىدو آلاحي (27): مخطلباث الكليت: زاهيا

 .ساعت معخمذة ( 27 ): اإلاخطلباث ؤلاحباريت .  

 .ساعت معخمذة (صفز ): اإلاخطلباث الاخخياريت . ب

 :ساعت معخمذة أحشمل اإلاواد الخاليت ( 27): اإلاخطلباث ؤلاحباريت .  

 اإلاخطلب السابم
 الساعاث

 اإلاعخمذة

 الساعاث ألاسبوعيت
 ركم اإلاادة اسم اإلاادة

 هظزر  عملي

 0301101 (1 )جياملاٌجفاطل أاٌ 3 - 3 -

 0301102 (2)جيامل اٌجفاطل أاٌ 3 - 3 0301101

 0301201 (3)جيامل اٌجفاطل أاٌ 3 - 3 0301102

  - اء اللامت  3 - 3  0302101 (1 )الفحًز

اء اللملُت  - 3 1  أ متزامً 0302101  0302111 (1 )الفحًز

اء اللامت  3 - 3 0302101  0302102 (2)الفحًز

اء اللملُت  - 3 1   أ متزام0302102ً ( 2)الفحًز 0302112 

 0901420 الاكخصاد الهىدس ي 3 - 3  طاكت ملخمدة90

- 3 
 2 مسطم

 2 خاطوب
السطم الهىدس ي أالهىدطت الوصفُت  2 0904131 

 0966111 اإلاشاغل الهىدطُت - 3 1 -

 0907101 للمهىدطحن  الحاطوبُت اإلاهازاث 3 - 3 1932099

 

 :ساعت معخمذة أحشمل اإلاواد الخاليت (صفز): اإلاخطلباث الاخخياريت. ب

 
ًال
: ساعت معخمذة موسعت على الىدو آلاحي ( 107): مخطلباث الخخصص: زالثا

 .ساعت معخمذة ( 92): مخطلباث الخخصص ؤلاحباريت .  

 .ساعت معخمذة (15 ): مخطلباث الخخصص الاخخياريت . ب

 :ساعت معخمذة أحشمل اإلاواد الخاليت ( 92): مخطلباث الخخصص ؤلاحباريت .  

 اإلاخطلب السابم
 الساعاث

اإلاعخمذة 

 الساعاث ألاسبوعيت
 ركم اإلاادة اسم اإلاادة

 هظزر  عملي

خصاء الامبادئ  3 - 3 - 0301131 

اطُاث مىفصلت 3 - 3 -  1901101 ٍز

(1)كامت اٌهُمُاء اٌ 3 - 3 -  0303101 

(1 )خؼياٌجبر اٌ 3 - 3 0301101  0301241 

 0913213 دازاث ههسبائُت  3 - 3 0302102

 0913214  ههسبائُتدازاثمخخبر  - 3 1 0913213

 0953221 جدلُل ئشازاث أ هـمت 3 - 3 0913213

( 1)ئلىترأهُاث  3 - 3 0913213 0903261 

اخخماوث أمخغحراث كشوائُت  3 - 3 0953221 0953321 

 1932099  0907231 اإلاىؼم السكمي 3 - 3 

 0907234 مخخبر اإلاىؼم السكمي - 3 1 0907231
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 اإلاخطلب السابم
 الساعاث

اإلاعخمذة 

 الساعاث ألاسبوعيت
 ركم اإلاادة اسم اإلاادة

 هظزر  عملي

مخخبر جؼبُلاث الحاطوب  - 3 1 0907101 0907311 

الىخابت الفىُت أألاخالكُاث  1 - 1 03202100 0907312 

الخدلُل اللددي اللملي  - 3 1 0301241 0907313 

 0907321 اهـمت اجصاوث البُاهاث 3 - 3 0953321

 0908321 آلاوث الىهسبائُت 3 - 3 0913213

 0907333 ألاهـمت اإلاظمىت 3 - 3 0907231 أ 0903261

ألاهـمت اإلاظمىت  مخخبر - 3 1 0907333 0907334 

ت أ جىـُم الحاطوب  3 - 3 0907101 أ0907231 ( 1)ملماٍز 0917335 

خل اإلاشاول بالبرمجت الشُئُت  2 3 3 0907101 0907342 

جساهُب البُاهاث أالخوازشمُاث  3 - 3 0907342 0907346 

شبياث الحاطوب  3 - 3 0907231 0907422 

ت أ جىـُم الحاطوب  3 - 3 0917335  0917432 (2)ملماٍز

0907334  

 3 أ 0953221
  هـمت الخدىم باطخخدام الحاطوب 3 -

0917433 

 0907439  الحاطوبجصمُممخخبر  - 3 1 0917335

 0917443 الحدًشت  هـم الدشغُل 3 - 3 0907346

 1902223 ملدمت في هـم كوكد البُاهاث 3 - 3 0907346

الرواء الاصؼىاعي أحللم آلالت  3 - 3 0301241 أ 0907311 0917451 

0903261 
3 - 3 

دأائس الخيامل الىبحر أالالىترأهُاث السكمُت 

 جدا

0917461 

0917461 

1 
3 - 

 أدأائس الخيامل  السكمُتمخخبر ؤلالىترأهُاث

 الىبحر جدا

0917462 

اإلاللوماث أالشبياث  مً  3 - 3 0907422 0907520 

بسمجت بسأجوهالث الشبياث   3 - 3 0907422 أ 0907342 0917522 

مخخبر شبياث الحاطوب  - 3 1 0907422 0907528 

مخخبر الشبياث اإلاخلدم  - 3 1 0907528 0907529 

ت 3 0 3 0917432 أ 0907346  0907536 اإلالالجاث اإلاخواٍش

ت  - 3 1  أ متزامً  0907536 مخخبر اإلالالجاث اإلاخواٍش 0907537 

طاكت ملخمدة بىجاح 115ئنهاء 

 مً خؼت الؼالب الدازطُت
ب اللملي - - 3  0907500 الخدٍز

( 1)مشسأق  - - 1 0907500 0977598 

 0977599 (2)مشسأق  - - 2 0977598
 

 .2شسأق لم فصالن دزاطُان كادًان أجسصد اللالمت النهائُت في نهاًت الفصل الشاوي 2شسأق م أ1مدة مشسأق * 
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 :ساعت معخمذة أحشمل اإلاواد آلاجيت (15 ): مخطلباث الخخصص الاخخياريت . ب

 اإلاخطلب السابم
 الساعاث

 اإلاعخمذة

 الساعاث ألاسبوعيت
 ركم اإلاادة اسم اإلاادة

 هظزر  عملي

جصمُم السكمي اإلاخلدماٌ 3 - 3 0917335  0917434 

0907342 3  -  0917441 هىدطت البرمجُاث 3

 0917521 اهترهذ ألاشُاء 3 - 3 0907333أ 0907422

 0907523 الحوطبت السحابُت 3 - 3 907422

 0907524 الشبياث الالطلىُت 3 - 3 0907422

 0907526 ألادلت السكمُت 3 - 3 0907520

 0907531 مواطُم مخخازة في هىدطت الحاطوب 3 - 3 0907422 أ 0917432

 0907543 اإلاترجماث مدظىت الىفاءة 3 - 3 0907342 أ 0917432

ملالجت الصوز السكمُتجدلُل أ 3 - 3 0953221 أ 0907311  0907544 

 0907546 جدلُل البُاهاث الىبحرة 3 - 3 1902223

ت 3 - 3 1902223  0907547 خوطبت الهواجف الخلٍو

0907346 3  -  0907548 البرمجت الخىافظُت 3

0917451 3  -  0907549 زؤٍت آلالت 3

0917451 3  -  0907552 مواطُم مخلدمت في حللم آلالت 3

0917433 3  -  0918562 السأبوجاث أألاهـمت آلالُت 3

 

 
ًال
 لبرهامج البكالوريوس جلذمها الاكسام الاخزر اإلاواد التي : رااعا

مواد من الكلياث ألاخزر  -  

 اإلاخطلب السابم
 الساعاث

 اإلاعخمذة

 الساعاث ألاسبوعيت
 ركم اإلاادة اسم اإلاادة

 هظزر  عملي

 0301101 (1 )جياملاٌجفاطل أاٌ 3 - 3 -

 0301102 (2)جيامل اٌجفاطل أاٌ 3 - 3 0301101

 0301201 (3)جيامل اٌجفاطل أاٌ 3 - 3 0301102

  - اء اللامت 3 - 3  0302101 (1 )الفحًز

اء اللملُت - 3 1  أ متزامً 0302101  0302111 (1 )الفحًز

اء اللامت  3 - 3 0302101  0302102 (2)الفحًز

اء اللملُت  - 3 1   أ متزام0302102ً ( 2)الفحًز 0302112 

خصاء الامبادئ  3 - 3 - 0301131 

اطُاث مىفصلت 3 - 3 -  1901101 ٍز

(1)كامت اٌهُمُاء اٌ 3 - 3 -  0303101 

(1 )خؼياٌجبر اٌ 3 - 3 0301101  0301241 

 1902223 ملدمت في هـم كوكد البُاهاث  3 - 3 0907346
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 مواد مً ولُت الهىدطت - ب

 اإلاخطلب السابم
 الساعاث

 اإلاعخمذة

 الساعاث ألاسبوعيت
 ركم اإلاادة اسم اإلاادة

 هظزر  عملي

 0901420 الاكخصاد الهىدس ي 3 - 3  طاكت ملخمدة90

- 3 
 2 مسطم

 2 خاطوب
السطم الهىدس ي أالهىدطت الوصفُت  2 0904131 

 0966111 اإلاشاغل الهىدطُت - 3 1 -

 0913213 دازاث ههسبائُت  3 - 3 0302102

 0913214  ههسبائُتدازاثمخخبر  - 3 1 0913213

 0953221 جدلُل ئشازاث أ هـمت 3 - 3 0913213

( 1)ئلىترأهُاث  3 - 3 0913213 0903261 

اخخماوث أمخغحراث كشوائُت  3 - 3 0953221 0953321 

 0908321 آلاوث الىهسبائُت 3 - 3 0913213

0917433 3  -  0918562 السأبوجاث أألاهـمت آلالُت 3
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ًال
 السىويت/ الخطت الاسترشاديت: خامسا

 ألاأو العام ألاكاديمي 

 الفصل ألاأو  الفصل الثاوي

الساعاث 

 اإلاعخمذة
 ركم اإلاادة اسم اإلاادة

الساعاث 

اإلاعخمذة 
 ركم اإلاادة اسم اإلاادة

 0301101 (1) جيامل اٌجفاطل أاٌ 3 0301102 (2)جيامل اٌجفاطل أاٌ 3

خصاء الامبادئ  3 اء اللامت  3 0301131  0302101 (1) الفحًز

اء اللامت  3 اء اللملُت  1 0302102 (2)الفحًز  0302111 (1)الفحًز

اء اللملُت  1  0303101 (1)كامت اٌهُمُاء اٌ 3 0302112 (2)الفحًز

 0904131 السطم الهىدس ي أالهىدطت الوصفُت 3 0907101 للمهىدطحن الحاطوبُت اإلاهازاث 3

مخؼلب جامله  3  0966111 اإلاشاغل الهىدطُت 1 

  مخؼلب جاملت 3   

 اإلاجموع 17 اإلاجموع 16
 

 الثاويالعام ألاكاديمي 

 الفصل ألاأو  الفصل الثاوي

الساعاث 

 اإلاعخمذة
 ركم اإلاادة اسم اإلاادة

الساعاث 

اإلاعخمذة 
 ركم اإلاادة اسم اإلاادة

 0301201 (3 )جيامل اٌجفاطل أاٌ 3 0301241 (1)خؼي اٌجبر اٌ 3

 0913213 دازاث ههسبائُت 3 0903261 (1)ئلىترأهُاث  3

اإلاىؼم السكمي  3 0913214 مخخبر دازاث ههسبائُت 1 0907231 

جدلُل ئشازاث أ هـمت  3 اطُاث مىفصلت  3 0953221 ٍز 1901101 

مخخبر اإلاىؼم السكمي  1   مخؼلب جاملت 3 0907234

     مخؼلب جاملت 3

     مخؼلب جاملت 3

 اإلاجموع 15 اإلاجموع 17

 الثالثالعام ألاكاديمي 

 الفصل ألاأو  الفصل الثاوي

الساعاث 

 اإلاعخمذة
 ركم اإلاادة اسم اإلاادة

الساعاث 

 اإلاعخمذة
 اإلاادة ركم اسم اإلاادة

مخخبر جؼبُلاث الحاطوب  1 اخخماوث أمخغحراث كشوائُت  3 0907311 0953321 

 0907313 الخدلُل اللددي اللملي 1 0907312 الىخابت الفىُت أألاخالكُاث 1

 0907333 ألاهـمت اإلاظمىت 3 0907321 اهـمت اجصاوث البُاهاث 3

خل اإلاشاول بالبرمجت الشُئُت  3 0907334  ألاهـمت اإلاظمىتمخخبر 1 0907342 

ت أجىـُم الحاطوب  3  0908321 آلاوث الىهسبائُت 3 0917335 (1)ملماٍز

  مخؼلب جاملت 3 0907346 جساهُب البُاهاث أالخوازشمُاث 3

     مخؼلب جاملت 3

 اإلاجموع 16 اإلاجموع 15
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 الزااعالعام ألاكاديمي 

 

الفصل ألاأو  الفصل الثاوي

الساعاث 

 اإلاعخمذة
 ركم اإلاادة اسم اإلاادة

الساعاث 

 اإلاعخمذة
 ركم اإلاادة اسم اإلاادة

 0907422 شبياث الحاطوب 3 0901420 الاكخصاد الهىدس ي 3

ت أجىـُم الحاطوب  3 0917443  الحدًشت هـم الدشغُل 3  0917432 (2)ملماٍز

الرواء الاصؼىاعي أحللم آلالت  3 0917451 3 
 هـمت الخدىم باطخخدام 

 الحاطوب
0917433 

1 
  السكمُتمخخبر ؤلالىترأهُاث

 أدأائس الخيامل الىبحر جدا
 0907439 مخخبر جصمُم الحاطوب 1 0917462

 1902223  ملدمت في هـم كوكد البُاهاث 3 0907520 اإلاللوماث أالشبياث مً  3

مخؼلب جاملت  3  3 
دأائس أالالىترأهُاث السكمُت 

 الخيامل الىبحر جدا
0917461 

 اإلاجموع 16 اإلاجموع 16

 

 الخامسالعام ألاكاديمي 

 الفصل ألاأو  الفصل الثاوي

الساعاث 

 اإلاعخمذة
 ركم اإلاادة اسم اإلاادة

الساعاث 

 اإلاعخمذة
 ركم اإلاادة اسم اإلاادة

مخخبر الشبياث اإلاخلدم  1  0917522 بسمجت بسأجوهالث الشبياث 3 0907529

( 2)مشسأق  2 مخخبر شبياث الحاطوب  1 0977599 0907528 

ت 3  مخؼلب جاملت 3  0907536 اإلالالجاث اإلاخواٍش

تمخخبر 1  جخصص اخخُازي مخؼلب  3  0907537  اإلالالجاث اإلاخواٍش

 0977598 (1)مشسأق  1  جخصص اخخُازي مخؼلب  3

  جخصص اخخُازي مخؼلب  3  جخصص اخخُازي مخؼلب  3

  جخصص اخخُازي مخؼلب  3   

 اإلاجموع 15 اإلاجموع 15
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  أصف اإلاواد

 كسم هىذست الحاسوب

 

     0301101 (1)الخفاضل أالخكامل  ساعاث معخمذة (3)

  و يوحذ: - اإلاخطلب السابم

ف النهاًت، : الاكتراهاث، اإلاجاٌ، اللملُاث كلى الاكتراهاث، زطم الاكتراهاث؛ الاكتراهاث اإلاشلشُت؛ النهاًاث: الاكتراهاث أالنهاًاث حلٍس

أػسق خظابها : ػسق خظابها، النهاًاث كىد الالنهاًت، النهاًاث الالنهائُت؛ الاجصاٌ؛ نهاًاث أاجصاٌ الاكتراهاث اإلاشلشُت؛ اإلاشخلت

ت اللُمت اإلاخوطؼت أحلمُمها؛  ت زأٌ؛ هـٍس مشخلاث الاكتراهاث اإلاشلشُت؛ كاكدة الظلظله؛ الاشخلاق الظمجي؛ الخفاطالث؛ هـٍس

خؼوغ الخلازب )كاكدة لُوبِخاٌ؛ الاكتراهاث اإلاتزاًدة أاإلاخىاكصت؛ الخللس؛ اللُم اللصوو لالكتران؛ زطم الاكتراهاث اليظبُت 

ت ألاطاطُت في الخفاطل أالخيامل؛ اإلاظاخت (ألافلُت أاللمودًت ؛  صل اإلاشخلت؛ الخيامل غحر اإلاددأد؛ الخيامل اإلاددأد؛ الىـٍس

ت مشخلاتها  )الاكتراهاث اللىظُت، الاكتراهاث اللوغازجمُت أألاطُت : جدذ مىدجى؛ اإلاظاخت بحن مىدىُحن؛ الاكتراهاث غحر الجبًر

 .، الاكتراهاث الصائدًت، الاكتراهاث اإلاشلشُت اللىظُت، أالصُغ غحر اإلادددة، الاكتراهاث اللىظُت لالكتراهاث الصائدًت(أجيامالتها
 

 

 0301102 (2)الخفاضل أالخكامل  ساعاث معخمذة (3)           

  (  0301101): - اإلاخطلب السابم

ع اإلاشلثي، جيامل الاكتراهاث اليظبُت، الىظوز الجصئُت، : ػسق الخيامل الخيامل باألجصاء، جيامل كوو الاكتراهاث اإلاشلشُت، الخلٍو

ظاث مخىوكت، الخيامل اإلالخل، جؼبُلاث الخيامل اإلاددأد الحجوم، ػٌو مىدجى في مظخوو، مظاخت الظؼذ الدأزاوي، : حلٍو

البُان في ؤلاخدازُاث اللؼبُت، اللؼوق اإلاخسأػُت في ؤلاخدازُاث اللؼبُت، اإلاظاخت في ؤلاخدازُاث : ؤلاخدازُاث اللؼبُت

اخخبازاث الخلازب، الخلازب اإلاؼلم، الخلازب الشسػي، : اإلاخخالُاث، اإلادظلظالث الالنهائُت: اللؼبُت، اإلادظلظالث الالنهائُت

مدظلظالث جاًلوزأماولوزًٍ، جفاطل أجيامل مدظلظالث اللوو، جمشُل الاكتراهاث : اإلادظلظالث اإلاخربربت؛ مدظلظالث اللوو 

 .بمدظلظالث اللوو 
 

 

 0301201 (3)الخفاضل أالخكامل  ساعاث معخمذة (3)           

  (0301102): - اإلاخطلب السابم

ؤلاخدازُاث الدًيازجُت في الفظاء؛ الظؼوح ألاطؼواهُت؛ الظؼوح التربُلُت؛ الظؼوح : فظاء زالسي ألابلاد أاإلاخجهاث

ت : الدأزاهُت؛ اإلاخجهاث للخؽ اإلاظخلُم؛  (الوطُؼُت)الظسب اللُاس ي، اإلاظاكؽ، الظسب اإلاخجهي؛ اإلالادوث البازامتًر

اث في الفظاء؛ الاكتراهاث اإلاخجهت ؛ ػٌو اللوض؛ (الوطُؽ)جفاطل أجيامل الاكتراهاث اإلاخجهت؛ حغُحر البازامتراث : اإلاظخٍو

اإلاجاٌ أالنهاًاث أالاجصاٌ؛ اإلاشخلاث : مخجه الوخدة اإلاماض أمخجه الوخدة اللمودي؛ الخلوض؛ الاكتراهاث مخلددة اإلاخغحراث

اث اإلاماطت أالخؽ اللمودي؛   الجصئُت؛ كابلُت الاشخلاق، الخفاطالث؛ كاكدة الظلظلت؛ الخدزج، اإلاشخلت الاججاهُت؛ اإلاظخٍو

ً؛ مظاكفاث وجساهج؛ الخيامالث اإلاخلددة الخيامالث الشىائُت، الخيامالث الشىائُت في : اللُم اللصوو وكتراهاث ذاث مخغحًر

ؤلاخدازُاث اللؼبُت، الخيامالث الشالزُت أالخيامالث الشالزُت  في ؤلاخدازُاث ألاطؼواهُت أالىسأٍت، حغُحر الوطُؽ في الخيامالث 

 .اإلاخلددة
 

 

 0302101 (1)الفيزياء العامت  ساعاث معخمذة (3)

   و يوحذ: - اإلاخطلب السابم

ت؛ خفف الؼاكت؛ الصخم الخؼي  الحسهت في ُبلد أاخد؛ اإلاخجهاث؛ الحسهت في بلدًً؛ كواهحن الحسهت؛ الحسهت الدائٍس

؛ الاجصان الظيووي؛ الجاذبُت ألازطُت؛ مُياهُيا (الدأزاوي)أالخصادماث؛ دأزان جظم جاس ئ خٌو مدوز زابذ؛ الصخم الصاأي 

 .اإلاوائم؛ الحسهت الخربربُت
 

 

 0302111 (1)الفيزياء العمليت   معخمذةةساع (1)

    أ متزامن(0302101) : - اإلاخطلب السابم

 ليل ججسبت؛ جمم اللساءاث أجدلُلها؛ اللُاطاث أالالًلحن؛ اإلاخجهاث
ًال
جواشن : ئخدو كشس ججسبت بواكم زالر طاكاث  طبوكُا

: اللوو؛ هُىماجُيا الحسهت الخؼُت؛ اللوة أالحسهت؛ الخصادم في بلدًً؛ الحسهت الدأزاهُت؛ الحسهت الخوافلُت البظُؼت
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. البىدٌأ البظُؽ؛ كواهحن الغاشاث؛ البىدٌأ البالظتي؛ الحسازة الىوكُت للفلصاث
 

 0302102 (2)الفيزياء العامت  ساعاث معخمذة (3)

  (0302101) : - اإلاخطلب السابم

اإلاجاٌ الىهسبائي؛ كاهون غاأض؛ الجهد الىهسبائي؛ اإلاواطلت أاللاشوث الىهسبائُت؛ الخُاز الىهسبائي أاإلالاأمت؛ دزجت الحسازة 

ت للمادة؛ اللوو الىهسبائُت؛ اليشاغ ؤلاشلاعي؛ جفاكل ؤلاشلاق مم  ت؛ الخصائص الحساٍز أطلون الغاشاث؛ الدًىامُيا الحساٍز

 .أخداث كُاض ؤلاشلاق؛ مخاػس ؤلاشلاق؛ جؼبُلاث ؤلاشلاق في الؼب: اإلاادة
 

 

 0302112 (2)الفيزياء العمليت   معخمذةةساع (1)

    أ متزامن(0302102) : - اإلاخطلب السابم

 ليل ججسبت
ًال
جسطُم خؼوغ اإلاجاٌ الىهسبائي؛ الصحىت الىوكُت ألًوهاث : ئزيخا كشسة ججسبت بواكم زالر طاكاث  طبوكُا

الىداض؛ هلل اللدزة؛ مجصئ الجهد؛ زابذ الصمً لدائسة ملاأمت أموطم؛ كواهحن هحرحشوف؛ اإلاجاٌ اإلاغىاػِس ي الىاجج كً جُاز 

دظخون   .ههسبائي؛ اللدطاث؛ ججسبت شلي ًىغ؛ الحح الىهسمغىاػِس ي؛ كاهون  أم؛ جظس ٍأ

 

 

الاكخصاد الهىذس ي  معخمذةاث ساع (3) 0901420 

  ( ساعت بىجاح90إنهاء  ) : - اإلاخطلب السابم

 كاهون . الفائدة باخدظاب الخاصت اللواهحن. الخيافإ مبد  .الهىدس ي ؤلاكخصاد مبادئ. الجدأو  دزاطاث في ألاطاطُت للىاصسا

ت الدفلاث كاهون . الواخدة الدفلت  اإلاخلددة  أالخُازاث الواخد الخُاز خالت في اللساز اجخاذ. الدفلاث اإلاتزاًدة كواهحن .اإلادظاٍأ

لت لت ئلى الخيالُف اإلاسدأد أوظبت الداخلي اللائد أوظبت اإلاظخلبلُت أاللُمت اإلاىخـمت الحالُت أاللُمت اللُمت بؼٍس  أػٍس

بت جأزحر .ؤلاطترداد، اخدظاب ؤلاطتهالن  .ؤلاكخصادًت اللسازاث كلى الظٍس

 

 

 0904131 الزسم الهىذس ي أالهىذست الوصفيت معخمذةاث ساع (3 )

   و يوحذ: - اإلاخطلب السابم

.   دأاث السطم الهىدس ي أاطخلماوتها، الىخابت الهىدطُت، زطم ألاشياٌ الهىدطُت، أصف ألاجظام بالسطم الخخؼُؼي

 طاطُاث الهىدطت الوصفُت، ؤلافساداث أالخلاػلاث، الخجظُم بالسطم اإلادوزي أاإلاائل أاإلاىـوز، اإلاظاكؽ اإلاخلددة، 

ظحر اإلانهاج بالخواشي مم السطم باطخخدام الحاطوب.  اإلاظاكؽ اإلالؼوكت أمصؼلحاتها،  اإلاظاكؽ اإلاظاكدة، ألابلاد  أامس : َأ

س، اللؼم، الؼبلاث، السطم اإلاجظم، أطم ألابلاد، اإلاظاكؽ اإلاظاكدة، الؼباكت  .السطم، الخدٍس

 

 

اإلاشاغل الهىذسيت  معخمذةة ساع (1) 0966111 

   و يوحذ: - اإلاخطلب السابم

ت حغؼي الظالمت اللامت ، اإلاواد أجصيُلها،  دأاث اللُاض ، ماهىاث الدشغُل اإلايشاز، اإلالص، : الخالُت طاكت ملخمدة هـٍس

ً كملُت في البرادة أالحدادة أالظباهت  صة، اإلالشؽ ،اإلاجلخ ، أطاكت ملخمدة كملُت جدخوي كلى جماٍز اإلاشلاب ، اإلاخسػت، الفٍس

 .أالىجازة أاللحام أاللص أالخساػت أالفسش أاللشؽ أالجلخ

 

 

 0907101 للمهىذسين الحاسوبيت اإلاهاراث ساعاث معخمذة (3)           

  (1932099): - اإلاخطلب السابم

 الهُاول ألاطاطُت للغت البرمجت. Python  أ Java أ  ++ Cاإلافاهُم ألاطاطُت للبرمجت باطخخدام لغت بسمجت كالُت اإلاظخوو مشل 

أالبرمجت اإلاوجهت لليائىاث  (البيُت)اإلاهام؛ أاإلالدمت ئلى السجالث .  هواق البُاهاث؛ جمل الخدىم؛ اإلاصفوفاث. مشل اإلاخغحراث

 كلى جصأٍد الؼالب بمهازاث البرمجت اللملُت مً خالٌ ألاكماٌ اإلاجزلُت أالامخداهاث اللملُت التي الترهحز. (الؼبلاث أألاشُاء)

.  هما  ن اإلاظاق ٌظاكد كلى ججهحز الؼالب إلاظابلاث البرمجت اللاإلاُت .جخؼلب هخابت بسامج واملت
 

 

 0301131 مبادئ ؤلاخصاء ساعاث معخمذة (3)          

  و يوحذ: - اإلاخطلب السابم

بُت، ػسق اللد،    أصف البُاهاث ؤلاخصائُت بالجداٌأ أالسطوماث أاإلالاًِع اللددًت، كاكدة حشبُدشُف أاللاكدة الخلٍس
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الخوافُم، الخبادًل، مبادئ الاخخماوث أاإلاخغحراث اللشوائُت، جوشَم ذاث الحدًً، جوشَم بوطون، الخوشَم الؼبُعي، جوشَلاث 

. اإلالاًىت، مبادئ اخخباز الفسطُاث، الاطخدوٌ ؤلاخصائي خٌو مجخمم أاخد أخٌو مجخملحن
 

 1901101 رياضياث مىفصلت ساعاث معخمذة (3)          

   و يوحذ: -اإلاخطلب السابم 

اطُت لللم الحاطوب، اإلاواطُم اإلاغؼاة حشمل اإلاىؼم الاكتراحي، اإلاىؼم ؤلاطىادي، اإلاىؼم :   ٌغؼي اإلاظاق اإلايوهاث الٍس

ت ألاكداد، اإلاصفوفاث، اإلاخخالُاث أاإلادظلظالث، ؤلاكتراهاث،  ت اإلاجموكت، هـٍس اض ي، هـٍس اض ي، ػسق ؤلازباث، ؤلاطخلساء الٍس الٍس

ت البُان، أالصجسة . اللالكاث أخصائصها،  طاطُاث هـٍس
 

 

 0303101 (1)الكيمياء العامت  ساعاث معخمذة (3)            

  و يوحذ : -اإلاخطلب السابم

ت؛ الترهُب ؤلالىترأوي  ت؛ الىُمُاء الحساٍز ت، الخفاكالث الىُمُائُت؛ الحظاباث الىُمُائُت؛ الحالت الغاٍش  اللُاض أألازكام اإلالىٍو

ئاث؛ اإلادالُل ئاث؛ خاوث اإلاادة أكوو الخجاذب بحن الجٍص . أالدأزٍت؛ السأابؽ الىُمُائُت؛  شياٌ الجٍص
 

 

 0301241 (1)الجبر الخطي  ساعاث معخمذة (3)           

  (0301101): - اإلاخطلب السابم 

لت جاأض  ت كلى اإلاصفوفاث؛ ألاهـمت اإلاخجاوظت أغحر اإلاخجاوظت؛ ػٍس   هـام اإلالادوث الخؼُت؛ اإلاصفوفاث أاللملُاث الجبًر

الث الخؼُت مً  لت ئًجاد هـحر اإلاصفوفت؛ اإلاددداث؛ فظاء اإلاخجهاث ؤلاكلُدًت؛ الخدٍو ئلى  Rnللحرف؛ اإلاصفوفاث ألاألُت، ػٍس

Rm الفظاء الجصئي، ألاطاض، البلد، فظاء الصفوف، فظاء ألاكمدة، أالفظاء الصفسي : فظاء اإلاخجهاث اللامت؛ أخواصها

ل مصفوفت الى شيل كؼسي  . للمصفوفت، زجبت اإلاصفوفت؛ كظاء الظسب الداخلي؛ اللُم اإلامحزة أاإلاخجهاث اإلامحزة؛ أكملُت جدٍو
 

 

 0913213 داراث كهزبائيت ساعاث معخمذة (3)          

  (0302102): - اإلاخطلب السابم 

التردد . أاإلاشلح/ جوصُالث الىجمت. دازاث مخلددة الؼوز . أاللدزة اإلاسهبت. (الفلالت)اللدزة اإلاخوطؼت أكُم مسبم مخوطؽ الجرز 

ت الجُبِبت اإلاخمدة  . زهحن الخوالي أالخواشي . الاطخجابت الترددًت. اإلاسهب أالدأاٌ اللظٍس
ًال
الشبياث اللامت . دازاث ملترهت مغىاػِظُا

. اإلاسشحاث الفلالت أغحر الفلالت. اإلابادئ ألاطاطُت للترشُذ. كوامل اإلاماولت أاإلاظامدت أاإلاهجىت أالىلل.  بمدخلحن
 

 

 0913214 مخخبر داراث كهزبائيت  معخمذةعتسا (1)             

  (0913213): - اإلاخطلب السابم

اث الشبياث؛ الاطخجابت اللابسة في دازاث ملاأمت   مواطم – مدح، ملاأمت –دازاث الخُاز اإلاباشس؛ كواهحن هحرشوف؛ هـٍس

 مواطم، مبد اإلاماولت، اللدزة أملامل اللدزة؛ السهحن في دازاث الخوالي أالخواشي؛ ملامل الىوكُت؛ دازاث – مدح –ملاأمت 

؛ اإلاسشحاث
ًال
. زالزُت ألاػواز؛ كُاض اللدزة؛ زوابذ دأائس اإلادخلحن؛ الدازاث اإلالترهت مغىاػِظُا

 

 

 0953221 جدليل إشارث أ هظمت ساعاث معخمذة (3)          

  (0913213): - اإلاخطلب السابم 

. الخمشُل باطخخدام مظلظلت فوزٍحر اللامت. الاشازاث أاإلاخجهاث. اشازة مظخمسة مم الصمً. جمشُل أجصيُف الاهـمت أالاشازاث  

س فوزٍحر أجؼبُلاتها. كسض هؼاق الاشازاث. مدخوو الاشازاث مً الؼاكت أاللدزة. ػُف الؼوز أاللُمت لإلشازاث اخر . جداٍأ

الخدلُل الصمجي لألهـمت اإلاظخمسة في . دأاٌ الاكتران. الىشافت الؼُفُت للؼاكت أاللدزة. الخفافُت الاشازاث. كُىاث مً الاشازة

س فوزٍحر . اشازاث مخلؼلت مم الصمً. BPF أHPF أ LPEاإلاسشحاث . كىواث الاجصاوث. اطخجابت الىـام لىبظت. الصمً جداٍأ

لت . (DFT)اإلاخلؼلت  س فوزٍحر الظَس الاطخجابت للُىت أاخدة أالاطخجابت إلادخل . (DFT)الخدلُل الؼُفي ألهـمت . (FFT)أجداٍأ

س شي . جخابعي اخخُازي   . مشسأق. ملدمت الى جداٍأ
 

 

 0903261 (1)الكترأهياث  ساعاث معخمذة (3)           

  (0913213): - اإلاخطلب السابم 

. الخواص الىهسبائُت ألشباه اإلاوصالث.  شباه اإلاوصالث الىلُت أغحر الىلُت. الخوصُل في اإلالادن. ملدمت ئلى  شباه اإلاوصالث    
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 . ةجوحأصلت الدائسة اإلاف. أصلت الشىائي م ض. كملُت الاهدشاز في  شباه اإلاوصالث
ًال
 أكىظُا

ًال
الخصائص . الوصلت اإلاىداشة  مامُا

ل.  هـام ؤلاشازة الصغحرة أالىبحرة.  جأزحراث الحسازة. ؤلاطخياجُىُت للفولؼُت مم الخُاز  هواق .  مواطم الوصلت أ شماث الخدٍو

جر أ. مظاكفاث الفولؼُت. دازاث اللص أالسفم. مسشح الخلدًل. الخلدًل.  الشىائُاث أالخؼبُلاث . زاهخوز أشوجييڤزىائُاث ٍش

ٌ .  (BJT )جساهصطخوزاث زىائُت الوصلت. الشىائُاث الظوئُت  BJTاطخخدام  .الاهدُاش أجدلُله. CE أ CBخصائص . هـام اًبرمو

الخُاز -  خصائص الجهد. (FET )جساهصطخوزاث جأزحر اإلاجاٌ. جلدًساث التراهصطخوز . هـام ؤلاشازة الصغحرة. همفخاح أزىائي أمضخم

جلدًساث . MOSFETجساهصطخوز . هـام ؤلاشازة الصغحرة.  همفخاح أمضخمFETجساهصطخوز . MOSFET أ JFETلتراهصطخوز 

 . التراهصطخوز 
 

 0953321 اخخماوث أمخغيراث عشوائيت ساعاث معخمذة (3)          

  (0953221): - اإلاخطلب السابم 

دالت . دالت هشافت الاخخماوث. مخغحراث كشوائُت مظخمسة. مخغحراث كشوائُت مخلؼلت. ملدمت الى الاخخماوث أاإلاخغحراث اللشوائُت

هشافت ػُف . دالت السبؽ الراحي. الشابذ أاإلاخدسن. اللملُاث اللشوائُت. اخصائُاث اإلاخغحراث اللشوائُت. جوشَم الاخخماوث

. اإلاخسج لألهـمت الخؼُت/كالكاث اإلادخل. جلدًس دالت السبؽ الراحي أهشافت ػُف اللدزة مً اإلاللوماث الخام. اللدزة
 

 

 0908321 آلاوث الكهزبائيت ساعاث معخمذة (3)          

  (0913213): - اإلاخطلب السابم 

الدشغُل ؛  مبد : DCاإلادسواث  .الخصائص أالاخخباز اإلابادئ ، الخدلُل ، ألاداء: الدأائس اإلاغىاػِظُت؛ مدووث  خادًت الؼوز 

  زالر مساخل متزامACًمبد  الدشغُل بدء أاخخباز أمساكبت الظسكت ؛ : اإلادسواث  الححACػسق البدء أالخدىم زالر مساخل 

 (:DC أ AC)مبد كملُت؛ ػسق الظُؼسة اإلادسواث اإلاإاشزة : مدسواث الظائس. مبد  الدشغُل البدء أالاخخباز أالخدىم: اإلادسواث

 .للدة جؼبُلاث ملاًحر وخخُاز  هواق مخخلفت مً اإلادسواث إلاخخلف الخؼبُلاث ؛ خظاب الخحجُم مساكبت؛ مبد  الدشغُل ؛ ػسق 

 

 

 0918562 الزأبوجاث أألاهظمت آلاليت ساعاث معخمذة (3)           

  (0917433): - اإلاخطلب السابم 

 ًسهصطوف .  في الصىاكتجؼبُلاث مً الحُاة الحلُلُتًلدم هرا اإلاظاق إلادت كامت كلى مظخوو كاٌ مً الىـم آلالُت ، مم 

 .مفاهُم الدأزة الدزاطُت التي ًمىً للؼالب الوصٌو ئليها  لجللMATLAB كلى اطخخدام الىمرجت طاقالم

 

 

 0907231 اإلاىطم الزكمي ساعاث معخمذة (3 )

   (0907101 ): - اإلاخطلب السابم

 طاطُاث لغت . الخللُل ئلى الحد ألادوى. الجبر البولُجي. البواباث ألاطـاطـُت أالدأاٌ اإلاىؼلُت.  هـمـت اللدد أالسموش السكمُت

ً الخاصت بدأائس اإلاىؼم اإلابرمج (VHDL).أصف الىُان اإلاادي  دازاث اإلاىؼم . اطخخدام ادأاث الخصمُم أالخمشُل أالخيٍو

لغت . الجاملاث أالؼازخاث. الحظاب السكمي. اإلالازهاث. اإلاشبياث أخالوث الدشبًُ. اإلاشفساث أخالوث الدشفحر. الترهُبُت

زطوماث الخوكُذ .  طاطُاث اإلااطياث أالىؼاػاث.  طاطُاث الدازاث الخخابلُت. أصف الىُان اإلاادي لدأائس اإلاىؼم الترهُبُت

لغت أصف الىُان اإلاادي لللداداث أمسجالث . اللداداث أمسجالث الاشاخت.  طاطُاث دازاث اإلاىؼم اإلابرمج. أمخاػس اإلاىؼم

جصمُم ألاهـمت باطخخدام ميائً الحاوث بواطؼت لغت . ميائً الحاوث . PLDs, CPLDs FPGAsالهُيل ألاطاس ي ٌ .الاشاخت

 .RAM, ROM, FIFO, LIFO.اهـمت أدأائس الراهسة . أصف الىُان اإلاادي

 
 

 

 0907234 مخخبر اإلاىطم الزكمي ساعت معخمذة (1)

  (0907231): اإلاخطلب السابم

لت اللمل أ الخلسف كلى TTL CMOSججازب باطخخدام البواباث اإلاىؼلُت السئِظُت مً هوق   أجخظمً الخمشُل لبدح ػٍس

 بواطؼت لغت أصف الىُان اإلاادي لدأائس CPLD FPGAججازب باطخخدام الخمشُل أالخؼبُم اللملي باطخخدام . ملامالث الصمً

. الجاملاث أالؼازخاث. اإلالازهاث. اإلاشبياث أخالوث الدشبًُ. اإلاىؼم الترهُبُت أ الخخابلُت أجخظمً اإلاشفساث أخالوث الدشفحر

مشسأق جصمُم مخيامل . ججازب جصمُم ألاهـمت باطخخدام ميائً الحاوث. اإلااطياث أالىؼاػاث اللداداث أمسجالث الاشاخت
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 .CPLD FPGAباطخخدام 
 

 0907311 مخخبر جطبيلاث الحاسوب ساعت معخمذة (1)

  (0907101): اإلاخطلب السابم

س البرامج الخصبُلُتخصم  اض ي أالسمصي ؛ السطوماث أأاجهت اإلاظخخدم ؛ ملالجت البُاهاث أجدلُلها  أ جؼٍو  للخالكب الٍس

ب . HTML أ CSS أ SQL أ Pythonكد جخظمً لغاث البرمجت . صفداث الٍو

 

 

الكخابت الفىيت أ ألاخالكياث  ساعت معخمذة (1) 0907312 

( 3202100): اإلاخطلب السابم   

س الفىُت، كملُت الىخابت،  طلوب الىخابت الفىُت، كواكد اللغت أكالماث التركُم ملدمت في الىخابت الفىُت،  هُيل الخلاٍز

ت الحاطوبأالاطخخدام، مخؼلباث اللسأض الفلالت . ملدمت خٌو  خالكُاث مهىت الهىدطت. ،  مشلت مً جىـُم أملماٍز

اإلاظإألُاث ججاه شمالء اللمل، مإطظاث اللمل، . آداب اإلاهىت أزمص الشسف. اطلوب مواجهت اإلاشاول.  خالكُاث جدىُم الللل

م الهىدطُت. ملدمت لهىدطت البرمجُاث . خالكُاث مهىت الحاطوب. أاإلاجخمم م. مساخل اهجاش اإلاشاَز . فلالُاث ادازة اإلاشاَز

س البرمجُاث  .اللسائً، الخصسف، أجمشُل ألاشُاء اإلايوهت ألاهـمت: جمشُل ألاهـمت .اإلاخؼلباث الوؿُفُت أغحر الوؿُفُت لخؼٍو

 

 

 0907313 الخدليل العذدر العملي ساعاث معخمذة (3)

  (0301241): اإلاخطلب السابم

الجرز ، الاطدُفاء ، كً موطوكاث جمخد كبر البدح . الخلىُاث ألاطاطُت لحلٌو زكمُت فلالت للمشاول في اإلاجاٌ الهىدس ي

ب الوؿائف ، الخيامل ، اإلالادوث الخفاطلُت ، أالؼسق اإلاباشسة أاإلاخىسزة في الجبر الخؼي ًسهص اإلالسز كلى اطخخدام . جلٍس

Matlabلخؼبُم جلىُاث الخدلُل اللددي اإلاظخخلصت  .

 

 

 0907321 اهظمت اجصاوث البياهاث ساعاث معخمذة (3)

  (0953321): اإلاخطلب السابم

ه أالظوطاء:ملوكاث كىاة الاجصاٌ. جصاوثميوهاث  هـمت الا خصائص أالظوطاء  /مصادز الظوطاء  .الخوهحن أالدشٍو

AWGN .س أؤلاطخخالص الخلىُاث   TDM ،TDMA،FDM: حشازن الاجصاٌ. خالػاث، هشف مخماطً، أحغُحر التردد .الخدٍو

س  . خر كُىاث مً ؤلاشازاث، الخىمُم، خؽ الترمحز أالىبظت :البح السكمي.  FDMAأ الاجصاوث الهاجفُت ألازطُت، هبع الخدٍو

(PCM) ،PDH أملاًحر  SDH  .ت ون السكمي ملاًحر البح الىـحر أ . طاطُاث ملاًحر الهواجف الخلٍو  FM أ AM . طاطُاث الخلفٍص

  .زادًو ملاًحر أالاطخلباٌ

 

 

ألاهظمت اإلاضمىت  ساعاث معخمذة (3) 0907333 

  (0903261 أ 0907231): اإلاخطلب السابم

اإلاخدىماث . خصائص اإلاخدىماث الدكُلت. ملازهت اإلاخدىماث الدكُلت أ اإلالالجاث الدكُلت. خصائص ألاهـمت اإلاخظمىت

ت اإلاخدىماث الدكُلت. الدكُلت ذأاث ألاغساض اللامت . الخسج/مىافر الدخل. اإلاوكخاث/اللداداث. اإلالاػلاث.  مشلت خٌو ملماٍز

س البرهامج أاطخخدام اإلاجملاث. مجموكت الخللُماث. بسمجت اإلاخدىماث الدكُلت مدووث . كىوهت الراهسة أ هماغ اللىوهت. جؼٍو

ت. جمم البُاهاث أجوشَلها. زكمي في اإلاخدىماث الدكُلت/جمازلي أجمازلي/البُاهاث زكمي  هـمت الصمً . ؤلاجصاوث اإلادظلظلت أاإلاخواٍش

. جؼبُلاث. اكخبازاث اطتهالن الؼاكت. السبؽ البُجي مم ألاجهصة الخازجُت. الحلُلي أمددداتها

 

 

 0907334 مخخبر ألاهظمت اإلاضمىت ساعت معخمذة (1)

  )0907333): اإلاخطلب السابم

ف لألدأاث اإلاظخخدمت في جصمُم ألاهـمت اإلاظمىت أبسمجتها ججازب باطخخدام الخمشُل أالخؼبُم اللملي للميوهاث . حلٍس

 أػسق اطخخدام اإلادخالث PWMالسئِظُت للمخدىماث الدكُلت أجخظمً اإلاوكخاث أاللداداث أاهخاج ألاشازاث باطلوب 

ل ألاشازاث مً الخمشُلي الى اإلاىؼلي أألاجصاٌ الخخابعي ججازب للخلسف كلى اطلوب الخصمُم الدشازوي . أاإلاخسجاث أجدٍو
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. مشسأق جصمُم مخيامل. للبرمجُاث أالدأائس

 

( 1)معماريت أجىظيم الحاسوب  ساعاث معخمذة (3) 0917335 

( 0907101 أ 0907231): اإلاخطلب السابم  

ميوهاث الجمم ذاث الحمل : أخدة الحظاب. ملالجت البُاهاث. لغت آلالت. مجموكت حللُماث الحاطوب. ملدمت لخىـُم الحاطوب

جمشُل أخظاب ألاكداد . اإلايوهاث الترهُبُت أاإلاخخابلت للظسب أاللظمت. أخدة اإلاىؼم. اإلاخلدم، ميوهاث الؼسح، أميوهاث ؤلاشاخت

 .اإلالالجاث ذأاث خؽ الخدفم. البرمجت الدكُلت. جصمُم أخدة الخدىم. جصمُم مظاز البُاهاث. ذأاث الىلؼت اللائمت

 

 

خل اإلاشاكل بالبرمجت الشيئيت  ساعاث معخمذة (3) 0907342 

  (0907101): اإلاخطلب السابم 

س، جسجمت، زبؽ، . مفاهُم البرمجت الشُئُت اإلاوجهت. جلىُاث خل اإلاشاول اإلاخلللت بالهىدطت الىهسبائُت أالحاطوبُت س، جدٍس جؼٍو

مفاهُم، ػسق، )ملدمت للخدلُل أالخصمُم للبرمجت الشُئُت . أاطخخساج ألاخؼاء للبرامج اإلاىخوبت بالبرمجت الشُئُت اإلاوجهت

UML.) 

 

 

 0907346 جزاكيب البياهاث أالخوارسمياث ساعاث معخمذة (3)

( 0907342): اإلاخطلب السابم   

مإشساث ، صفائف ، كوائم مسجبؼت ، زطوم بُاهُت ،  شجاز ،  ووام : مفاهُم أجمشُالث أاطخخدام هُاول البُاهاث ألاألُت

خوازشمُاث . ػسق جىساز. بدح زىائي.  أجدلُلهConquer أ Divideجصمُم   طالُب . جدلُل طسكت خوازشمُاث. أجداٌأ ججصئت

 .NP أ Pمشاول . خوازشمُاث  كصس اإلاظاز. خوازشمُاث الؼمم. الترجِب
 

 

 0907422 شبكاث الحاسوب ساعاث معخمذة (3)

  0907231)): اإلاخطلب السابم 

الشبياث اإلادولت . جوصُل الدازة أجوصُل السشمت OSI هُيلُت الشبىت أهموذج. ػبوغسافُت الشبياث. ملدمت لشبياث الحاطوب

ائُت. أالشبياث اإلاراكت ائُت. الؼبلت الفحًز الخدىم . الؼسق اإلاتزامىت أغحر اإلاتزامىت.  طاطُاث ئزطاٌ البُاهاث. الؼبلت الفحًز

 IEEE 802 مجموكت ملاًِع. الخدىم بالوصٌو ئلى الوطُلت.  ػبلت زبؽ البُاهاث أبسأجووووتها(LANs)الشبياث اإلادلُت . باألخؼاء

اإلالُداث، اإلادووث، اإلاجملاث، . الشبياث اإلادلُت ذأاث الظسكت اللالُت أاإلاجظسة. أبسأجووووث الخدىم بالوصٌو ئلى الوطُلت

 .(WANs)ملدمت للشبياث الواطلت . الجظوز، اإلاوشكاث، أالبواباث

 

 

 0917432 (2)معماريت أجىظيم الحاسوب  ساعاث معخمذة (3 )

  (0917335): اإلاخطلب السابم

الحواطِب مً هوق اإلاخجهاث أغحر . الخواشي كلى مظخوو الخللُماث لخدظحن  داء الحاطوب بوطائل البرمجُاث أاإلايوهاث اإلاادًت

لت جدا الراهسة . جصمُم ػبلُت الراهسة. دزاطت هموذجُت للملالجاث الحدًشت. اإلاخجهت اإلاوطلت أذاث ولمت الخللُمت الؼٍو

ت. الخسج أجيامل الىـام/السبؽ البُجي لوخداث الدخل. الافتراطُت اإلالالجاث  (Flynn) جصيُف فالًمً. ملدمت للملالجت اإلاخواٍش

 .الراهسة الفوزٍت. اإلاخىاؿسة

 

 

 0917433  هظمت الخدكم باسخخذام الحاسوب ساعاث معخمذة (3 )

  (0953221 أ 0907334): اإلاخطلب السابم

الخؼبُلاث الحلُلُت ألهـمت الخدىم الحدًشت في الىمبُوجس ، زغم  نها حلخمد كلى . جصمُم الىماذج أالخدىم للىـم الهىدطُت

اطُت ت ألاطاطُت ألهـمت الخدىم بالخغرًت اإلاسجدة ، أ هـمت الحالت الشابخت ، أالترشُذ أالخدىم ، . ألاطع الٍس باإلطافت ئلى الىـٍس

 ، أجوكُذ حسجُل LCDًخظمً اإلالسز جؼبُلاث مدمجت للخدىم في الىـام مشل مدسن الظائس ، أ جهصة الاطدشلاز ، أشاشاث 

ل   . ، أالوصٌو اإلاباشس للراهسة ، حلدد اإلاهام أملالجت ؤلاشازاث السكمُتADC أ DACالوكذ الحلُلي ، أجدٍو
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 0907439 مخخبر جصميم الحاسوب ساعت معخمذة (1)

  0917335)): اإلاخطلب السابم

أخدة الحظاب أاإلاىؼم أاإلاسجالث أأخدة : جصمُم أمداواة ألاجصاء السئِظت للحاطوب. اطخخدام  دأاث الخصمُم بالحاطوب

لت أأصالث الىـام أالراهسة أأخداث ؤلادخاٌ أؤلاخساج الخدىم . جصمُم هموذج مخخبري للحاطوب أمداواجه. أالراهسة الظَس

 

 

 0917443 الحذيثت  هظم الدشغيل ساعاث معخمذة (3)             

  (0907346): اإلاخطلب السابم 

اث أجىفُر هـم الدشغُل الحدًشت بما في ذلً أاجهت هـام الدشغُل  ، أموطوق ئدازة اللملُت، أجدألت (اطخدكاءاث الىـام)هـٍس

ت، هـام اإلالفاث، أئدازة الجهاش أالخلامل مم  ت أاللسص، أالتزامً، الجمود، أئدازة الراهسة أالراهسة الـاهٍس أخدة اإلالالجت اإلاسهٍص

. iOS دزاطت هماذج مً هـم الدشغُل الحدًشت مشل هـام الاهدزأٍد أ .اإلادخالث أ اإلاخسجاث

 

 

ساعاث معخمذة  (3)  1902223 ملذمت في هظم كوعذ البياهاث  

  (0907346): اإلاخطلب السابم

لغت . هموذج  البُاهاث أالجبرا : الىموذج اللالقي .  البىاء أكواكد البُاهاث، اإلافاهُم: ملدمت في  ملدمت في هـم كوكد البُاهاث 

ً البُاهاث أفهسطتها، الخصمُم اإلاادي. الخبلُت الوؿُفُت أ الخؼبُم. الاطخلالم همرجت البُاهاث اإلافاهُمُت ، جصمُم كواكد . جخٍص

وائىاث  ملدمت في . ملالجت اإلالامالث، جداخلها، أاطترجاكها. ملالجت الاطخلالم أجدظِىت. البُاهاث أ جخؼُؽ هموذج البُاهاث

. هـم كوكد البُاهاث اللالئلُت
 

 

 0917451 الذكاء الاصطىاعي أحعلم آلالت ساعاث معخمذة (3)

  (0301241 أ 0907311): اإلاخطلب السابم

 طاطُاث ئكداد . أالخوازشمُاث (ML)أجؼبُلاث الخللم آلالي  (AI)اهدظاب الفهم أاإلاهازاث في جؼبُلاث الرواء الاصؼىاعي 

ب أالخلُُم مشسأق مصؼلح .  لحل مشاول الحُاة الحلُلُت MLاإلاهازاث اللملُت وطخخدام الرواء الاصؼىاعي أ . البُاهاث أالخدٍز

 . لحل مشيلت مً اخخُاز الؼالبMLلخصمُم أجىفُر خل 

 

 

 

 0917461 دأائز الخكامل الكبير حذاالالكترأهياث الزكميت أ ساعاث معخمذة (3 )

  (0903261): اإلاخطلب السابم 

ظخوز . الىبائؽ ؤلالىترأهُت ظخوز زىائي اللؼبُت . الداًود أالتراهَص ظخوز  (BJT) بواباث التراهَص فاصل . بواباث اإلالاأماث أالتراهَص

ظخوز  ظخوز . اإلالاأماث أالتراهَص ظخوز أحشغُلها أمواصفاث مداخلها أمخازجها . بواباث الداًود أالتراهَص جسهُب بواباث التراهَص

ظخوز ذاث الؼاكت اإلاىخفظت أذاث الظسكت اللالُت أذاث اإلاجمم اإلافخوح أذاث هوق شوجيي . أاطتهالن ػاكتها أبواباث التراهَص

ظخوز  ظخوزاث . اإلاحزاث السئِظُت لبواباث زبؽ مشم التراهَص اإلافاجُذ  CMOS  أ NMOS أ MOSالبواباث اإلاصىلت مً  هواق جساهَص

مدووث ؤلاشازاث  RAM أ ROM ذاهسة  شباه اإلاوصالث مً هوق . ملازهت أمواجهت كائالث اإلاىؼم. مصدأجت الخوصُل

السجاجاث . السجاجاث اإلاخلددة  خادًت الشباث أغحر الشابخت. دازاث الخوكُذ (D/A) جمازلُت/أالسكمُت (A/D)السكمُت/الخمازلُت

 .اإلاخلددة اإلاخياملت
 

 

 0917462 دأائز الخكامل الكبير حذامخخبر الالكترأهياث الزكميت أ ساعت معخمذة (1)

  (0917461): اإلاخطلب السابم

ظخوز زىائُت اللؼبُت  ظخوزاث جأزحر  (BJT) دأاث أاطالُب اللُاض للدأائس الالىترأهُت الاطاطُت باطخخدام الداًود أجساهَص أجساهَص

 الهصاشاث .مفخاح التراهصطخوز أجصمُم بواباث اإلاىؼم ألاطاطُت. أ اإلاضخماث اللملُت (FET, MOSFET, and CMOS)الحلل 

ت الى زكمُت أباللىع. أاإلالازهاث ل مً اشازاث جىاؿٍس   .الخدٍو
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 0907520 من اإلاعلوماث أالشبكاث  ساعاث معخمذة (3)

( 0907422): اإلاخطلب السابم   

الخلىُاث ألاطاطُت اإلاظخخدمت في جىفُر شبىت الاجصاوث آلامىت، أمىدهم فهم التهدًداث . اإلافاهُم ألاطاطُت في  مً الشبياث

 طاطُاث الدشفحر، أؿائف ججصئت . أالهجماث اإلاشترهت، أهرلً بلع الخبرة اللملُت في الهجوم أالدفاق في الىـم الشبىُت

الدشفحر، الدشفحر اإلاخمازل أ الدشفحر غحر اإلاخمازل، أالخوزُم أئوشاء اإلافخاح، هجماث ججاأش طلت اإلاخصن اإلاإكذ أألامً كلى شبىت 

د اإلاصعج، أالخصُد، أئكىاكا، أالحسمان مً الخدمت،  ؤلاهترهذ، أدًدان الاهترهذ، أالفحرأطاث، أالبرمجُاث الخجظظُت، أالبًر

TCP / IP  ًأ م DNSت أ هـمت هشف الدظلل، أألامً الالطليي  .، أالجدزان الىاٍز
 

 

بزمجت بزأجوكالث الشبكاث   ساعاث معخمذة (3) 0917522 

  (0907342 أ 0907422): اإلاخطلب السابم 

.  البُاهاثحظلظل. هـام اطم اإلاجاٌ. كىوهت ؤلاهترهذ. بسأجووووث ػبلت الىلل. بسأجووووث الخؼبُم. TCP/IPأ  بىاء الاهترهذ

لغاث ججهحز . بسأجووٌو هلل الىص الدشلبي. البرمجت اإلالبظت. بسأجووٌو الخدىم في ؤلازطاٌ. بسأجووٌو مخؼؽ بُاهاث اإلاظخخدم

د . الخؼبُلاث ذاث خُوغ اإلالالجت اإلاخلددة. الخادم   . ؤلالىترأويجافابٍس
 

 

مخخبر شبكاث الحاسوب  ساعت معخمذة (1) 0907528 

  )0907422): اإلاخطلب السابم

الخلسف كلى ميوهاث  جهصة . غؼي مخخبر شبياث الحاطوب مجموكت مً الخجازب اإلاخلللت ببىاء شبياث الحاطوب اإلادلُتي

الحاطوب، جسهُب هسث الشبىت، ملدمت ئلى شبياث الحاطوب اإلادلُت، ألاطالن اإلاظخخدمت في  زبؽ شبياث، اإلاوجهاث، ئكداد 

 ً ل كىاٍأ اإلاوجهاث، بسأجووووث الخوجُه، اطخخدام اإلاوجهاث لخدلُم  مً الشبياث ، اإلاوشكاث، ئكداد اإلاوشكاث، جدٍو

 .الشبىت
 

 

مخخبر الشبكاث اإلاخلذم  ساعت معخمذة (1 ) 0907529 

  (0907528): اإلاخطلب السابم 

الشبياث الالطلىُت أ مً الشبياث، جسهُب اإلاالئماث الالطلىُت، بىاء الشبياث الالطلىُت ذاث الغسض اإلاددد، ججهحز هلاغ 

الىفاذ الالطلىُت، ججهحز  جهصة السبؽ الالطلىُت،  طاطُاث  مً الشبياث الالطلىُت، مواطُم  مخلدمت في  مً موجهاث 

. ججهحز الشبياث الافتراطُت الخاصت ،PIXالشبياث،  طاطُاث  مً  جهصة 

 

 

اإلاعالجاث اإلاخواسيت  ساعاث معخمذة (3) 0907536 

  (0917432 أ 0907346): اإلاخطلب السابم 

كلى طبُل اإلاشاٌ، مخلدد اإلاظالً، مخلدد الىوو، اإلالالجاث اإلاخلددة، اإلاعجالث مشل أخداث ) هواق الخواشي في ألاجهصة الحالُت 

ذ،  الراهسةاإلاشترهت أغحر . (ملالجت السطوماث أمجموكاث حللُماث اإلاخجهاث  همُت اإلاوػً، الخواشي الظمجي أالخواشي الصٍس

ت . (اللفل، اليلُت ،اإلالامالث، الحواجص)اإلاشترهت، آلُاث التزامً  ، حللُماث اإلاظالً، الخواشي بالبُاهاث)هماذج البرمجت اإلاخواٍش

SIMD،SPMD،س السطائل ت. (، اإلالامالث، الخواشي اإلاخداخلSIMT، جمٍس شمل هرا اإلاظاق مشسأق هبحر للبرمجت اإلاخواٍش  .َأ

 

 

 

مخخبر اإلاعالجاث اإلاخواسيت  ساعت معخمذة (1) 0907537 

  (  أ متزامن0907536): اإلاخطلب السابم 

س بسامج م سثًإدي الؼالب مجموكت مً الخجازب وهدظاب مهازاث في جؼٍو ت أبِئاث الخؼٍو ت أاطخخدام ألاجهصة اإلاخواٍش  أاٍش

ت ت مشال الخلظُم . اإلاخواٍش ت بشيل فلاٌ الخلامل مم كظاًا اإلالالجاث اإلاخواٍش ًخللم الؼالب هُفُت اطخخدام ألاجهصة اإلاخواٍش

سمىخباث اإلاظالً، . أالخيظُم أالاجصاوث   .CUDA، أ OpenMP،MPIأحشمل بِئاث الخؼٍو
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 0917434 جصميم الزكمي اإلاخلذماو ساعاث معخمذة (3)

  (0917335): اإلاخطلب السابم

، الخسائؽ، اإلاىلباث، ألاشجاز، السطوم )الخمشُل : الدأائس الخجمُلُت. مساجلت كواكد اإلاىؼم السكمُت ، جدلُل، جسهُب، (الجداٌأ

الخّصاهاث اإلاللدة، اللداداث اإلاللدة، أأخداث . (MIMO جصغحر ,MISO, Espresso, Quine-McClusky, SIS :جصغحر)جدظحن، 

لـت: FSMػــسق جصغحر  . VHDL أ   Verilog : لغاث أصف ألاجصاء اإلاادًتDRAM. أ SRAM: الراهسة ،   Mealy FSMصــوزي، ػٍس

لــت  لت Raw Matchingػٍس دًتImplication Chart. ، ػٍس غحر  (DSD)جلىُاث . FSMػسق ججصيء . (ASM)مبادوء آلت الحالت الخجٍس

ث اإلاىؼم اللابلت للبرمجت . اإلاتزامىت
ّ

. PLAs أGALs أPALs(. ROM)أ (RAM)اإلاخؼؼاث الصمىُت أ هـمت .(CPLDs)أ  (PLDs)الا

مساجلت .  مساجلت كواكد جصمُم الىمبُوجس . Xilinx, Alterra FPGAs(: FPGAs)مصفوفاث بواباث الحلل اللابلت للبرمجت 

 أ الدأائس ؤلالىترأهُت الشابخت ملابل الدأائس اللابلت للبرمجت FSMجصمُم وامل لـ .  طاطُاث اإلاخدىماث الدكُلت أ الىـم اإلاظمىت

 DSD. مظاز البُاهاث، هسمُت الراهسة، أأاجهاث البرمجُاث أ ألاجصاء اإلاادًت، أخدة الخدىم : (اإلالالج الدكُم)للىـام السكمي 

ت اهلباطُت  اكخبازاث .  أ  دأاث الخدظحنUC Berkeley CAD(. SOC)الىـم كلى زكاكت . (Systolic)باطخخدام  هـمت ملماٍز

.  جدًدةDSDفدص الىـم السكمُت، دزاطت جىىولوجُاث . DSDاكخبازاث الصمً في  .DSDاطتهالن اللدزة الىهسبائُت في 
 

 

 0917441 هىذست البرمجياث ساعاث معخمذة (3)

  (0907342): اإلاخطلب السابم

م الهىدطُت م. مساخل اهجاش اإلاشاَز س البرمجُاث. فلالُاث ادازة اإلاشاَز : جمشُل ألاهـمت .اإلاخؼلباث الوؿُفُت أغحر الوؿُفُت لخؼٍو

س  هـمت البرمجُاث.  اللسائً، الخصسف، أجمشُل ألاشُاء اإلايوهت ألاهـمت جددًد اإلاشيلت أمواصفاتها، الخخؼُؽ، : مواطُم في جؼٍو

كابلُت الصُاهت،  الاكخمادًت، الىفاءة، أئمياهُت :  ممحزاث البرمجُاث. زطوماث الخدفم. مبادئ الهُيلت، أػسائم الخصمُم أالخدلُل

. جوزُم البرمجُاث. ئكادة الاطخخدام
 

 

الخذريب العملي  ساعت معخمذة (3) 0907500 

   ساعت معخمذة بىجاح من خطت الطالب الذراسيت115إنهاء : اإلاخطلب السابم 

ب في ئخدو الشسواث  أ اإلاإطظاث الخاصت  أ الحيومُت إلادة  ب في ئخدو مجاوث 240ًلوم الؼالب بالخدٍز يون الخدٍز  طاكت ٍأ

 .هىدطت الحاطوب اإلاخخلفت

 

 

اهترهذ ألاشياء  ساعاث معخمذة (3) 0917521 

  (0907422) أ (0907333): اإلاخطلب السابم

الؼبلاث ، البرأجووووث ، الحصم ، الخدماث ، مللماث  داء شبىت السشم أهرلً : (IoTs)ؤلاهترهذ بشيل كام أئهترهذ ألاشُاء 

شمل  ب ، شبياث الىـحر ،  جهصة الاطدشلاز ، أالوطائؽ اإلاخلددة ، خدماث الىلل ، الشبياث اإلاخىللت َأ الخؼبُلاث مشل الٍو

ف ئهترهذ ألاشُاء التي حشمل هـسة IPذلً الخجواٌ أكملُاث الدظلُم أشبياث   اإلاخىللت أالشبياث ألاكل البيُت الخدخُت أحلاٍز

كامت أجؼبُلاث أئمياهاث أجددًاث أهىدطت ، أ مشلت ئهترهذ ألاشُاء مشل دزاطاث الحالت ، كلى طبُل اإلاشاٌ جهاش اطدشلاز 

 .مىؼلت الجظم أالخدىم في اإلاجٌز الروي
 

 

 0907523 الحوسبت السحابيت ساعاث معخمذة (3)

  (0907422): اإلاخطلب السابم

ف الحوطبت السحابُت أمصاًا . اإلاوطوكاث أجلىُاث مخلللت بالحوطبت السحابُت هماذج . كُوب اكخماد الحوطبت السحابُت/ حلٍس

ت الحوطبت السحابُت (IaaS ،PaaS ،SaaS)جوصُل الخدمت اإلاخخلفت لبيُت الحوطبت السحابُت  . أػبلاث أمىهجُاث ملماٍز

س الخؼبُلاث السحابُت أوشسها باطخخدام اإلاىصاث السحابُت الشهحرة مشل . مفاهُم اإلاداواة الافتراطُت أالسحابت  Googleجؼٍو

App Engine أ IBM Bluemix أ Amazon Web Service . ، نها ً السحابي ، أئوشاء اإلااهُىاث الافتراطُت أجيٍو اطخخدام الخخٍص

اإلافاهُم ألاطاطُت . أجدلُل البُاهاث كلى السحابت باطخخدام  دأاث الخىلُب كً البُاهاث ، أألامان في الحوطبت السحابُت

 .Hadoop مً Mapreduceلخدلُل البُاهاث الضخمت كلى السحابت باطخخدام هموذج 
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الشبكاث الالسلكيت  ساعاث معخمذة (3) 0907524 

  (0907422): اإلاخطلب السابم

ت بجى الشبياث ؛ شبياث السادًو أ ادازة موازد الدخٌو الى أطُؽ الشبىت  ؛ بسأجووووث Ad hoc؛ شبياث  ؛ الشبياث الخلٍو

الخلىُاث الالطلىُت الحالُت  اإلاخىلل،  IP الشبىت ؛ جودة الخدمت؛ الخىلل أئدازة اإلاوكم؛ اًجاد اإلاظاز لخوصُل اإلاللوماث ؛

. للشبياث الصخصُت ؛ اإلادلُت أالفظائُت

 

 

 0907526 ألادلت الزكميت ساعاث معخمذة (3 )

( 0907520): اإلاخطلب السابم   

طِخللم الؼالب جلىُاث . ملدمت كً كلوم الؼب الشسعي السكمُت أاللملُت اإلاىهجُت وهدظاب ألادلت السكمُت أجصدًلها أجدلُلها

غؼي . أئجساءاث مخخلفت جمىنهم مً ئجساء جدلُم زكمي ً اإلاادًت ، َأ ًسهص هرا اإلاظاق بشيل  طاس ي كلى جدلُل أطائؽ الخخٍص

ت اإلاوجودة في ألاكساص الصلبت  اإلاساخل السئِظُت للخدلُم السكمي مشل الحفاؾ كلى الخدف ، أالخدلُل ، أاهدظاب اللؼم ألازٍس

 .أذاهسة الوصٌو اللشوائي

 

 

 0907531 مواضيع مخخارة في هىذست الحاسوب ساعاث معخمذة (3)

  (0917432 أ 0907422): اإلاخطلب السابم 

 .مواطُم مخخازة في  خد اإلاوطوكاث الحدًشت في هىدطت الحاطوب
 

 

 0907543 اإلاترحماث مدسىت الكفاءة ساعاث معخمذة (3)

( 0907342 أ 0917432): اإلاخطلب السابم  

للخىفُر كلى الحواطِب أملدمت لؼسق  ملدمت للمترجماث التي جترجم البرامج اإلاىخوبت بلغاث بسمجت كلُا ئلى ملفاث جاهصة

اث . أجدظحن ألاداء البرمجت أخوازشمُاث الصسف أالشيل أاإلالالجت دزاطت ململت للؼسف الخلفي للبرمجُاث اإلاخخص باإلالماٍز

. ألاأامس أجخصُص اإلاسجالث مواطُم مشل جدفم أحظلظل الخىفُر أاإلاللوماث أجدلُلها أجدظحن ألاداء أجيظُم. الىفاءة كالُت

اث الراهسة أاطخغالٌ  .الخواشي كلى مظخوو ألاأامس أالخىفُر اإلاشسأغ أالخوكعي مواطُم مخلدمت مشل ئدازة مظخٍو

 

 

 0907544 جدليل أمعالجت الصور الزكميت ساعاث معخمذة (3 )

( 0953221 أ 0907311): اإلاخطلب السابم   

ت أ الّخىفُر ًلّدم هرا اإلاىهج  طع شدًد كلى ول مً الّىـسٍّ
ّ
ت بالد ُّ جمشُل الّصوزة،  هواق الّصوزة، . جدلُل أ ملالجت الّصوز الّسكم

ت أ حسجُل  ُّ رّدد، اطخلادة الّصوزة، الّخدّووث الهىدط
ّ
ظّسب الفساغّي، جدظحن الّصوز، اإلالالجت في مجاٌ الت

ّ
ّدة أ الد

ّ
جدّووث الش

ت للّصوز، جلظُم الّصوزة، هشف  ُّ الّصوزة، ملالجت الّصوز اإلالّوهت، طغؽ الّصوزة أالخىمُم اإلاوّجه، اإلالالجت اإلاوزفولوج

يء طُيون كمل الىمبُوجس اللملّي 
ّ

 باطخخدام مدّوٌ هوف، الّخمشُل أ الوصف، الخلسف كلى الش 
ّ
ت، هشف الخؽ

ّ
الحاف

م 
ّ
 .باطخخدام ماجالب جصء هبحر مً خبرة الّخلل

 

 

جدليل البياهاث الكبيرة  ساعاث معخمذة (3) 0907546 

  (1902223): اإلاخطلب السابم

فاث أالخؼبُلاث اججاهاث الظوق أالصىاكه دأزة خُاة جدلُالث البُاهاث اطخىشاف البُاهاث أججهحزها ؛ كسض مسئي ا لخلٍس

ً أاإلالالجت ؛ كظاًا  خالكُت ت أألادأاث أألاطالُب ملدمت إلدازة البُاهاث الىبحرة أالخخٍص  .للمللوماث؛ الىـٍس
 

ساعاث معخمذة  (3)  0907547 خوسبت الهواجف الخلويت

  (1902223): اإلاخطلب السابم

 ٌ س جؼبُلاث الهاجف اإلادمو  بملدمت كً الخىلل أالخلىُاث الالطلىُت أ هـمت . الحوطبت اإلاخىللت أجؼٍو
ًال
طِخم جصأٍد الؼالب  أو

ت  أشبياث الاجصاوث كبر ألاكماز الصىاكُت  (4Gأ  + 3G أ 3G أ G 2.5 أ 2G)الخغؼُت اإلاخىللت التي حشمل الشبياث الخلٍو

ٌ TCPاإلاخىللت أبسأجووٌو ؤلاهترهذ اإلادمٌو أبسأجووٌو  ون اإلادمو طِخم .  اإلادمٌو أالفُدًو الصوحي السكمي البح، أالخلفٍص

 



 
 

     

QF-AQAC-02.03.1.2 خطت دراسيت لذرحت البكالوريوس  

 

 / Iاطخلساض بيُت الجهاش اإلادمٌو بما في ذلً اإلالالجاث أ بيُت مجموكت الخللُماث الخاصت بها، أبيُت الىاكل أالراهسة، أالبجى 

O . ، ف الؼالب كلى مىصاث ألاجهصة اإلادمولت بما في ذلً هـام الدشغُل اإلادمٌو ، كواكد البُاهاث اإلاخىللت، J2MEطِخم حلٍس

طدخم مىاكشت أاجهت اإلاظخخدم أججسبت اإلاظخخدم . أهالء الحوطبت اللمُل أالخادم، خوادم الخؼبُلاث أبسأجووووث ألامان

س الخؼبُم كالأة كلى ذلً، طوف ًخللم الؼالب خٌو اإلاوطوكاث الهامت اإلاشترهت في . أطِخم مىاكشت مخخلف ئزشاداث جؼٍو

. الحوطبت اإلاخىللت مشل ئدازة الؼاكت أئدازة الخىلل أالخدماث اللائمت كلى اإلاوكم

 

ساعاث معخمذة  (3) الخىافسيتالبرمجت   0907548 

  (0907346): اإلاخطلب السابم

س الاطتراجُجُاث أالخلىُاث أاإلاهازاث اإلاظخخدمت في مظابلاث البرمجت الخىافظُت بُت خل . جؼٍو أحشمل موطوكاث الدأزة الخدٍز

اإلاشىالث أهُاول البُاهاث اإلاخلدمت أالبرمجت الدًىامُىُت أالخوازشمُاث السطومُت أالحد ألادوى مً ألاشجاز اإلامخدة 

أخوازشمُاث اإلاظازاث ألاكصس أالهىدطت الحظابُت أالخوازشمُاث اللشوائُت أمشاول جدفم الشبىت أخوازشمُاث الظلظلت 

ت ألاكداد . طُلوم الؼالب بلمل كدد هبحر مً مهام البرمجت. أهـٍس

 

 

ساعاث معخمذة  (3) رؤيت آلالت  0907549 

  (0917451): اإلاخطلب السابم

س اليامحرا الىشف كً محزة أاإلاؼابلت. ملدمت لسؤو الىمبُوجس ً الصوزة هىدطت جصٍو و؛ جلدًس الحسهت .  طاطُاث جيٍو طخحًر

. أالخدبم، هشف الحدأد ؛ الخلسف كلى؛ جصيُف الصوز، فهم اإلاشهد، حللم كمُم

 

 

ساعاث معخمذة  (3) مواضيع مخلذمت في حعلم آلالت  0907552 

  (0917451): اإلاخطلب السابم

ت أجؼبُم  خدر خوازشمُاث الخللم آلالي للخؼبُلاث في اللالم الحلُلي كلى هؼاق أاطم أحشمل اإلاوطوكاث الخللم جدذ . الىـٍس

الخجمم ، جلدًس )أالخللم بدأن ئشساف  (الاهدداز ، أالخصيُف ، أ طالُب الىواة ، أالشبياث اللصبُت ، أالخىـُم)ئشساف 

لُت ، أالشبياث اللصبُت اإلاخىسزة ، أالخللم . (الىشافت أالحد مً ألابلاد الخلىُاث الحدًشت مشل الشبياث اللصبُت الخدٍو

 .اللمُم

 

 

 0977598 (1)مشزأع  ساعت معخمذة (1)

  (0907500: )اإلاخطلب السابم 

التي )ًؼلب مىه الاكخماد كلى هفظه إلًجاد خل لهره اإلاظألت . ًخم جددًد مظألت للؼالب في ئخدو مظازاث هىدطت الحاطوب

ت س كدزاجه في البدح أاللمل اإلاظخلل . (ًمىً  ن جيون ئما كملُت  أ هـٍس مً اإلاخوكم مً الؼالب في اإلاشسأق  ن ًلوم بخؼٍو

 لخفظحر هخائجه أهخابتها بشيل مدترف
ًال
به لاللتزام بجدٌأ شمجي لللمل كلى مشسأكه ألُيون كادزا . أجدٍز

 

 

 0977599 (2)مشزأع  ساعت معخمذة (2)

  (00977598: )اإلاخطلب السابم 

 ٌ  اطخخدام البرمجُاث اإلاىاطبت .  كلى الؼالب  ن ًىهي اللمل الري بد ه في الفصل ألاأ
ًال
ًؼلب مً الؼالب خُشما وان ذلً ممىىا

س  ؼلب مً الؼالب هخابت جلٍس أاإلاخوفسة لحل مشيلخه أمداواة خله أبىاء هموذج كملي أئجساء اللُاطاث الالشمت خُح  مىً ٍأ

. مخيامل أخظب الخللُماث التي ًصدزها اللظم

 

 


