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 جامعة البلقاء التطبيقية

 االمير عبدهللا بن غازي لتكنولوجيا المعلومات كلية

 فـي تخصص علم الحاسوب الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس

3 ،2017 
 

 

 ( ساعة معتمدة وهذا )مطابق( لمتطلبات معايير االعتماد الخاص للتخصص.133نح درجة البكالوريوس في التخصص )المعتمدة لم عدد الساعاتلغ يب

 

 (:الحاسوب علمالمعتمدة في الخطة الدراسية لتخصص ) توزيع الساعاتيبين الجدول التالي 

 

 

 (الخطة الدراسية لتخصص )علم الحاسوب(: توزيع الساعات المعتمدة في 1جدول رقم )

 

 النسبة المئوية من مجموع ساعات الخطة الدراسية مجموع الساعات المعتمدة المتطلب

 20.4% 27 متطلبات الجامعة

 15% 20 متطلبات الكلية

 48.4% 65 متطلبات التخصص اإلجبارية

 9% 12 متطلبات التخصص االختيارية

 6.8% 9 المساندةمتطلبات التخصص 

 %100 133 المجموع الكلي
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 مجاالت المعرفة:

 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية: -أ
 يبين الجدول التالي المجاالت المعرفية اإلجبارية التي تغطيها الخطة الدراسية لتخصص )علم الحاسوب( ومالحظات اللجنة على منها:

 

 

 تملت عليها الخطة الدراسية لتخصص )علم الحاسوب((: المجاالت المعرفية اإلجبارية التي اش2جدول رقم )
 

رقم 

المجال 

 المعرفي

 المجاالت المعرفية كما وردت في المعايير

عدد 

الساعات 

المعتمدة 

المقابلة 

في 

 الخطة

0 

للكليات العلمية، البرمجة الموجهة للكائنات، مختبر ( 2مقدمة الى برمجة الحاسوب، مهارات الحاسوب) :البرمجة

الموجهة للكائنات، البرمجة بلغة جافا، مختبر البرمجة بلغة جافا، برمجة تطبيقات االنترنت، مختبر برمجة البرمجة 

 .تطبيقات االنترنت، البرمجة المرئية لتطبيقات االجهزة الذكية، مختبر البرمجة المرئية لتطبيقات االجهزة الذكية
22 

1 
، تصميم هياكل البيانات، مختبر هياكل البياناتغات البرمجة، تصميم المترجمات ول علوم الحسابات والخوارزميات:

 13 ، الهياكل والرياضيات المنفصلة.يةوتحليل الخوارزميات، نظرية االحتساب

 12 الحاسوب، نظم التشغيل. ومعمارية  تنظيمبرمجة االنظمة الذكية،  المنطق الرقمي،مكونات الحاسوب الرئيسة:  2

 9 الشبكات.الحاسوب وأمن  ،ةالالسلكيشبكات الحاسوب  شبكات الحاسوب، شبكات: 3

4 
، قواعد البياناتمختبر تصميم وادارة  قواعد البيانات،تصميم وادارة هندسة البرمجيات،  تطبيقات وعلوم المعلومات:

 10 وتصميم النظم. تحليل

 3 الذكاء االصطناعي. :نظم ذكيه 5

 15 .ابية، بحوث عمليات، موضوعات خاصة في علم الحاسوبحالس ةب، الحوسالرسم الحاسوبي: موضوعات نظريه 6

 9 المشروع لطلبة علم الحاسوب، التدريب الميداني. :المشروع والتدريب الميداني 7

 3 مبادئ التحليل العدديالتحليل العددي:  8

 

 المجاالت المساندة: -ب
 

 راسية لتخصص )علم الحاسوب((: المجاالت المساندة التي اشتملت عليها الخطة الد3جدول رقم )

 عدد الساعات المعتمدة في الخطة الجديدة المجاالت المعرفية

 9 التحليل العددي ، الرياضيات المنفصلة  ،والتحليل اإلحصاء
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 الخطة الدراسية:
 

-( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 27متطلبات الجامعة ) :أوال  

 ( ساعة معتمدة وهي كاآلتي:21): متطلبات الجامعة االجبارية -أ

 رقم المادة
 اسم المادة

 الساعة المعتمدة
 الساعات االسبوعية

 المتطلب السابق
 عملي نظري

 -- 3 2 3 (1مهارات حاسوب ) 35005101

 *35005101 3 0 0 +(1مهارات حاسوب )مختبر  35005100

 301501199 - 3 3 ( 1اللغة العربية ) 35003101

 35003101 - 3 3 (2اللغة العربية ) 35003102

 301502099 - 3 3 (1اللغة اإلنجليزية ) 35004101

 35004101 - 3 3 (2اللغة اإلنجليزية ) 35004102

 علوم عسكرية 35001101

 

3 3 - -- 

 -- - 3 3 تربية وطنية 35002100

  6 20 21 المجموع

  يدخل في خطة الطالب الدراسية / ألغراض نظام التسجيل فقط( وال1المختبر ضمني خاص بمادة مهارات الحاسوب ) +

 .معتمدة ات( ساع6متطلبات الجامعة االختيارية: ) -ب

 :( ساعات معتمدة من المجموعات التي تطرحها الكليات االخرى باستثناء المجموعة التي تطرحها كلية الطالب وهي6على الطالب اختيار )

 

 

معتمدةالساعات ال اسم المادة رقم المادة  

 3 مهارات االتصال  36001101

 3 مبادئ علم النفس  36002102

 3 المجتمع األردني 36003103

 3 للجميع والصحة الرياضة 36004104

 3 الثقافة اإلسالمية 36005105

 3 مفاهيم إدارية واقتصادية 36006106

 3 الزراعة في األردن 36007107

 3 البيئة والمجتمع 36008108

 3 نالراشديالخلفاء تاريخ  36012109
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  -( ساعة معتمدة، وهي كاآلتي: 20) ثانياً: متطلبات الكلية      

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
 الساعات االسبوعية

 عملي نظري المتطلب السابق

 *35005101 0 3 3 **الحاسوب مقدمة إلى برمجة 30801100

 3 2 3 لكليات العلميةلطلبة ا (2لحاسوب )مهارات ا 30801101
35005101, 

30801100 

 *30801101 3 0 0 +لكليات العلميةلطلبة ا (2مهارات الحاسوب )مختبر  30801102

 30801101 0 3 3 البرمجة الموجهة للكائنات 30801203

 *30801203 3 0 1 البرمجة الموجهة للكائناتمختبر  30801204

 30801203 0 3 3 جافاالبلغة  البرمجة 30801205

 *30801205 3 0 1 جافاالبلغة مختبر البرمجة  30801206

 -- 0 3 3 (1التفاضل والتكامل ) 30202101

 30202101 0 3 3 (2التفاضل والتكامل ) 30202102

  12 17 20 المجموع                           

 لب في الفصل األول من االلتحاق بالجامعة**:يدرسها الطا         *: متزامن           
 ( لطلبة الكليات العلمية وال يدخل في خطة الطالب الدراسية / ألغراض نظام التسجيل فقط2المختبر ضمني خاص بمادة مهارات الحاسوب ) +

    

 - :( ساعة معتمدة، وهي كاآلتي77)متطلبات التخصص   ثالثاً:     

 ( ساعة معتمدة:65) اإلجباريةمتطلبات التخصص  -أ

 رقم المادة
 اسم المادة

 الساعة المعتمدة
األسبوعيةالساعات   

 المتطلب السابق
 عملي نظري

 30801203 0 3 3 بياناتالهياكل  30801218

 *30801218 3 0 1 بياناتالهياكل مختبر  30801219

 30801101 0 3 3 المنطق الرقمي 30801220

 *30801220 3 0 1 المنطق الرقميمختبر  30801221

 30801214 0 3 3 الخوارزمياتتصميم وتحليل  30801215

 30801243 0 3 3 برمجة تطبيقات االنترنت 30801207

 *30801207 3 0 1 مختبر برمجة تطبيقات االنترنت 30801208

 30801214 0 3 3 (1) داره قواعد البياناتإتصميم و 30801243

 *30801243 3 0 1 (1) قواعد البياناتداره إتصميم ومختبر  30801244

 30801205 0 3 3 البرمجة المرئية لألجهزة الذكية 30801300

 *30801300 3 0 1 البرمجة المرئية لألجهزة الذكيةمختبر  30801301

 30801215 0 3 3 النظرية االحتسابية واألتمتة 30801316

 30801316 0 3 3 تصميم المترجمات ولغات البرمجة 30801417

 30801215 0 3 3 الذكاء االصطناعي 30801350

 30801220 0 3 3 معمارية الحاسوب  30801427

 30801325 0 3 3 مبادئ نظم التشغيل 30801426
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 30801220 0 3 3 مبادئ شبكات الحاسوب  30801230

 30801230 0 3 3 الالسلكيةشبكات الحاسوب  30801333

 30801333 0 3 3 اتأمن الحاسوب والشبك 30801432

 30801243 0 3 3 تحليل وتصميم النظم 30801342

 30801342 0 3 3 هندسة البرمجيات الحديثة 30801443

 30801220 0 3 3 تصميم وتنظيم األنظمة المدمجة 30801325

 ساعة معتمدة 90 - - 3 المشروع لطلبة علم الحاسوب 30801473

 ساعة معتمدة 90 - - 6 لم الحاسوبلطلبة ع التدريب الميداني 30801474

56 المجموع  

 *:متزامن 

 -معتمدة يختارها الطالب من مجموعة المواد التالية:  ة( ساع12متطلبات التخصص االختيارية ) –ب 

 +:موافقة مجلس القسم ، *: متزامن 

 ساعة معتمدة موزعة على النحو االتي: (9رابعا: متطلبات التخصص المساندة: وهي )

 رقم المادة
 اسم المادة

 الساعة المعتمدة
 الساعات االسبوعية

 المتطلب السابق
 عملي نظري

 30202101 0 3 3 الهياكل والرياضيات المنفصلة 30801214

 30202102 0 3 3  ل العدديتحليمبادئ ال 30801281

 30202101 0 3 3 االحتماالت واالحصاء 30202131

  0 9 9 المجموع

 

 رقم المادة
 اسم المادة

 الساعة المعتمدة
 الساعات االسبوعية

 المتطلب السابق
 عملي نظري

 30801243 0 3 3 (2) اعد البياناتقو دارةوإتصميم  30801340

 30801243 0 3 3 أنظمة استرجاع المعلومات ومحركات البحث 30801341

 30801350 0 3 3 والتعلم اآللي المتقدم الذكاء االصطناعي 30801454

 30801281 0 3 3 معالجة الصور والرؤيا الرقمية 30801455

63330801  30801281 0 3 3 الرسم الحاسوبي 

 30801300 0 3 3 الحوسبة السحابية 30801361

 30801207 0 3 3 الوسائط المتعددة 30801348

 30801218 0 3 3 هياكل البيانات المتقدمة 30801415

ساعة  90 0 3 3 +مواضيع خاصة في علم الحاسوب 30801465

 30801325 0 3 3 الروبوتات واألنظمة المؤتمتة 30801428 معتمدة



 Al-Balqa Applied University  جامعـة البلقــاء التطبيقيـة

 كلية األمير عبد هللا بن غازي لتكنولوجيا المعلومات
Prince Abdullah Bin Ghazi Faculty 

of IT  

 Computer Science Department  قسم علم الحاسوب

 

7 

 

 

 وادــــمــــف الـــــوص
 35005101 : رقــم المـــادة  (1مهارات الحاسوب ) : المــادة اسم

 ------------- : المتـطلـب السـابق [3] :عملي [2] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

ىل مس توى اكٍف من الكفاءة، حدات بناء المكبيوتر، املفاهمي الأساس ية لتكنولوجيا املعلومات )تقنية املعلومات(، اس تخدام احلواسيب الشخصية وتطبيقاهتا املشرتكة عو 

ض التقدميية، وبرامج قواعد البياانت. مقدمة موجزة اىل الكيان املادي والربجميات، الربامج العامة مثل: نظم التشغيل، معاجلة النصوص، جداول البياانت، برامج العرو

 (.تكنولوجيا االتصال )االإنرتنت والربيد االإلكرتوين والش بكة العنكبوتية وغريه

 

 30801100 : رقــم المـــادة **الحاسوب مقدمة إلى برمجة : اسـم المــادة

 *35005101 : لسـابقالمتـطلـب ا [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

مج، خمططات سري الربامج، املتغريات والثوابت ، أأنواع البياانت، املعامالت احلسابيه واملنطقيه ، حل املشالك ابس تخدام مجل ااملفاهمي العامه حللول املشالك، مفاهمي الرب 

، ترتيب  ، املتسلسالت املرتابطة، القوامئ واملصفوفاتالربجميةملنطقيه، ادلوال دمع القرار، حل املشالك ابس تخدام مجل التكرار، حل املشالك ابس تخدام مجل احلاةل ا

 القوامئ، املكدسات، الطوابري. 

 

 30801101 : رقــم المـــادة لطلبة الكليات العلمية( 2مهارات الحاسوب ) : سـم المــادةا

 : المتـطلـب السـابق [3] :عملي [2] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة
30801100 

35005101 

، ++C، توظيف صيغ ومفردات الربجمة اخلاصة بلغة ++Cمتوافقا مع تراكيب ودالةل لغة Top-Down اساس يات الربجمة، تطوير اخلوازميات ابس تخدام طريقة التقس مي 

 مجل ادلوران عمليات اليت جتري علهيا، صيغ التحمك مبسار تنفيذ الربامج،، انواع املتغريات الاساس ية وال ++Cوحتويلها لربامج قابةل للتنفيذ، وهيلكية برامج ++C معل برامج

 .ادلوال، أأنواع املتغريات املركبة، املصفوفات والقوامئ

 

 30801203 : رقــم المـــادة البرمجة الموجهة للكائنات : اسـم المــادة

 30801101 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

املتغريات املتقدمة، مزيات الربجمة  التكوين، بيئة الربجمة املوهجة للاكئنات، كتل البناء، املدخالت واخملرجات، احللقات، القرارات، الوظائف و هيالك البياانت، التغليف،

 .التنفيذ املتوازية املوهجة للاكئنات، الفئات والاكئنات، التوارث، تعدد الأشاكل، معاجلة الاس تثناءات، خيوط

 

 30801204 : رقــم المـــادة مختبر البرمجة الموجهة للكائنات : اسـم المــادة

 *30801203 : المتـطلـب السـابق [3] :عملي [0] :نظري [1] : عدد الساعات المعتمدة

 الهدم،دوال  الأشاكل،دوال البناء متعددة  دوال البناء، الوصول، حمددات ،الصفوف والاكئنات همارات الربجمة املوهجة للاكئنات، ،الهيلكية الربجمة هماراتمراجعة 

ادلوال  الواهجات الربجمية، املش تقة، الصفوف الصفوف اجملردة، قوامئ الاكئنات، التوارث، وطرق مترير البياانت، لالسكون، ادلوااس تخدام لكمة  اس تخدام لكمة الثابت،

 .الرسومية املس تخدم الربجمة املوهجة للاكئنات وواهجة الاس تثناء، معاجلة امللفات، مع العمل. الأشاكل تعدد املتجاوزة،

 

 30801205 : رقــم المـــادة البرمجة بلغة الجافا : اسـم المــادة

 30801203 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

اعها، ملف بيقاهتا، هتيئة اجلافا، املتغريات، أأنواع املتغريات الاولية، أأنواع وأأشاكل التعابري، مجل التحمك، املتغريات النصية، القوامئ و انو جافا و تط بلغة مقدمة للغة الربجمة 

 .الزبون، واهجة املس تخدم الرسومية، املكتبات واملكوانت والأحداث، الربجمة اخليطية وبرجمة انظمة اخلادم و مجل ادلوران ،االإدخال/االإخراج
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 30801206 : رقــم المـــادة مختبر البرمجة بلغة الجافا : اسـم المــادة

 *30801205 : المتـطلـب السـابق [3] :عملي [0] :نظري [1] : عدد الساعات المعتمدة

كتابة الصف، بناء مجل التحمك واس تخداهما يف الرتاكيب اخملتلفة،  (، مجل املدخالت واخملرجات ، بناء الربانمج ابس تخدامJDK, IDEمقدمة للغة اجلافا، هتيئة بيئة الربجمة )

نشاء اكئن،  ادلوال ، اس تخدام الواهجات، معاجلة  ة،تعدد الأشاكل، اس تخدام القوالب التجريدي ء، بناء املصفوفات وقوامئ املصفوفات، الوراثةلبنادوال االرايضية واإ

 بناء الواهجات الرسومية، برجمة الأحداث املتعلقة ابلواهجات الرسومية. الاس تثناءات، معاجلة النصوص، معاجلة امللفات،

 

 30801218 : رقــم المـــادة بيانات الهياكل  : اسـم المــادة

 30801203 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

ية وتصممي الربامج املناس بة حللها وحتليل تكل الربامج وحفصها والتاأكد من سالمهتا وحصهتا، المتثيل املنطقي واحلقيقي مقدمة لهيالك البياانت، حتديد اطار املعضالت الربجم 

 .، الفرز والرتتيبريللبياانت، معليات هيالك البياانت، القوامئ املتصةل، الطوابري، املرامك، البحث داخل هيالك البياانت، هيالك البياانت ذات الشلك الشج

 

 30801219 : رقــم المـــادة بيانات الهياكل مختبر  : اسـم المــادة

 *30801218 : المتـطلـب السـابق [3] :عملي [0] :نظري [1] : عدد الساعات المعتمدة

املتسلسةل  الطوابري ابس تخدام القوامئ وتطبيقاته، القامئة برجمة وتنفيذ املكدس ابس تخدام القوامئ وتطبيقاته، الربجمة املوهجة للاكئنات، القوامئ، برجمة وتنفيذ مراجعة همارات

اجملموعات  تنفيذ الطوابري ابس تخدام القوامئ املتسلسةل، الطوابري ادلائرية، ابس تخدام القامئة املتسلسةل، املكدس تنفيذ القامئة املتسلسةل املزدوجة وتطبيقاهتا، وتطبيقاهتا،

 وتطبيقاته. البياين متثيل وتنفيذ الرمس خوارزميات الفرز، ، خوارزميات البحث الاس تدعاء اذلايت، الثنائية، البحث وجشرة ثنائيةال  الشجرة ،(اجلدول املبعرث)  ،اخلرائط

 

 30801220 : رقــم المـــادة المنطق الرقمي : اسـم المــادة

 30801101 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

ا اجلديدة عىل نتاجئها السابقة، ادلوائر أأنظمة العد واجلرب املنطقي، الش يفرات، البواابت املنطقية الاساس ية، تبس يط ادلوال املنطقية، ادلوائر املنطقية اليت ال تعمتد نتاجئه

تقاء، دوائر التتابع املنطقي، النطاطات، العدادات، املسجالت، دوائر التتابع املنطقية اليت جتمع وتطرح الارقام الثنائية، ادلوائر املنطقية املشفرة، فك التشفري، دوائر الان 

 .املزتامنة

 

 30801221 : رقــم المـــادة المنطق الرقميمختبر  : اسـم المــادة

 *30801220 : المتـطلـب السـابق [3] :عملي [0] :نظري [1] : عدد الساعات المعتمدة

ابس تخدام  التصممي الرتمزي، فك حموالت الرتمزي، التوافقية، ادلوائر ادلوال املنطقية، تبس يط ،(AND، OR، NAND، NOR، XOR) الرمقي املنطق بواابت

 وحدة املتسلسل، امجلع املسجالت، العدادات، املتتابعة، ادلوائر (،  Flip-Flopsدوائر النطاطات) (، دائرة امجلع ودائرة الطرح، Multiplexersمضاعفات االإرسال) 

 .و املرامك اجملمع املتوازي (،  Clock Pulseال) مودل اذلاكرة،

 30801215 : رقــم المـــادة تصميم الخوارزميات تحليل و : المــادة  

 30801214 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

خوارزميات فرق  اخلوارزميات،وارزمية، حتليل اخلوارزمية، أأداء الربانمج، مقدمة اإىل حتليل التعقيد، مقاربة دوال مقدمة اإىل اخلوارزميات، تعريف اخلوارزمية، متثيل اخل

، كتابة ادلوال ذاتية االإس تدعاء، حل ادلوال ذاتية االإس تدعاء ،  Strassenتسد، الرتتيب ابدلمج. الرتتيب الرسيع. البحث الثنايئ ، رضب املصفوفات ابس تخدام طريقة

املتعلقه ابخملطط، مصطلحات اخملطط، متثيل اخملطط، خوارزميات تتبع اخملططات، خوارزميات الرتتيب  نظرية ماسرت، جشرة العودية، الطريقة التكرارية، اخلوارزميات

 . Kruskal'sوخوارزمية  Prim's، خوارزمية MST، الطوبوغرايف
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 30801207 : مـــادةرقــم ال برمجة تطبيقات االنترنت : اسـم المــادة

  30801243 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

نرتنت ابس تخدام   مبادئ فهم وتطبيقكيفية ختطيط وتصممي صفحات الويب، ، بروتوكول HTTP، املفاهمي الأساس ية HTMLاملفاهمي الأساس ية وكيفية تصممي مواقع االإ

، حتسني صفحات الويب ابس تخدام تقنيات ختطيط الصفحة، كيفية تصممي الصفحات CSSو  HTMLالتفاعلية، تنفيذ صفحات الويب عن طريق  نرتنتتصممي مواقع االإ 

ىل لغات اخلادم، اطر الواهجات الأمامية، مهنجية تصممي المنوذج، العرض واملرا ،HTML5ادم والعميل، مفاهمي اخل معامرية، متعددة اللغات  ،  JQueryقب، مقدمة اإ

Ajax and JSON.نرش تطبيقات الويب، بناء أأنظمة قواعده بياانت الويب، اجلوانب العملية للأمن الويب، نظرايت حمراكت البحث ، 

 

 30801208 : رقــم المـــادة مختبر برمجة تطبيقات االنترنت : اسـم المــادة

 *30801207 : ـطلـب السـابقالمت [3] :عملي [0] :نظري [1] : عدد الساعات المعتمدة

لغات  المنوذج، ،JQuery  ، Ajax سكريبت، لغة اجلافا وختطيط الصفحات، ، تطوير HTML5، CSS3 البياانت، قاعدة وخادم الويب خادم ، XHTMLلغة 

 .اختبار وحفص موقع الويب البياانت، قاعدة العمل مع نظام معاجلة المنوذج، اخلادم،

 

 30801243 : رقــم المـــادة (1) داره قواعد البياناتإيم وتصم : اسـم المــادة

 30801214 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

دارة قواعد البياانت. خصائص ومهنجية قاعدة ا لبياانت، املعامرية ثالثية املس توى املفاهمي الأساس ية واملصطلحات اخلاصه بقاعدة البياانت، مسؤول قاعدة البياانت، نظم اإ

ذج العالئقي، اجلرب العالئقي، بناء قاعدة خملطط البياانت، المنوذج الكينوين العالئقي لتوصيف قواعد البياانت: الرموز واملفاهمي. املفاهمي والقيود والعمليات املتعلقة ابلمنو 

 .يات الوظيفية، تبس يط تصاممي قواعد البياانت، التبع SQLبياانت من الامنذج الكينونية العالئقية، عرض لغة 

 

 30801244 : رقــم المـــادة (1) داره قواعد البياناتإتصميم ومختبر  : اسـم المــادة

 *30801243 : المتـطلـب السـابق [3] :عملي [0] :نظري [1] : عدد الساعات المعتمدة

ىل   مقدمة نشاء البياانت، من قاعدة لالس تعالم SQL مع العمل ؛وهتيئة البيئة اخلاصة بقاعدة البياانت SQLاإ دارة اإ مجل: ذكل  يف مبا DDL اس تخدام لغة. املس تخدمني واإ

CREATE  و DROP   و ALTER،  اس تخدام لغةDML مجل :  ذكل يف مباINSERT و UPDATE  وDELETE  مجةل،TRUNCATE ، اسرتجاع 

 وظائف ابس تخدام اجملمعة البياانت تقارير. الرشطية والتعابري التحويل دوال الواحد، الصف وظائف مع العمل اانت؛البي وفرز ، تقييدSELECT مجةل ابس تخدام البياانت

 .اجملموعة معليات. الاس تعالمات حل اإىل الفرعية الاس تعالمات ابس تخدام متعددة، جداول من البياانت عرض اجملموعة؛

 

 30801300 : رقــم المـــادة ذكيةالبرمجة المرئية لألجهزة ال : اسـم المــادة

  30801205 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

املساقة ابالحداث ، اخلصائص والطرق، بناء ربجمة المقدمة اىل الربجمة املرئية، مقدمة اىل الأهجزة اذلكية ،أأنظمة تشغيل الأهجزة اذلكية، التطبيقات متعددة البيئات ، 

وات ،الأصوات والوسائط واهجات املس تخدم الرسومية، تصممي واهجة املس تخدم الرسومية، الامنذج، التقيمي، التنفيذ، الضوابط، أأدوات العمل، القوامئ ،أأرشطة الأد

 .املتعددة، بيئة التطوير املرئية، قواعد البياانت واالتصال

 

 30801301 : رقــم المـــادة البرمجة المرئية لألجهزة الذكيةمختبر  : ادةاسـم المــ

 *30801300 : المتـطلـب السـابق [3] :عملي [0] :نظري [1] : عدد الساعات المعتمدة

، ختطيط وتنظمي واهجة املس تخدم العرض،شاشات ، الرسومية ، مكوانت واهجة املس تخدممعامرية التطبيق، التطوير وبيئة . أأدواتالأهجزة اذلكيةمقدمة لتطوير تطبيقات 

 ،العمل مع اخلرائط ،دورة حياة التطبيق ،ميائية االإ  واملدجالتالوسائط املتعددة والرسوم املتحركة ، تراسل البياانت بني عنارص الواهجة الرسومية الأحداث. اجلداول،

مثل خمازن البياانت من سحابة )ال ، العمل مع قاعدة البياانت (  Googleخدمات الويب من مثل)، العمل مع خدمات الويب ( SQLiteالعمل مع قاعدة البياانت )مثل 

Google.) 
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 30801316 : رقــم المـــادة النظرية االحتسابية واألتمتة : اسـم المــادة

 30801215 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

الآالت اليت تقبل اللغات الرمسية، اللغات املنتظمة والتعابري املنتظمة، الأمتتة و  ،الرمسيةت وانواعها وطرق متثيلها، قواعد اللغة واس تخداماهتا يف توليد اللغات مفهوم اللغا

آالت الأمتتة احملدودة باأنواعها،  آالت )DFA ،NFAالقواعد املنتظمة، أ س ياق احلر، الاالت القطعية وغري القطعية (، قواعد اللغات ذات ال Moore and Mealy، أ

آةل  آةل تشومسيك، نظام تشومسيك املعياري، جشرة متثيل Turingاملرتبطة ابملكدسات. قواعد اللغات ذات الس ياق التحسيس،لغة و قواعد تركيب ش به امجلهل، أ ، أ

 الس ياق.

 

 30801281 : رقــم المـــادة مبادئ التحليل العددي : اسـم المــادة

 30202102 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : دد الساعات المعتمدةع

التفاضل والتاكمل العددي. كثريات احلدود املتعامدة و التقريب ابملربعات الصغرى، احللول  والتقريب،الاستيفاء  واحد،احلل العددي ملعادالت مبتغري  اخلطاأ،حتليل  مقدمة،

 رق مكررة.العددية لأنظمة خطية: ط

 

 

 30801417 : رقــم المـــادة تصميم المترجمات ولغات البرمجة : اسـم المــادة

 30801316 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

يت لعنارص اللغة، جدول املعرفات وتطبيقاته، طرق مطابقة عنارص لغة اترخي املرتجامت و أأهدافها، مراجعة قواعد اللغات، املكوانت الأساس ية للمرتجامت،  التحيل املفردا

تنظمي زمن التنفيذ مجلل الربانمج، الربجمة مع قواعد اللغة، اكتشاف الأخطاء باأنواعها وطرق معاجلهتا، حتويل الس ياق املبارش لعنارص اللغة، طرق مطابقة أأنواع البياانت، 

 بة الكود ابلطريقة الأمثل، التوليد الهنايئ للتعلميات يف لغة الهدف.توليد التعلاميت املتوسطة، اعادة كتا

 

 30801350 : رقــم المـــادة الذكاء اإلصطناعي : اسـم المــادة

 30801215 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

صطناعي واترخيه، احلساب الاقرتايح و الاس نادي و التوقعي، منطق الرتبة الأوىل والاس تدالل املنطقي تقنيات اذلاكء الاصطناعي وتطبيقاته، أأهداف اذلاكء الا

، الهيالك والاسرتاتيجيات املس تخدمة يف حاةل الفضاء البحيث، البحث املستند اىل البياانت والبحث املستند عىل وحلها(والاكامتل، خوارزمية التوحيد  )السالمة

زمية حبث يف اتساع أأوال، البحث يف العمق اوال، البحث التكراري يف العمق أأوال. البحث الانتقايئ، نظرية الألعاب، خوارزمية البحث الطامع، خوار الاهداف، البحث 

A*بيتا، نظرية التخطيط، ولغات ختطيط املشلكة.-ماكس، خوارزمية هتذيب أألفا-، اس تخدام البحث الانتقايئ يف الالعاب، خوارزمية من 

 

 30801427 : رقــم المـــادة معمارية الحاسوب  : اسـم المــادة

 30801220 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

آلية معل وحدة انقل البياانت، وحدة املعاجلة الرايضية، وحدة املعاجلة املن  آلية معل انظمة احلواسيب احلديثة، تصممي وأ طقية، وحدة الازاحة، وحدة التحمك داخل تركيب وأ

نتاج   CISCومعقدة التصممي RISC ، أأنظمة املعاجلات املبسطة(Pipeline)املعاجلات املبنية ابلربجمة امليكروية وتكل املبنية ابلقطع الالكرتونية، املعاجلة بطريقة خطوط االإ

 .، هرميات اذلاكرة، بنية وحدات االإدخال واالإخراج

 

 30801426 : رقــم المـــادة مبادئ نظم التشغيل : دةاسـم المــا

 30801325 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

آليات معل أأنظمة التشغيل احلديثة، اترخي أأنظمة التشغيل، احلاسوب و هيالك نظام تشغيل احلاسوب، املفاهمي الاساس ية يف امل دارهتا، معاجلة عاجلاملفاهمي و أ ة املتوازية واإ

دارة اذلاكرة، ادارة العمليات  .، اخليوطالاختناق و الزتامن، جدوةل معل املعاجل، جدوةل احلواسيب، اإ

 

 



 Al-Balqa Applied University  جامعـة البلقــاء التطبيقيـة

 كلية األمير عبد هللا بن غازي لتكنولوجيا المعلومات
Prince Abdullah Bin Ghazi Faculty 

of IT  

 Computer Science Department  قسم علم الحاسوب

 

11 

 

 

 30801230 : رقــم المـــادة مبادئ شبكات الحاسوب  : اسـم المــادة

 30801220 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

، الطبقة الفزيايئية، طبقة ربط البياانت، وطبقة الش بكة، طبقة المترير، طبقة احملادثة، طبقة التقدمي، TCP/IP، بروتوكول(OSI Model)منوذج ربط الانظمة املفتوحة 

  لش باكت وأأمهناطبقة التطبيقات، معامرية الش باكت احمللية والش باكت ذات املساحة الواسعة، تصممي الش باكت، ادارة ا

 

 30801333 : رقــم المـــادة شبكات الحاسوب الالسلكية : اسـم المــادة

 30801230 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

ىلمقدمة  تعدد للأنظمة امل الوصول  تحمكة يفربوتوكوالت امل الاكت اخللوية، مبادئ تصممي الش ب العشوائية، نظرية االإشارة أأنظمة الش باكت الالسلكية الش باكت الالسلكية، اإ

قراءة صوتية .يةالش باكت الالسلكية املس تقبل ، ختصيص املوارد، الأمن الالسليكتصال و ، مراقبة االاملتنقةل االإدارة، TCP / IPوبروتوكول الالسلكية، التوجيه الالسليك 

 لللكامت

 

 30801432 : رقــم المـــادة شبكاتأمن الحاسوب وال : اسـم المــادة

 30801333 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

تابة برامج كيان، أأساليب ادلفاع، ك ال وثيق تالبياانت. الس ياسات الأمنية، قواعد مقدمة يف أأمن المكبيوتر، فهم القضااي الأمنية يف منصات احلوس بة وأأنظمة التشغيل، أأمن 

، لمكبيوتر مبا يف ذكل: نقاط الضعف يف نظام مصادقة لكمة املرور، نظام امللفات، نظام اذلاكرة الظاهرية، الرد عىل الانهتااكت احملمتةلل الهتديدات الأمنية والهجامت ، أ منة

، حتليل حركة عىل الش باكت ، أأمن الويب، منذجة انتشار الهجومIPن أأم االإلكرتوين،مراقبة ادلخول والهتديدات ونقاط الضعف لبىن الش بكة والربوتوكوالت والأمن 

دارة أأمن الش باكت   .اجلدران النارية، املرور، تقنيات اإ

 

 30801342 : رقــم المـــادة تحليل و تصميم النظم : اسـم المــادة

 30801243 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

مة، بناء الانظمة، تقدمي تصممي مبادئ الانظمة، مراحل حياة بناء الانظمة، حتليل النظام، التحقيقات الاولية ومجع املعلومات عن النظام، دراسة جدوى ولكفة بناء الانظ

 .نظمة وصيانهتا، تنفيذ بناء النظام وحفصه وضامن جودته، بناء الاوبناء خمططات تدفق البياانت النظام والنشاطات املتعلقة به

 

 30801443 : رقــم المـــادة هندسة البرمجيات الحديثة : اسـم المــادة

عدد الساعات 

 المعتمدة
 30801342 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] :

مي الربجميات، حفص وصيانة الربجميات، بناء الربجمية بواسطة مبادئ ومفاهمي أأساس ية لهندسة الربجميات، مبادئ جودة الربجميات، حتليل متطلبات الربجميات، طرق تصم

دارة املشاريع  ذج الشالل دلورة حياة الربجميات،منو  ، خمرجات مراحل بناء الربامج: املتطلبات، واملواصفات، وتوثيق التصممي وبرجمته، وخطة  (المنذجة والتصممي الأسايس)اإ

 .حفص الربامج واعداد دليل املس تخدم

 

 30801325 : رقــم المـــادة تصميم وتنظيم األنظمة المدمجة : المــادةاسـم 

 30801220 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

لكرتونية ، مجموعات التعلاميت، السجالت ، اساس يات خمططات ادلوائر الاArduino، تصممي النظم املدجمة، مقدمة النظمة C مقدمة اىل الانظمة املدجمة، الربجمة بلغة 

، املاكينات، التناظرية والرمقية، أأهجزة الاستشعار التناظرية ، PWMوالوصول اإىل اذلاكرة، الادخال والاخراج الرمقي، املصابيح والازرار، التوقيت، تصحيح الأخطاء،

الأهجزة الطرفية، أأهجزة الاستشعار، وأأنظمة التشغيل لالنظمة املدجمة ، وتطبيقات الانظمة املدجمة ، وحدة املعاجلة املركزية، بروتوكوالت االتصال، املقاطعات، االتصال، 

دارة الطاقة، خوارزميات املضمنة  .واإ
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 30801473 : رقــم المـــادة المشروع لطلبة علم الحاسوب : اسـم المــادة

 ساعة معتمدة90 : ـب السـابقالمتـطل [-] :عملي [-] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

 .يتوقع من الطالب أأن يوظف معرفته وخربته املرتامكة من خالل املساقات اليت درسها يف هذا الربانمج للتحضري ملرشوع خترجه

 

 30801474 : رقــم المـــادة التدريب الميداني لطلبة علم الحاسوب : اسـم المــادة

 ساعة معتمدة90 : المتـطلـب السـابق [-] :عملي [-] :نظري [6] : عدد الساعات المعتمدة

نفس عند مواهجة مشالك يف تدريب الطالب مبامرسة ختصصه يف خمتلف املؤسسات والرشاكت الصناعية او التجارية أأو االإدارية، وتعلمي الطالب كيفية تكوين الثقة يف ال 

 .حياته العملية

 

 30801340 : رقــم المـــادة (2)ات قواعد البياندارة إتصميم و : اسـم المــادة

 30801243 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

ة معليات يه الاسرتجاع، معاجلمفاهمي متقدمه يف تصممي وتطبيق انظمة قواعد البياانت، الاس تعالم الامثل، التحمك ابلوصول املتوازي للبياانت املشرتكة، تقنيات التغط 

 التحديث، قواعد البياانت املوزعه، قواعد البياانت العالئقيه، البياانت ش به املهيلكه لتطبيقات النت.

 

 30801341 : رقــم المـــادة محركات البحثو أنظمة استرجاع المعلومات : اسـم المــادة

 30801243 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

ىل اسرتجاع املعلومات، المنذجة )منطقية، املتجهات والامنذج الاحامتلية(، طرق تقمي أأنظمة اسرتجاع املعلومات، (IR)املفاهمي الأساس ية لنظم اسرتجاع املعلومات  ، مقدمة اإ

، املصنفاتوادم، اخلأأساس يات حمراكت البحث،  ،هرسة والبحث، الف النصيةالتذكر وادلقة، مجموعات الاسرتجاع، لغات الاس تعالم، معليات الاس تعالم، العمليات 

.سجالت،ال Crawlers, Indexers، املنقبات، تاملقامي 

 

 30801454 : رقــم المـــادة والتعلم اآللي المتقدم الذكاء االصطناعي : اسـم المــادة

 30801350 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

طرق ،  SVM، الش باكت العصبية،  boosting و ensemble  ، أأساليبابالإرشافالتعمل  ،عدم اليقني بيئةيف  والاس تنتاجمقدمة يف التعمل ال يل، اذلاكء الاصطناعي 

رشافتجميع والتعمل ال النواة،  ، التعمل ال يل وتنقيب البياانت وتطبيقاته، رية التعمل احلسابيةطرق الاس تدالل، نظ،  الاحامتل التشاهبيي الأكرب اخلوارزميات اجلينية،،من غري اإ

ىل مجموعات وتصنيفها، تنقيب الويب.  معاجلة البياانت وتنقيحها و تقس ميها اإ

 

 

 30801348 : رقــم المـــادة  الوسائط المتعددة : اسـم المــادة

 30801207 : ـابقالمتـطلـب الس [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

نرتنتاملعدات والربجميات املتعلقة بتصممي الوسائط املتعددة، برجمة الوسائط املتعددة، الوسائط املتعددة  ، ترمزي النصوص، تنس يق وختزين وتوزيع الصور، الصور الثابتة، لالإ

الفيديو، البث الرمقي، معايري ضغط الفيديو، الرسوم املتحركة، االإشارات الصوتية أأهجزة استشعار الصور، اخلداع البرصي، نقاط الصور، عالقات النقاط املتجاورة، ترمزي 

 الرمقية، تكنولوجيا املؤمترات عرب الفيديو.

 

 

 30801455 : رقــم المـــادة معالجة الصور والرؤيا الرقمية : اسـم المــادة

 30801281 : بقالمتـطلـب السـا [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

ىل مقدمة ىل معاجلة الصور، مقدمة اإ  ، معاجلة الصوراتالرتددجمال ال املاكين و اجملالصورة يف  سنياحلصول عىل الصور، حت  طرق ، اجلهاز البرصي البرشي،الآليةلرؤية ا اإ

، معاجلة الصور الثنائية، الرؤية  وافالكشف عن احل طرقجة االإضاءة، منذ، صورترممي ال، ةالرصفي ابلطرق الصورة، معاجلة الصور جتزيء ، ضغط الصور وحتليلها،امللونة
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 .التعرف عىل وضعية الأجسام، متثيل كينونة الأجسام ، حماذاةالتعرف عىل كينونة الأجسام، رؤية احلركة،  سابيةاحل 

 

 30801363 : رقــم المـــادة الرسم الحاسوبي : اسـم المــادة

 30801281 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

ظهار الرسومات الرمس احلاسويبمقدمة اإىل  ، أأساس يات معاجلة الصور، والتحوالت Rendering، المنذجة، الرسوم املتحركة،  الأبعاد، الرسومات ئنائية ،مراحل تنفيذ واإ

الثالثية، خوارزميات الرؤية، التظليل، تعقب الشعاع،  ابلأبعادللمنحنيات والسطوح ، العروض  ة، المنذجة الهندس يةميالهندس ية، خوارزميات اخلطوط املس تق 

 خوارزميات تطبيق امللمس.

 

 30801361 : رقــم المـــادة الحوسبة السحابية : اسـم المــادة

 30801300 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

وفوائد تطبيق  احلوس بة السحابية، بيئات احلوس بة السحابية، اخلدمات السحابية، خصائص احلوس بة السحابية وسامت اخلدمة، فئات احلوس بة حسابة، خماطر مفاهمي

 لسحابية.ا الامنذج معامرية احلوس بة السحابية، الثغرات الأمنية مضن البنية التحتية احلوس بة السحابية، امناط تسلمي اخلدمات السحابية،

 

 30801465 : رقــم المـــادة +مواضيع خاصة في علم الحاسوب : اسـم المــادة

 ساعة معتمدة 90 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

 .عىل حمتواهابعد موافقة جملس القسم  وطرهحا مواضيع خاصة وحديثة ومتقدمة يف جمال علوم احلاسوب يمت اختيارها

 

 30801428 : رقــم المـــادة الروبوتات واألنظمة المؤتمتة : اسـم المــادة

 30801325 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

ىلمقدمة  ىل الأنظمة الروبواتت، مقدمة  اإ و العامل ، التفاعل بني العامل احلقيقي احملراكت، مبادئ  PICو  صات اردوينو، مناملدجمة ، تصممي النظماملعاجلات ادلقيقة، املؤمتتة اإ

بلوتوث ال  اتصال ، برجمةيف وسائل النقلفصلية، الروبواتت املتوازية، الروبواتت امل ، الروبواتت القطبية، الروبواتت ت العمالقةالرمقي، ومفاهمي اذلاكء الاصطناعي، الروبوات

 ، برجمةالرؤية الالية، املنازل اذلكية، الروبواتت اذلكية، الواي فاي عن طريق برجمة االتصال ،  GPSعن طريق ال ، برجمة االتصال GSM ال عن طريق ، برجمة االتصال

 .واهجات التطبيقاتو املكتبات ، ،الصوت والفيديو اتصال

 

 30801214 : رقــم المـــادة الهياكل والرياضيات المنفصلة : اسـم المــادة

 30202101 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : د الساعات المعتمدةعد

وغري  املعدودة تادلوال، اجملموعااجملموعات، معليات اجملموعات،  الاصطالحيه،قرتايح، املنطق الاستنادي، الرباهني الاصطالحية وغري الامقدمة يف املنطق، املنطق 

يات حساب البايق، املتتاليات، اجملاميع، الاس تقراء الراييض ، العودية، العد، التباديل، التوافيق، الاحامتالت، العالقات، نظرية املعدودة. الأعداد الصحيحة ومعل 

 اخملططات، الأجشار.

 

 

 30801415 : رقــم المـــادة هياكل البيانات المتقدمة : اسـم المــادة
 30801218 : المتـطلـب السـابق [0] :عملي [3] :نظري [3] : عدد الساعات المعتمدة

 اليسارية، الأكوام احلدين، ذاتية الأكوام الأكوام، :وامتداداهتا الأولوية ذات طوابري الانتظار .املتسلسةل القامئة الطابور، القامئة، املكدس،: التالية البياانت مراجعة هيالك

.  Bأأجشار ، 4-3-2 أأجشار ،3-2 أأجشار التباعد، والأسود، أأجشار الأمحر أأجشار ،AVL جشرة مثل: تقدمةالبحث امل  الشامةل. هيالك دوال البعرثة .نحرفة.امل  الأكوام

 .-Kالتوجيه الأقرص   ديكسرتا، خوارزمية   خوارزمية طريق، أأقرص مشالك: البياين خمتارة يف الرمس خوارزميات
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 الخطة اإلسترشادية المقترحة

 السنة األولى

األولالفصل  صل الثانيالف   

 عدد الساعات المادة رقم المادة عدد الساعات المادة رقم المادة

 3 (2التفاضل والتكامل ) 30202102 3 (1التفاضل والتكامل ) 30202101

 3 ( لطلبة الكليات العلمية2مهارات الحاسوب ) 30801101 3 (1) ةبياللغة العر 35003101

 3 (2اللغة االنجليزية ) 35004102 3 (1مهارات الحاسوب ) 35005101

 3 تربية وطنية 35002100 3 (1اللغة االنجليزية ) 35004101

 3 (2اللغة العربية ) 35003102 3 **الحاسوب مقدمة إلى برمجة 30801100

 3 الهياكل والرياضيات المنفصلة 30801214 3 اختياري جامعة *********

لمجموعا 18 المجموع  18 

 

 السنة الثانية

األولفصل ال  الفصل الثاني 

 عدد الساعات المادة رقم المادة عدد الساعات المادة رقم المادة

 3 البرمجة بلغة جافا 30801205 3 واإلحصاءحتماالت اال 30202131

 1 مختبر البرمجة بلغة الجافا 30801206 3 اختياري جامعة **********

 3 هياكل البيانات 30801218 3 البرمجة الموجهة للكائنات 30801203

 1 هياكل البياناتمختبر  30801219 1 مختبر البرمجة الموجهة للكائنات 30801204

 3 (1) داره قواعد البياناتإتصميم و 30801243 3 المنطق الرقمي 30801220

 1 (1) داره قواعد البياناتإتصميم ومختبر  30801244 1 مختبر المنطق الرقمي 30801221

 30801281 3 ل وتصميم الخوارزمياتتحلي 30801215

 
 3 مبادئ التحليل العددي

لمجموعا 17 المجموع  15 

 

الثالثةالسنة   

 الفصل الثاني الفصل االول

 عدد الساعات المادة رقم المادة عدد الساعات المادة رقم المادة

 3 الذكاء االصطناعي 30801350 3 البرمجة المرئية لألجهزة الذكية 30801300

 3 شبكات الحاسوب الالسلكية 30801333 1 مختبر البرمجة المرئية لألجهزة الذكية 30801301

 3 النظرية االحتسابية واألتمتة 30801316 3 تحليل وتصميم النظم 30801342

 3 تخصص اختياري ********** 3 تصميم وتنظيم األنظمة المدمجة 30801325

 3 تخصص اختياري ********** 3 برمجة تطبيقات االنترنت 30801207

    1 مختبر برمجة تطبيقات االنترنت 30801208

    3 مبادئ شبكات الحاسوب  30801230

71 المجموع لمجموعا   15 

 

 السنة الرابعة

 الفصل الثاني الفصل االول

 عدد الساعات المادة رقم المادة عدد الساعات المادة رقم المادة

 3 تخصص اختياري ********** 3 لغات البرمجةو تصميم المترجمات 30801417

 3 تخصص اختياري ********** 3 هندسة البرمجيات الحديثة 30801443

 3 المشروع لطلبة علم الحاسوب 30801473 3 معمارية الحاسوب 30801427

 6 لطلبة علم الحاسوبالتدريب ميداني  30801474 3 امن الحاسوب والشبكات 30801432

 3 علوم عسكرية 35001101 3 بادئ نظم التشغيلم 30801426

51 المجموع  18 المجموع 

  


