
 

 

 

 

 جدول عام للمقررات مع الرتميز
 

 تسلسل املقرر 
 اآلحاد

 الفصل الدراسي
 العشرات 

 السنة الدراسية 
 القسم رمز القسم  املئات 

1..7 1..2 

1..3 
 كافة األقسام  شرتكةم أوىل .. اثلثة 

4..5 
 رابعة وخامسة 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات ب
 املشرتكة بني األقسام واملقررات 

 احلاسوبية  هندسة الشبكات والنظم ش
 واملختلفة عن األقسام األخرى 

 الذكاء الصنعي  ذ
 واملختلفة عن األقسام األخرى 
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 السنة األوىل والثانية

 

  

 عملي نظري  اسم املقرر  االختصار  االختصار  الرمز  م القسم  

وىل 
 األ

سنة
ال

– 
ألول

ل ا
فص

ال
 

افة 
ك

سام 
األق

 

 2 2 ( 1دارات الكرتونية ) EC1 ردا 111 1
 2 2 ( 1رايضيات ) M1 راي 112 2
 2 2 جرب بول و مبادئ املنطق   BA جرب 113 3
 4 2 ( 1مبادئ عمل احلواسيب ) CP1 حوا 114 4
 2 4 (1الربجمة ) Pr1 برم 115 5
 ـ 4 ( 1لغة إنكليزية ) E1 لغة  116 6
 ـ 2 لغة عربية  A عرب  117 7

وىل 
 األ

سنة
ال

– 
ثان 

ل ال
فص

ال
 

سام 
األق

افة 
ك

 

 2 2 ( 2دارات الكرتونية ) EC2 ردا 121 8
 2 2 ( 2رايضيات ) M2 راي 122 9
 2 2 ( 1حتليل عددي ) MA1 عدد 123 10
 4 2 ( 2مبادئ عمل احلواسيب ) CP2 حوا 124 11
 2 4 (2الربجمة ) Pr2 برم 125 12
 ـ 4 ( 2لغة إنكليزية ) E2 لغة  126 13
 ـ 2 الثقافة القومية االشرتاكية  Th ثقا  127 14

نية 
 الثا

سنة
ال

– 
ألول 

ل ا
فص

ال
 

سام 
األق

افة 
ك

 

 2 2 ( 2حتليل عددي ) MA2 عدد 211 15
 ـ 4 ( 3لغة إنكليزية ) E3 لغة  212 16
 2 2 دارات منطقية  BC ردا 213 17
 4 2 الويب برجمة  WP برم 214 18
 2 4 ( 1اخلوارزميات و بىن املعطيات ) Al1 خوا 215 19
 2 4 ( 1برجمة متقدمة ) AP1 برم 216 20

نية 
 الثا

سنة
ال

– 
ثان 

ل ال
فص

ال
 

سام 
األق

افة 
ك

 

 2 2 رايضيات متقطعة  DM راي 221 21
 2 2 احتماالت و إحصاء  S حصا  222 22
 2 2 ( 1بنيان احلواسيب ) CA1 بن  223 23
 4 2 تطبيقات االنرتنت  IAp نت 224 24
 2 4 ( 2اخلوارزميات وبىن املعطيات ) Al2 خوا 225 25
 ـ 4 -4-لغة إنكليزية  E4 لغة  226 26



 السنة الثالثة 
 

  

 عملي نظري  اسم املقرر  االختصار  االختصار  الرمز  م القسم  

لثة 
 الثا

سنة
ال

– 
ألول

ل ا
فص

ال
 

سام 
األق

افة 
ك

 

 2 2 ( 2بنيان احلواسيب ) CA2 بن  311 27
 2 4 االتومات و اللغات الصورية  Au أتو  312 28
 2 2 ( 1حبوث العمليات ) OR1 حبو 313 29
 4 2 ( 1قواعد املعطيات ) DB1 قوا 314 30
 2 2 نظرية املعلومات  ITh مات  315 31
 2 4 (1هندسة الربجميات ) SE1 هند  316 32

لثة 
 الثا

سنة
ال

– 
ثان 

ل ال
فص

ال
 

سام 
األق

افة 
ك

 

 2 2 اتصاالت رقمية DC رقم 321 33
 2 4 مرتمجات C جم 322 34
 2 2 (2حبوث عمليات ) OR2 حبو 323 35
 2 4 ( 2برجمة متقدمة ) AP2 برم 324 36
 2 4 ذكاء صنعي  AI ذكا  325 37
 2 2 ( 1لغة إنكليزية ختصصية ) ESP1 لغة  326 38
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 السنة الرابعة
 

 

  

 عملي نظري  اسم املقرر  االختصار  االختصار  الرمز  م القسم  

عة 
الراب

سنة 
ال

– 
ألول

ل ا
فص

ال
 

 2 2 (1نظم تشغيل ) OS1 نظم 411 39 مشرتكة 
 2 2 ( 1الشبكات املعلوماتية ) N1 شبك 412 40 مشرتكة 
 2 2 الرسوم و احلاسب  CG رسم 413 41 مشرتكة 
 2 4 نظم الوسائط املتعددة MS نظم 414 42 مشرتكة 
 2 4 ( 2قواعد املعطيات ) DB2 قوا ب415 43 ب

 2 2 النمذجة و احملاكاة  Sim منذ 416 44 مشرتكة 
 2 4 إدارة الشبكات احلاسوبية  NM شبك ش411 45 ش
 2 4 منطق الذكاء الصنعي  BAI ذكا  ذ411 1ذ ذ

عة 
الراب

سنة 
ال

– 
ثان 

ل ال
فص

ال
 

 2 2 (2نظم تشغيل ) OS2 نظم ب ش 421 46 +ش ب
 2 2 نظم املعلومات  IS نظم ب422 47 ب
 2 4 ( 2هندسة الربجميات ) SE2 هند  ب423 48 ب

 2 2 ( 2لغة إنكليزية ختصصية) ESP2 لغة  424 49 مشرتكة 
 2 2 لغات الربجمة  PL لغا  ب425 50 ب

 2 2 برجمة تفرعية  PP عفر  426 51 مشرتكة 
 4 ـ مشروع  Pro4 روع  427 52 مشرتكة 

 2 4 ( 2الشبكات املعلوماتية ) N2 شبك ش421 53 ش
 2 2 أمن املعلومات   ISe أمن ش422 54 ش
 2 2 حتليل و تصميم النظم الشبكية  DAN شبك ش423 55 ش
 2 2 الربجمة الشرطية CoP برم ذ421 2ذ ذ
 2 2 املنطق العائم  FB منط  ذ422 3ذ ذ
 2 4 الربجمة املنطقية  BoP برم ذ423 4ذ ذ
 2 2 معاجلة الصوت  SP صوت ذ424 5ذ ذ



 السنة اخلامسة
 

 

 

 

 

  

 عملي نظري  اسم املقرر  االختصار  االختصار  الرمز  م القسم  

سة 
خلام

نة ا
الس

– 
ألول 

ل ا
فص

ال
 

 2 2 جتارة الكرتونية و تسويق Eco جتا ب ش 511 56 +ش ب
 2 2 الرؤية احلاسوبية الروبوتية و  Rob روب 512 57 مشرتكة 

 2 2 (3هندسة الربجميات ) SE3 هند  513 58 ب
 2 2 ( 3لغة إنكليزية ختصصية ) ESP3 لغة  514 59 مشرتكة 
 2 2 بيوانفورماتيك Bio بيو  ب ذ 515 60 ب+ذ 
 2 2 نظم الزمن احلقيقي  RT زمن ش511 61 ش
 2 2 الشبكات الالسلكية  WN شبك ش512 62 ش
 2 2 التعليم االلكرتون  EE علم ذ511 6ذ ذ
 2 2 معاجلة اللغات الطبيعية  NLP لغا  ذ512 7ذ ذ

سة 
خلام

نة ا
الس

– 
ثان 

ل ال
فص

ال
 

 2 2 إدارة املشاريع  PM ريع  521 63 مشرتكة 
 2 2 نظم و تطبيقات موزعة  DiS موز 522 64 ب+ش 

 2 2 هندسة نظم املعلومات  ISE هند  523 65 +ش ب
 2 2 امن املعلومات  ISe أمن 524 66 +ذ ب

 2 2 قواعد املعطيات املعرفية  KDB قوا 525 67 مشرتكة 
 6 ـ مشروع خترج  Pro5 وع ر  526 68 مشرتكة 

 2 2 أمن الشبكات  NS أمن ش521 69 ش
 2 2 اخلوارزميات الذكية  CAL خوا ذ521 8ذ ذ
 2 2 الشبكات العصبونية  NN عصب ذ522 9ذ ذ
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 )توصيف قدمي (  فصل أول   ( للسنة األوىل1توصيف مقرر دارات إلكرتونية )  (1)

EC1-111 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 كلية اهلندسة املعلوماتية  القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 كلية اهلندسة املعلوماتية  القسم املكلف ابملقرر:  ( 1إلكرتونية )دارات  اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : األوىل السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  صادق برود.  منسق املقرر : 

 1 عدد احملاضرات العملية :  1 عدد احملاضرات النظرية : 

 املقرر : اثنياً : أهداف 
 
 

 اثلثا" : خمرجات التعليم :

 
ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (  12 -رابعًا

 عدد احملاضرات املفردات املوضوع  األسبوع 

 نظرية أنصاف النواقل  1
الناقلة    -مقدمة   نصف  العناصر  انقليتها    -تعريف  و  للعناصر  البلورية    -البنية 

حزم   النقي    -الطاقة  نظرية  الناقل  نصف  يف  االلكرتوانت  و  حركية   -الثقوب 
 حوامل الشحنات يف نصف انقل 

1 

 نظرية أنصاف النواقل  2
 اتبع فريمي و مستوى فريمي يف نصف الناقل النقي  -الناقلية لنصف انقل نقي 

اتبع فريمي و مستوى فريمي يف   -الشوائب املعطية و الشوائب املستقبلة   -االشابة  
 زمن البقاء حلوامل الشحنات  -االنتشار  –نصف الناقل املشاب 

1 

 P_Nثنائي الوصلة  3+4

 بدارة مفتوحة  P-Nبنية احلزم الطاقية لوصلة  - P-Nالنوعية لوصلة النظرية 
-Pالوصلة  -أمامي  زبتطبيق احنيا P-Nالوصلة  -  P-Nمركبات التيار يف الثنائي 

N عكسي  زبتطبيق احنيا 
2 

 P_Nثنائي الوصلة  5
  -نظرية     -أزمنة التبديل للثنائي    -مكثفات الوصلة    -مقاومة الثنائي     -االهنيار  

 1 تطبيقات الثنائي  -الثنائي نصف الناقل 

 1 دارات التبديل  -مزحيات اإلشارة  -احملددات  –الرتشيح  –التقومي  P_Nثنائي الوصلة  6

 خاصة  ثنائيات 7
 الثنائي الثبت للتيار  -الثنائيات متغرية السعة  -ثنائيات شوتكي  -ثنائيات زينر 
 الثنائي النفقي 

1 

8 
الرتانزستورات ثنائية  

 القطبية 
  -أمناط عمل الرتانزستور    -عمل الرتانزستور األساسي    -الرتانزستور  بنية    -مقدمة  

 داران الرتانزيستور
1 



9+10 
الرتانزستورات ثنائية  

 القطبية 

مكرب    -مكرب الباعث املشرتك    -منحنيات اخلواص    -املشرتكة    ةتشكيالت الدابر 
الباعث   مبقاومة  املشرتك  االستطاعة    -الباعث  و    -اعتبارات  التمرير  مكثفات 

 الربط

2 

11+12 
الرتانزستورات ثنائية  

 القطبية 

طريقة   -طريقة حتليل املكربات    -املتناوب لتشكيلة ابعث مشرتك  خط احلمل  
  BJTاستقرار االحنياز يف مكربات ال  -أكرب التابع الباعثي   -تصميم املكربات 

 BJTمالحظات حول تصميم استقرار االحنياز يف مكربات ال 

2 

 
 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 

 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م

 كتاب  1
 عبد الرزاق بدوية و ندمي شاهني 
 " أسس اهلندسة االلكرتونية " 

 2004منشورات جامعة دمشق ،  عريب

 كتاب  2
 أمحد احلاج علي و حسني طياوي حببوح

 "  1" الدارات االلكرتونية 
 2005منشورات جامعة البعث ،  عريب
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 )توصيف قدمي ( فصل أول    ( للسنة األوىل 1توصيف مقرر رايضيات )(2)
Mathematics(1) 

M1-112 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 كلية اهلندسة املعلوماتية  القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 كلية اهلندسة املعلوماتية  القسم املكلف ابملقرر:  ( 1رايضيات ) اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : األوىل السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  جنوى اجليجكليد.  منسق املقرر : 

 1 عدد احملاضرات العملية :  1 عدد احملاضرات النظرية : 

 اثنياً : أهداف املقرر : 
 
 

 اثلثا" : خمرجات التعليم :

 
ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (  12 -رابعًا

 Subject and املفردات املوضوع  األسبوع 
Keywords عدد احملاضرات 

 املتتاليات العددية  4..1

هناية متتالية   -املتتالية احملدودة وغري احملدودة  -تعريف املتتالية العددية 
النهاية العليا والنهاية   -املتتاليات اجلزئية  -املتقاربة املتتاليات  -عددية 

العمليات على  -العمليات على املتتاليات العددية  -الدنيا ملتتالية 
الالمتناهيات يف الكرب   -االنتقال إىل النهاية يف املرتاجحات  -النهاايت 

 املتتاليات املطرودة  -الالمتناهيات يف الصغر  -

Numerical 

sequences 
 )ن+ع(8

 السالسل العددية  8..5

 -السلسلة التوافقية  –السلسلة اهلندسية  -تعريف السلسلة املتقاربة 
احلدود غري   -السالسل ذات  -الشرط الالزم لتقارب سلسلة عددية 

  -اختبار دالمبري   -اختبار كويش   -اختبار املقارنة  -السالبة 
ملطلق والتقارب  -التقارب   -السالسل ذات احلدود متغرية اإلشارة 

تبار كويش اخ -اختبار دالمبري من أجل السالسل املتناوبة  -الشرطي 
 من أجل السالسل املتناوبة 

Numerical 

series 
 )ن+ع(8

9+10 
مبادئ يف اهلندسة 

 التحليلية 
 -جرب املتجهات و تطبيقاهتا اهلندسية   -اإلحداثيات يف الفضاء 

 السطوح و املنحنيات الربيعية   -املستقيم  –املستوي 

Principles 

in Analytic 

Geometry 
 )ن+ع(4

 السالسل  11+12
السالسل العددية و معايري تقارب السالسل العددية املوجبة ) معيار  

 معيار التكامل ( –داالمبري  –كوشي 
Series 4)ن+ع( 

 



 
 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 .2004جامعة البعث -د.منجد احلمود عريب ( 1الرايضيات ) كتاب  1
 .2002جامعة البعث -د. منجد احلمود عريب (  2التحليل ) كتاب  2

 ترمجة خنبة من املختصني. -موراي شبيحل عريب الرايضيات املتقدمة للمهندسني والعلميني  كتاب 3

 ترمجة خنبة من املختصني. -سيمر ليبشيتز عريب اجلرب اخلطي كتاب 4
 ترمجة خنبة من املختصني -فرانك ايرز عريب املصفوفات كتاب 5
 ترمجة خنبة من املختصني.–شبيحل موراي  عريب الدوال املركبة    كتاب 6

 كتاب 7
جامعة البعث -د. صفوان عويرة-د. منجد احلمود عريب (  1الرايضيات )

1999. 
 .2004جامعة البعث –د. صفوان عويرة  عريب (  3الرايضيات ) كتاب 8
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 فصل أول  توصيف مقرر جرب بول واملنطق للسنة األوىل(3)
 Algebra Boolean 

BA-113 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 كلية اهلندسة املعلوماتية  القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 كلية اهلندسة املعلوماتية  القسم املكلف ابملقرر:  جرب بول واملنطق  اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : األوىل السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  د. غسان محادة منسق املقرر : 

 1 عدد احملاضرات العملية :  1 عدد احملاضرات النظرية : 

 اثنياً : أهداف املقرر : 
اجلرب   نظرية  ان  بيد  العملي  والتطبيق  النظري  العرض  بني  واسعة  اهلوة  تبقى  الرايضية  النظرايت  من  القاعدة يف كثري  هذه  عن  تشذ  البوليان 

ريا يف مجيع ميادين العلوم  فمفاهيم اجلرب البوليان النظرية اجملردة جتد هلا تطبيقا مباشراً،وأتيت امهية جرب بول ومبادئ املنطق من كون تطبيقاته تلعب دورا كب
 االخرى وحيتاجها مجيع العاملني يف جمال احلواسيب االلية. 

 يم :اثلثا" : خمرجات التعل 
 إمكانية فهم التطبيقات العديدة اليت تتعلق بتبسيط الدارات االلكرتونية  ✓

 فهم بعض القضااي واملفاهيم املنطقية االساسية  ✓

 فهم تقنيات احلساب يف اجلرب البوليان  ✓

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (  12 -رابعًا
 احملاضراتعدد  املفردات املوضوع  األسبوع 

 جرب أجزاء جمموعة 1
 –جمموعة أجزاء جمموعة مرجعية  –اجملموعة املرجعية   –تعاريف أساسية 

التطبيقات من جمموعة مرجعية إىل  –العمليات على جمموعة أجزاء جمموعة مرجعية 
 [0,1]اجملموعة 

 )ن+ع(2

 عالقات الرتتيب  2
االيزومورفيزم الرتتييب   –خمططات هاس  –البيان املوجه  –تعريف عالقة الرتتيب 

 ومبدأ الثنوية 
 )ن+ع(2

 الشبكات  3
  –اجلداء املباشر للشبكات  -الشبكات اجلزئية   –الشبكة التامة  –تعاريف 

 )ن+ع(2 اخلواص اجلربية للشبكات 

 انواع الشبكات  4
الشبكات  –الشبكات املتممة  –الشبكات املودولية  –الشبكات التوزيعية 

 املورفيزم وااليزومورفيزم الشبكيان  –البوليانية 
 )ن+ع(2

 اجلرب البوليان  5
خواص اجلرب  –اسس احلساب البوليان  –مبدأ الثنوية  –بنية اجلرب البوليان 

 )ن+ع( 2عبارة  - عبارة  –البوليان 

 )ن+ع(2 عالقات الرتتيب يف اجلرب البوليان  –قواعد ومربهنات متعلقة ابملساوايت البوليانية  البوليان اجلرب  6

 )ن+ع(2 مفهوم اجلرب البوليان اجلزئي   اجلرب البوليان  7

 )ن+ع(2 خمططات كارنو –حالة العناصر املستقلة  –كثريات احلدود البوليانية  تبسيط الغبارات البوليانية   8



التوابع   –العبارة البوليانية لتابع بوليان  –جرب التوابع البوليانية بعدة متحوالت  التوابع البوليانية  9
 البوليانية مبتحولني 

 )ن+ع(2

 التوابع البوليانية  10
التوابع البوليانية  –متثيل التوابع البوليانية مبخططات منطقية  –اليزومورفيزم البوليان 

 املتناظرة 
 )ن+ع(2

 )ن+ع(2   -التناقض (  –االشكال العباراتية ) االستدالل  –العبارات املنطقية  جرب املنطق 11

 )ن+ع(2 املكممات -االفادات  –النتيجة املنطقية  جرب املنطق 12

 التقومي ) االمتحاانت(: خامساً : معايري 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 1999د . نبيه عودة  عريب جرب املنطق كتاب  1

د. حبيب علي ، د. امحد اخللف  عريب جرب املنطق كتاب  2
1999 

 عريب جرب املنطق  كتاب 3
د. علي اخلطيب   –د. نصر الدين عيد 

 . 
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 )توصيف قدمي ( فصل أول    ( السنة األوىل1توصيف مقرر مبادئ عمل حواسيب )(4)
Computer Principles (1) 

CP1-114 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 احلاسوبية  هندسة الشبكات والنظم القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 احلاسوبية  هندسة الشبكات والنظم القسم املكلف ابملقرر:  ( 1مبادئ عمل حواسيب ) اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : األوىل الدراسية : السنة 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :    أكرم مرعي د. منسق املقرر : 

 2 عدد احملاضرات العملية :  1 عدد احملاضرات النظرية : 
 اثنياً : أهداف املقرر : 

 
 

 اثلثا" : خمرجات التعليم :

 
ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (  12 -رابعًا

 عدد احملاضرات المفردات  املوضوع  األسبوع 

 Introducing Computer Systems 1 مقدمة إىل نظم احلاسوب  1

 The Internet and the World Wide Web 1 شبكة االنرتنت  2

3 
استخدام لوحة املفاتيح 

 والفأرة 
Using the Keyboard and Mouse 1 

 Video and Sound 1 الفيديو والصوت  4

 Transforming Data into Information 1 حتويل البياانت إىل معلومات  5

 Types of Storage Devices 1 أنواع وسائط التخزين  6

 Operating System Basics 1 مبادئ نظام التشغيل  7

 Productivity Software 1 اإلنتاجية برامج  8

 Network Basics 1 مبادئ الشبكات  9

 Connecting to the Internet 1 االتصال إىل االنرتنت 10

 Database Management Systems 1 نظم إدارة قواعد البياانت 11

 The Basics of information Systems 1 مقدمة إىل نظم احلاسوب  12

 



 
 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
  إنكليزي  كتاب 1

  إنكليزي  كتاب 2

  إنكليزي  موقع ويب 3

  إنكليزي  موقع ويب 4

  إنكليزي  موقع ويب 5

 /منشورات الدار العربية للعلوم  عريب  كتاب 6

 /منشورات الدار العربية للعلوم عريب  كتاب 7
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 فصل أول  للسنة األوىل   (1)توصيف مقرر الربجمة  (5)
Programming(1) 

Pr1-115 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 ونظم املعلومات  الربجمياتهندسة  القسم املكلف ابملقرر:  (1)الربجمة  اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : األوىل السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  د. حمسن حسني  منسق املقرر : 

 1 عدد احملاضرات العملية :  2 عدد احملاضرات النظرية : 
 اثنياً : أهداف املقرر : 

السنةي املقرر إىل تعريف طالب  الربجمة        هدف  لغة  الربجمة ابستخدام  اللغة و آلية    ++Cاألوىل مببادئ  بيئة  التعرف على  وذلك من خالل 
ما  عملها وعمل مرتمجها ومفردات اللغة األساسية، وذلك من خالل خوارزميات بسيطة ومت تضمني شرح بناء اخلوارزمية ضمن التعرف على اللغة، ك

 ذلك عمليا حبيث يتقن املبادئ األساسية هلذه اللغة وأساسيات اخلوارزمياتيتعرف الطالب على كتابة الربامج وتطبيق 
 اثلثا" : خمرجات التعليم :

 ++Cتكوين مفاهيم أساسية عامة عن بيئة  ✓

 تكوين مفاهيم أساسية  عن اخلوارزميات  ✓

 التعرف على أساسيات الربجمة  ✓

 إتقان آلية عمل الربامج من خالل:  ✓

 تسلسل التنفيذ  ✓

 التحكم و احللقات بىن  ✓

 التوابع  ✓

 استخدام بىن املعطيات البسيطة  ✓

 التعرف على استخدام املصفوفات يف حل املسائل الربجمية  ✓

 إتقان مهارات يف الربجمة بشكل عام  ✓

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (  12 -رابعًا

 Subject and املفردات املوضوع  األسبوع 

Keywords  احملاضراتعدد 

1 
  ++Cحملة عامة حول لغة  

  

التعرف على لغة اآللة ولغة اجملمع واللغات  -التعرف على مفردات املقرر 
التعرف على الربجمة   -  .++Cالتعرف على اتريخ لغة   -العالية املستوى.

  .املهيكلة

C++ 
Overview 2 

2 
  اخلوارزميات

 

 طرق التعبري عن اخلوارزمية:  مقدمة عن مفهوم اخلوارزميات.

  . Pseudo-Code)لغة اخلوارزمية (الطريقة النصية      - 

  .flowchart )املخططات التدفقية (الطريقة البيانية     - 

  برامج و متارين عامة.

Algorithms 2 



مقدمة يف الربجمة بلغة  3
C++  

أمثلة و  املساواة و املقارنة.العمليات احلسابية وعمليات  عمليات اإلسناد.
 –احملرفية  –احلقيقية  –متارين بسيطة . بىن املعطيات البسيطة )الصحيحة 

برامج ومتارين   الدخل و اخلرج. التصريح عن املتحوالت . ... (.-البوليانية
  عامة. 

Basic 

Concepts 2 

 ُبىن التحكم  4
 Control Structures 

 Control  برامج ومتارين عامة. .if/elseبنية االختيار  .ifبنية االختيار 

Structures 2 

   البىن التكرارية  5
بنية االختيار املتعدد  .forالبنية  .do\while.البنية Whileالبنية 

switch . .برامج ومتارين عامة  

Repeating 

Structure 2 

 التوابع  6
امللف  ( اللغة : مكتبة التوابع الرايضيةالتعرف على بعض التوابع اجلاهزة يف 

 .stdlib.h )امللف الرأسي ( مكتبة التوابع القياسية   .math.h )الرأسي 
  

Functions 2 

 إكمال يف التوابع  7
امللفات   .Function Prototypesمناذج التوابع  تعريف التوابع .

 Arrays 2 توليد األعداد العشوائية  الرأسية. 

 التعمق يف التوابع   8
املقارنة بني العودية و  .Recursionالعودية  قواعد جماالت الرؤية.

  برامج ومتارين عامة. التكرارية .

Introductio

n to Object 

Oriented 

Programmi

ng 
2 

  Arraysاملصفوفات  9
مصفوفات  التصريح عن املصفوفات .أمثلة عن استخدام املصفوفات .

  الفرز.

General 

exercises in 

programmi

ng 
2 

 ++C املصفوفات املتعددة األبعاد. برامج ومتارين عامة.  املصفوفات احملرفية .  Arraysاملصفوفات  10
Overview 2 

11 
مقدمة يف الربجمة غرضية 

 التوجه 
املقارنة مع الربجمة املهيكلة  –أساسيات الربجمة غرضية التوجه ) املفاهيم  

 Algorithms 2 االرتقاء إىل االغراض(  –

12 
متارين عامة عامة يف 

 الربجمة
 Basic حل متارين متنوعة ومسائل تشمل مجيع مفردات املقرر

Concepts 2 

 االمتحاانت(: خامساً : معايري التقومي ) 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 & How to programming with C++  / Deitel كتاب 1

Deitel /          
  إنكليزي

  إنكليزي / Programming with C++  /Schaum’s كتاب 2

  إنكليزي www.pragsoft.com موقع ويب 3

  إنكليزي www.cprogramming.com موقع ويب 4

  إنكليزي www.C++ LanguageNotes.com موقع ويب 5

http://www.pragsoft.com/
http://www.cprogramming.com/
http://www.knking.com/


___________________________________________________________________________

18 

 

 /للعلوممنشورات الدار العربية   عريب /جيترمجة الدكتور صالح الدو  /  ++Cتربمج بلغة الـ كيف  كتاب 6

 /منشورات الدار العربية للعلوم عريب  / الدليل الكامل    ++C كتاب 7

 



 فصل أول  ( للسنة األوىل1)لغة إنكليزية  توصيف  (6)
1E-611 
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 فصل أول   للسنة األوىل لغة عربية  توصيف  )(7
A-711 

 



 )توصيف قدمي( اثين  فصل   ( للسنة األوىل2توصيف مقرر دارات إلكرتونية ))(8
EC2-121 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 كلية اهلندسة املعلوماتية  القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 كلية اهلندسة املعلوماتية  القسم املكلف ابملقرر:  ( 2دارات إلكرتونية ) اسم املقرر : 

 2018 مفردات املقرر :اتريخ اعتماد  األوىل السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  صادق برود.  منسق املقرر : 

 1 عدد احملاضرات العملية :  1 عدد احملاضرات النظرية : 

 اثنياً : أهداف املقرر : 
 
 

 اثلثا" : خمرجات التعليم :
 

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (  12 -رابعًا
 عدد احملاضرات املفردات املوضوع  األسبوع 

1+2 
الرتانزيستورات ذات األثر  

 احلقلي 

 FET أنواع ترانزيسورات األثر احلقلي -مقدمة 
 JFETبنية و عمل ترانزيسورات األثر احلقلي ذي الوصلة 

 JFETاحنياز الرتانزيستورات  -  MOSFETبنية و عمل ترانزيسورات 
 FETالتحليل البيان ملكربات 

2 

3+4 
الرتانزيستورات ذات األثر  

 احلقلي 

مقارنة بني منحنيات خواص التحويل   -  FETالتأثريات احلرارية يف الرتانزيستورات  
الرتانزيستورات    - أخرى من  األساسية    -  FETأنواع  إمكانية عكس   -القاعدة 

 MOSFETمحاية الدخل يف الرتانزيستورات  -املصرف و املنبع 
 كمقاومة حمكومة ابجلهد  JFETالرتانزيستورات 

2 

الوسائل اإللكرتونية ذات  5+6
 الديناميكية السالبة املقاومة 

ثنائيات    -املقوم السيلكون التحكمي    -مقدمة    -العائلة الثايروستورية     -مقدمة  
التحكمي    -شوكلي   السيلكون  املقوم  ابإلستطاعة    -قدح  القاطع   -التحكم 

 الدايك و الرتايك  -السيلكون التحكمي 
2 

7 
الوسائل اإللكرتونية ذات 

 الديناميكية السالبة املقاومة 
 1 الرتانزيستور وحيد الوصلة املربمج  -الرتانزيستور وحيد الوصلة 

 اإللكرتونيات الضوئية  8+9

خالاي التوصيل    -عناصر اإللكرتونيات الضوئية    -ضوئي    -األثر الكهرا  -مقدمة  
الضوئية    -الضوئي   الضوئية    -الثنائيات  الشمسية    -الرتانزيستورات    -اخلالاي 

 أدوات الربط البصرية  -الثنائي الليزري  -الثنائيات املصدرة للضوء 
 TFT LCD2اإلظهار بواسطة  -اإلظهار بواسطة البلورات املائعة 

2 
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 وحدات التغذية اخلطية  10+11
 التقومي ابستخدام جسر من الثنائيات  -تقومي جهد املنبع الغري اثنت  -مقدمة 

اجلهد   اجلهد    -مضاعفات  زينر    -تنظيم  ثنائي  بواسطة  اجلهد  تنظيم   -تنظيم 
  78XX, 79XXاجلهد بواسطة ابستخدام العائلة 

2 

 مدخل إىل الدارات املتكاملة  12
املتكاملة    -مقدمة   الدارات  املتكاملة    -تطور  الدارات  تصنيع  الدارات    -مراحل 

 املتكاملة للتطبيقات الرقمية 
1 

 
 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م

 كتاب  1
 عبد الرزاق بدوية و ندمي شاهني 
 " أسس اهلندسة االلكرتونية " 

 2004منشورات جامعة دمشق ،  عريب

 كتاب  2
 أمحد احلاج علي و حسني طياوي حببوح

 "  1" الدارات االلكرتونية 
 2005منشورات جامعة البعث ،  عريب

 



 )توصيف قدمي( اثين  فصل    ( للسنة األوىل 2رايضيات )توصيف مقرر  )(9
Mathematics (2) 

M2-122 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 كلية اهلندسة املعلوماتية  القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 اهلندسة املعلوماتية كلية  القسم املكلف ابملقرر:  ( 2رايضيات ) اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : األوىل السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  د. غسان محادة منسق املقرر : 

 1 عدد احملاضرات العملية :  1 عدد احملاضرات النظرية : 

 اثنياً : أهداف املقرر : 
 
 

 اثلثا" : خمرجات التعليم :

 
ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (  12 -رابعًا

 Subject and املفردات املوضوع  األسبوع 

Keywords عدد احملاضرات 

 هناايت التوابع  1+2+3

 هناية اتبع  –تعريف التابع  -
 النهاية من اليمني والنهاية من اليسار لتابع -
 تعريف )عينة( لنهاية اتبع  -

 عند الالهناية هناية اتبع  -

 حاالت عدم التعيني   -

 النظرايت األساسية حول هناايت التوابع  -

 التابع احملدود ابلقرب من نقطة -

 التوابع الالمتناهية يف الكرب والالمتناهية يف الصغر  -

Limits of 

functions 
 )ن+ع(6

 التوابع املستمرة  4+5

 استمرار اتبع يف نقطة -
 واالستمرار من اليساراالستمرار من اليمني  -
 العمليات على التوابع املستمرة  -

 مفهوم التابع العكسي  -

 التوابع القطعية  -

Continuous 

function 
 )ن+ع(4
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 احلساب التفاضلي  6+7+8

 تعريف املشتق  -
 املشتق من اليمني واملشتق من اليسار  -
 العالقة بني قابلية االشتقاق واالستمرار -

 القابلة لالشتقاق العمليات على التوابع  -

 اشتقاق التوابع املركبة  -

 تعريف التفاضل –التوابع القابلة للمفاضلة  -

 تعريف التابع القابل للتفاضل يف نقطة  -

 تعريف تفاضل اتبع   -

 خواص التفاضل  -

 تفاضل التابع املركب  -

Differential 

calculation 
 )ن+ع(6

 السالسل التابعية  9+10

 ماكلوران ( السالسل التابعية ) اتيلور و  -

سالسل فورييه ) نشر اتبع يف سلسلة فورييه يف احلالة اخلاصة   -
 و العامة 

 حتويل فورييه -نشر فورييه للتوابع الزوجية و الفردية ( -

Functional 

series 
 )ن+ع(4

 الدوال لعدة متحوالت  11+12

 املشتقات اجلزئية -تعاريف أساسية -
وتطبيقاهتا )تعريف وخواص التكامالت الثنائية والثالثية  -

-حساب التكامالت الثنائية والثالثية-التكامل الثنائي الثالثي
 تغيري املتحوالت( 

التكامالت السطحية من النوعني األول والثان وعالقة  -
 اوسرتوغرادسكي.-غوص

Multivariat

e functions 
 )ن+ع(4

 
 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  التقومي نوع  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 

 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 .2004جامعة البعث -احلمودد.منجد  عريب ( 1الرايضيات ) كتاب  1
 .2002جامعة البعث -د. منجد احلمود عريب (  2التحليل ) كتاب  2

 ترمجة خنبة من املختصني. -موراي شبيحل عريب الرايضيات املتقدمة للمهندسني والعلميني  كتاب 3

 ترمجة خنبة من املختصني. -سيمر ليبشيتز عريب اجلرب اخلطي كتاب 4
 ترمجة خنبة من املختصني -فرانك ايرز عريب املصفوفات كتاب 5
 ترمجة خنبة من املختصني.–موراي شبيحل  عريب الدوال املركبة    كتاب 6

جامعة البعث -د. صفوان عويرة-د. منجد احلمود عريب (  1الرايضيات ) كتاب 7
1999. 



 .2004جامعة البعث –د. صفوان عويرة  عريب (  3الرايضيات ) كتاب 8
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 اثين فصل   ( للسنة األوىل1توصيف مقرر حتليل عددي ))(10
Numerical Analysis(1) 

MA1-123 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 كلية اهلندسة املعلوماتية  القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 كلية اهلندسة املعلوماتية  املكلف ابملقرر: القسم  ( 1حتليل عددي ) اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : األوىل السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  أليدا إسرب  د. منسق املقرر : 

 1 عدد احملاضرات العملية :  1 عدد احملاضرات النظرية : 

 اثنياً : أهداف املقرر : 
  املختلفة   العلمية  اجملاالت  مجيع  يف  حتليليا  حلها  يتعذر  اليت  املسائل  تلك  أو  املعقدة  املسائل  مجيع  حلل  عددية  طرائق  تطوير  إىل  املقرر  يهدف

 الربجمة   لغات  إبحدى  حاسوبيا  وتطبيقها  خبوارزميات  املذكورة  الطرائق  توصيف  ث (  االقتصادية  اهلندسية،  الفلك،  امليكانيك،  الفيزايء،  الكيمياء،)
 . أخطاؤها وحساب املخلفة،  للمسائل العددية احللول إلخراج

 : التعليم خمرجات" : اثلثا
 .العددية األنظمة بني التحويل قواعد معرفة ✓
 . حساهبا وطرائق األخطاء قواعد معرفة ✓
 . وخوارزمياهتا حدود بكثريات الدوال لتقريب عددية طرائق ✓
 . وخوارزمياهتا غري املعادالت ومجل املعادالت حلل عددية طرائق ✓
 . وخوارزمياهتا  العددية والتفاضالت  التكامالت حساب طرائق ✓
 . وخوارزمياهتا العادية التفاضلية املعادالت حلل عددية طرائق ✓

 ( :   اسبوع 12 - واحد دراسي فصل)  وتوزيعه املقرر حمتوى" : رابعا 

 احملاضرات عدد  املفردات املوضوع  األسبوع 

 The basic concepts in  العددي للتحليل االساسية املفاهيم مقدمة  1

numerical analysis 2 

 العد  أنظمة 2

 الست و الثمانية ، الثنائية ، العشرية العد أنظمة
 . عشرية

 احلسابية والعمليات العد أنظمة بني فيما التحويل طرق
 عليها 

Decimal numeral 

system , binary System 

, octal, hexadecimal. 

converting between 

numeral systems and 

calculations. 

2 

 األخطاء  3
 التدوير أخطاء-أنواعها– مصادرها-األخطاء

 احلسابية  العمليات يف األخطاء حساب

Errors: resources, 

types, rotation errors. 
Calculating of errors in 

Calculations 
2 

 احلدود  كثريات  استيفاء-الفروق جداول احلدود كثريات 4
Tables of differences- 

Completion of 

Polynomials. 
2 

 Completion by الغرانج حدود بكثريات االستيفاء االستيفاء  5

Lagrange Polynomials. 2 



 Completion by Newton نيوتن  حدود بكثريات االستيفاء

Polynomials. 

 الدوال  تقريب 6

  احلالة يف الصغرى املربعات بطريقة الدوال تقريب
 املنفصلة 

  احلالة يف الصغرى املربعات بطريقة الدوال تقريب
 املستمرة 

Function 

Approximation by 

Least Square Method 

in separated state. 
Function 

Approximation by 

Least Square Method 

in continuous  state. 

2 

 نيوتن حدود كثرية  ابستخدام التفاضلي احلساب العددي التفاضل 7
 ( األوىل نيوتن)  غريغوري

 
2 

8 
 حلل العددية الطرائق

 اخلطية  النظم
  - غوص  طريقة - جاكويب طريقة  - غوص طريقة
 سيدل 

 
2 

9 
  املعادالت مجلة حل

 خطية  الغري
  رافسون  نيوتن طريقة

2 

 العددي التكامل 10
 العددي  التكامل حلساب املستطيالت طريقة
 العددي  التكامل حلساب املنحرفات أشباه طريقة

 العددي التكامل حلساب سيمبسون  طريقة

 
2 

 m  2 املرتبة من اتيلور منشور طريقة  - أولر طريقة التوابع  نشر 11

 كوات  رانج طرق 12
 الثانية  املرتبة من كوات-رانج طريقة

 الرابعة  املرتبة من كوات-رانج طريقة
 

2 

 (: االمتحاانت)  التقومي  معايري": خامسا
 مالحظات النسبة  التقومي  نوع م
 %( 20) مذاكرتني%( + 10)  ووظائف مشاركة %30 عملي امتحان  1

 الفصل  هناية يف االمتحان  جيرى %70 نظري امتحان  2
 : املراجع  قائمة": سادسا

 (author, edition, publisher)املصدر املرجع  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة م
 Fundamental Numerical  كتاب 1

Methods and Data Analysis 
 George W. Collins, II 2003 إنكليزي

2 
  كتاب

Numerical Analysis and 

Optimization An introduction 

to mathematical modelling 

and numerical simulation 

 Oxford University, Press,2007 إنكليزي

 Applied Numerical كتاب 3

Methods Using Matlab إنكليزي WILEY-INTERSCIENCE,2005 
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 اثين فصل    للسنة األوىل  (2)توصيف مقرر مبادئ عمل احلواسيب  )(11
Computer Principles (2) 

CP2-124 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 احلاسوبية  هندسة الشبكات والنظم القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  املعهد : الكلية أو 

 احلاسوبية  هندسة الشبكات والنظم القسم املكلف ابملقرر:  ( 2)مبادئ عمل احلواسيب اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : األوىل السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  ماهر عباس د.  منسق املقرر : 

 2 عدد احملاضرات العملية :  1 عدد احملاضرات النظرية : 
 اثنياً : أهداف املقرر : 

نظم التشغيل , لغات ومبادئ عمل    فتعاري حيتوي املقرر على  واملفاهيم املرتبطة به.    هدف املقرر إىل تعريف طالب السنة األوىل ابحلاسوبي
يتعامل معها الطالب الربجمة, أساسيات الشبكات, االنرتنت, أساسيات ادارة قواعد املعطيات, أساسيات نظم املعلومات وأمن املعلومات. هذه املفاهيم  

 . وحيتاجها يف الكلية وحياته املهنية
 اثلثا" : خمرجات التعليم :

 تكوين نظرة عامة عن نظم التشغيل  ✓

 مبدأ عمل بروتوكوالت الشبكاتفهم  ✓

 استخدام االنرتنت بشكل فعال ✓

 إنشاء قواعد معطيات  ✓

 أمهية أمن املعلومات ✓

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (  12 -رابعًا
 املوضوع 

subject 
 املفردات

Syllabus  

نننن ننننننن 
ننننن 

 ننننننن

A Top-Level View of 

Computer system 

 نننننن ننننننن •

 ننننن ننننننن •

 نننن نننننننن •

 نننن نننننننن •

 

• Computer 

Components,   

• Computer 

Function , 

• instruction format , 

• instruction cycle, 

 

ننننننننن 

interrupts 

 

 ننننن ننننننننن •

نننننن نننننن نن  •

نننننننن نن 

 ننننننن ننننننن

ننننننننن ننننن  •

 ننننن نننننننن

ننننننننن  •

 نننننننن

• Classes of Interrupts 
, 

• Program Flow of 

Control without and 

with Interrupts,  

• interrupts and the 

instruction cycle 

• Multiple interrupts  

 



ننن ننننننن      
 نننننن

Interconnection Structures 

ننننن نننننننن  •

نن  ننننن نننننن ننن 

نننن نننننننن 

نننننننن ., ننننننن 

نننننننن ن ننننن 

 ننن /ننن

 نننن نننننن •

ننننن ننننننن  •

 نننننننن

ننننن ننننن  •

 نننننن

 

• major forms of 

input and output 

for CPU ,Main 
memory and I/O 
units 

• Bus Structure, 

• Multiple-Bus 

Hierarchies 

 

ننننننن  
ننننننننن :   

ننننننن 
 نننننننن

INSTRUCTION SETS: 

CHARACTERISTICS AND 

FUNCTIONS 

 

ننننن نننننن  •

 ننننن

 ننننن نننننننن •

 ننننن نننننننن •

 ننن نننننننن •

 ننننن نننننننن •

 ننننن ننننننننن  •

 ننننن نننننننن •

• Elements of a 

Machine 

Instruction 

• Instruction 

Representation 

• Instruction Types 

• Number of 

Addresses 

• Instruction Set 

Design 

• Types of Operands  

• Types of 

Operations 

 

ننننن 
 ننننننن

ADDRESSING MODES  

 

 ننننننن ننننننن •

 ننننننن نننننننن •

ننننننن ننن  •

 نننننننن

 ننننننن نننننن •

ننننننن ننن  •

 نننننننن نننننن

 ننننننن نننننننن •

 ننننن نننننن •

 

• Immediate 

Addressing 

• Direct Addressing 

• Indirect 

Addressing 

• Register 

Addressing 

• Register Indirect 

Addressing 

• Displacement 

Addressing 

• Stack Addressing 

نننن نننن ننن 
نننن ننننن 

 ننننننن

Computer Memory System 

Overview 

ننننن نننن ننننن  •

 ننننننن

 ننننن ننننننن •

 ننننن ننننن ننننن •

 

• Characteristics of 

Memory Systems 

• The Memory 

Hierarchy 

• Cache Memory 

Principles 

 

ننننننن 
 نننننننن

EXTERNAL MEMORY 

 

 ننننن ننننن •

نننن ننننننن  •

نننننننن 

 ننننننننننن

ننننن نننننننن  •

 نننننننن

ننننننن  •

 نننننننننن

 RAIDنننن ننننننن  •

 

• Magnetic Disk 

• Magnetic Read 

and Write 

Mechanisms 

• Data Organization 

and Formatting 

• Physical 

Characteristics 

• RAID 
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نننن ننننن ننن 
 نننن ننننننن

Operating System Overview 

نننننن ننننن  •

 نننن ننننننن

ننننن نننن  •

 ننننننن

 ننننننن •
 

 

• Operating System 

Objectives and 

Functions 

• Types of 

Operating Systems 

• Scheduling 

 
 

 
 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 

 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20مذاكرتني )%( + 10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م

 إنكليزي Introduction to computers كتاب  1
P. Norton, 2006, 

McGraw-Hill 

Technology education 

  إنكليزي http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_science موقع ويب  2

 ,David Reed, 2004 إنكليزي A Balanced Introduction to Computer Science كتاب 3

Prentice Hall 

 

http://www.dave-reed.com/
http://www.prenticehall.com/


 اثين فصل    ( للسنة األوىل2توصيف مقرر الربجمة ))(12
Programming(2) 

Pr2-125 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات املكلف ابملقرر: القسم  (2الربجمة ) اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : األوىل السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  د. حمسن حسني  منسق املقرر : 

 1 عدد احملاضرات العملية :  2 عدد احملاضرات النظرية : 
 اثنياً : أهداف املقرر : 

املتقدم  وذلك من خالل التعامل مع امللفات وختزين    ++Cاألوىل ابلربجمة ابستخدام لغة الربجمة     طالب السنة  تعميق مفاهيمهدف املقرر إىل  ي
ة التوجه اىل الربجمة غرضي  لاملعطيات الدائم واستخدام املؤشرات والبىن غري البسيطة من املعطيات، ث يوظف ذلك وما أخذه يف الفصل األول لالنتقا

د اإلشكال، حبيث  واستخدام الصفوف. يتعمق يف الربجمة غرضية التوجه ليوسع مفاهيمه يف التحميل الزائد وجتريد املعطيات والوراثة والتوابع الظاهرية وتع
 .++Cيتمكن الطالب يف هناية املقرر من االحرتاف يف الربجمة غرضية التوجه ابستخدام 

 التعليم :اثلثا" : خمرجات 
 التمكن من التعامل مع امللفات التسلسلية والعشوائية  ✓

 استخدام املؤشرات يف التحكم والتعامل مع الصفوف جتريد املعطيات ✓

 إتقان الوراثة والتعامل مع التوابع الظاهرية والتحميل الزائد  ✓

 حل مسائل برجمية احرتافية أبدوات متقدمة ✓

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (  12 -رابعًا
 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 

حل أسئلة والتعرف على 
السجالت املقرر 

Struck 

حل أسئلة الفصل األول ومراجعة عامة ابإلضافة اىل 
مقدمة عن مفهوم التعرف على مفردات املقرر . 

السجالت وطرق استخدامها. تعريف السجالت. 
 الوصول إىل حقول السجالت و التعامل معها 

Introduction : struck and 

their usage, access to field 

of struck and deal with it.  

 
2 

 Pointers املؤشرات 2

العمليات احلسابية على املؤشرات. العالقة بني 
املؤشرات و املصفوفات. احلجز والتحرير الديناميكي  

.  Deleteو   Newللذاكرة ابستخدام العمليتني 
بعض بىن املعطيات املستخدمة ملفهوم املؤشرات .  
القوائم املرتابطة . السالسل املزدوجة. املصفوفات 

 املثقوبة )اجلوفاء(. 

Calculation at pointers, 

relation between pointers 

and arrays, Dynamic 

reservation and release for 

memory by New and 

Delete, some data 

structure used for pointers, 

linked list, Double strings, 

Bare arrays. 

2 

3 
التعامل مع  

 (Files)امللفات

 

مقدمة عن مفهوم امللفات والبنية اهلرمية للمعطيات.  
امللفات وجماري الدخل و اخلرج. إنشاء امللفات 

التسلسلية. قراءة املعطيات من امللفات التسلسلية.  
تعديل حمتوى امللفات التسلسلية. ملف الوصول 

Introduction about  files 

and Hierarchical structure. 

Files and in/out streams, 

create serial files , read / 

edit serial files , random 

access file, create random 

2 
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 .access file العشوائي. إنشاء ملف وصول عشوائي.  
 

 

4 
متابعة يف التعامل مع  

 (Files)امللفات

وصول ملف الوصول العشوائي.  إنشاء ملف 
عشوائي. كتابة املعطيات عشوائياً من ملف وصول  

قراءة املعطيات تسلسلياً من ملف وصول   عشوائي.
عشوائي. مثال: برانمج للتعامل مع سجالت  

 الطالب.

random access file, create 

random access file, 
randomly writing/reading 

data from random access 

file 

2 

5 
 الربجمة غرضية التوجه 
Object Oriented 

Programming 

 

.  Objectsاألغراض و الصفوف : مفهوم األغراض  
تعريف صف وجمال . Classesمفهوم الصفوف 

. الفصل بني رؤيته وكيفية الوصول إىل أعضائه
الواجهات والنصوص الربجمية . التحكم ابلوصول إىل 

من  . إعطاء قيم ابتدائية ألغراض صف األعضاء
. استخدام  Constructors خالل التوابع البناءة 

 الوسطاء االفرتاضية مع التوابع البناءة. 

Objects and Classes.  
Separation between class 

and interfaces. 
2 

6 

متابعة يف الربجمة غرضية 
 Object التوجه

Oriented 

Programming : 

. مىت جيب  Destructorsاستخدام املدمرات 
استدعاء التوابع املدمرة والتوابع البناءة. استخدام  

والتوابع  Data Memberاملعطيات األعضاء
. األغراض الساكنة والتوابع Methodاألعضاء 

الرتكيب :   األعضاء الساكنة واألعضاء الساكنة .
 تعريف الصفوف على أهنا أعضاء لصفوف أخرى .

م  التوابع األصدقاء و الصفوف األصدقاء. استخدا
 .Thisاملؤشر 

Destructors, 
Data Member 
Methods 
Static Objects. 
Using This Pointer. 

2 

7 
التحميل الزائد للمعطيات 

Operator 

Overloading 

أساسيات التحميل الزائد للعمليات. قيود تطبيق 
التحميل الزائد للعمليات . التحميل الزائد لعملييت  

التحميل الزائد للعملية   جماري الدخل و اخلرج.
  األحادية و العملية الثنائية.

Basics of Overloading 2 

8 
 Inheritanceالوراثة 

 

الصفوف األساسية و الصفوف املشتقة. األعضاء  
. إعادة تعريف Protected Memberاحملمية 

 أعضاء صف أساسي ضمن صف مشتق .

Main classes  
Derivative classes 

Protected Member 
2 

متابعة يف الوراثة   9
Inheritance 

الصفوف األساسية العامة و احملمية واخلاصة. 
استخدام التوابع البناءة و املدمرة ضمن الصفوف  

 املشتقة. توضيح الفرق بني الوراثة و الرتكيب.

Main, Private, Protected 

classes 
The difference between 

Combination and 

Inheritance  
2 

10 
التوابع الظاهرية و 
 متعددات األشكال 

التوابع الظاهرية. الصفوف األساسية اجملردة و  
 Virtual Functions and الصفوف اجملسدة. 

Polymorphism 

Apparent functions 
Virtual Functions and 

Polymorphism 
2 



11 
متابعة يف التوابع الظاهرية 

 و متعددات األشكال 
متعددات األشكال. الصفوف اجلديدة و الربط  

 الديناميكي . التوابع املدمرة الظاهرية. 
Polymorphism 

Apparent Destructor 
Functions 

2 

 Examples  2 حل متارين متنوعة ومسائل تشمل مجيع مفردات املقرر متارين عامة يف الربجمة  12
 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 

 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 & How to programming with C++  / Deitel كتاب 1

Deitel /          
  إنكليزي

  إنكليزي / Programming with C++  /Schaum’s كتاب 2

  إنكليزي www.cprogramming.com موقع ويب 3

  إنكليزي www.C++ LanguageNotes.com موقع ويب 4

 /منشورات الدار العربية للعلوم  عريب /جي ترمجة الدكتور صالح الدوه /  ++Cتربمج بلغة  كيف  كتاب 5

 /منشورات الدار العربية للعلوم عريب  / الدليل الكامل    ++C كتاب 6

   

http://www.cprogramming.com/
http://www.knking.com/
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 اثين فصل   ( للسنة األوىل2)لغة إنكليزية  توصيف  )(13
E2-261 

 



 اثينفصل   للسنة األوىل مقرر الثقافة  توصيف )(14
Th-271 
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 توصيف مقررات
 السنة الثانية

      



 فصل أول  للسنة الثانية  (2التحليل العددي )توصيف مقرر  )(15
Numerical Analysis (2)  

MA2-211 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 كلية اهلندسة املعلوماتية  القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 كلية اهلندسة املعلوماتية  القسم املكلف ابملقرر:  ( 2التحليل العددي ) اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الثانية  السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  حممد شادي احلكيمد.  منسق املقرر : 

 1 عدد احملاضرات العملية :  1 عدد احملاضرات النظرية : 
 اثنياً : أهداف املقرر : 

 يهدف هذا املقرر إىل توصيف الطرائق العددية املستخدمة للحساب التفاضلي, الطرائق العددية حلساب التكامالت احملددة, الطرائق العددية
 إلجياد حلول للمعادالت التفاضلية, و الطرائق العددية التكرارية إلجياد جذور كثريات احلدود.

 اثلثا" : خمرجات التعليم :
 إمكانية استخدام الطرائق العددية إلجياد قيم تقريبية للمشتقات من مراتب خمتلفة.  ✓

 ددة. امكانية استخدام الطرائق العددية إلجياد قيم تقريبية للتكامالت احمل ✓

 إمكانية استخدام الطرائق العددية إلجياد حلول املعادالت التفاضلية.   ✓

 إمكانية استخدام الطرائق العددية إلجياد حلول كثريات احلدود. ✓

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (  12 -رابعًا
 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

 تذكرة -الطرائق العددية لالستيفاء الداخلي  مقدمة  1
Reminder of 
Numerical Methods 
for Interpolation. 

1 

2 
الطرائق العددية للحساب  

 التفاضلي  
 غريغوري حلساب املشتقات   –طريقة نيوتن 

Greg Newton’s 
Method for Derivation 
Calculation. 

1 

3 
الطرائق العددية للحساب  

 التفاضلي 
 طريقة األمثال غري املعينة حلساب املشتقات  

Indeterminate Forms 
Method for Derivation 
Calculation. 

1 

4 
الطرائق العددية للحساب  

-Method of Rectangles طريقة أشباه املنحرفات –طريقة املستطيالت  التكاملي 
Method of Trapezoids 1 

5 
للحساب  الطرائق العددية 

 التكاملي 
طريقة سيمبسون للحساب التكاملي و حساب اخلطأ 

 املرتكب

Simpson’s Method for 
Integration Calculation 
and Committed-Error 
Calculation. 

1 

6 
الطرائق العددية للحساب  

 التكاملي 
 طريقة األمثال غري املعينة للحساب التكاملي

Indeterminate Forms 
Method for Integration 

Calculation. 
1 

 طريقة منشور اتيلور حلل املعادالت التفاضلية احللول العددية   7
Reminder of 
Numerical Methods 

1 
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 .for Interpolation للمعادالت التفاضلية 

8 
احللول العددية  

 املعادالت التفاضلية من املرتبة األوىل طريقة أولر حلل  للمعادالت التفاضلية 
Greg Newton’s 
Method for Derivation 
Calculation. 

1 

9 
احللول العددية  

 طريقة أولر املعدلة حلل املعادالت التفاضلية  للمعادالت التفاضلية 
Indeterminate Forms 
Method for Derivation 
Calculation. 

1 

10 
احللول العددية  

 للمعادالت التفاضلية 
-Method of Rectangles طريقة رانج كوات حلل املعادالت التفاضلية 

Method of Trapezoids 1 

11 
احللول العددية  

 للمعادالت التفاضلية 
 طريقة بيكارد حلل املعادالت التفاضلية 

Simpson’s Method for 
Integration Calculation 
and Committed-Error 
Calculation. 

1 

 طريقة ابيرستوف التكرارية إلجياد جذور كثريات احلدود  جذور كثريات احلدود  12
Indeterminate Forms 
Method for Integration 

Calculation. 
1 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 د. دعد احلسين, كلية العلوم, جامعة دمشق العربية  مبادئ التحليل العددي كتاب  1

 



 فصل أول   ( للسنة األوىل 3)لغة إنكليزية  مقرر  توصيف  )(16
E3-212 
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 فصل أول للسنة الثانية   الدارات املنطقيةتوصيف مقرر  )(17
Logical Circuits  

BC-213 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 املعلوماتية كلية اهلندسة  القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 كلية اهلندسة املعلوماتية  القسم املكلف ابملقرر:  الدارات املنطقية  اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الثانية  السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  د. سهيل احلمود  منسق املقرر : 

 1 احملاضرات العملية : عدد  1 عدد احملاضرات النظرية : 
 اثنياً : أهداف املقرر : 

ابلبواابت   تعرض يف هذا املقرر عدة مواضيع أساسيةيف التصميم الرقمي   واجلرب البوليان , وخمتلف أنظمة العد والعمليات احلسابية فيها   مروراً 
  , وصوالً إىل حتليل وتصميم الدارات التتابعية  املتزامنة والالمتزامنة. والدارت املنطقية وطرق حتقيقها واختصارها , و أساسيات  تصميم املنطق الرتكييب 

 
 اثلثا" : خمرجات التعليم :

 تصميم و تنفيذ الدارات املنطقية الرتكيبية و التتابعية  ✓

االلكرتونية القابلة للربجمة و اليت إعطاء الطالب املعلومات األساسية اليت تعترب مقدمة لفهم املعاجلات الصغرية و بنيان احلواسيب و الدارات  ✓
 سيأخذها الطالب يف مواد الحقة. 

 

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (  12 -رابعًا
  Syllabus املفردات املوضوع 

المفاهيم العامة للتصميم  
 الرقمي 

ASPECTS OF 

DIGITAL DESIGN 

التماثلية  ,  مزااي األنظمة الرقمية واألنظمة 
األنظمة الرقمية وخصائصها االلكرتونية والربجمية 
, وتعريفاً سريعاً ابلدارات املتكاملة والنظم القابلة 

 مستوايت التصميم الرقمي  للربجمة .

Digital and analogue systems, digital design 

characteristics,an overview of integrated circuits 

and  Programmable Logic Devices(PLD), 

Digital –Design Levels 

 أنظمة العد

 Number systems 

،  أنظمة العد والرتميز , , متثيل األعداد  
 العمليات احلسابية يف النظام الثنائي  

Number system and codesNumbers Representation, 

 arithmetic in binary system , 

 الرقمية األنظمة 
Digital circuits 

جرب بول, تعريف املتحوالت والتوابع املنطقية ,  
البوابة املنطقية والتوابع املنطقية األساسية , حتقيق 

 CMOSتقنية –التوابع املنطقية األساسية 

Boolean algebra overview, logic variables and 

functions,logic gates, basic logic functions 

implementation ,CMOS technology  

 

 

 

 المنطق التركيبي 

Combinational logic 

التمثيل القياسي للتوابع املنطقية , طرق اختصار 
التوابع غري التوابع املنطقية,  خمططات كارنوف ,

 . املعرفة متاماً 

Standard representation of logic functions 

Minimization of Boolean Functions(Karnaugh 

Maps-)Incompletely Specified Functions 



 الشهيرة تركيبيةالدارات ال
Famous-

Combinational-

Circuits 

الناخب طرق حتقيق التوابع املنطقية ابستخدام  
النواخب, مفككات الرتميز وتطبيقاهتا ,املرمزات  

اجلامع  -اجلامع الكامل  وأنواعها, املوزع , 
ودارات اجلمع الكامل ذو املنقول املستبق 

السريعة يف النظام الثنائي ودارة اجلمع يف نظام  
BCD  .ودارات املقارنة احلسابية 

Multiplexer ,logic function implementation using 

multiplexers Decoders and its applications , 

Encoders,  Demultiplexer, FA, look ahead FA  
,BCD FA, arithmetic comparison circuits  

القالبات والسجالت  
 والعدادات 

Flip- Flops , 

Registers , and 

Counters 

,   R-Sخالاي التخزين , القالب األساسي 
,العدادات وأنواعها وطرق  Dو J-KوTقالابت 

الناقل واملعاجل :بنائها .  مثالني تصميمني  
 البسيط 

Memory cell,RS flip- flop,J-K, T, and D flip- flops, 

synchronization , counters , counters types , 

counter design ,bus design , simple processor 

design 

 المتزامنة  الدارات التتابعية

Synchronous 

Sequential Circuits 

الدارات التتابعية املتزامنة كدارت أو آلة منتهية 
, منوذج مور ومنوذج ميللي  ,   FSMاحلاالت 

غري املعرفة متاماً , حتليل الدارات  FSMدارات 
 التتابعية املتزامنة . 

Synchronous Sequential Circuits as FSM, circuit 

design via Melly model  circuit design via Moore 

model ,the problem of encoding the  state 

table,incompletely defined FSM, Synchronous 

Sequential Circuits nalyze  

 الدارات المتكاملة القياسية

Standard IC (chips) 

and Programmable 

Devices 

. مدخل إىل األجهزة املنطقية القابلة للربجمة 
PLD ,  PLAs , PAL , CPLDs  , 

FPGA   . 

Introduction to programmable logic devices(PLD ), 

PLAs , PAL , CPLDs  , FPGA 

 
 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 

 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م

 عريب الدارات املنطقية   كتاب 1

سنة اثنية  -د.ماهر عباس, الدارات املنطقية  
-2005منشورات جامعة البعث  -معلوماتية

2006 
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 فصل أول  توصيف مقرر برجمة الويب للسنة الثانية)(18
Web Programming  

WP-214 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم املكلف ابملقرر:  برجمة الويب  اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الثانية  السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  حممد ربيع شاهني د.  منسق املقرر : 

 2 عدد احملاضرات العملية :  1 عدد احملاضرات النظرية : 
 اثنياً : أهداف املقرر : 

 التعرف على املفاهيم األساسية لالنرتنت  ✓

 اكتساب املهارات األساسية املتعلقة بربجمة الوب ✓

 ، وغريها javascript ،CSSدراسة أهم التقنيات الالزمة لبناء مواقع الوب مثل  ✓

 يف بناء املواقع  Phpو MySQLاستخدام  ✓

 اثلثا" : خمرجات التعليم :
 بناء مواقع وب ساكنة وتفاعلية  ✓

 يف يناء مواقع الوب  Phpاستخدام لغة  ✓

 MySQLربط موقع الوب بقاعدة بياانت  ✓

ًً : حمتوى املقرر و   :  اسبوع (  12 -توزيعه ) فصل دراسي واحد رابعًا
 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 
 االنرتنت

The Internet 
مقدمة عن االنرتنت، الربوتوكول، العناوين، املخدمات، 

 املستعرضات، ... 

 Introduction to 

Internet,Protocol,Addr

esses,Servers, 

Browsers 
1 

2+3 

مبادئ وأسس لغة  
 النصوص التشعبية 

Principles and 

Fundamentals of 

Hypertext Markup 

Language  

، مفاهيم وتعليمات أساسية لبناء  HTMLمقدمة حول 
اجلداول، صفحة وب، االرتباطات التشعبية، القوائم، 

 اإلطارات، النماذج، تضمني الوسائط املتعددة. 

 Introduction to 

HTML, Concepts and 

Basic Instructions of 

Building  Web Pages, 

Hyperlinks, Lists 

,Tables, Forms and 

Including Multi-

Media. 

2 

4 

مبادئ وأسس تقانة  
CSS 

Principles and 

Fundamentals of 

CSS Technique  

  التنميط خواص ،CSS لتعليمات القواعدية الصيغة
  املستخدمة التنميط خواص الصفحات، خللفية املستخدمة

  للخط، املستخدمة التنميط خواص النصوص، لتنسيق
  التنميط خواص ،CSS links   التشعيب الربط تنميط

 .إلطاراتوا للجداول التنميط خواص للقوائم،

 Formal Rules of CSS 

Instructions, Notation 

Attributes used for 

Background of Pages. 
1 



5 
القواعد األساسية لـ 

JavaScript 
Basic Rules of 

JavaScript 

، javascript، البنية الربجمية ابستخدام اللغات اخلطاطية 
 املتحوالت، الدوال

Linear Programming 

Languages, 

Programming 

Structure using 

JavaScript, Variables 

and Functions 

1 

6 
 JavaScriptاستخدام 

 مع النماذج 

Using JavaScript 

with Forms 

 Forms, Events and  النماذج، األحداث، األغراض 

Objects 1 

 Javaبرميجات  7

Java Software 
 Information about  التعرف على كيفية استخدام برميجات جافا 

Using Java Software 1 

 Phpلغة  8+9

PHP Language 

التعرف على الفرق بني اللغات من جانب الزبون واملخدم، 
، املتحوالت، الدوال، معاجلة النماذج،  phpمقدمة إىل لغة 

 أنواع إرسال البياانت 

 The difference 

between Client-side 

and Server-side 

Languages 
2 

10 
 MySQLالتعرف على 

Introduction to 

MySQL 

مفاهيم أساسية حول قواعد البياانت، بناء قاعدة بياانت 
، والتعرف على التعليمات األساسية  MySQLابستخدام 

 إلجراء االستعالمات 

 Fundamental 

Concepts about Data 

Bases, Building Data-

Bases via MySQL, 

Basic Instructions for 

Executing Quries  

1 

11 
 Phpو MySQLربط 

Linking PHP with 

MySQL 

 امللفات، والتعامل مع MySQLو Phpدوال الربط بني 
 Linking Functions 

between PHP and 

MySQL and Dealing 

with Files. 
1 

12 
 XMLمقدمة إىل 

Introduction to 

XML 

 ومفاهيم أساسية هلذه التقنية  XMLمدخل حول 
 Fundamental 

Concepts of XML 

Technique 
1 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 Pearson Education االنكليزية  Programming the World Wide Web كتاب  1

 دار شعاع  العربية  تصميم مواقع الوب دليل املطور  كتاب   2
 دار شعاع  العربية  Phpمرجع شامل يف برجمة  كتاب  3

 دار شعاع  العربية  جافا سكريبت  كتاب  4

 دار شعاع  العربية  HTML, XMLاملرجع السريع يف  كتاب  5
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 فصل أول   ( للسنة الثانية 1اخلوارزميات وبىن املعطيات ) توصيف مقرر  )(19
Algorithms and Data Structures (1)  

Al1-215 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم املكلف ابملقرر:  ( 1اخلوارزميات و بىن املعطيات ) اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الثانية  السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  صاحل د. انصر أبو منسق املقرر : 

 1 العملية : عدد احملاضرات  2 عدد احملاضرات النظرية : 
 اثنياً : أهداف املقرر : 

 تعلم الطالب تصميم  اخلوارزميات ملسائل معقدة ابستخدام بىن املعطيات املتقدمة  ✓

 متكني الطالب من تصميم اخلوارزميات الضخمة ابستخدام تقنيات تصميم اخلوارزميات أبقل زمن تنفيذ  ✓

 متكني الطالب من تصميم اخلوارزميات األمثلة  ✓

 جات التعليم :اثلثا" : خمر 
 يستطيع الطالب تصميم  اخلوارزميات ملسائل معقدة ابستخدام بىن املعطيات املتقدمة  ✓

 يتمكن الطالب من تصميم اخلوارزميات الضخمة ابستخدام تقنيات تصميم اخلوارزميات أبقل زمن تنفيذ  ✓

 يتمكن الطالب من تصميم اخلوارزميات األمثلة  ✓

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (  12 -رابعًا
 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

 مقدمة يف اخلوارزميات  1
حدودايت   –مقارنة اخلوارزميات  –توصيف و حتليل اخلوارزميات 

 التقارب

 Syllabus and 

Algorithms 

Analysis- 

Comparison  of 

Algorithms-

Convergence of 

Polynomials 

2 

 اجملاميع و العودية  2
حل العالقات العودية )طريقة  -خواص اجملاميع و أنواعها

 الطريقة الرئيسية( -الطريقة التكرارية-التعويض 

 Characteristics 

of Sums and its 

Types-Solving 

the Recursive 

Relations(Substit

ution –Iteration 

and the Primary 

Method)  

2 



 اخلوارزميات العودية  3
أمثلة –مفهوم  اخلوارزميات العودية و أنواعها و انتهاء تنفيذها 

 حتويل اخلوارزميات العودية إىل خوارزميات تكرارية  –لربامج عودية

 Concept of 

Recursive 

Algorithms ,its 

Types and 

Execution Time-

Examples of 

Recursive 

Programs, 

Conversion of 

Recursive 

Algorithms to 

Iterative 

Algorithms  

2 

 اخلوارزميات الرتاجعية  4
-مسألة الوزراء الثمانية-مسألة جولة احلصان -الرتاجعيةمفهوم 

 مسألة املتاهة 

 Concept of 

Backtracking- 

The Problem of 

Knightstour,8-

Queen Problem 

and Maze 

Problem. 

2 

القوائم املرتابطة   -القوائم األحادية الرتابط و العمليات عليها القوائم املرتابطة 5
 القوائم مضاعفة الرتابط–الدائرية 

Single-Linked 

Lists and 

Operations on 

them. Circular-

Linked Lists – 

Doubled-Linked 

Lists.  

2 

 املكدسات و األراتل 6
الرتل و العمليات عليه  -تعريف و متثيل املكدس و العمليات عليه 

 مفهوم الرتل ذات األولوية –

 Definition and 

Representation of 

Stack and related 

operations- 

Concept of 

Priority-Based 

Queues. 

2 

 األشجار  7
-األشجار الثنائية )متثيل و خواص( -مفهوم و متثيل األشجار
 أساليب التنقل عرب األشجار الثنائية -أشجار البحث الثنائية

 Concept and 

Representation of 

Trees- Binary 

Trees – Binary-

Search Trees –

Traversing 

through Binary 

Trees.  

2 

 الغابة و أساليب التنقل عرب الغابة  -األشجار الثنائية اخليطية األشجار  8
Forest and 

Traversing Ways 

through Forests 
2 
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9 
تقنية تقسيم املسألة و 

 جتميع احللول

ضرب -الفرز السريع-الفرز ابلدمج-البحث الثنائي-مفهوم التقنية
 -جداء كثريي حدود-ضرب املصفوفات-األعداد الصحيحة

 حساب القوى 

Concept of the 

technique, Binary 

Search- Sorting 

by Combination- 

Quick Sorting-

Multiplication of 

Integer Numbers- 

Multiplication of 

Matrixes – 

Multiplication of 

Polynomials – 

Power 

Calculation 

2 

 البيان  10
أشجار -املركبات املرتابطة-املوزون البيان -مفهوم ومتثيل البيان 

 النقاط املفصليةو املركبات ثنائية الرتابط -األمتداد

 Concept and 

Representation of 

Graphs-Balanced 

Graphs-

Connected 

Components-

Spanning Trees-

Two-way 

Connected 

Components 

2 

 جداول التقطيع  11
التقطيع -الرتبيعي -االختبار اخلطي -التقطيعمفهوم جداول 

 املضاعف 

 Concept of Hash 

Tables-Linear 

Test- Quadric 

Test- Double 

Hashing 

2 

 اسلوب التسلسل املنفصل -حتليل التقطيع ابلعنونة املفتوحة جداول التقطيع  12

 Analyses of 

Hashing by Open 

Addressing-

Separated 

Sequential 

Methodology  

2 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 مديرية املطبوعات  عريب ( 1اخلوارزميات و بىن املعطيات ) كتاب جامعي  1
  إنكليزي ++Computer Algorithms C كتاب 2
 Computer Algorithms: introduction to design كتاب 3

and analysis 
  إنكليزي

  إنكليزي Data structure and algorithms كتاب 4

  إنكليزي Algorithms كتاب 5

 



 فصل أول  ( للسنة الثانية1توصيف مقرر برجمة متقدمة ))(20
AP1-216 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات املقرر: القسم الذي يتبع له  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم املكلف ابملقرر:  ( 1برجمة متقدمة ) اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الثانية  السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  د. مهند رجب منسق املقرر : 

 1 عدد احملاضرات العملية :  2 احملاضرات النظرية : عدد 
 اثنياً : أهداف املقرر : 

 اكتساب الطالب املبادئ األساسية للربجمة غرّضية التوجه بلغة اجلافا.  ✓

 استيعاب الطالب آلية بناء التطبيقات الصغرية لدعم صفحات الويب ابحلركة والديناميكية.  ✓

 التطبيقات بسهولة ويسر اعتماداً على اجلافا. تعّلم الطالب بناء واجهات  ✓

 اثلثا" : خمرجات التعليم :
 يستطيع الطالب استخدام املبادئ األساسية للربجمة غرّضية التوجه بلغة اجلافا من بناء الصفوف واألغراض يف التطبيقات. ✓

 ومبا تتضمن من إمكانيات الرسم . يتمكن الطالب من بناء التطبيقات الصغرية لدعم صفحات الويب ابحلركة والديناميكية ✓

 يتعّلم الطالب بناء واجهات التطبيقات بسهولة ويسر اعتماداً على اجلافا ويستطيع كتابة التطبيقات ابلنوافذ املختلفة.  ✓

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (  12 -رابعًا
 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 
 مقدمة 

Introduction 
 -املعاجل  -الذاكرة  -مقدمة يف احلاسب اآليل 

 مقدمة يف لغة اجلافا  -لغات الربجمة 

Introduction to Digital 

Computer-Memory-

Processor-Programming 

Languages-Introduction to 

Java  
2 

 أشكال البياانت  2

Data Types 
املتحوالت  -أشكال البياانت األساسية  

 اإلدخال واإلخراج -األغراض   -واملتغريات 
Basic Data Types- Variables-

Objects-Input and Output 2 

 احللقات  3

Loops 
  -عليمة الشرطية غري املتفرعة الت -اختاذ القرار 

 احللقات  -عبارات املنطقية ال
Decision Taking-Unparallel 

Conditional Statements- 

Logical Statements -Loops 
2 

 الدخل واخلرج 4

Input and Output 

  -ملفات اإلدخال  -وملف اخلرج  امللفات 
  -  Scanner  اإلدخال ابستخدام الصف 

  -  PrintStreamاإلخراج ابستخدام الصف  
 التحكم بطريقة إظهار املخرجات 

Files and IO Files- Input via 

Scanner Class- Output via 

PrintStream Class- 

Controlling in the way of 

Output 
2 

 الربجمة 5

Programming 

 -مؤشرات الغرض  -الصف  –الغرض 
وسطاء الطرائق  -استخدام الصفوف واألغراض 

الصف    -والدوال يف الصفوف واألغراض 
String   تعريف الصفوف   -ومؤشرات أغراضه

 تصميم الصفوف  -

Object-Class-Object’s 

Pointers- using Classes and 

Objects- Parameters of 

Methods and Functions in 

Classes and Objects- String 

Class –Class Definition-

Designing of Classes 

2 
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 التغليف  6

Encapsulation 

 -  publicاحملدد   -  privateاحملدد  
التحميل الزائد   -الوسطاء واملتحوالت احمللية 

overloading -   استخدام املؤشرات على
 أغراض حتتوي على أغراض -األغراض كوسطاء 

The Determiner Private, 

Public- Local Variables and 

Parameters- Overloading-

Passing Pointers of Objects as 

Parameters-Objects contain 

Objects  

2 

 التطبيقات الصغرية  7

Applets 
 Applets in Java 2 التطبيقات الصغرية يف لغة اجلافا 

8 
 تعليمات متقدمة 

Advanced 

Instructions 

العبارات املنطقية  -بعض العمليات اإلضافية 
احللقات  –(   Short-circuitقصرية الدارة ) 

 التعاودية  -تعدد اخليارات  -

Some Additional Statements- 

Short-circuit Statements-

Loops-Recursion 
2 

 املصفوفات 9

Arrays 

استخدام غرض  -خوارزميات عامة  -مقدمة 
مصفوفات األغراض    -املصفوفة كوسيط 

Arrays of objects -  خوارزمية البحث-  
أغراض الصف    -املصفوفات ثنائية البعد 

StringBuffer   

Introduction-General 

Algorithms- Passing Array as 

a Parameter-Arrays of 

Objects-Search Algorithm-2-

D Arrays-StringBuffer Class 

Objects 

2 

 الوراثة  10

Inheritance 

واجهات الصفوف   -الصفوف اجملردة  -مقدمة 
interfaces  -    واجهات الصفوف ) شكل
 القوائم  -املصفوفات املرتبة  -للبياانت ( 

Arraylists -   املكّرراتIterators 

Introduction-Abstract 

Classes-Interfaces-

Interfaces(Data Type)- Sorted 

Arrays- ArrayLists-Iterators 
2 

11 
 برجمة الواجهات

GUI Programming 

 

 Containerالصفوف احلاوية  ) -مقدمة 

classes    )-   اإلطارات ) الصفJFrame 
األحداث    -   ( Buttons )األزرار    -( 

Events -   مربعات النصوص والتسميات
أزرار اخليارات   - Panelsاأللواح   -التوضيحية 

Radio Buttons  -  األدوات املنزلقة
JSliders 

JFrame-Button-Events-

TextBox-Panels-Radio 

Buttons -JSliders 
2 

 األخطاء  12

Errors 

املشكالت األغراض ) املخالفات   -مقدمة 
الدخل واخلرج ابستخدام احلزمة    -األغراض ( 

java.io -  امللفات الثنائية  -امللفات النصية-   
    Fileالصف  

Introduction-Exceptions-

Input/output using Java.io 

package-Text Files-Binary 

Files-File Class 
2 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10)مشاركة ووظائف  %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م

 عريب ( 1برجمة متقدمة) كتاب جامعي  1
مديرية  -جامعة البعث 

 املطبوعات 



  إنكليزي Introduction to Computer Science using Java حماضرات  2
  إنكليزي Thinking in Java, 2nd Edition كتاب 3

  إنكليزي Introduction to Programming Using Java كتاب 4

  إنكليزي The Java Tutorials موقع إلكرتون 5
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 فصل اثين  الثانيةتوصيف مقرر الرايضيات املتقطعة للسنة  )(21
Discrete Mathematics   

DM-221 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 كلية اهلندسة املعلوماتية  القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 املعلوماتية كلية اهلندسة  القسم املكلف ابملقرر:  الرايضيات املتقطعة   اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الثانية  السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  د. حممد النايف احلاج يونس  منسق املقرر : 

 1 عدد احملاضرات العملية :  1 عدد احملاضرات النظرية : 
 اثنياً : أهداف املقرر : 

 تعليم الطالب مفهوم التوابع البوليانية االساسية واجملموعات التامة   ✓

 متكني الطالب من اختبار اجملموعات املولدة ابستخدام النظرايت االساسية  ✓

 متكني الطالب من التعرف على مفهوم البيان والعمليات عليه واستخدام األشجار كتطبيقات للبيان  ✓

 اثلثا" : خمرجات التعليم :
 التعابري احلسابية (  –يستطيع الطالب تطبيق مفهوم األشجار )السجالت  ✓

 يتمكن الطالب من تصميم توابع آلية   ✓

 االستفادة يف عملية تلوين اخلرائط  ✓

 ًً  :  اسبوع (  12 -: حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد رابعًا
 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 
 البىن اجلربية 

Algebra Structures 
 Concept of Group and  مفهوم الزمرة والزمرة اجلزئية 

partial Group 2)ن+ع( 

 البىن اجلربية  2

Algebra Structures 
 احللقات واحللقات التامة واحلقول  مفهوم 

 Concept of Loops , 

Complete Loops and 

Fields 

 )ن+ع(2

 البىن اجلربية  3

Algebra Structures 
 Polynomials-Roots of  الشبكات -جذور كثريات احلدود–كثريات احلدود 

Polynomials-Networks 
 )ن+ع(2

 التوابع  4

Functions 
 التوابع البوليانية األساسية  –التوابع ثنائية القيمة 

 Two-value Functions- 

Basic Boolean 

Functions 

 )ن+ع(2

 التوابع  5

Functions 
 اجملموعات التامة   –اجملموعات املغلقة وخواص األغالق 

 Closed Groups and 

Characteristics of 

Closure Operation-

Complete Groups 

 )ن+ع(2

 التوابع  6

Functions 
 نظرايت حول اجملموعات التامة وأختبارها 

 Theories and tests 

about Complete 

Groups    

 )ن+ع(2

 البيان  7

Graph 
 Concept of Graph and  مفهوم البيان والعمليات على البياانت 

Operations on it. 
 )ن+ع(2



 األشجار  8

Trees 
 النظرايت األساسية على األشجار وتطبيقاهتا  

  Basic Theories of 

Trees and its 

Applications 

 )ن+ع(2

 البياانت املستوية   9

Flat Graphs 
 Basic Theories about  النظرايت األساسية حول البياانت املستوية واخلرائط 

Flat Graphs and Maps 
 )ن+ع(2

10 
 التوابع اآللية 

Mechanical 

Functions 
 تعاريف أساسية حول التوابع اآللية  

 Some Definitions 

about Mechanical 

Functions 

 )ن+ع(2

11 
 التوابع اآللية 

Mechanical 

Functions 
 متثيل التوابع اآللية  

 Representation of 

Mechanical Functions 
 )ن+ع(2

12 
 التوابع اآللية 

Mechanical 

Functions 
 بعض التطبيقات على التوابع اآللية 

 Applications of 

Mechanical Functions 
 )ن+ع(2

 
 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 مطبوعات موسكو  روسي مدخل يف الرايضيات املتقطعة  كتاب  1
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 فصل اثين   اإلحصاء واالحتماالت للسنة الثانية توصيف مقرر )(22
 Statistics and Probabilities 

S-222 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 كلية اهلندسة املعلوماتية  القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 كلية اهلندسة املعلوماتية  املكلف ابملقرر: القسم  مبادئ اإلحصاء واالحتماالت  اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الثانية  السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  د. غسان محادة منسق املقرر : 

 1 عدد احملاضرات العملية :  1 عدد احملاضرات النظرية : 
 اثنياً : أهداف املقرر : 
املقرر الضوء على املفاهيم األساسية لطرق عرض البياانت اإلحصائية ، مقاييس النزعة املركزية ، مقاييس التشتت ، االحندار  يسلط هذا 

 واالرتباط وتطبيقها آليا ، مقدمة أولية يف نظرية االحتماالت ، التقدير واختيار الفروض.
 اثلثا" : خمرجات التعليم :

 البياانت اإلحصائية وتلخيصها ابلطرق اجلدولية والعددية والبيانية وما يتعلق هبا من مقاييس رايضية وصفية معرفة كيفية تنظيم  ✓
 معرفة مبادئ اإلحصاء واالحتماالت  ✓

 تدريب الطالب على استخدام البياانت املتاحة يف وصف الظاهرة أو الظواهر حمل الدراسة.   ✓

 ائية يف جمال ختصصه. تدريب الطالب على كيفية تطبيق الطرق اإلحص ✓

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (  12 -رابعًا
 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 

مقدمة يف علم اإلحصاء  
 واالحتماالت 

Introduction to 

Statistics and 

Probabilities 

اجملتمع االحصائي   –نبذة عن علم االحصاء 
مصادر مجع البياانت   –والعينة االحصائية 

 االحصائية 

Introduction to Statistical 

Population and statistical 

Sample- Sources of Statistical 

Data Aggregation 
 )ن+ع(2

2 
التوزيع الوصفي جلملة 

 القياسات

 –تنظيم البياانت وتلخيصها وعرضها جدوليا 
  –اجلدول التكراري املتجمع الصاعد واهلابط 

 اجلداول التكرارية املزدوجة

 Data Organizing ,Reduction 

and Tabular Notation 
 )ن+ع(2

3 
التوزيع الوصفي جلملة 

 القياسات

املضلع  –العرض البيان ) املدرج التكراري 
املنحن   –املنحن التكراري   -التكراري 

 التكراري املتجمع الصاعد واهلابط ( 
 Graphical View( 2)ن+ع( 

4 
مقاييس النزعة املركزية او 

 املوضع 

Measures of 

Central Tendency 

الوسط املرجح او  –املتوسط احلسايب وخواصه 
اجياد الوسيط بيانيا  –الوسيط  –املوزون 

 املنوال -وحسابيا للبياانت املبوبة 

 Arithmetic Mean and its 

characteristics- Weighted 

arithmetic mean –Median-

Finding Median 

Arithmetically and 

Graphically-Mode 

 )ن+ع(2

 )ن+ع(Geometric Mean-Harmonic 2 الربيعات  –الوسط التوافقي  –الوسط اهلندسي مقاييس النزعة املركزية او  5

https://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetic_mean
https://en.wikipedia.org/wiki/Weighted_arithmetic_mean
https://en.wikipedia.org/wiki/Weighted_arithmetic_mean


 املوضع 

Measures of 

Central Tendency 

 -Mean-Quadratic والعشريات وامليئنات

6 
 مقاييس التشتت 

Measures of 

Dispersion(variatio

n) 

اجياد نصف  –نصف املدى الربيعي  –املدى 
  االحنراف املتوسط –املى الربيعي بيانيا وحسابيا 

 Range-  Interquartile Range-

Finding interquartile range 

arithmetically and 

graphically- 

 )ن+ع(2

7 
 مقاييس التشتت 

Measures of 

Dispersion(variatio

n) 

 –االحنراف املعياري لعينة  -االحنراف املعياري  
معامل االختالف   –خصائص االحنراف املعياري 

املتغري املعياري والدرجات   –نظرية تشبتشيف  –
 مقاييس التفلطح –مقاييس االلتواء  –املعيارية 

 Standard Deviation-Standard 

Deviation for a Sample-

Characteristics of Standard 

Deviation- 

 )ن+ع(2

8 
 االرتباط واالحندار

Correlation and 

Regression   

معامل االرتباط اخلطي  –اشكال االنتشار 
خواص عامل االرتباط اخلطي  –لبريسون 
 معامل االرتباط للرتب لسيربمان  –لبريسون 

 Types of diffusion- Pearson 

Linear Correlation 

Coefficient-Characteristics of 

Pearson Linear Correlation 

Coefficient- Spearman 

Coefficient Rank Correlation 

 ن+ع()2

9 
 االرتباط واالحندار

Correlation and 

Regression 
 خط االحندار –معامل االقرتان ومعامل التوافق 

 Coefficient of Association 

and Coefficient of 

contingency 
 )ن+ع(2

10 
 مبادئ االحتماالت

Principles of 

Probabilities 

  –احلادث  –فضاء العينة  –التجربة العشوائية 
االحتمال   –تعريف االحنمال  –حقل سيغما 

نظرية  –احتمال احلوادث املستقلة  –الشرطي 
 بيز 

 Random Experiment-Sample 

Space-Event- Segma’s Field-

Definition of Probability-

Conditional Probability –

Bayes’s Theory-Probability 

of independent Events 

 )ن+ع(2

11 

املتغريات العشوائية 
 والتوزيعات االحتمالية 

Random Variables 

and Probability 

Distributions 

املتغري العشوائي  –تعريف املتغري العشوائي 
دالة التوزيع   –دالة الكثافة االحتمالية  –املنقطع 

التباين  –التوقع للمتغري العشوائي  –الرتاكمي 
 للمتغري العشوائي 

 Definition of The Random 

Variable-The Discrete 

Random Variable-Probability 

density  Function- 

Cumulative  Distribution 

Function-Expectation of 

Random Variable- Variance 

of Random Variable  

 )ن+ع(2

12 

املتغريات العشواءية  
 والتوزيعات االحتمالية 

Random Variables 

and Probability 

Distributions 

توزيع  –حماولة برنويل  –التوزيع املنتظم املنقطع 
التوقع والتباين لتوزيع ذي احلدين   –ذي احلدين 

 التوقع والتباين لتوزيع بواسون   –توزيع بواسون  –

 Discrete Uniform 

Distribution- Bernoulli Trial- 

Binomial Distribution- 

Expectation and Variance of 

Binomial Distribution - 
Poisson Distribution-

Expectation and Variance of 

Poissn Distribution 

 )ن+ع(2

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  نسبة ال نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
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 كنجو الدكتور أنيس   عريب اإلحصاء واالحتماالت  كتاب  1

اجلرب اخلطي ومبادئ اإلحصاء   كتاب  2
 واالحتماالت 

 الدكتور محيد عويد العكلة  عريب

 الدكتور محيد عويد العكلة  عريب نظرية االحتماالت  كتاب 3

 



 فصل اثين   للسنة الثانية  ( 1بنيان حواسيب )توصيف مقرر  )(23
Computer Architecture(1)  

CA1-223 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 احلاسوبية  هندسة الشبكات والنظم القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 احلاسوبية  هندسة الشبكات والنظم القسم املكلف ابملقرر:  ( 1بنيان حواسيب ) اسم املقرر : 

 2018 مفردات املقرر :اتريخ اعتماد  الثانية  السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  ماهر عباس د.  منسق املقرر : 

 1 عدد احملاضرات العملية :  1 عدد احملاضرات النظرية : 
 اثنياً : أهداف املقرر : 

 البنية  املادية  اهلرمية  للحاسوب وحيد املعاجل والوظيفة  األساسية للحاسوب  .  أن يتعرف الطالب على  ✓

 أن يفهم الطالب  كيف يقوم احلاسوب بتنفيذ الرب انمج )دورة التعليمة(  من خالل فهمه للعمليات امليكروبة املكونة للتعليمة  . ✓

ابلتفصيل وطرق تنظيم هذه الوحدات وتطويرها واملشاكل املتعلقة دراسة البنية التصميمية  لكل مكون من مكوانت احلاسوب املادية  ✓
 بتحسني األداء .

التعرف على  كيفية التصميم املتكامل حلاسوب بسيط انطالقاً من افرتاض جمموعة تعليمات احلاسب  وصوالً إىل تصميم املخططات املنطقية   ✓
 للدارات املكونة لوحدات هذا احلاسب . 

 جملموعة من  التجارب  املخربية اليت تعزز فهم الطالب لألفكار النظرية .التطبيق العملي  ✓

 اثلثا" : خمرجات التعليم :
 ( ونظم النشغيل واملرتمجات  . 2استيعاب وفهم  مقررات اخرى مثل بنبان احلواسيب ) ✓

 ارات املنطقية وفصول هذا املقرر . وضع دراسة شاملة لتصميم حاسوب بسيط اعتماداً على املعارف اليت راكمها الطالب يف مقرر الد ✓

 شرح آلية عمل احلاسوب  انطالقاً من العمليات امليكروية .  ✓

 ORGANIZATIONاقرتاح احللول لتحسني أداء احلاسب  من خالل معرفته بطرق التنظيم  ✓

 

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (  12 -رابعًا
  Syllabus املفردات املوضوع 

مدخل إىل أنظمة  
 Introductio toاحلاسب

computer system 

استعراض البنية  – أجيال احلواسيب -البنية والتنظيم 
-–املادية األساسية والوظيفة العامة لكل مكون 
 -عرض الوظيفة العامة للحاسب وآلية حتقيقها 

 أسئلة ومترينات

Architecture and organization, 

computer generations, hardware 

components and the mechanism of 

program execution, questions and 

problems 

 ساب يف أنظمة احلاسب احل

arithmetic in 

computer system  

 خوارزميات  –متثيل األعداد بطريقة الفاصلة العائمة  
لفاصلة الثابتة والفاصلة العمليات احلسابية يف ا

دارات حتقيق    العائمة لألعداد املؤشرة وغري املؤشرة
 أسئلة ومترينات-العمليات احلسابية 

Floating point representation, 

arithmetic algorithms for fixed and 

floating point ,circuits for 

implementing the arithmetic 

operations, questions and problems  

 وحدة املعاجلة املركزية 

Central Processing 

املكوانت األساسية لوحدة املعاجلة املركزية )وحدة 
سجالت املعاجل  -احلساب واملنطق ووحدة التحكم

The basic components of 

CPU(ALU,CU,REGESTERS ), miro 

operations ,register 
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Unit 
CPU 

لغة النقل بني السجالت -–العمليات امليكروية  -(
 -التحكم اثبت البنية –دورة تنفيذ التعليمة -

 -تصميم وحدة حتكم اثبتة البنية حلاسب بسيط
 –روية تصميم وحدة حتكم ميكالتحكم امليكروي 

ساب احل وحدة  التعليمات اليكروية الشاقولية 
 نطق . أسئلة ومتريناتاملو 

transferlanguage,instruction 

executioncycle , hardwired contol, 

hardwired contol unit design, 

microprogrammed contol, 

microprogrammed contol unit,vertical 

micro instruction design,ALU, 

questions and problems 

    الذاكرة الرئيسية

Main memory 

  -تصنيف الذاكرات  -حملة عن نظام ذاكرة احلاسوب
عنونة   -دور الذاكرة الرئيسية وبنيتها الفيزايئية 

تشكيل  –أنواع الذاكرة الرئيسية   –الذاكرة الرئيسية 
 -ذواكر حبجم أكرب أو بطول كلمة أكرب أو بكليهما

-مفاهيم تصميمية لذاكرة الكاش -ذاكرة الكاش 
الذاكرة   االستبدال.خوارزميات  -توابع االسقاط

 أسئلة ومتريناتاجللب املسبق  االفرتاضية

Over view of memprt system,meomory 

classification,the physical structure of 

main memomory building memories 

with more size,cache memory 

design,mapping functions,replacement 

algorithms,instructions and data 

prefech, virtual memory,questions and 

problems 

 ترابط الدخل/خرج 
Input /Output 

interface  

مفهوم وحدة الدخل /خرج وجهاز دخل /خرج   -
تطور أساليب اإلدخال واإلخراج ابنداًء من  -

وحدات اإلدخال املربجمة وصوالً إىل معاجلات دخل  
أسئلة  حتكيم الناقل –خرج . معاجلة املقاطعة /

 ومترينات

I/O units and I/O devices aspect,I/O 

approaches :programmed I/O, interrupt 

–driven I/O,DMA, I/O channels (I/O 

processor), interruption handling , bus 

arbitration, questions and problems, 

questions and problems 

 

احلاسوب    وتنظيم  تصميم
 Basic األساسي

Computer 

Organization and 

Design 

انقل   –السجالت  –تصميم جمموعة التعليمات 
تنظيم  -دورة التعليمة  -والتوقيت التحكم --النظام

مقاطعة  -العمليات امليكروية -الدخل واخلرج
 أسئلة ومترينات- الربانمج

IS design –registers, system bus, 

Timing and Control,micro 

operations,program interruption. 

questions and problems 

 

 
 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 

 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م

 كتاب 1
William Stallings – Computer 

Organization and Architecture 

8th Ed. 2008 

 Printice Hall االنكليزية 

 كتاب  
Fundamentals of computer 

rganization and architecture. A 

Publication 2005 
 John    Wiley&Sons ,Inc االنكليزية 

 جامعة دمشق العربية  بنية احلاسوب وتنظيمه   مرجع مرتجم  

 



 )توصيف قدمي( فصل اثين    توصيف مقرر تطبيقات اإلنرتنيت للسنة الثانية)(24
 Internet Application 

pIA-224 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم املكلف ابملقرر:  تطبيقات اإلنرتنيت اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الثانية  السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  سهيل محود د.  منسق املقرر : 

 2 عدد احملاضرات العملية :  1 النظرية : عدد احملاضرات 
 اثنياً : أهداف املقرر : 

 
 

 اثلثا" : خمرجات التعليم :
 

 :  اسبوع (  12 -رابعاً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 
 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 

تعاريف, المجاالت, الصفوف, بروتوكول   ES6جافا سكريبت 

المكررات, المكتبات, بنى المعطيات, توابع 

السهم, الصيغ المستقبلية, التفكيك, معامالت 

 النشر, الوحدات البرمجية 

Definitions, Scopes, 

Classes,Iterator Protocols, 

Libraries, Data Structures, 

Arrow Functions, 

Promises, Destructuring, 

Spreading, Modules 

 )ن+ع(2

2 
jQuery الصياغة القواعدية, المحددات, األحداث,   المكتبة

 ,HTMLالتأثيرات, إجراءات التعامل مع 

CSS إجرائيات الطلبات غير المتزامنة .

AJAX 

Syntax, Selectos, Events, 

Effects, HTML, CSS, and 

AJAX methods 
 )ن+ع(2

3 
JSON  الصياغة القواعدية, أنماط المعطيات,  صيغة

األغراض, المصفوفات, اإلعراب  

 )التفسير(, أمثلة 

Syntax, Data Types, 

Objects, Arrays, Parsing, 

Examples 

 )ن+ع(2

4 
JavaScript 

Canvas 

 الكائن الرسومي 

مقدمة, الرسم, نظام اإلحداثيات, التدرجات  

 اللونية, النصوص, الصور, أمثلة. 

Introduction, Drawing, 

Coordinates, Gradients, 

Text, Images, Examples 

 )ن+ع(2

5 
SVG   الكائن

 الرسومي 

مقدمة, االشكال, الخطوط, النصوص, 

 الرسم, المرشحات, التأثيرات 

Introduction, Shapes, 

Lines, Text, Stroking, 

Filters, Effects 

 )ن+ع(2

6 
XML   صيغة تبادل

  البيانات

القواعدية, تسمية العقد, مقدمة, الصياغة 

 المفسرات, المخططات 

Introduction, Syntax, 

Namespaces, Parser, 

Schema 

 )ن+ع(2

7 XPath, XQuery 

  لغات استعالم

مقدمة, الصياغة القواعدية, محاور  

 , التوابع. FLWORاالستعالم, استعالمات 

Introduction, Syntax, Axes, 

Operators, FLWOR, 
 )ن+ع(2
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Functions 

8 
قواعد تحويل صيغ 

XML   باستخدام 

XSLT (XSL 

Transformations) 

مقدمة, القوالب, التحديد, الحلقات, التعليمات 

 الشرطية, و التحويالت. 

Introduction, Templates, 

Selecting, Loops, 

Conditions, and 

Transformations 

 )ن+ع(2

9 
 خدمات الويب من نوع  

Restful Web 

Services 

مقدمة, مبادئ الطلبات واالستجابة,  

 المحددات, اإلجراءات, تراميز الحالة. 

Introduction, Requests and 

Response Basics, 

Constraints, Methods, 

Status Code 

 )ن+ع(2

10 

أنظمة إدارة المحتوى  

 GITباستخدام 

Version Control 

System using 

GIT 

المكامن البرمجية, إنشاءها, إعدادها, 

التغيرات المحلية, تاريخ التغيرات, الفروع  

و الوسوم, سحب و دفع التغيرات للمكامن 

 الموجودة على الشبكة.  

Introduction, Repositories, 

Creation, Configuration. 

Index, Local Changes, 

History, Branches and 

Tags, Pulling and Pushing 

changes from/to an online 

repositories 

 )ن+ع(2

11 
MVC   تطوير

تطبيقات الويب  

  باستخدام منهجية

عن تطوير الويب   PHPمثال كامل بلغة الـ 

 بمنهجية النموذج, العرض و المتحكم.

PHP Complete Example on 

Model, View, and 

Controller development 

methodology  

 )ن+ع(2

12 
Web Hosting 

 استضافة مواقع الويب  

 

مقدمة, مزودي خدمة االنترنت, نطاق  

األسماء, خدمات استضافة الويب, تقنياتها و  

 أنواعها

Introduction, ISP 

Providers, Domain Names, 

Web Hosting Services, 

Technologies, and Types 

 )ن+ع(2

 



 فصل اثين   ( للسنة الثانية 2توصيف مقرر اخلوارزميات وبىن املعطيات ) )(25
Al2-215 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم الذي يتبع له املقرر:  املعلوماتية اهلندسة  الكلية أو املعهد : 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم املكلف ابملقرر:  ( 2اخلوارزميات و بىن املعطيات ) اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الثانية  السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  صاحل أبود. انصر  منسق املقرر : 

 1 عدد احملاضرات العملية :  2 عدد احملاضرات النظرية : 
 اثنياً : أهداف املقرر : 

 تعلم الطالب تصميم  اخلوارزميات ملسائل معقدة ابستخدام بىن املعطيات املتقدمة  ✓

 تصميم اخلوارزميات أبقل زمن تنفيذ متكني الطالب من تصميم اخلوارزميات الضخمة ابستخدام تقنيات  ✓

 متكني الطالب من تصميم اخلوارزميات األمثلة  ✓

 اثلثا" : خمرجات التعليم :
 يستطيع الطالب تصميم  اخلوارزميات ملسائل معقدة ابستخدام بىن املعطيات املتقدمة  ✓

 ل زمن تنفيذ يتمكن الطالب من تصميم اخلوارزميات الضخمة ابستخدام تقنيات تصميم اخلوارزميات أبق ✓

 يتمكن الطالب من تصميم اخلوارزميات األمثلة  ✓

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (  12 -رابعًا
 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 
 Greedyطريقة 

Greedy Method 

تقسيم عقدة -مسألة احلقيبة -عام للطريقة مفردات
 شجرية 

General Syllabus of the 

Greedy Method-

Knapsack Problem-

Divide Tree Node 
2 

 Greedyطريقة  2

Greedy Method 
أشجار االمتداد ذات الكلفة األقل و                

 خوارزميات بنائها  
Spanning Tree with the 

Least Cost and its 

Constructing Algorithms 
2 

 Greedyطريقة  3

Greedy Method 
الدمج  –التخزين األمثل للربامج على أشرطة احلاسب 

 األمثلي لألمناط

Optimal Storing for 

Programs on Computer 

Taps.-Optimal 

Combination of Types 
2 

4 
 الربجمة اليناميكية 

Dynamic 

Programming 

مسألة البيان  –مسألة احلقيبة -عام للطريقة مفردات
 متعدد األطوار 

General Syllabus of the 

Method-Knapsack 

Problem-Multi Phase 

Graph Problem 
2 

5 
 الربجمة اليناميكية 

Dynamic 

Programming 

املسار األقصر بني كل زوج من رؤوس بيان موجه 
رؤوس بيان املسار األقصر بني كل زوج من   -موزون 

 موجه موزون بقيم سالبة و موجبة  

The shortest Path 

between each Pair of 

Directed Balanced 

Graph Vertexes-The 

Shortest Path between 

each Pair of Directed 

Balanced Graph 

Vertexes with Positive 

and Negative Values.  

2 
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6 
 الربجمة اليناميكية 

Dynamic 

Programming 

-مسألة حترير احلرفيات -األمثليةأشجار البحث الثنائية 
 مسألة جدولة املهام-مسألة البائع املتجول

The Optimal Binary 

Search Trees-Characters 

Editing Problem- 

Travelling salesman 

problem –Task 

Scheduling Problem 

2 

 أشجار التوازن  7

Balanced Tree 
و العمليات عليها و دراسة الدوراانت  AVLأشجار 

(LL-RR-LR-RL ) 

The AVL Trees and 

Operations on it and 

study of Rotation(LL-

RR-LR-RL)  

2 

 أشجار التوازن  8

Balanced Tree 
 Trees and 2(3)4 3-2 4(3)2و أشجار  3-2أشجار 

Trees 2 

 أشجار التوازن  9

Balanced Tree 
 -و خواصها و العمليات عليها Red-blackأشجار 

 أشجار ابير و خوارزمياهتا 

Red-black Trees and its 

characteristics and 

operation on it- Bayer’s 

Trees  
2 

 الفهارس األساسية  10

Basic Indexes 
 Multi-Level Indexes 2 الفهارس متعددة املستوايت 

11 NP-complete  خوارزميات ذات زمن تنفيذ اسي ملسائل معقدة دراسة 

Studying of Exponential 

Execution Time 

Algorithms for Complex 

Problems 
2 

12 NP-complete  دراسة خوارزميات ذات زمن تنفيذ اسي ملسائل معقدة 
Studying of Exponential 

Execution Time 

Algorithms for Complex 

Problems 
2 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 مديرية املطبوعات  إنكليزي ++Computer Algorithms C كتاب 1
 Computer Algorithms: introduction to design كتاب 2

and analysis 
  إنكليزي

  إنكليزي Data structure and algorithms كتاب 3

  إنكليزي Algorithms كتاب 4

 



 فصل اثين   للسنة الثانية  (4لغة إنكليزية )توصيف مقرر )(26
E4-262 
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 توصيف مقررات
 السنة الثالثة

 

 

 

 



 فصل أول   ( للسنة الثالثة2توصيف مقرر بنيان احلواسيب))(27
CA2-311 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 احلاسوبية  هندسة الشبكات والنظم : املقرر له يتبع الذي القسم املعلوماتية  اهلندسة :  املعهد أو الكلية

 احلاسوبية  هندسة الشبكات والنظم : ابملقرر املكلف القسم ( 2بنيان حواسيب ) :  املقرر اسم

 2018 : املقرر مفردات اعتماد اتريخ الثالثة  :  الدراسية السنة

 يوجد ال :  ابلتدريس املشاركون  د. ماهر عباس  :  املقرر منسق

 1 :  العملية احملاضرات عدد 1 :  النظرية احملاضرات عدد

 :  املقرر أهداف:  اثنياً 
 التعرف على طرق حتسني أداء احلاسب وحيد املعاجل )تقنية اخلط األنبويب( وحل املشاكل املتعلقة أبداء هذا اخلط  ✓

 RISCالتعرف على معاجلات  ✓

 (SSPالتعرف على مفهوم املوازاة على مستوى التعليمات )مثال املعاجل السلمي الفائق  ✓

تناظرة التعرف على البىن البديلة للحاسب وحيد املعاجل  )املعاجلة التفرعية أو التنظيم املتوازي ( مثل احلواسيب ذات املعاجلات املتعددة امل ✓
SMP   وطرق تنظيمها وكذلك العناقيدClusters 

ًً : خمرجات املقرر :اثل  ثًا
 ( هبدف زايدة سرعة املعاجلة بشكل كبري .Clusteringتنفيذ مشروعات لربط جمموعة من احلواسيب )العنقدة  ✓

 استيعاب املقررات ذات العالقة مثل الربجمة التفرعية . ✓

 اقرتاح احللول لتحسني أداء احلاسب   ✓

 ( :   اسبوع 12 - واحد دراسي فصل)  وتوزيعه املقرر حمتوى:  ًً رابعاً 

   Syllabus املفردات املوضوع  

توارد   

التعليمات) أنبوب 

 التعليمات(

Instruction 

Pipelining 

 

أداء األنبوب  -اسرتاتيجية التوارد
التعامل مع   -مشاكل األنبوب –

 Intelالتوارد يف املعاجل  -التفريع

80486 

Pipelining Strategy, 

Pipeline Performance 

Pipeline Hazards 

Dealing with Branches 

Intel 80486 Pipelining 

 

 

املعاجل ذو جمموعة  
 التعليمات املخفضة

RISC 

خصائص تنفيذ التعليمات من 
حيث : العمليات واملعامالت 

–واستدعاء اإلجرائيات 
نوافذ السجالت –االستنتاجات 

مقارنة الكاش -املتحوالت العامة-
التوارد يف    -مع نوافذ السجالت

RISC 

Instruction Execution 

Characteristics  

Operations, Operands, 

Procedure Calls. 

Implications. Register 

Windows ,Global 

Variables, Register 

Windows versus Cache , , 

Risc Pipelining 

 

الموازاة   

)التفرعية( عند 

مستوى التعليمات  

والمعالج السلمي  

املعاجل السلمي الفائق والتوارد 
تفرعية التعليمات وتفرعية  -الفائق

Superscalar versus Super 

pipelined ,Instruction-

Level Parallelism and 

Machine Parallelism, 
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 الفائق 
INSTRUCTION-

LEVEL 

PARALLELISM 

AND 

SUPERSCALAR 

PROCESSORS 

سياسات إصدار  –اآللة 
حتقيق املعاجل   -التعليمات

 السلمي الفائق 

Instruction Issue Policy,  
Superscalar  
Implementation 

 

 المعالجة التفرعية 

PARALLEL 

PROCESSIN

G 

 –التنظيم متعدد املعاجلات 
املعاجلات   –تصنيف فلني 

ترابط الكاش   –املتناظرة املتعددة 
–العناقيد   MESIوبروتوكول 

انظام لنفاذ الال موحد إىل الذاكرة 
احلوسبة   -مع ترابط الكاش

 الشعاعية 
 

Multiple Processor 

Organizations,Flynn 

taxonomy  

Symmetric 

Multiprocessors 

Cache Coherence and the 

Mesi Protocol, , Clusters, 

Nonuniform Memory 

Access,Vector 

Computation 

 

 

الحواسيب متعددة  

 النوى

MULTICOR

E 

COMPUTE

RS 

 -اخليوط الفائقة–تعدد املهام 
تعدد  -اخليوط املتعددة املتواقتة

بنية املعاجلات متعددة -النوى
–املعاجل ثنائي النوى  -النوى

خصائص –املعاجل رابعي النوى 
قانون  –املعاجلات متعددة النوى 

 ,corei3 ,corei5 -كيل

corei7 

Multi tasking ,hyper 

threading ,simultaneous 

multi threading, multi 

cores, , multi cores  

processor architecture, 

dual core  processor, 

quadruplet core 

processor, multi cores  

processors specifications, 

Kill’s law ,corei3 ,corei5, 

corei7 

 

 

 تقييم األداء

Performance 

Assessment 

 

التعليمات عدد  -سرعة الساعة
الربامج القياسية معايري -ابلثانية
 –أداء املعاجلات املتعددة –األداء

 قانون أمداهل 

Clock Speed and 

Instructions per Second, 

Benchmarks, 

performance criteria , 

Amdahl’s Law, multi 

processors performance 

 

 
 (: االمتحاانت)  التقومي  معايري: خامساً 

 مالحظات  النسبة  التقومي  نوع م

 %(20)  مذاكرتني%( + 10) ووظائف مشاركة %30 عملي امتحان  1

 الفصل  هناية يف االمتحان  جيرى %70 نظري امتحان  2

 :  املراجع قائمة: ساً ساد
 ( اصدرته اليت اجلهة)املصدر املرجع  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة م

 كتاب  1
Advanced computer Architecture and parallel 

processing  االنكليزية John    Wiley&Sons ,Inc 

 جامعة دمشق العربية  بنية احلاسوب وتنظيمه   مرجع مرتجم  2

 Sajjan G. Shiva االنكليزية  Piplined and Parallel computers كتاب 3

 



 فصل أول  الثالثةتوصيف مقرر األوتومات واللغات الصورية للسنة  )(28
Automata and Formal Languages  

Au-312 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 كلية اهلندسة املعلوماتية   القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 كلية اهلندسة املعلوماتية   القسم املكلف ابملقرر: األوتومات واللغات الصورية  اسم املقرر :

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الثالثة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. حممد النايف احلاج يونس  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 2 عدد احملاضرات النظرية :
 اثنياً : أهداف املقرر : 

 تعليم الطالب مفهوم املفاهيم األساسية يف النمذجة   ✓

 اليت يقبلها متكني الطالب من تصميم النماذج الرايضية والتعرف على اللغات  ✓

 متكني الطالب من تصميم النماذج القواعدية خارج السياق   ✓

 اثلثاً : خمرجات املقرر :
 يستطيع الطالب تصميم مناذج آلية من أجل وظيفة معينة  ( ✓

 ن الطالب من اختبار اللغات املنتظمة  يتمك ✓

 تصميم مناذج قواعدية من أجل توليد بعض اللغات  ✓

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   : اسبوع ( 12 -رابعًا

 عدد احملاضرات  املفردات ملوضوع 1ا األسبوع 

1 

املكوانت األساسية  
 للنمذجة 

Main 
components of 

modelling 

 األجبدية 
 العمليات األساسية )التعاقب واالغالق( 

Alphabet, 
Main operations 
(succession and closure) 

 ع(1ن+2)3

 األوتومات  2

Automata األوتومات املنتهي احلتمي وتطبيقاته   
Deterministic finite 
automata and its 
applications 

 ع(1ن+2)3

 األوتومات  3

Automata 
 األوتومات الالحتمي 

 خوارزمية اجياد األوتومات احلتمي املكافئ له

Nondeterministic 
automata, 
Finding the equivalent 
deterministic automata 

 ع(1ن+2)3

 األوتومات  4

Automata 
األوتومات الالحتمي مع اخلطوة ايبسلون وتكافؤه 

 مع األوتومات الالحتمي 

Nondeterministic 
automata with epsilon 
transition and its 
equivalency with 
Nondeterministic 
automata 

 ع(1ن+2)3

 ع(1ن+2)Regular expressions 3جياد األوتومات إمفهوم التعابري املنتظمة وخوارزمية  التعابري املنتظمة  5
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Regular 

expressions 
 concept and finding الالحتمي املكافئ هلا  

equivalent 
nondeterministic 
automata 

6 

خواص اللغات 
 املنتظمة 

Regular 

languages 

properties 

 –نظرايت حول اختاذ القرار ملعرفة اللغات الفارغة 
 املنتظمة  -املنتهية 

Theories on recognizing 

empty, finite, and regular 

languages 
 ع(1ن+2)3

7 

 تطبيقات على اللغات 

 املنتظمة 

Applications on 

regular 

languages 

 كيفية االستفادة من االختبارات حول اللغات  
How to use languages 

tests 3(2+1ن)ع 

8 

النماذج القواعدية 
 خارج 

 السياق 

Context-free 

grammar 

النماذج القواعدية خارج ساسية حول أمفاهيم 
 السياق  

Basic concepts of context-

free grammar 3(2+1ن)ع 

9 

النماذج القواعدية 
 خارج 

 السياق  

Context-free 

grammar 

 تطبيقات على النماذج القواعدية خارج السياق 
Context-free grammar 

applications 3(2+1ن)ع 

10 
ذات  األوتومات

 املكدس  

Stack 

automaton 

 دراسة األوتومات ذات املكدس وبعض التطبيقات 
Study and applications of 

Stack automaton 3(2+1ن)ع 

11 
 آالت تورينغ 

Turing 

machines 
 منوذج تورينغ وبعض التطبيقات عليه  

Turing model and some of 

its applications 3(2+1ن)ع 

12 
 بنية تشومسكي 

Chomsky 

hierarchy 
 تطبيقات على بنية تشومسكي 

Chomsky hierarchy 

applications 3(2+1ن)ع 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 االمتحان يف هناية الفصل جيرى  %70 امتحان نظري 2
 سادساً: قائمة املراجع:  

 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م



 منشورات جامعة دمشق  عريب مدخل اىل األوتومات واللغات الصورية   كتاب  1
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 فصل أول  للسنة الثالثة  (1)حبوث عمليات   مقرر  توصيف)(29
Operations Research (1)  

1OR-313 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 الذكاء الصنعي  : املقرر له يتبع الذي القسم املعلوماتية  اهلندسة :  املعهد أو الكلية

 كلية اهلندسة املعلوماتية  : ابملقرر املكلف القسم  (1) العمليات حبوث :  املقرر اسم

 2018 : املقرر مفردات اعتماد اتريخ الثالثة  :  الدراسية السنة

 يوجد ال :  ابلتدريس املشاركون  السلوم  كمال.  د.أ :  املقرر منسق

 1 :  العملية احملاضرات عدد 1 :  النظرية احملاضرات عدد

 :  املقرر أهداف:  اثنياً 
 الواقع إىل كانت  أايً  املشكلة تقريب من الطالب متكن ✓

 املشكلة  مكوانت تعكس  معينة رايضية مناذج صياغة الطالب تعلم ✓

 املشكالت لتلك األمثل احلل إىل للوصول مهارات الطالب يكتسب ✓

ًً : خمرجات املقرر :  اثلثًا
 الواقع إىل كانت  أايً  املشكلة تقريب من الطالب متكن ✓

 املشكلة  مكوانت تعكس  معينة رايضية مناذج صياغة الطالب تعلم ✓

 املشكالت لتلك األمثل احلل إىل للوصول مهارات الطالب يكتسب ✓

 

 ( :   اسبوع 12 - واحد دراسي فصل)  وتوزيعه املقرر حمتوى:  ًً رابعاً 

 احملاضرات عدد  املفردات املوضوع  األسبوع 

 مقدمة  1
Introduction ،تعاجلها اليت املواضيع أهما، أدواهت  ،نشأهتا اتريخ تعريفها   

Definition, 
History, Tools, 
Important 
problems it 
covers 

 )ن+ع(2

2 

 الربجمة اخلطية 

Linear 
Programming 

 الطريقة البيانية 
 خوارزمية السمبلكس  

Graphical 
Method, 
Simplex 
Algorithm 

 )ن+ع(2

3 
 النمذجة 

Modelling 

 مسألة إنتاج خليطة 
 مسألة ختطيط اإلنتاج

 مسألة النقل 
 مسألة اإلسناد 

Production Of 
Mixtures, 
Production 
Planning 
Problem,     
Transportation 
Problem,  
Assignment 
Problem 

 )ن+ع(2



4 
 نظرية البيان 

Graph Theory 

 درجة رأس البيان 
 األشجار 

 شجرة االمتداد الصغرى 
 خوارزمية كروسكال

 خوارزمية برمي 
 خوارزمية دجيكسرتا 
 األقصرخوارزمية الطريق 

Degree of 
graph Vertex,  
Trees, 
Minimum 
Spanning Tree, 
Kruskal 
Algorithm, 
Prim 
Algorithm, 
Dijkstra 
Algorithm, 
Shortest – 
Route 
Algorithm 

 )ن+ع(2

5 
 الشبكات 

Networks 
 املسار احلرج 

 معامل التكلفة يف جدولة املشاريع 

Critica

l path, 

The Cost Factor 
Of Project, 
Schedule 

 )ن+ع(2

6 

 حتليل القرار 
Decision 
Analysis 

 قرارات يف حالة التأكيد 
 قرارات يف حالة املخاطرة 

 قرارات يف حالة عدم التأكيد 

Decision Under 
Certainty, 
Decisions 
Under Risk, 
Decision Under 
Uncertainty 

 )ن+ع(2

 (:االمتحاانت)  التقومي  معايري:  ًً خامساً 
 مالحظات  النسبة  التقومي  نوع م

 %(20)  مذاكرتني%( + 10) ووظائف مشاركة %30 عملي امتحان  1

 الفصل  هناية يف االمتحان  جيرى %70 نظري امتحان  2

 :  املراجع قائمة: سادساً 
 ( اصدرته اليت اجلهة)املصدر املرجع  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة م

 البعث  جامعة – املطبوعات مديرية عريب  (1) العمليات حبوث جامعي  كتاب 1

2 
 عريب العمليات  حبوث إىل مدخل   مرجع

  والرتمجة للتعريب يب العر املركز
 والنشر  واألليف

3 

 إنكليزي Introduction to Operation Research كتاب

2nd Ed, Macmillan 

Publishing Co. New 

York, 1976.  
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 فصل أول  ( للسنة الثالثة1توصيف مقرر قواعد معطيات ))(30
Database (1) 

DB1-314 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد :

 ونظم املعلومات   هندسة الربجميات القسم املكلف ابملقرر: ( 1قواعد بياانت ) اسم املقرر :

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الثالثة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. رامز اخلطيب منسق املقرر :

 1 احملاضرات العملية :عدد  2 عدد احملاضرات النظرية :
 

 املقرر : توصيفاثنياً : 

البياانت.   البياانت ونظم إدارة قواعد  العالمقدمة يف  مفاهيم قواعد  العال  :تشمل  اتيةقنظم قواعد البياانت  البياانت  جرب    و  اتيةقمنوذج قواعد 
عالقات الكينونة   منوذج  يشمل  منهجيات تصميم قواعد البياانت مع تدريبات عملية على لغة قواعد البياانت سيكويل.     اتق تفاضل العالو    اتقالعال

 . وطرق التسويةارية ياملع  االعتمادية الوظيفية و الصيغتصميم قواعد البياانت املعتمد على مفاهيم و  شروط الصحة و
 اثلثا" : خمرجات التعليم :

هو تقدمي املعرفة النظرية األساسية يف نظم قواعد البياانت وتطبيق هذه املعارف واملهارات لتصميم وتطوير مناذج قاعدة  املقرر اهلدف من هذه  ✓
 . عالئقية بياانت بسيطة يف بيئة قاعدة البياانت

املثال   ✓ سبيل  على  العالئقية،  البياانت  قواعد  برانمج  لتعلم  فرصة  للطالب  يوفر  إنتاج  MS SQL Serverكما  من  الطالب  ومتكن   ،
  .االستعالمات والتقارير األساسية لتطبيق قاعدة البياانت

غات  ل، و نظم إدارة قواعد البياانت  قاعدة البياانت ومناقشة مزاايها ، مكوانت  يف طرق نظامهدف أيضا إىل إعطاء مقدمة عامة  املقرر يهذه   ✓
  (DDL-DML) قاعدة بياانت

تصمي ✓ على  أيضا  استخدام  يركز  طريق  عن  البياانت  قاعدة  الكيان منوذج  م  و (ERD) واملخططات   (ER) عالقة  النموذج  ال،  مع  تعامل 
 العالئقي وقواعد البياانت العالئقية: املفاهيم، والقيود،اجلرب العالئقي. 

 مفاهيم وأوامر  استفسارات. وأخرياإىل    العالئقيتعلم كيفية ترمجة اجلرب  وأيضا  املعروفة.   SQL لغةمعرفة جيدة يف    هدف إىل إعطاء  يكما   ✓

SQL يتم تغطيتها س. 

✓  

 :  أسبوع (  12 -رابعاً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 

قواعد البياانت 
 واملستخدمني 

Database And 

Users 

 تعريف البياانت واملعلومات 
 امللفات التقليدية وعيوهبا نظم 

 تعريف قاعدة البياانت 

Define data and 

information, 

Traditional file 

systems and 

their 

disadvantages, 
define database 

2 

  life-cycle of the املعلومات نظم حياة دورة قاعدة ختطيط 2

information 
2 



 وتصميمها املعطيات

 وإدارهتا 
Database 

System 

Concepts and 

Architecture 

 

 املعطيات  قاعدة نظام تطوير حياة دورة
 املعطيات قاعدة ختطيط
 النظام  تعريف
 وحتليلها  املتطلبات جتميع

 املعطيات قاعدة تصميم
 النظام  اختيار
 التطبيق تصميم

 األولية  النمذجة
 التنفيذ 
 وحتميلها  املعطيات حتويل

 االختبار 
 التشغيلية  الصيانة
 CASEأدوات  

 املعطيات  قواعد وإدارة املعطيات إدارة

systems, 

Life cycle 

development of 

the database 

system, 

Database 

planning, 

System 

definition, 

Requirements 

compilation 

and analysis, 

Database 

design, 

Application 

selection, 

Initial 

modeling, 

Implementation

, 

Data 

conversion and 

loading, 

Testing, 

Operational 

maintenance, 

CASE tools, 

Data 

management 

and database 

management 

3 

بنية ومفاهيم نظام 
 قواعد البياانت

Concepts of 

Database 

Systems 

 فاهيم أساسية يف قواعد البياانت م
 ( العالئقية-الشبكية-اهلرمية) البياانتأنواع قواعد 

 ومفهوم الفصل  مزااي قواعد البياانت
 أدوات قواعد البياانت
 لغات قواعد البياانت 

 تصنيف نظم إدارة قواعد البياانت 

Basic concepts 

in databases, 

types of 

databases 

(hierarchical-

relational-

relational), 

database 

advantages and 

separation 

concepts, 

database tools, 

database 

languages, 

classification 

of database 

management 

systems 

2 

4 
 احلقائق  إجياد أساليب

Type Finding 

Facts 

 احلقائق  إجياد أساليب تستخدم  مىت
 اجملمعة  احلقائق هي ما

 يف املنشأة رصد- املقابلة- ئقالواث )فحص  احلقائق إجياد أساليب
 االستبياانت( - البحث- العمل

 احلقائق  إجياد أساليب استخدام

When to use 

finding 

methods, 

what facts are 

collected, 

Finding 

methods 

)Examining 

2 
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Documentation

- Interviewing- 

Observing the 

Enterprise in 

Operation 

Research- 

Questionnaires)

, 

Using finding 

methods, 

5 

منذجة البياانت 
ابستخدام منوذج 

 (ER)الكيان عالقة 

Data Modeling 

Using the 

Entity-

Relationship 

(ER) Model 

 ،املصطلحات املستخدمة يف منوذج العالقة )الكينوانت 
 ) وأنواعها  الصالت ،اجملاالت ،الصفات

  ER  ططات عالقة الكيان خم

The terms used 

in the 

relationship 

model 

(Entities- 

Attributes -

Domains -

Relationship ), 

ERD diagram 

2 

6 

منذجة البياانت 
ابستخدام منوذج 

 احملسن  عالقة الكيان 
Enhanced 

Entity-

Relationship 

(EER) Model 

احملسن )التعميم,  ن عالقة الكيااملفاهيم االضافية يف منوذج 
 التخصيص, التصنيف, التوريث( 

Additional 

concepts in the 

improved 

entity 

relationship 

model 

(circularization

, allocation, 

classification, 

inheritance) 

2 

7 

منذجة البياانت 
ابستخدام منوذج 
 البياانت العالئقي 

Relational 
Model 

Concepts 

جتزئة  ،ت العالئقية ) التبعية الوظيفيةمبادئ بناء قاعدة البياان
 (  املفتاح األويل ،العالقة

Principles of 

relational 

database 

construction 

(functional 

dependency, 

relationship 

fragmentation, 

primary key) 

2 

8 

حتويل منوذج عالقة  
اىل   (ER) الكيان 

 النموذج العالئقي 
Relational 

Mapping 

Algorithm 

إىل النموذج   (ER)  عالقة الكيان قواعد التحويل من النموذج 
 العالئقي 

The conversion 

rules from the 

entity 

relationship 

(ER) form to 

the relational 

model 

2 

9 
 اجلرب العالئقي 
Relational 

Algebra 

 التقييد 
 اإلسقاط 

 لتقسيم ا
  االجتماع

 لتقاطع ا

Restriction, 

Division, 

Union, 

Projection, 

Difference, 

Intersection, 

The Cartesian 

product, 

Join types, 

2 



   الفرق

 اجلداء الديكاريت 
 أبنواعه  الربط

 التوسع 
 إعادة التسمية 

 التحويل 
 التلخيص 

Extend, 

Rename, 

Transform, 

Summarize 

 طرق تسوية العالقات  10
Normalization 

 لنموذج األولا
 النموذج الثان 

 النموذج الثالث 

1NF, 

2NF, 

3NF 
2 

 سالمة البياانت 11
Data Security 

 )البياانتقاعدة ة، املرجعي ،الكينوانت ،)اجملاالت سالمة
  املناقالت

Integrity of 

(domains, 

entities, 

reference, 

database), 

Transactions 

2 

12 
قواعد البياانت 
 واملستخدمني 

Database And 

Users 

 تعريف البياانت واملعلومات 
 نظم امللفات التقليدية وعيوهبا 

 تعريف قاعدة البياانت 

Define data and 

information, 

Traditional file 

systems and 

their 

disadvantages, 
define database 

2 

 خامساً: معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 سادساً: قائمة املراجع:  

 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  املرجع اسم  طبيعة املرجع  م
 ;Elmasri and Navathe إنكليزي Fundamentals of Database Systems كتاب  1

Addison-Wesley, 2007. 
 Silberschatz, Korth, and إنكليزي Database System Concepts كتاب 2

Sudarshan – McGraw Hill 
 كتاب 3

Database Modeling and Design :Logical 

Design 
 إنكليزي

Teorey Lightstone, and 

Nadeau – Morgan 

Kaufmann 

 Molinaro  – OReilly إنكليزي SQL Cookbook كتاب 4

 Datenbanksysteme (KE) كتاب 
 

 – Kemper, and Eickler إنكليزي

Oldenbourg 
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 فصل أول الثالثةتوصيف مقرر نظرية املعلومات للسنة  )(31
Information Theory 

hIT-315 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد :

 ونظم املعلومات   هندسة الربجميات القسم املكلف ابملقرر: نظرية املعلومات  اسم املقرر :

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الثالثة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : قا. دمية شاهني منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :
 اثنياً : توصيف املقرر: 

 املصادر بدون ذاكرة واملصادر ذات الذاكرة -واملصادر املتقطعةمصادر املعلومات: املصادر املستمرة  ✓
 تصال. قياس كمية املعلومات: اإلنرتويب، اإلنرتويب الشرطي ، اإلنرتويب املشرتك، اإلنرتويب النسيب )كمية املعلومات املتبادلة، سعة قناة اال ✓
 ترميز فانو وشانون، الرتميز احلسايب  –ان ترميز املصدر: ترميز املصدر ابستخدام ترميز متغري الطول: ترميز هافم ✓

 نظرية ترميز املصادر بدون ذاكرة بدون وجود ضجيج  ✓
 متثيل املصادر ذات الذاكرة: سالسل ماركوف، معدل اإلنرتويب  ✓

 statistical language modelالنمذجة اإلحصائية للغات  ✓
 LZW: ترميز universal codingالرتميز العام  ✓

 التعليم :اثلثا" : خمرجات 
✓ Define and apply the basic concepts of information theory (entropy, etc.); 

✓ Differentiate between lossy and lossless data compression methods, and describe the most common 

such methods; 

✓ Design an efficient data compression scheme for a given information source; 

✓ Calculate the capacity of communication channels; 

✓ Sketch Shannon’s proof regarding the limits of error-free communication; and 

✓ Explain the impact of feedback and/or many senders or receivers on the communication problem. 
 :  اسبوع (  12 -ر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد رابعا" : حمتوى املقر 

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 
 مقدمة 

Introduction 
 Introduction to مقدمة إىل نظرية املعلومات 

information theory 
1 

 االحتماالت  2

Probabilities 
 Probabilities refresher 1 مراجعة لالحتماالت 

3 
 املعلومات قياس كمية  

Information 
gain 

measurement 

 اإلنرتويب 
 اإلنرتويب الشرطي
 اإلنرتويب املشرتك 

 كمية املعلومات املتبادلة 

Entropy, 

Conditional Entropy, 

Cross Entropy, 

Mutual information 

1 

 اإلنرتويب النسيب  4
Relative 

 ,Relative entropy اإلنرتويب النسيب 

Information inequality  
1 



entropy عدم تساوي البياانت 

5 
 ترميز املصدر 
Source 

encoding 

 الرتميز اآلن
 الرتميز املسبق 
 نظرية شانون 

Instantaneous code, 

Prefix code, 

Shannon Theory 
 

1 

6 
 ترميز املصدر 
Source 

encoding 

 ترميز هوفمان 
 ترميز شانون فانو

 الرتميز الرايضي

Huffman code, 

Shannon Fano code, 

Arithmetic code 
1 

7 
منذجة املصادر ذات  

 الذاكرة 
Modelling 

memory sources 

 سريورة ماركوف
 معدل اإلنرتويب

 النموذج اإلحصائي للغات 

Markov chain, 

Entropy rate, 

Languages statistical 

model 

1 

 ترميز املصدر العام  8
Universal code 

 LZW LZW algorithm 1خوارزمية  

9 
 ترميز القناة 
Channel 

encoding 

 سعة القناة 
 نظرية ترميز القناة بوجود ضجيج 

 نظرية شانون لرتميز القناة بوجود ضجيج 
 الرتاميز املصححة لألخطاء 

Channel capacity, 

Noisy channel theorem, 

Shannon theory of noisy 

channel encoding, 

Error correcting codes 

1 

 مقدمة  10
Introduction 

 Introduction to مقدمة إىل نظرية املعلومات 

information theory 
1 

 االحتماالت  11

Probabilities 
 Probabilities refresher 1 مراجعة لالحتماالت 

12 
 قياس كمية املعلومات 

Information 
gain 

measurement 

 اإلنرتويب 
 اإلنرتويب الشرطي
 اإلنرتويب املشرتك 

 كمية املعلومات املتبادلة 

Entropy, 

Conditional Entropy, 

Cross Entropy, 

Mutual information 

1 

 خامسا": معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 

 سادسا": قائمة املراجع: 
 (author, edition, publisherاملصدر) لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 Thomas M. Cover, Second Edition,Wiley اإلنكليزية  Elements of Information Theory كتاب  1

 د.حمي الدين وايناخ، مطبوعات جامعة دمشق العربية  املعلومات نظرية  كتاب  2
 ,Information Theory, Inference   كتاب 3

and Learning Algorithms 
 ,D. J. Mackay, Cambridge University Press اإلنكليزية 

2004. 
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 مراجع () حباجة   فصل أول   ةللسنة الثالث  (1)توصيف مقرر هندسة برجميات  )(32
Software Engineering (1)  

SE1-316 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد :

 ونظم املعلومات   هندسة الربجميات القسم املكلف ابملقرر: ( 1)هندسة برجميات  اسم املقرر :

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الثالثة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. أليدا اسرب  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 2 عدد احملاضرات النظرية :
 اثنياً : توصيف املقرر: 

املقرر إىل   النظام  و توصيف  طالب  التعريف  يهدف  الالزمة    متطلباتهابملفاهيم األساسية لكيفية حتليل  توثيق  لو كيفية استخدام املخططات 
 . يقدم هذا املقرر تعريف املفاهيم األساسية املتعلقة ابلنمذجة املوحدة ، كما يتناول النماذج الالزمة لتصميم وبرجمة نظام. متطلبات النظام

 اثلثا" : خمرجات التعليم :
 مراحلها( –رائيات تطوير الربجميات ) أنواعها ج جميات و أمهية هندسة الربجميات و األساسية هلندسة الرب طالب ابملفاهيم ال عريفت ✓

 متكني الطالب ابلقاعدة املعرفية لتحليل النظام   ✓
 متكني الطالب من توصيف متطلبات النظام  ✓

 
 :  بوع ( اس 12 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 املفردات املوضوع  األسبوع 
عدد /عدد احملاضرات 

 الساعات 

1 
 مقدمة 

Introduction 

 أمهية هندسة الربجميات 
 إجرائيات تطوير الربجميات 

Software 

Engineering 

importance, 

SE lifecycles models 

2 

2 
 خمططات تدفق املعطيات

Data flow 

diagrams 

 املعطيات خمططات تدفق أمناط 
 أمثلة عن املخططات

Data flow diagrams 

types, 

Examples  
4 

3+4 

  حتليل متطلبات النظام

System 

requirements 

analysis 

  حتليل وظائف النظام
 متطلبات النظام  مفردات

استخدام خمططات حاالت االستخدام لتوثيق 
 متطلبات النظام الوظيفية 

System functions 

analysis, 

System requirements 

vocabulary, 

Using Use Case 

diagram to document 

functional 

requirements 

4 

5+6 
هندسة الربجميات 

 التوجه  رضيوالنموذج غ

Software 

 UMLمقدمة إىل 
 اكتشاف صفوف النظام 

Introduction to 

UML, 

Discovering system 

10 



Engineering and 

the Object 

Oriented Model 

 خمططات الصفوف 
 تصال خمططات اال

 خمططات التتابع 
 خمططات املكوانت 

 خمططات نشر التطبيق

classes, 

Class diagrams, 

Communication 

diagrams, 

Sequence diagrams, 

Component 

diagrams, 

Deployment 

diagrams 

 االمتحاانت(: خامسا": معايري التقومي ) 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 سادسا": قائمة املراجع: 

 (author, edition, publisherاملصدر) لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
1 

 كتاب 
Object-Oriented Software 

Engineering: Practical 

Software Development using 

UML and Java 

  إنكليزي

2 
 كتاب 

Program development in 

Java: Abstraction, 

specification and object-

oriented design 
  إنكليزي

 Object-oriented software كتاب 3

construction إنكليزي  
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 فصل اثين  توصيف مقرر اتصاالت رقمية للسنة الثالثة )(33
Digital Communications 

DC-321 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 الشبكات والنظم احلاسوبية  القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 الشبكات والنظم احلاسوبية  القسم املكلف ابملقرر:  اتصاالت رقمية             اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الثالثة  السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  د. أكرم املرعي  منسق املقرر : 

 1 عدد احملاضرات العملية :  1 عدد احملاضرات النظرية : 
 اثنياً : أهداف املقرر : 

 طالب كلية اهلندسة املعلوماتية  ( الفصل اللثان –الثالث يعّرف هذا املقرر وخالل العام الدراسي ) 
 .على أنظمة االتصاالت الرقمية ومبادئ عملها واخلدمات اليت تقدمها 

ًً : خمرجات املقرر :  اثلثًا
 الواقع إىل كانت  أايً  املشكلة تقريب من الطالب متكن ✓

 الب أساليب النمذجة واحملاكاة الطا تعلم ✓

 استخدام اخلوارزميات وتطبيقها حلل مسائل خمتلفة إىل للوصول مهارات الطالب يكتسب ✓

 

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (  12 -رابعًا

 احملاضرات عدد املفردات املوضوع  األسبوع 

1 

أساسيات االتصاالت 
 الرقمية 

Digital 

Communications 

Fundamentals 

 املخطط العام لنظم االتصاالت 

 تصنيف أنظمة االتصاالت

 الطيف الرتددي لألمواج الكهرومغناطيسية

General scheme of 

communication systems, 

Communication systems 

classification, 

Electromagnetic waves spectrum 

2 
 اإلشارات

Signals 
 تعريف االشارات وانواعها 

 حتويل فورييه ومعكوسه 
Signals: definition and types, 

Fourier transform/ Inverse 

Fourier transform 

3 
 التعديل التماثلي 

Analog modulation 

 أنواعه و  تعريف التعديل
 التعديل املطايل 

 التعديل الرتددي

Definition and types, 

Amplitude modulation, 

Frequency modulation 

 

4 
 التعديل الرقمي 

Digital modulation 

 مزااي النقل الرقمي 
 الضغط والتمدد الرقمي والتماثلي 

 PCMالتعديل النبضي املشفر 

 DPCMالتعديل النبضي املشفر التفاضلي 

Advantages of digital 

transmission, 

Analog and Digital companding, 

Pulse Code modulation, 

Differential Pulse Code 

modulation, 



 DMتعديل دلتا 
 ADMتعديل دلتا املتكيف 

 PSKتعديل اإلزاحة الزاوي 

 FSKتعديل اإلزاحة الرتددي 
 ASKتعديل اإلزاحة املطايل 

Delta modulation, 

Adaptive delta modulation, 

Phase Shift keying, 

Frequency Shift keying, 

Amplitude Shift keying, 

5 

 التنضيد بتقسيم الرتدد

Frequency 

Division 

Multiplexing 

 FDMمبدأ 
 اجملموعة األساسية 

FDM main principle, 

Super group 

6 
 زمن التنضيد بتقسيم ال

Time Division 

Multiplexing 

 وطريقة عملها TDMأ دمب
 T1احلامل الرقمي 

TDM main principle, 

T1 digital carrier 

7 

االتصاالت عرب القمار 
 الصنعية 

Communication 

via Satellites 

 مبدأ عملها 

 أشكال املدارات 

–الوصلة الصاعدة -أنظمة االتصال ابلتوابع الصنعية:
 املقوي -الوصلة اهلابطة

How it works, 

Orbit shapes, 

Satellite communication 

systems: uplink, downlink, 

transponder 

8 

 نظم االتصاالت اخلليوية 

Cellular 

Communication 

Systems 

 مبدأ عمل نظم االتصاالت اخللوية 

 GSMخدمات نظام 

 اخلالاي والتوزع الرتددي االستالم 

 التجوال 

 خدمة الرسائل القصرية 

Cellular communication 

principles, 

GSM services, 

Cells and handoff, 

Roaming, 

Short Message Service (SMS) 

9 
 نظم االتصاالت البصرية 

Fiber optic 

communication 

 ة اتريخ األلياف البصري
 مزااي االلياف البصرية 

 طبيعة الضوء
 ابرامرتات انتشار الضوء

 أنواع األلياف البصرية 
 القبول وخمروط   زاوية القبول

 الفقد يف األلياف البصرية 
 كواشف الضوء 

History of optic fibers, 

Properties of optic fibers, 

Nature of light, 

Light spreading parameters, 

Optic fibers types, 

Critical angle and Acceptance 

cone, 

Loss in optic fibers, 

Light sensors 

 

10 

أساسيات االتصاالت 
 الرقمية 

Digital 

Communications 

Fundamentals 

 املخطط العام لنظم االتصاالت 

 تصنيف أنظمة االتصاالت

 الطيف الرتددي لألمواج الكهرومغناطيسية

General scheme of 

communication systems, 

Communication systems 

classification, 

Electromagnetic waves spectrum 

 ,Signals: definition and types تعريف االشارات وانواعها  اإلشارات 11

Fourier transform/ Inverse 
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Signals  حتويل فورييه ومعكوسه Fourier transform 

12 
 التعديل التماثلي 

Analog modulation 

 أنواعه و  تعريف التعديل
 التعديل املطايل 

 التعديل الرتددي

Definition and types, 

Amplitude modulation, 

Frequency modulation 

 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 الفصل جيرى االمتحان يف هناية  %70 امتحان نظري 2
 سادساً: قائمة املراجع:  

 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 مديرية املطبوعات  عريب االتصاالت الرقمية   كتاب جامعي  1

 

 



 فصل اثين   توصيف مقرر املرتمجات للسنة الثالثة)(34
Compilers  

C-322 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد :

 ونظم املعلومات   هندسة الربجميات القسم املكلف ابملقرر: املرتمجات اسم املقرر :

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الثالثة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : رانيا لطفي د.  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 2 عدد احملاضرات النظرية :
 

 اثنياً : توصيف املقرر: 
ة واليت يعرف هذا املقرر األساسيات للفهم النظري والعملي اللية الرتمجة )ترمجة الربامج(، حيث يقدم هذا املقرر اخلوارزميات واألدوات الالزم

 ميكن أن تستخدم وبشكل قياسي هبدف تنفيذ عملية التحويل والرتمجة لربانمج مكتوب بلغة عالية املستوى اىل رماز تنفيذي.
 اثلثا" : خمرجات التعليم :

 إمكانية بناء حملل لفظي واستخدامه يف إجياد احمللل القواعدي   ✓

 امكانية التوصيف والتعبري عن قواعد لغات الربجمة  ✓

 التحليل الداليل فهم آلية  ✓

 بناء الرماز النهائي وطرق حتسينه ✓

 :  اسبوع (  12 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 عدد احملاضرات املفردات املوضوع  األسبوع 

1 
 مقدمة

introduction 

 عاممفهوم  –المترجم 

 خاصيات المترجم 

 بنية المترجم 

 جدول الرموز

 معالجة األخطاء 

 أدوات بناء المترجم 

 دراسة حالة 

Compiler general 

concept, 

compiler 

properties, 

structure of 

compiler, 

symbols table, 

error handling, 

Compiler-

construction tools, 

case study 

 التحليل اللفظي  2

Lexical analysis 

 التعابير المنتظمة واللغات 

 األتومات 

 المحلل اللفظي بناء 

 jFlexو  flexات واألد

Regular 

expression and 

languages, 

Automaton, 

lexical analyser 

contraction, 

flex and jFlex 

 التحليل القواعدي  3

Syntax analysis 

 القواعد خارج السياق 

 أدنى –التحليل القواعدي بطريقة النزول أعلى  

Context free 

grammar, 
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 نزوالا ليل القواعدي بشكل عودي التح

 التنبؤي  المحلل القواعدي

 التحليل القواعدي بطريقة الصعود 

 Yaccالمحلل القواعدي 

Top-down 

parsing, 

recursive-descent 

parsing, 

predictive parser, 

syntax analysis 

bottom-up, 

Yacc 

 التحليل الداللي  4

Semantic analysis 

 الموجه من قبل القواعد التحويل 

 شجرة اإلعراب المشروحة 

 بيان موجه مرتبط 

 ترتيب تقييم الخاصيات 

 Sتعريف الخاصيات 

 Lتعريف الخاصيات 

 تقييم الخاصيات 

Syntax-directed 

translation, 

annotated parse 

tree, 

dependency 

graph, 

ordering the 

evaluation of 

attributes, 

S-attributed 

definition, 

L-attributes 

definition, 

Attributes 

evaluation 

5 

التحقق من األنماط وبيئة  

 زمن التنفيذ 

Types checking 

and run-time 

environment 

 نظام األنماط 

 مدقق األنماط 

 بيئة زمن التنفيذ  

Types system, 

types checker, 

run-time 

environment  

6 

توليد الترميز)الرماز( 

 المرحلي )الوسيط(

Intermediate code 

generation 

 

 عناوين-3الرماز ذو 

 العناوين والتعليمات 

 الرباعيات 

 الثالثيات 

 الرماز الوسيط من أجل االجرائيات 

3-address code, 

addresses and 

instructions, 

quadruple, 

triples, 

intermediate code 

for procedure 

7 
توليد وتحسين الترميز 

 )الرماز( النهائي

Code generation 

and optimization 

 تصميم مولد الرماز

 اللغة الهدف 

 العناوين ضمن الرماز الهدف 

 عناوين-3رزمية تقسيم التعليمات ذو اخو

 د المعلومات الحالية والمستخدمة تحدي خوارزمية:

 خوارزمية توليد الرماز

Design code 

generator, 

target language, 

addresses in the 

target language, 

algorithm 

partitioning 3-

address code 

instructions, 

algorithm : 

determining the 

liveness and next 

information, 

code generation 

algorithm 

 مقدمة 8

introduction 

 عاممفهوم  –المترجم 

 خاصيات المترجم 

 بنية المترجم 

Compiler general 

concept, 

compiler 



 جدول الرموز

 معالجة األخطاء 

 أدوات بناء المترجم 

 دراسة حالة 

properties, 

structure of 

compiler, 

symbols table, 

error handling, 

Compiler-

construction tools, 

case study 

 التحليل اللفظي  9

Lexical analysis 

 التعابير المنتظمة واللغات 

 األتومات 

 بناء المحلل اللفظي 

 jFlexو  flexات واألد

Regular 

expression and 

languages, 

Automaton, 

lexical analyser 

contraction, 

flex and jFlex 

 التحليل القواعدي  10

Syntax analysis 

 القواعد خارج السياق 

 أدنى –التحليل القواعدي بطريقة النزول أعلى  

 ليل القواعدي بشكل عودي نزوالا التح

 التنبؤي  المحلل القواعدي

 التحليل القواعدي بطريقة الصعود 

 Yaccالمحلل القواعدي 

Context free 

grammar, 

Top-down 

parsing, 

recursive-descent 

parsing, 

predictive parser, 

syntax analysis 

bottom-up, 

Yacc 

 التحليل الداللي  11

Semantic analysis 

 التحويل الموجه من قبل القواعد 

 شجرة اإلعراب المشروحة 

 بيان موجه مرتبط 

 ترتيب تقييم الخاصيات 

 Sتعريف الخاصيات 

 Lتعريف الخاصيات 

 الخاصيات تقييم 

Syntax-directed 

translation, 

annotated parse 

tree, 

dependency 

graph, 

ordering the 

evaluation of 

attributes, 

S-attributed 

definition, 

L-attributes 

definition, 

Attributes 

evaluation 

12 

التحقق من األنماط وبيئة  

 زمن التنفيذ 

Types checking 

and run-time 

environment 

 نظام األنماط 

 مدقق األنماط 

 بيئة زمن التنفيذ  

Types system, 

types checker, 

run-time 

environment  

 خامسا": معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 نظريامتحان  2
 

 سادسا": قائمة املراجع: 
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 2016 - 2015مديرية الكتب والمطبوعات  -منشورات جامعة البعث –د. رانيا لطفي  –المترجمات . [1]

  

Wesley.-edition 2006, Addison nd., 2allUllman J., and  , techniques, and tools.sCompiler: principle [2]. 

[3]. Basic of compiler design. Mogensen T., 2010, Copenhagen University (version PDF – e-book). 

 
 

 

 
 



 فصل اثين   ( للسنة الثالثة2حبوث عمليات ) مقرر   توصيف)(35
Operations Research (2) 

OR2-323 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 الذكاء الصنعي  : املقرر له يتبع الذي القسم املعلوماتية  اهلندسة :  املعهد أو الكلية

 كلية اهلندسة املعلوماتية  : ابملقرر املكلف القسم  (2) العمليات حبوث :  املقرر اسم

 - : املقرر مفردات اعتماد اتريخ الثالثة  :  الدراسية السنة

 يوجد ال :  ابلتدريس املشاركون  السلوم  كمال.  د.أ :  املقرر منسق

 1 :  العملية احملاضرات عدد 1 :  النظرية احملاضرات عدد

 :  املقرر أهداف:  اثنياً 
 الواقع إىل كانت  أايً  املشكلة تقريب من الطالب متكن ✓

 الب أساليب النمذجة واحملاكاة الطا تعلم ✓

 وتطبيقها حلل مسائل خمتلفةاستخدام اخلوارزميات  إىل للوصول مهارات الطالب يكتسب ✓

ًً : خمرجات املقرر :  اثلثًا
 الواقع إىل كانت  أايً  املشكلة تقريب من الطالب متكن ✓

 الب أساليب النمذجة واحملاكاة الطا تعلم ✓

 استخدام اخلوارزميات وتطبيقها حلل مسائل خمتلفة إىل للوصول مهارات الطالب يكتسب ✓

 ( :   اسبوع 12 - واحد اسيدر  فصل)  وتوزيعه املقرر حمتوى:  ًً رابعاً 

 احملاضرات عدد  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 

 خوارزمية النقل 
Transportation 

Algorithm 

 طريقة الزاوية الشمالية الغربية 
 طريقة التكلفة األقل
 طريقة تقريب فوغل

 طريقة احللقات املغلقة 

North-west Corner 

Method,   

Least - Cost Method,   

Vogel's Approximation 

Method, 

Close Rings Method 

 )ن+ع(2

2 

 مسائل اإلسناد 

Assignment 
Problems 

 )ن+ع(Hungarian Algorithm 2 اخلوارزمية اهلنغارية 

3 

 مسألة البائع املتجول 
Salesman 
Problem 

 Nearest Neighbor خوارزمية أقرب جار 
Algorithm 2)ن+ع( 

4 
 األراتل نظرية  

Queuing Theory 

 عناصر نظرية األراتل
 توزيعات الوصول واخلدمة 

 نظام األراتل
 مناذج األراتل

Elements of theory 
Queuing, 
Arrival and service 
distributions, 

  System Queuing, 
Queuing Models, 

 )ن+ع(2
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 Performance Measures مقاييس األداء 

5 

 الديناميكية الربجمة  

Dynamic 
Programming 

 خوارزمية اإلايب )الطريقتان الشبكية واجلدولية( 
 مسألة شحن البضائع )محولة ابخرة( 

 مسألة استثمار األموال 

Back Algorithm (Network 

& Tabular Methods), 

Goods Initialization 

Problem ( Ship Loading),  

The Fund Investment 
Problem 

 )ن+ع(2

 (: االمتحاانت)  التقومي  معايري: خامساً 
 مالحظات  النسبة  التقومي  نوع م

 %(20)  مذاكرتني%( + 10) ووظائف مشاركة %30 عملي امتحان  1

 الفصل  هناية يف االمتحان  جيرى %70 نظري امتحان  2

 :  املراجع قائمة: ساً ساد
 ( اصدرته اليت اجلهة)املصدر املرجع  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة م

 البعث  جامعة – املطبوعات مديرية عريب  (2) العمليات حبوث جامعي  كتاب 1

2 
 عريب العمليات  حبوث إىل مدخل   مرجع

  والرتمجة للتعريب يب العر املركز
 والنشر  واألليف

3 

 إنكليزي Introduction to Operation Research كتاب

2nd Ed, Macmillan 

Publishing Co. New 

York, 1976.  

 

 

 

 



 فصل اثين  ( للسنة الثالثة2توصيف مقرر برجمة متقدمة ))(36
Advanced Programming (2)  

AP2-324 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 ونظم املعلومات  الربجمياتهندسة  القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم املكلف ابملقرر:  ( 2برجمة متقدمة ) اسم املقرر : 

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الثالثة  السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  د. مهند رجب منسق املقرر : 

 1 عدد احملاضرات العملية :  2 عدد احملاضرات النظرية : 
 اثنياً : أهداف املقرر : 

 اكتساب الطالب مهارات بناء التطبيقات الشبكية بلغة اجلافا.  ✓

 تعّلم الطالب برجمة الويب اعتماداً على اجلافا.  ✓

 تعّلم الطالب آلية بناء التطبيقات اليت تتعامل مع قواعد البياانت.  ✓

ًً : خمرجات املقرر :  اثلثًا
 الطالب مهارات بناء التطبيقات الشبكية بلغة اجلافا من حيث بناء تطبيق الزبون وتطبيق املخدم. يكتسب  ✓

 يتعّلم الطالب برجمة الويب اعتماداً على اجلافا من خالل التقاانت املختلفة كتطبيقات املخدم الصغرية وغريها.  ✓

 وإجراء عمليات إنشاء اجلداول واالستعالمات املختلفة. يتمكن الطالب آلية بناء التطبيقات اليت تتعامل مع قواعد البياانت  ✓

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   :  اسبوع (   12 -رابعًا

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 

 اجلافا  بلغة الربجمة مبادئ

Java Programming 

Principles 

 مقدمة يف احلاسب اآليل 
 الذاكرة 

 املعاجل 
 لغات الربجمة 

 مقدمة يف لغة اجلافا 

Introduction to 

computers, 

Memory, 

CPU, 

Programming 

languages, 

Introduction to 

Java 

1 

 التوجه  غرضّية الربجمة
Object-Oriented 

Programming 

 الصفوف 
 العمل مع املتحوالت الساكنة والدوال الساكنة 

 الوراثة 
 اجملّردة والواجهات الصفّية الصفوف 

Classes, 

Static variables 

& Static 

methods, 

Inheritance, 

Abstract classes 

and Interfaces 

1 

 واإلخراج  اإلدخال 2

Input & Output 

 امللفات 
 جماري البياانت 

 قراءة البياانت احملرفية
 كتابة البياانت احملرفية 

 امللفات البايتية والكتابة فيها  إنشاء

Files, 

Data streams, 

Reading 

Character data, 

Writing 

Character data, 

Creating Byte 

1 
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 data and writing قراءة امللفات البايتية 

to it, 

Reading Byte 

data 

 واملصفوفات  احملرفية اجلمل
Strings & Arrays 

 احملرفيةالتعامل مع اجلمل 
 املصفوفات والصفوف والدوال الشاملة 

Dealing with 

Strings, 

Arrays – classes 

– Generic 

methods 

1 

3 

 والقوائم  اجملموعات

Collections & Lists 

 listاجملموعة 

 setاجملموعة 

 mapاجملموعة 

 التعامل مع املكررّات 

“List” 

collection, 

“Set” 

collection, 

“Map” 

collection, 

Using iterators 

1 

 املسالك

Threads 
 التزامن واملسالك 
 مقاطعة املسالك 

Synchronization 

& Threads, 

Thread 

interruption 

1 

4 
 الشبكية  التطبيقات برجمة

Programming 

Network 

Applications 

 حمدد املواقع
 املقابس الربجمية 

URI, 

Sockets 
2 

5 

 املنتظمة  التعابري

Regular 

Expressions 
 Search and البحث واملطابقة  

Match 
1 

 التطبيقات  تدويل

Application 

Internationalization 
 examples 2 بعض األمثلة 

6 
 التطبيقات  واجهات برجمة

Graphical User 

Interface 

Programming 

 الكائنات الرسومية 
 معاجلة األحداث 

 املرتبطة بعملية اإلدخال الكائنات 

Graphical 

components, 

Event handling, 

Input 

components 

2 

 الصغرية  املخدم تطبيقات 7

Servlets 
 التطبيقات الصغرية 

 تطبيقات املخدم الصغرية 

Applets, 

Servlets 
2 

 الصفية  احلبيبات 8

Java Beans 
 مقدمة 

 احلبيبات الصفية 
Introduction, 

Java Beans 
2 

 البياانت قواعد 9

Databases 
 مقدمة 

 قواعد البياانت 
Introduction, 

Databases 
1 



 XML ملفات 10

XML Files 

 بلغة اجلافا  xmlمعاجلة ملفات 
 وابلعكس xmlاالنتقال من أغراض جافا إىل 

 xmlملعاجلة مستندات  staXاستخدام 

XML files 

processing in 

Java, 

Xml to Java 

objects & vice 

versa, 

Using staX to 

process XML 

documents 

2 

11 
 والرسم  التنسيق

Formatting & 

Drawing 

 مساء اخلطوطأ
 األلوان 

 الرسم بلغة اجلافا 
 تعبئة الرسوم 

 حتريك الرسوم
 الصور 

 الصوت 
 برجمة األلعاب

Font names, 

Colors, 

Drawing with 

Java, 

Filling, 

Animation, 

Images, 

Sound, 

Games 

programming 

2 

12 
 األغراض ونشر سْلَسلة

Object 

Serialization & 

Deployment 

 جماري الغرض 
   RMI استدعاء الدالة البعيدة تقانة

Object streams, 

Remote Method 

Invocation 

2 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 سادساً : قائمة املراجع:  

 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م

 عريب ( 1برجمة متقدمة) كتاب جامعي  1
مديرية  -البعث جامعة 

 املطبوعات 
 Java™ All-in-One Desk Reference For كتاب 2

Dummies إنكليزي  
  إنكليزي Thinking in Java, 3nd Edition كتاب 3

  إنكليزي Complete Java® 2 كتاب 4

  إنكليزي The Java Tutorials موقع إلكرتون 5
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 فصل اثين   الثالثةتوصيف مقرر ذكاء صنعي للسنة  )(37
Artificial Intelligence  

AI-325 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 الذكاء الصنعي  القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد :

 كلية اهلندسة املعلوماتية  القسم املكلف ابملقرر: ذكاء صنعي  اسم املقرر :

 2018 اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الثالثة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. يسر األاتسي منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 2 عدد احملاضرات النظرية :
 

 املقرر : توصيفاثنياً : 

  يهدف هذا املقرر إىل التعرف إىل املبادئ األساسية للذكاء الصنعي اليت تتضمن عدة مفاهيم منها طرق البحث  أبنواعها املختلفة ومفاهيم 
 املنطق وسنركز على املنطق الفرضي واملنطق من الدرجة األوىل وطرق احلل ث التعرف على مفهوم الشبكات العصبونبة.  

 : اثلثا" : خمرجات التعليم
 اكتساب الطالب املبادئ األساسية للذكاء الصنعي  ✓

 استيعاب الطالب طرق البحث املختلفة  ✓

 تعّلم الطالب مفاهيم املنطق من الدرجة األوىل وطرق احلل  ✓

 :  أسبوع (  12 -رابعاً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 
 مقدمة 

Introduction  تعريف الذكاء الصنعي والتطبيقات Definition and 
applications 2 

2 
 حل املسائل ابلبحث 

Solving 
Problems by 

Search 

 تعريف الوكالء القادرين على حل املسائل 

 عض أمناط املسائل ب
 صياغة املسألة 

Defining agents,  
Problems types, 
Forming the problem 

2 

3 
 البحث غري املعلوم 

Uninformed 
Search 

 Basic search خوارزميات البحث األساسية 
algorithms 2 

4 
 البحث املعلوم 
Informed 

Search 

 البحث األفضل األول
A*   

 مفهوم اليوريستيك

Best-Search First, 
A* Search, 
Heuristics 

2 

 البحث احمللي  5
Local Search 

 صعود التلة 
 التعدين حماكاة 

 خوارزميات اجلينية 

Hill Climbing, 
Simulated Annealing, 
Genetic Algorithm, 
Local Search in 
Continues Spaces 

2 



 البحث احمللي يف الفضاء املستمر 

6 
طرق البحث يف  

 األلعاب
Game Search 

 أنواع األلعاب 
 MinMaxخوارزمية 

    -تقليم

 ألعاب احلظ 

Types of Games, 

MinMax Algorithm, 

-Pruning, 

Games of Chance 

2 

 الوكالء املنطقيون  7
Logical Agents 

 الوكالء املزودة بقاعدة املعرفة 

 عامل وميبوس

Knowledge-Based 

Agents, 

Wumpus World 
2 

8 
 املنطق الفرضي 

Propositional 
Logic 

 تعريف املنطق

 مفاهيم أساسية 
Definition, 

Basic Concepts 2 

9 

طرق احلل يف املنطق  
 الفرضي

Inference 
Methods in 

Propositional 
Logic 

 التسلسل املتقدم 

 التسلسل الراجع 

   طريقة احلل

Forward Chaining, 

Backward Chaining, 

Resolution 
2 

10 
املنطق من الدرجة  

 األوىل
First-Order 

Logic 

 الدرجة األوىل احلاجة ملنطق من تعريف و 
 كتابة بعض اجلمل يف هذا املنطق 

 عامل وميبوس يف املنطق من الدرجة األوىل 

Definition & Need of 

FOL, 

Syntax & Semantics of 

FOL, 

Wumpus World in FOL 

2 

11 

طرق احلل يف املنطق من  
 الدرجة األوىل
Inference 

Methods in 
First-Order 

Logic 

 التطابق مفهوم 

 والراجع التسلسل املتقدم 
 الربجمة املنطقية 

 طريقة احلل العامة 

Unification, 

Forward & Backward 

Chaining, 

Logic Programming, 

Generalized Modus 

Ponens 

2 

12 
 الشبكات العصبونية 

Neural 
Networks 

 مقدمة 
 الشبكات العصبية الطبيعية 

 االصطناعية مكوانت الشبكات العصبية 
 تطبيقات الشبكات العصبية االصطناعية 

 أنواع الشبكات العصبونية 

Introduction, 

Natural Neural 

Networks, 

Artificial Neural 

Networks, 

Applications of ANNs, 

Types of ANNs 

2 

 خامساً: معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 سادساً: قائمة املراجع:  

 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
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1 
 عريب الذكاء االصطناعي  كتاب 

أتليف آالن بونيه وترمجة علي صربي 
  1993فرغلي ,عامل املعرفة , الكويت,

 .S. Russer &P إنكليزي Artificial Intelligence: A Modern Approach حماضرات  2

Norving,2003,Pearson 

 Artificial Intelligence: A Modern كتاب 3

Approach,  
 .S. Russer &P إنكليزي

Norving,2003,Pearson 

 Ugur HALICI   ,2004, METU إنكليزي   ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS كتاب 4

EEE ,Ankara 
 

http://www.cs.berkeley.edu/~russell/aima.html
http://www.cs.berkeley.edu/~russell/aima.html
http://www.cs.berkeley.edu/~russell/aima.html


 )توصيف قدمي( فصل اثين    ( للسنة الثالثة1إنكليزية ختصصية )توصيف مقرر لغة  )(38
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1 
  



___________________________________________________________________________

94 

 

 
 

 توصيف مقررات
 السنة الرابعة 



 فصل أول  ( للسنة الرابعة1توصيف مقرر نظم تشغيل ))(39
Operating Systems(1) 

OS1-411 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 احلاسوبية   هندسة الشبكات والنظم يتبع له املقرر:القسم الذي  اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 احلاسوبية  هندسة الشبكات والنظم القسم املكلف ابملقرر: ( 1التشغيل )نظم  اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الرابعة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. حممد شادي احلكيم منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :

 اثنياً : توصيف املقرر: 
العمليات يهدف املقرر إىل التعرف على البنية العامة لنظم التشغيل و التقنيات املختلفة املستخدمة يف نظم التشغيل احلديثة و املرتبطة إبدارة  

 املزامنة فيما بينها, و التعرف على مفهوم االستعصاءات و تفنيات التعامل معها. و جدولتها, االتصال بني العمليات و 
 اثلثا" : خمرجات التعليم :

 التعرف على مكوانت نظام التشغيل و بنيته و كيفية عمله.  ✓

 التعرف على مفاهيم العمليات و املسالك و تقنيات االتصال فيما بينها.  ✓

 خلوارزميات املستخدمة يف أنظمة التشغيل احلديثة. فهم خوارزميات اجلدولة و التعرف على ا ✓

 التعرف على تقنيات مزامنة العمليات و أساليب التعامل مع االستعصاءات.  ✓

 :  اسبوع (  12 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

 التشغيل أنواع نظم  -تعاريف أساسية  مقدمة  1
- Basic 

definitions 

-  types of 

operating 

systems 

1 

2 
بنية أنظمة التشغيل 

(1) 
 استدعاءات النظام  -كيفية عمل نظام التشغيل 

- How the 

operating 

system 

works 

- system calls 

1 

3 
بنية أنظمة التشغيل 

 مكوانت و بنية نظام التشغيل  و أساليب تصميمه  (2)

- Components

, operating 

system 

architecture, 

and design 

methods 

1 

 إدارة العمليات   –مفهوم العملية  ( 1العمليات ) 4
- Process 

concept 

- Processes 

management 
1 
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 ( 2العمليات ) 5
و تبادل  –الذاكرة املشرتكة  –تقنيات االتصال بني العمليات 

 الرسائل 

- Process 

communicati

on 

technologies 

- shared 

memory 

- Message 

exchange 

1 

 أمناط املسالك –مفهوم املسلك  املسالك 6
Concept of 

behavior - 

Patterns of the 

tract 
1 

 ( 1جدولة العمليات ) 7
 – FCFS – SJF – RRخوارزميات اجلدولة ) –اجملدول 

Multi-Level Queue ) 

Scheduler - 

Scheduling 

Algorithms 

(FCFS - SJF - 

RR - Multi-

Level Queue) 

1 

 ( Solaris – Windows XP - Linuxدراسة حالة ) ( 2جدولة العمليات ) 8
Case study 

(Solaris - 

Windows XP - 

Linux) 
1 

9 
املزامنة بني العمليات 

 املراقبات(  -املسريات  –تقنيات املزامنة )األقفال  (1)

Synchronizatio

n techniques 

(locks - 

semaphores - 

monitors) 
1 

10 
املزامنة بني العمليات 

(2 ) 
 –مسائل أساسية يف املزامنة بني العمليات )املنتج/مستهلك 

  القراء و الكتاب( –غداء الفالسفة 

Key issues in 

synchronizatio

n between 

processes 

- product / 

consumer 

- philosophers

' luncheon 

- readers and 

writers 

1 

 ( 1االستعصاءات ) 11
أساليب التعامل  –منذجة االستعصاءات  –مفهوم االستعصاء 
 مع االستعصاءات

The concept of 

deadlock – 

deadlock 

modeling - 

methods of 

dealing with 

deadlocks. 

1 

 خوارزمية املصريف –خمططات منح املوارد  ( 2االستعصاءات ) 12
Resource Grant 

Schemes - 

Banker 

Algorithm 
1 

 خامسا": معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20مذاكرتني )%( + 10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1



 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 سادسا": قائمة املراجع: 

طبيعة   م
 املرجع 

 (author, edition, publisherاملصدر) لغة املرجع  اسم املرجع 

 , دار شعاع2005ميان اللبن,  العربية  تصميم و تنفيذ نظم التشغيل احلديثة  كتاب  1

 ed., 2008 thSilberschatz, 8 اإلنكليزية  Operating System Concepts كتاب  2

 Operating Systems: Internals and Design كتاب 3

Principles  اإلنكليزية Stallings, 6th ed., 2008 

 



___________________________________________________________________________

98 

 

 فصل أول  ( للسنة الرابعة 1توصيف مقرر شبكات معلوماتية ))(40
Computer Networks(1) 

N1-412 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 احلاسوبية   هندسة الشبكات والنظم القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 احلاسوبية  هندسة الشبكات والنظم القسم املكلف ابملقرر: ( 1شبكات معلوماتية ) اسم املقرر :

 - املقرر :اتريخ اعتماد مفردات  الرابعة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. حمسن عبود  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :

 اثنياً : توصيف املقرر: 
احلاسوبية الشبكات  مقرر  بروتوكوالهتا     1يعّرف  وبعض  وعناصرها  عملها  ومبدأ  وصلها  وطرق  أنواعها  مبعظم  الشبكات  على  الطالب 

 وخوارزميات التوجيه.  ونظام األمساءوطرق نقل املعطيات  وطرق العنونة  TCP/IP, ويركز بشكل رئيسي على طبقات النموذج األساسية 
 اثلثا" : خمرجات التعليم :

 الشبكاتالتعرف على مبدأ عمل  ✓

 دراسة الشبكات مبعظم أنواعها  ✓

 TCP/IPالتعمق يف دراسة مبدأ عمل الطبقات يف  ✓

 فهم آلية عمل االنرتنت ✓

 :  اسبوع (  12 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 
مقدمة يف شبكات    

 احلاسب 

 مفاهيم أساسية  
 ,IEEE, EIA, ANSIمنظمات املقاييس العاملية للشبكات 

ISO  

   LAN, MAN, WAN, Wirelessأنواع شبكات احلاسب 

 خمططات الشبكات 

 Benefits Of Networkفوائد شبكات احلاسب 

- Main 

Concepts 
- IEEE, EIA, 

ANSI, ISO 
- LAN, MAN, 

WAN, 

Wireless 
- Bus, Star, 

Ring, 

Hybrid, 

Mesh   
- Benefits Of 

Network 

1 

2 
أساسيات شبكات 

 احلاسب 

  أمناط نظم تشغيل و إدارة الشبكات احلاسوبية
 العناوين الفيزايئية  

 العناوين املنطقية 

 اخلدمات الشبكية احلاسوبية 

(DNS, WINS, DHCP, Active Directory) 

- Peer to Peer 

and Client / 

Server 

Platform 
- MAC 

Addresses 
- IP 

Addresses 
- Network 

Services 

1 



- (DNS, 

WINS, 

DHCP, 

Active 

Directory) 

3 
الربوتوكوالت يف     

 شبكات احلاسب  

 بنية و مهام الربوتوكول 

 نظام الطبقات السبع  
 نظام طبقات الربتوكول   

- Protocol 

Function 

and 

Structure 
- OSI 7 

Layers 
- TCP/IP 

Layers 

1 

4 
الطبقة األوىل /  

 Physicalالفيزايئية 

Layer (L1) 

 وسائط النقل املستخدمة يف شبكات احلاسب احمللية 

  .الكابالت املستخدمة يف الشبكات السلكية

 الكبائن و علب التجميع و نقاط الولوج  

 أجهزة اتصال الطبقة األوىل  

- LAN 

Networks 

Media 
- Cabinet's , 

Patch 

Panels, 

Outlets 
- Layer 1 

Network 

Equipments 
 

1 

5 
الطبقة الثانية / نقل 

 Dataالبياانت 

Link Layer (L2) 

 :NIC'sبطاقات الشبكة السلكية 

 أنظمة الوصول يف شبكات احلاسب احمللية 
- NIC's 
- Access 

Methods 
1 

6 
الطبقة الثانية / نقل 

 Dataالبياانت 

Link Layer (L2) 

 ( ,Ethernet, Token Ringالبياانت )برتوكوالت طبقة نقل 

 ملبدالت الشبكية  Bridgeاجلسور :أجهزة اتصال الطبقة الثانية 

Switches مبدالت الشبكة الالسلكيةWAP 

- Ethernet, 

Token Ring 
- Layer 2 

Devices. 

1 

7 
الطبقة الثالثة /     

 Networkالشبكة  

Layer (L3) 

و مبدأ  IPv6بنية الربتوكول , و مبدأ عمله IPv4بنية الربتوكول 
 عمله

 ICMP,IGMP, DHCPبرتوكوالت طبقة الشبكة )

- IPv4 

- IPv6 

- ICMP,IGMP

, DHCP 

1 

8 
الطبقة الثالثة /     

 Networkالشبكة  

Layer (L3) 

 أجهزة اتصال الطبقة الثالثة  

 شبكات احلاسب احمللية االفرتاضية  

- Layer 3 

Network 

Equipments 

- VLAN’s 

1 

9 
طبقة النقل   التبرتوكو 

Transport Layer 

 Protocols (L4) 
 TCP Basics 1 و مبدأ عمله  TCPبنية برتوكول طبقة النقل 

10 
طبقة النقل   التبرتوكو 

Transport Layer 

 Protocols (L4) 
 UDP Basics 1 و مبدأ عمله UDPبنية برتوكول طبقة النقل 

11 
برتوكوالت الطبقات   

 High Layerالعليا 

 برتوكوالت طبقة اجللسة 

 برتوكوالت طبقة العرض  
- Session 

Layer 

Protocols 
1 
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Protocols (L5 – 

L6) 
- Presentation 

Layer 

Protocols 

12 
برتوكوالت الطبقات 

 High Layerالعليا 

Protocols (L7) 

 برتوكوالت طبقة التطبيقات: 
  HTTP , FTP,  , SNMP , Telnet  DNS . 

Application 

Layer 

Protocols 
1 

 خامسا": معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 سادسا": قائمة املراجع: 

 (author, edition, publisherاملصدر) لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 Andrew .S. Tanenbaum  إنكليزي   Computer Networks كتاب  1

-Computer networking: a top كتاب  2

down approach 
 James F. Kurose, Keith W. Ross إنكليزي

 

  



 فصل أول   توصيف مقرر الرسم واحلاسب للسنة الرابعة )(41
Computer Graphics 

CG-413 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

   ونظم املعلومات هندسة الربجميات القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 ونظم املعلومات  الربجمياتهندسة  القسم املكلف ابملقرر: الرسم واحلاسب اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الرابعة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. يسر األاتسي منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :

 اثنياً : أهداف املقرر : 
على   التعرف  إىل  املقرر  هذا  إىل  يهدف  ابإلضافة  الفراغ  يف  ث  املستوي  يف  األساسية  والعمليات  واحلاسوب  للرسم  األساسية  املبادئ 

التعرف إىل  املعقدة ث  الكسرية إلنشاء بعض األغراض  التعرف على مفهوم اهلندسة  الشاشة. كما يهدف إىل  الالزمة لعرض مشهد على    التحويالت 
 كة. مفهوم احلر 

 اثلثاً : خمرجات املقرر :

 اكتساب الطالب املبادئ األساسية للرسم واحلاسوب ✓

 تعّلم الطالب العمليات األساسية يف املستوي  ✓

 تعّلم الطالب النماذج ثالثية األبعاد و املنحنيات والسطوح  ✓

 التعرف على مفهوم الكامريا االفرتاضية  ✓

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   اسبوع ( : 12 -رابعًا

 عدد احملاضرات  املفردات ملوضوع 1ا األسبوع 

1 
 مقدمة 

Introduction 

تعاريف ومفاهيم أساسية، املنحنيات،  
 السطوح، الفراغ. 

Definitions and basic 

concepts, 
Curves, Surfaces, and 

Space. 
1 

2 

أساسيات رسم  
 يات ننحامل

Curves 
Drawing 
Principles 

  –مقدمة عن املنحنيات وأنوعها، الضمنية 
 . البارامرتية  – الصرحية

Introduction to curves 

and its types: explicit, 

implicit, and parametric 

curves (Bezier, B-

Spline). 

1 

3 

التحويالت الثنائية  
 البعد 

2D 
transformatio

ns 

التحويالت اليت ميكن تطبيقها على  
األشكال الثنائية البعد )االنسحاب،  

 التدوير، تغيري املقاس(. 

Transformation that can 

be applied on 2D shapes 

(Translate, Rotate, and 

Scale). 
1 
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4 
 التقليم 

Clipping 

 مفهوم التقليم، أساسياته، وأماكن تطبيقه: 
-Cohenتقليم اخلط: تقليم  •

Sutherland تقليم ،Cyrus-Beck 
 Sutherlandتقليم املضلع: تقليم  •

Hodgman. 

The concept of 

clipping, its basics, and 

its application: 
• Line Clipping: 

Cohen-Sutherland 

Line Clippings, 

Cyrus-Beck Line 

Clipping Algorithm. 

• Polygon Clipping: 

Sutherland Hodgman 

Algorithm 

1 

5 

الوضع ضمن  
 التعبئة -انفذة

Windowing 
and filling 

 التعرف على اخلوارزميات التالية: 

• Scan Line Algorithm 
• Flood Fill Algorithm 
• Boundary Fill Algorithm 
• 4-Connected Polygon 
• 8-Connected Polygon 
• Inside-outside Test 

Introduction to the 

following algorithms: 
• Scan Line Algorithm 
• Flood Fill Algorithm 
• Boundary Fill 

Algorithm 
• 4-Connected Polygon 
• 8-Connected Polygon 
• Inside-outside Test  

1 

6 

النماذج الثالثية  
 البعد 

3D modeling 

التعرف على مفهوم األبعاد الثالثة،  
واإلسقاط املتوازي، واإلسقاط العمودي،  

 واإلسقاط املائل، واإلسقاط املنظوري. 

Recognize the concept 

of three dimensions, 

parallel projection, 

orthographic projection, 

oblique projection, and 

perspective projection . 

1 

7 

التحويالت ثالثية  
 1األبعاد 

3D 
transformatio

ns I 

 الفراغ املتجانس  -
التحويالت اليت ميكن تطبيقها على   -

البعد )االنسحاب،   الثالثيةاألشكال 
 التدوير، تغيري املقاس(. 

- Homogeneous space 
- Transfers that can be 

applied to three-

dimensional shapes 

(translation, rotation, 

scaling). 

1 

8 

التحويالت ثالثية  
 2األبعاد 

3D 
transformatio

ns II 

 Perspective املنظوري  لتحويل ا

Transformation 
1 

9 
 الكامريا االفرتاضية 

Virtual 
التعرف على مفهوم وماهية الكامريا  

 االفرتاضية. 
 

Learn about the 

concept and 

characteristics of the 

virtual camera. 
1 



camera 

10 

 األغراض الكسرية 

Fractal 
Objects 

 مفاهيم عامة  -
 منحن فون كوخ والبعد الكسري  -
 املستقيمات الكسرية  -
 السطوح الكسرية  -
 أنظمة التوابع املتكررة  -
 لعبة الفوضى  -

- General concepts 

- Von Koch Curve 

and the fractional 

dimension 

- Fractional straights 

- Fractional surfaces 

- Iterated Function 

Systems 

- Chaos Game  

1 

11 

املنحنيات  
 والسطوح 

Curves and 
surfaces 

 Bezierمنحنيات  -
 Bezierسطوح  -
 املنتظمة  B-Splineمنحنيات  -
 املنتظمة غري B-Splineمنحنيات  -
 B-Splineسطوح  -

- Bezier curves 
- Bezier surfaces 
- Regular B-Spline 

curves 
- Irregular B-Spline 

curves 
- B-Spline surfaces 

1 

12 
 احلركة 

Animation 
 األساسيات واملبادئ العامة للحركة 

The general principles 

and essentials of 

animation. 
1 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م

 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 Foly,Pearson, 2005 إنكليزي Introduction to Computer Graphics كتاب  1

 H.Baker ,Pearson,2004 إنكليزي Computer Graphics with open GL  كتاب 2
 Introduction to Computer Graphics using Java كتاب 3

 
 Frank Klawonn Springer إنكليزي

2008 
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 فصل أول   توصيف مقرر نظم الوسائط املتعددة للسنة الرابعة)(42
MS-414 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 ونظم املعلومات   هندسة الربجميات القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم املكلف ابملقرر: نظم الوسائط املتعددة اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الرابعة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : رانيا لطفي د.  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 2 عدد احملاضرات النظرية :

 
 اثنياً : توصيف املقرر: 

دها. يهدف املقرر إىل توصيف الطرق اليت تتم فيها عملية التقاط املعطيات امليداي، متثيلها، معاجلتها، ضغطها، إرساهلا عرب الشبكة واسرتدا
لتص الالزمة  والتقنيات  واخلوارزميات  األدوات  يتناول  املتعددة، كما  الوسائط  بنظم  املتعلقة  األساسية  املفاهيم  تعريف  املقرر  هذا  نظام ميقدم  وبرجمة  يم 

 متعدد الوسائط.  
 اثلثا" : خمرجات التعليم :

 امكانية توصيف العالقات املختلفة بني أدوات الوسائط املتعددة وطرق استخدامها ✓

 امكانية معاجلة الوسائط املتعددة من متثيل وضغط وفك ضغط وغريها ✓

 فهم لشبكات الوسائط املتعددة ومقارنة بروتوكوالهتا  ✓

 اسرتاد امليداي من صور وفيديو معرفة بعض طرق  ✓

 :  اسبوع (  12 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 
 مقدمة 

introduction 
الربجميات واألدوات املتعلقة ابلوسائط    –تعاريف أساسية 
 تطبيقات وأنظمة وسائط متعددة –املتعددة 

Basic 

definitions – 

multimedia 

software tools 

– multimedia 

applications 

and systems 

2 

2 

متثيل معطيات الصور 
 والغرافيكس 

Image and 

graphics data 

representation 

 ملفات الصور الشهرية –أمناط معطيات الصور 

Image 

data type – 

popular file 

formats 
2 

3 

الصورة األلوان يف 
 والفيديو 

Color in image 

and video 

 مناذج األلوان للفيديو  –مناذج األلوان للصور  –مفاهيم أساسية 

Basic 

concepts – 

color model  

in image – 

color model 

in video 

2 



4 

مفاهيم أساسية  
 للفيديو والصوت

Fundamental 

concepts in 

video and 

audio 

  – MIDI –حتويل الصوت إىل رقمي  –أمناط إشارة الفيديو 
 تكميم وإرسال الصوت

Video 

signal types- 

digitization of 

sound – MIDI 

– quantization 

and audio 

transmation 

2 

5 

الضغط بدون ضياع 
 معطيات

Lossless 

compression 

  RLC – VLCخوارزميات الضغط بدون ضياع معلومات : 
– Dictionary basic coding – Arithmetic 

coding –   ضغط الصورة بدون ضياع 

Lossles

s compression 

algorithms : 

VLC – RLC – 

Dictionary 

basic coding – 

Arithmetic 

coding – 

lossless image 

compression 

2 

6 

ضياع  الضغط مع 
 معطيات

Lossy 

compression 
 

الرتميز ابستخدام   –الرتميز ابستخدام التحويالت   –التكميم 
wavelete - SPIHT 

Quantiz

ation – 

transform 

coding – 

wavelete 

coding - 

SPIHT 

2 

7 
 ضغط الصور القياسي 

image 

compression 

standards 

JPEG standard – JPEG2000 – JPEG-LS 

standard- Bilevel image compression  

standard 

 2 

8 

 تقنيات أساسية

 لضغط الفيديو 
Basic video 

compression 

technique 

الضغط ابالستناد إىل مفهوم   –مقدمة إىل ضغط الفيديو 
Motion compensation – H.261 – H.263 –  

MPEG video coding 

Introdu

ction to video 

compression 

– video 

compression 

based on  

motion 

compensation 

– H.261 – 

H.263 - 

MPEG 

2 

9 

 تقنيات أساسية

 لضغط الصوت 

Basic audio 

compression 

techniques 

ADPCM – MPEG audio – طرق أخرى للضغط 

ADPC

M – MPEG 

audio – other 

audio codes 
2 

10 

اسرتداد احملتوى يف  
 املكتبات االلكرتونية 

Content-based 

retrieval in 

 دراسة حالة  –طرق اسرتداد الصور 
Method

s of image 

retrieval – 

case study 
2 



___________________________________________________________________________

106 

 

digital 

libraries 
 

11 

شبكات الوسائط 
 املتعددة 

Multimedia 

networks 

 تقنيات االنرتنت   –مفاهيم أساسية 

Basic 

concepts  
internet 

technologies-
    

2 

 خامسا": معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 سادسا": قائمة املراجع: 

 (author, edition, publisherاملصدر) املرجع لغة  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 Reading in multimedia كتاب  1

computing and networking 
 Jeffay K., Zhang H., 2002, Morgan إنكليزي

Kaufmann 

 Li z-N., Drew M., 2003, Pearson إنكليزي Fundamentals of Multimedia كتاب  2

education 

 Hill-, 2008, McGrawthVaughan T., 7 إنكليزي Multimedia: making it work كتاب 3
 
 



 فصل أول   للسنة الرابعة   (2قواعد معطيات )توصيف مقرر )(43
DB2-415 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 هندسة الربجميات ونظم املعلومات   القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 هندسة الربجميات ونظم املعلومات   القسم املكلف ابملقرر: ( 2قواعد معطيات ) اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الرابعة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : شادي مشاسد.  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 النظرية :عدد احملاضرات 

 املقرر:  : توصيف اثنياً 

The aim of the course is to cover the fundamentals of databases as seen from the  perspective of 

application writers. The course covers schema design techniques, SQL,  data warehouses, On-line Analytical 

Processing (OLAP), federated databases, and some aspects of the NoSQL movement. 

 : التعليم اثلثا" : خمرجات

✓ be able to design entity-relationship diagrams to represent simple database application scenarios 

✓ know how to convert entity-relationship diagrams to relational database schemas 

✓ be able to program simple database applications 

✓ understand the basic theory of the relational model and both its strengths and weaknesses 

✓ be familiar with various recent trends in the database area. 

 : ًً  اسبوع ( : 12 -حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد رابعًا
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 البيانات  قواعد مفاهيم
Database concepts 

-Data Dictionary   البياانت قاموس Database- البياانت قاعدة
-Procedureاالجراء  -Functionsالدوال  -Queryاالستعالم  

 Databaseالبياانت   قواعد مدير-Schemaخمطط  

Administrator (DBA)-البياانت   قواعد  مدير امهم(DBA)-
 Data Base Management Systemالبياانت   قاعد إدارة نظام

(DBMS)-    تعريف عام بـ Oracle-  البياانت قاعدة إدارة نظام مميزات 

-أوراكل  لنظام الداخلي الرتكيب-البياانت  قاعدة  إدارة نظام عمليات-أوراكل
-RDBMS Componentsالعالئقية   البياانت قاعدة مكوانت

البنية الفيزايئية/  -Client/Serverواملستفيد)العميل(   اخلادم بني العالقة
  The Physiological Oracle املنطقية الوراكل

 Database -  Data Dictionary-  Query 

Functions-  Procedure  Schema-Database 

Administrator (DBA)- Tasks of the 

database administrator (DBA)-  Data Base 

Management System (DBMS)-  General 

Oracle definition - Oracle database 

management system features - Database 

management system operations - Oracle 

internal structure - Relational database 

components - Server-client relationship - 

Physical / logical architecture of Oracle 

The Physiological Oracle 

 PL/SQLالتعرف على 
PL/SQL concepts 

 

طريقة    -أنواع املتغريات  -املقطع التنفيذي(-أجزاء الربانمج)مقطع التصرحيات 
 %طريقة تعريف املتغري من النوع  -TYPE%تعريف املتغري من النوع  

ROWTYPE-  طرق اإلسناد يفPL/SQL-  العبارة الشرطيةif-
 الـــتكرار ويتضمن: 

1-   loop-exit-end 
 2-  LOOP-   EXIT WHEN -   END 

3-  WHILE  - LOOP -  END 

4-FOR - IN - LOOP - END   

 PL/SQL يف كتل  SQLاستخدام أوامر  -التعليقات-GOTOمجلة  

SELECT / INTO-  املؤشراتCURSORS   )املؤشرات الصرحية( 

Variable Types - Variable Definition 

Method TYPE - ROVTYPE Variable 

Definition Method - PL / SQL Reference 

Methods - If-Occurrence Statement 

Contains: 
-  loop-exit-end 

 -  LOOP - EXIT WHEN -   END 

-  WHILE  - LOOP -  END 

-FOR - IN - LOOP - END  

GOTO-comments clause - Use SQL 

commands in PL / SQL blocks 

SELECT / INTO - CURSORS 

INDICATORS 

 المؤشرات 
COURSERS 

 Implicit indicators - tables in PL / SQL   -) املصفوفات(   PL/SQLيف     اجلـداول-املؤشرات الضمنية

(arrays)  
المؤشرات والحلقات في  

PL/SQL 
COURSERS AND 

LOOPS IN PL/SQL 

 

-احللقات البسيطة مع املؤشرات -CASE/WHENالتعابري الشرطية  
معاجلة  -مع املؤشرات   WHILEحلقات  -مع املؤشرات   FORحلقات  

 االستثناءات الشائعة -االستثناءات 

Conditional expressions CASE / WHEN - 

Simple loops with cursors - FOR rings 

with cursors - WHILE rings with cursors 

- Handle exceptions - Common 

exceptions 

  –قواعد البيانات الغرضية 

 العالئقية
 أنماط البيانات المجردة

Abstract Data Types 

 

استخدام النمط يف  -استخدام النمط يف تعريف جدول-إنشاء منط جمرد 
-استخدام منط يف إنشاء جدول -إنشاء جدول من منط-تعريف منط آخر

 قاموس البياانت ويتضمن: 
 إجياد أعمدة جدول من قاموس البياانت  -1
 اجياد واصفات منط من قاموس البياانت -2

 اجياد واصفات منط من قاموس البياانت -3

تعديل  - استخراج البياانت من منط جمرد-إدراج البياانت يف عمود منط جمرد
 البياانت يف منط جمرد 

Create a  abstract type -just use the  

abstract type in a table definition-use the  

abstract type in another style definition-

create a table of  abstract type -use  

abstract type in the creation of a data-

table and include: 

1. Find table columns from the data 

dictionary 

2. Find descriptors of style data dictionary 

3. Find descriptors of the style of the data 

dictionary 

Insert the data into a simple  abstract type 

column - Extract data from  abstract type 

- Modify data in abstract type 
  –قواعد البيانات الغرضية 

 العالئقية
RELATIONAL AND 

 نوعني من اجملمعات:   Oracleتدعم    Collectionsاجملمعات-الوراثة 

   (varying arrays)املصفوفات املتغرية  

Inheritance- Collections Oracle supports 

two types of pools: 

Variing arrays 



OBJECTIVE 

DATABASE 
   (nested tables)اجلداول املتداخلة  

إدخال البياانت يف مصفوفة  -Varying Arraysاملصفوفات املتغرية
طرائق الوصول إىل املصفوفات  -استخراج املعلومات من مصفوفة متغرية-متغرية

 تعديل املصفوفات املتغرية وتتضمن: -PL/SQLاملتغرية يف  

  تعديل سطر بكامله

  تعديل عناصر مفردة من املصفوفة

  تعديل عناصر مفردة من املصفوفة

  املصفوفةتعديل عناصر مفردة من  

Nested tables 

Varying Arrays - Data Entry in a Variable 

Matrix - Extracting Information from a 

Variable Matrix - Methods of Access to 

Variable Arrays in PL / SQL - Modifying 

Variable Matrices Including: 

Edit entire line 

Modify single elements of the array 

Modify single elements of the array 

Modify single elements of the array 

 الجداول المتداخلة 
Nested Tables 

 

االستعالم على  -إدراج أسطر يف جدول متداخل -تعريف جدول متداخل 
اإلدراج ابستخدام  -THEاستخدامات أخرى للتابع  -ل املتداخلة اجلداو 

-FORتعريف املؤشر يف ترويسة  -PL/SQLتتمات يف  -االستفسارات 
FETCH/INTO  قفل  -املؤشرات بوسطاء-مع عدة متحوالت
تعديل  -تعديل السجالت-FOR UPDATEالسجالت ابستخدام  
 CURRENT OFالسجالت ابستخدام  

The definition of a nested table - inserting 

lines in a nested table - querying on other 

nested tables - uses of the THE-insertion 

by using queries - completed in the PL / 

SQL - definition of the pointer in the 

FOR-FETCH / INTO header with 

multiple modulators - UPDATE - Modify 

records - Modify records using 

CURRENT OF 

 اإلجرائيات و التوابع 
Procedures and 

Functions 
 

 تعريف الوسطاء: -  Stored Procedureاالجرائيات املخزنة  
إخراج القيم ابستخدام وسيط  -INإدخال القيم ابستخدام وسيط من النوع  

-الوظائف املخزنة-تعريف إجرائية ضمن إجرائية أخرى-OUTمن النوع  
-استدعاء اتبع ضمن إجرائية -SELECTاستدعاء اتبع ضمن عبارة  

تعريف الطرائق يف  -التصريح عن الطرائق يف النمط-Methodsالطرائق   
 استدعاء الطرائق -إنشاء جدول وإضافة السجالت ضمنه -جسم النمط

Stored Procedure - Definition of 

intermediaries: 
Input values using an IN-type moderator 

Output values using an OUT-type 

argument Procedure definition within 

another procedure-Stored functions-Child 

call within a SELECT statement-A child 

call within a procedure-Methods-

Declaring methods in a style-Define 

methods in a style body - Create a table 

and add records within it - call methods 

 الحزم البرمجية 
 Packages 

 

طريقة  - جسم احلزمة-توصيف احلزمة-مكوانت احلزم  -فوائد استخدام احلزمة  
 استدعاء إجراء أو اتبع موجود داخل حزمة  

Benefits of using the package - Package 

components - Package - package body 

configuration - The method of calling a 

procedure or child exists within a packet 

  –قواعد البيانات الغرضية 

 العالئقية
 Triggersالقوادح 

 

 أجزاء القادح وتتضمن: -الغاية من القوادح
 ادحةاحلدث القادح أو العبارة الق

  شرط القدح

 الفعل الذي سيتم تنفيذه 

 أنواع القوادح-بنية القادح

 حسب احلدث القادح
 حسب توقيت التنفيذ 

 حسب مستوى التنفيذ 

جتميع أنواع  -القوادح على مستوى العبارة  -القوادح على مستوى السطر  
حذف  -متكني القوادح و إبطال مفعوهلا-تعديل القوادح-حتذير -القوادح
  القوادح

The purpose of the  triggers- parts of the  

trigger include: 

The trigger or gateway event 

 trigger condition 

Action to be taken 

 trigger structure - Types of  triggers 

Depending on the event 

Depending on the timing of 

implementation 

Depending on the level of implementation 

 triggers at the line level -  triggers at the 

phrase level - Aggregating types of  

triggers- Warning - Modifying  triggers- 

Enabling  triggers and deactivating them - 

Deleting  trigges 

 التحكم بوصول المستخدم 
 Controlling User 

-Privilegesاالمتيازات ) السماحيات (-أمن البياانت   -النظام  أمن 
إنشاء مستخدمني  -System Privilegesامتيازات النظام  

Security System - Privileges - System 

Privileges - Creating Users - System 



___________________________________________________________________________

110 

 

 

 معايري التقومي ) االمتحاانت(: خامساً : 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م

 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 

 سادساً: قائمة املراجع:  
 اصدرته( املصدر)اجلهة اليت  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م

 كتاب 1
Silberschatz, A., Korth, H.F. & Sudarshan, S. (2002). 

Database system concepts. 

McGraw-Hill (4th ed.). 
  انكليزي 

 Ullman, J. & Widom, J. (1997). A first course in كتاب 2

database systems. Prentice Hall.  انكليزي  

 .Date, C.J. (2004). An introduction to database systems كتاب 3

Addison-Wesley (8th ed.).  انكليزي  

 

Access Creating Users-امتيازات النظام  للمستخدمUser System 

Privileges-  إنشاء ومنح امتيازات لوظيفةCreating and 

Granting Privileges to a Role-( وظيفة أوراكلOracle 

Role )-  تغيري كلمة السرChanging Your Password-  منح
ما هي  - Granting System Privilegesمساحيات النظام  

 Objectامتيازات األغراض-? What is a Roleالوظيفة

Privileges-سحب )إلغاء(  -بعض اجلداول اخلاصة بقاموس البياانت
  Revoking Object Privilegesامتيازات الغرض  

Privileges for User Privileges - Creating 

and Granting Privileges to a Role - Oracle 

Role - Changing Password - Granting 

System Privileges - What is a Role? - 

Object Privileges - Some tables of the 

data dictionary - Withdrawal of Object 

Privileges Revoking Object Privileges 

 constraintsالقيود 
   Views )-المشاهد(المناظير 

 

 NOTالقيد  -تعريف القيود -أنواع القيود املتاحة يف أواكل   -ما هي القيود

NULL   -قيد املفتاح الفريدThe UNIQUE KEY 

Constraint  -قيد املفتاح األساسيThe PRIMARY KEY 

Constraint  -) قيد املفتاح اخلارجي ) الغريبThe FRREIGN 

KEY Constraint  -  قيد االختبارThe CHECK 

Constraint  -  إضافة قيدAdding a Constraint -  إسقاط
إلغاء متكني القيود  -- Dropping a Constraint)إهناء( قيد  

Disabling Constraints -  متكني القيودEnabling 

Constraints -  عرض القيودViewing Constraints -  عرض
مقارنة بني  -?خدم املناظري ملاذا تست-?ما هو املنظور  -األعمدة مرافقة للقيود 

إنشاء منظور ابستخدام أمساء  -إنشاء منظور -املناظري البسيطة واملناظري املعقدة  
ضمن االستفسار اجلزئي )    Column Aliasesمستعارة لألعمدة  

إنشاء منظور  -تعديل املنظور-استعادة البياانت من املنظور  -الداخلي ( 
استخدام عبارة  خيار  -ظورعلى املن  DMLقواعد تطبيق تعليمات  -مركب

 حذف )إسقاط( املنظور  -DMLرفض عمليات الـ  -التحقق

What are the  constraints- Types of  

constraints  available in Oracle - 

Definition of  constraints  - NOT NULL 

constraint - Unique key constraint - 

Primary key constraint  - Foreign key 

constraint -  The CHECK Constraint - 

Adding a Constraint-Dropping a 

Constraint - Disabling Constraints - 

Enabling Constraints - Viewing 

Constraints - Viewing Columns - What is 

a views? - Why are views used? - 

Comparing simple views and views 

Complex - Create views - views using 

column aliases - Restore data from the  

views -creation of Amendment 

composite-application  views DML 

instructions on the rules of  views -use 

check-rejection processes the DML- 

Delete option is a (drop)   views 



 فصل أول   للسنة الرابعة   منذجة و حماكاة توصيف مقرر )(44
Sim-416 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 الذكاء الصنعي  القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 كلية اهلندسة املعلوماتية  القسم املكلف ابملقرر: منذجة و حماكاة املقرر :اسم 

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الرابعة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. سهيل احلمود  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :

 املقرر:  توصيف:  اثنياً 

الدخل.  النماذج. منذجة معطيات  توثيق  التحقق و  برامج احملاكاة و طرق  النماذج و  اعطاء فكرة عن أهم وجوه دراسات احملاكاة مبافيها 
تطبيقات يف نظم التصنيع و توليد األعداد العشوائية, توليد املتغريات العشوائية. التصميم و التحليل اإلحصائي لنتائج جتارب احملاكاة. التأكيد على أهم ال

 حماكاة بروتوكوالت الشبكات. 

 : التعليم اثلثا" : خمرجات

 فهم منهجية النمذجة و احملاكاة بطريقة واضحة. و التعرف على العديد من األمثلة التطبيقية.  ✓

 إمكانية استخدام اخلربات املكتبسة يف حماكاة نظم يف جماالت متعددة.  ✓

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   اسبوع ( : 12 -رابعًا

 عدد احملاضرات  املفردات ملوضوع 1ا األسبوع 

1 
أساسيات النمذجة و 

 احملاكاة 

طبيعة احملاكاة, االنظمة , النماذج,  
احملاكاة ابألحداث املتقطعة, حماكاة نظام 

 رتل وحيد. حماكاة نظام مستودع. -خمدم

- Discrete-Event Simulation 

- Single-Server Queueing 

System 

- Inventory System Simulation 
1 

2 
أساسيات النمذجة و 

 احملاكاة 

طرق بديلة يف النمذجة و احملاكاة, أنواع  
 أخرى من احملاكاة 

احلسنات و السيئات و الصعوابت يف 
 مسائل النمذجة و احملاكاة. 

- Continuous Simulation, 

Combined DES, Monte Carlo 

Simulation 

- Advantages, disadvantages 

and difficulties in modeling 

and simulation . 

1 

 منذجة األنظمة املعقدة  3

معاجلة القوائم , طرق ترتيب األحداث 
يف القوائم, مثال عن لغة برجمة بسيطة أو 

( مثال SimJavaمكتبة برجمية )
رتل و مثال نظام اجلرد -املخدم

. نظام  SimJavaابستخدام مكتبة 
 كمبيوتر بطريقة املشاركة ابلزمن.  

- List processing. 

- Methods of arranging events in 

lists 

- an example of a simple 

programming language or a 

programming library 

(SimJava) 

- a server-frame example, and 

an example of an inventory 

system using the SimJava 

library. 

- A computer system in a time 

sharing manner. 

1 
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 املتوفرة برامج احملاكاة  4

مقدمة, مقارنة بني الربامج و لغات 
الربجمة املتوفرة, تصنيف برامج احملاكاة 
)عامة األغراض, متخصصة(, طرق  
النمذجة املتبعة و العناصر املشرتكة  

فيمابينها. متطلبات برامج احملاكاة من 
حيث اإلمكانيات و العتاد املتطلب و 
اإلمكانيات اإلحصائية و طرق عرض  

 النتائج.  

- Introduction 

- comparison of programs and 

programming languages 

available 

- classification of simulations 

(general purpose, specialized),  

- modeling methods and 

common elements. 

- The requirements of the 

simulation programs in terms 

of capabilities, required 

equipment, statistical 

capabilities and presentation 

methods . 

1 

6 
مراجعة عن أساسيات 
 اإلحتمال و اإلحصاء 

خصائص املتغريات العشوائية, حماكاة 
العمليات ذات الطبيعة العشوائية, تقدير 

املتوسطات اإلحنرافات و الرتابطات. 
Confidence Intervals   و اختبار

 The Strong Law ofالفرضيات. 

Large Numbers    

- Characteristics of random 

variables  

- simulation of processes of 

random nature,  

- estimation of mean deviations 

and correlations. 

- Confidence Intervals and 

Hypothesis Testing. 

- The Strong Law of Large 

Numbers 

1 

 بناء مناذج موثوقة  7

تعاريف, حتديد مستوى التفاصيل 
املطلوبة, التحقق من برامج احملاكاة,  

تقنيات زايدة موثوقية الربامج, التحقق 
من مكوانت احملاكي ابستخدام  
Quantitative Techniques 

اإلجرائيات اإلحصائية املستخدمة يف  
 املقارانت 

- Definitions 

- level of detail required, 

verification of simulations,  

- techniques to increase program 

reliability,  

- verification of simulator 

components using Quantitative 

Techniques,  

- statistical procedures used in 

comparisons 

1 

8 

اختيار التوزيعات 
املناسبة  االحتمالية 

 للدخل

توزيعات احتمالية مفيدة, التوزيعات  
املتقطعة , املستمرة. طرق التأكد من 

استقاللية العينات, افرتاض نوع التوزيع.  
تقدير املعامالت. مدى مالئمة التوزيع  

للمعطيات احلقيقية. التوزيعات ذات 
 ة املعامالت املتعدد

- Probable distributions,  

- discontinuous, continuous 

distributions. 

- Methods of assuring the 

independence of samples, 

assuming distribution type. 

-  Transaction estimation.  

- The appropriateness of 

distribution of real data.  

- Multivariate distributions 

1 

9 
توليد األعداد 

 العشوائية 

املولدات اخلطية, الرتكيبية , اختبار   
 املولدات نظراي و جتريبيا. 

- Linear and structural 

generators 

- Test generators in theory and 

experimentally . 
1 

11 

مقدمة, تعاريف, نمذجة عمليات  شبكات بتري 
التوازي, و التسلسل و االبعاد 
المتبادل, الخصائص, أشجار  

 التغطية, التوسعات 

Petri net 1 

1 



12 

تمثيل شبكات بتري باستخدام  شبكات بتري 
المصفوفات, مصفوفات 
 العالمات و االنتقاالت. 

Petri net 2 
1 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م

 %(20)%( + مذاكرتني  10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
1 

 & Simulation Modeling كتاب

Analysis 
 إنكليزي

Averill M. Law, Simulation Modeling 

& Analysis, Third Edition McGraw-

Hill, 2003 

2 
 Discrete-Event System كتاب

Simulation 
 إنكليزي

Jerry Banks, John S. Carson II, Barry L. 

Nelson, David M. Nicoll,Discrete-

Event System Simulation, Third 

Edition, Prentice Hall,2001 

 Handbook of Simulation, Jerry Banks إنكليزي Handbook of Simulation كتاب 3

(ed), John Willey & Sons, 1998 
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 فصل أول   توصيف مقرر إدارة الشبكات احلاسوبية للسنة الرابعة )(45
Computer Networks Management  

NM-611 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 احلاسوبية   هندسة الشبكات والنظم املقرر:القسم الذي يتبع له  اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 احلاسوبية  هندسة الشبكات والنظم القسم املكلف ابملقرر: إدارة الشبكات احلاسوبية  اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الرابعة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : قا. دمية شاهني منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 2 احملاضرات النظرية :عدد 

 

 اثنياً : توصيف املقرر: 
 وظائف إدارة الشبكات ومناذج إدارة الشبكات .1

 SMI  بروتوكوالت إدارة الشبكات ولغة توصيف مكوانت اإلدارة .2
 SNMP v1وبروتوكول اإلدارة  MIBقواعد بياانت اإلدارة  .3

 SNMP v3وبروتوكول اإلدارة  SNMP v2بروتوكول اإلدارة  .4

5. RMON I-RMONII 

 اثلثا" : خمرجات التعليم :
✓ Describe the functional areas of network management in terms of the problems that arise in each 

functional area and in terms of the technologies that are used to address those problems. 

✓ Construct Management Information Bases that describe the information used to manage typical network 

protocols. 

✓ Be familiar with standards for network operations and control. 

✓ Be able to setup and configure a NMS and conduct network monition and performance management 

✓ Be familiar with all the responsibilities of a network manager 

✓ Access and assess recent developments in network operations and control research. 
 

 :  اسبوع (  12 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 احملاضراتعدد   املفردات املوضوع  األسبوع 

1 

Network 

Management 

Architectures & 

Applications 
 معايير اإلدارة ونماذجها 

Management 

Standards and Models 2 

2 
Network 

Management 

Functions - 

Configuration 

 كتشاف التلقائي االإدارة التكوين و

 قاعدة بيانات التهيئة والتقارير 

Configuration 

Management & Auto-

discovery  

Configuration 

Database & Reports  

Abstract Syntax 

Notation One (ASN.1)  

2 

3 Simple Network المعلومات اإلدارية بنية Structu2 



Management 

Protocol - 

SNMP v1 
 SNMPv1 re ofبروتوكول 

Manag

ement 

Inform

ation  

Std. 

Manag

ement 

Inform

ation 

Base 

(MIBs)  

SNMP

v1 

Protoc

ol  

4 
Simple Network 

Management 

Protocol - 

SNMP v2 

 2مواصفات البروتوكول اإلصدار  

 2اإلصدار  MIBتحسينات 

Version 2 Protocol 

Specification  

Version 2 MIB 

Enhancements  

MIB-II, Case 

Diagrams 

2 

5 
Simple Network 

Management 

Protocol - 

SNMP v3 
Version 3 Protocol & MIB Version 3 Protocol & 

MIB 2 

6 
Simple Network 

Management 

Protocol - 

SNMP v3 

 نموذج األمان القائم على المستخدم

 نموذجعرض الوصول إلى 

User 

Based 

Securit

y 

Model  

View 

Based 

Access 

Model  

2 

7 
Remote 

Network 

Monitoring 

RMON 1 

 جمع اإلحصاءات

 إنذار وفالتر

Statisti

cs 

Collect

ion  

Alarms 

and 

Filters  

2 

8 
Remote 

Network 

Monitoring 

RMON 2 

 مراقبة حركة مرور بروتوكول الشبكة

 الرؤيةتطبيق طبقة 

Monitoring Network 

Protocol Traffic  

Application-Layer 

Visibility  
2 

9 
Network 

Management 

Functions - 

Fault 

 إدارة خطأ 

 تحديد الخطأ والعزل 

 تقنيات ارتباط األحداث 

Fault Management  

Fault Identification and 

Isolation  

Event Correlation 

Techniques  

2 

10 
Network 

Management 

Functions - 

 مدير الحسابات 

 ادارة األداء 

Accounting 

Management  

Performance 
2 
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Accounting & 

Performance 
  Management استخدام الشبكة والمقاييس والحصص 

Network Usage, 

Metrics and Quotas  

11 
Network 

Management 

Functions - 

Security 

 إدارة األمن 

 حماية المعلومات الحساسة

 مضيف المستخدم والمستخدم

 ادارة المفاتيح

Security Management  

Protecting Sensitive 

Information  

Host and User 

Authentication  

Key Management  

2 

12 
Management 

Tools, Systems 

and 

Applications 

 أدوات االختبار والرصد 

 دمج األدوات

 ادوات التطوير

 إدارة المشاريع المستندة إلى الويب

Test and Monitoring 

Tools  

Integrating Tools  

Development Tools  

Web-based Enterprise 

Management  

2 

 خامسا": معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 سادسا": قائمة املراجع: 

 (author, edition, publisherاملصدر) لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 :Network Management كتاب 1

Principles and Practice  اإلنكليزية Subramaniam Mani, Second Edition, 

Prentice Hall, 2012 
2 

 كتاب
Automated network 

management systems: current 

and future capabilities 
 ,Douglas Comer, Pearson Prentice Hall اإلنكليزية 

2007 
 Network Management كتاب 3

Fundamentals 
 A. Clemm, Cisco Press, 2006 اإلنكليزية 



  

 فصل اثين   ( للسنة الرابعة2)  نظم تشغيلتوصيف مقرر )(46
Operating Systems(2) 

OS2-421 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 هندسة الشبكات والنظم احلاسوبية  القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 هندسة الشبكات والنظم احلاسوبية  القسم املكلف ابملقرر: (2نظم تشغيل ) اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الرابعة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : شادي مشاسد.  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :

 املقرر:  : توصيف اثنياً 

The overall aim of this course is to provide a general understanding of the structure and key functions 

of the operating system. Case studies will be used to illustrate and reinforce 

fundamental concepts. 

 : التعليم اثلثا" : خمرجات

✓ describe the general structure and purpose of an operating system; 

✓ explain the concepts of process, address space, and file; 

✓ compare and contrast various CPU scheduling algorithms; 

✓ understand the differences between segmented and paged memories, and be able 

to describe the advantages and disadvantages of each; 

✓ compare and contrast polled, interrupt-driven and DMA-based access to I/O devices. 

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   اسبوع ( : 12 -رابعًا

 عدد احملاضرات  املفردات ملوضوع 1ا األسبوع 

1-2 
 ( 1االستعصاءات )

Deadlocks  
أساليب التعامل  –منذجة االستعصاءات  –مفهوم االستعصاء 

 االستعصاءاتمع 

The concept of 

Deadlock- 

modeling 

Deadlocks- 

methods of 

dealing with 

Deadlocks 

2 

3-4 
 (2االستعصاءات )

Deadlocks 
 خوارزمية املصريف –خمططات منح املوارد 

Resource Grant 

Schemes - 

Bank 

Algorithm 
2 

5-7 
 ادارة الذاكرة 
Memory 

Management 

خوارزميات -التجزئة الثابتة-اهداف مدير الذاكرة-بنية الذاكرة
-fragmentationالفراغات -التجزئة الدينامكية-التسكني

 جتميع الفراغات والضغط 

Memory 

Structure - 

Memory 

Manager 

Targets - Fixed 

Retailing - 

Dynamic 

Alking-Retail 

Algorithms - 

3 
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Fragmentation 

- Compilation 

of Blanks and 

Pressure 

8-9 Memory 

Management 

وحدة  -العناوين الفيزايئية-العناوين املنظقية-مشاكل تعدد املهام
محاية -pagingالذاكرة ابلصفحات -MMUادارة الذاكرة 

 -segmentationالتقطيع -الصفحات املشرتكة-الذاكرة

Multi-tasking 

problems - 

Addresses - 

Physical 

addresses - 

Memory 

management 

unit - Memory 

pages (paging) 

- Memory 

protection - 

Shared pages - 

Segmentation - 

2 

10 
Virtual Memory 

 الذاكرة الظاهرية 

الذاكرة الظاهرية يف  -swapingاملبادلة -تعريف الذاكرة الظاهرية
استبدال الصفحات  -page faultخطأ الصفحة -الصفحات

page replacement-خوارزميات استبدال الصفحات 

Virtual 

memory-swap 

(swaping)-

virtual 

memory-page-

fault page -

replacement 

pages -page 

substitution 

algorithms 

1 

11 

UNI PRocessor 

Scheduling 
 جدولة املعاجل 

 اإلنصاف 
 اجملاعة  عدم وجود 

 االستعمال الكفؤ لوقت املعاجل 

 القليلة  األعباء 

 مستوايت االولوية  

 احلقيقي  الزمن

Fairness 
Lack of 

Starvation 
Efficient Use of 
Processor Time 
 Low Overhead 
Priority Levels  

Real Time 
Deadline 

1 

12 
Multiprocessor 

and ReaL-Time 

Scheduling 

 أنظمة املعاجلات املتعددة  تصنيفات

 والعمليات ب تزامن التحبي

 التوازي املستقل 

 اخلشنة واخلشنة جدا احلبوبية التفرعية 

 ة توسطاحلبوبية التفرعية امل
 احلبوبية التفرعية الناعمة 

 مواضيع تصميمية 

 العمليات إىل املعاجلات إسناد 

 جدولة العمليات 

 املسالك جدولة 

Classifications 

of  
Multiprocesso

r Systems 
Synchronizati

on 

Granularity  
and Processes 
Independent 

Parallelism 
Coarse and 

Very  
Coarse-

Grained 

Parallelism 
Medium-

Grained  
Parallelism 

1 



 تقاسم احلمولة 

 اإلسناد املخصص للمعاجلات

 احلقيقي  الزمنأنظمة 

 الزمن احلقيقياملهام املرنة والصارمة يف نظم 

Fine-Grained 

Parallelism 
Design Issues 

Assignment of  
Processes to 

Processors 
Process 

Scheduling 
Thread 

Scheduling 
Load Sharing 

Gang 

Scheduling 
Dedicated 

Processor 

Assignment 
Real-Time 

Systems 
Hard and Soft 

 
Real-Time 

Tasks 
 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م

 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 

 سادساً: قائمة املراجع:  
 (author, edition, publisherاملصدر) لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 ed., 2008 thSilberschatz, 8 اإلنكليزية  Operating System Concepts كتاب  2
 Operating Systems: Internals and Design كتاب 3

Principles  اإلنكليزية Stallings, 6th ed., 2008 
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 فصل اثين   للسنة الرابعة  توصيف مقرر نظم معلومات)(47
Information Systems 

IS-422 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 ملعلومات نظم اربجميات و هندسة ال القسم الذي يتبع له املقرر: املعلوماتية اهلندسة  الكلية :

 هندسة الربجميات ونظم املعلومات  القسم املكلف ابملقرر: معلومات نظم  اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الرابعة  السنة الدراسية :

 ال يوجد ابلتدريس :املشاركون  أليدا إسرب د.  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :

 املقرر:  : توصيف اثنياً 

This course provides a detailed survey of information systems. It also provides an introduction to 

information systems and dominant supportive technologies. Emphasis on reprography (printing, replication, 

micrographic processes), computing and communications. Applications to library/information systems 

administration, technical services, reference services, document delivery systems. It presents conceptual, 

theoretical, historical, social, economic, and ethical issues surrounding the development, deployment and 

management of dominant information systems technologies. 

 : التعليم اثلثا" : خمرجات

✓ Understand fundamental terms and concepts of information systems and associated technology. 

✓ Develop the ability to evaluate information systems, assess user needs, propose solutions, and 

evaluate proposals for implementation. 

✓ Communicate effectively about information technology with salespeople, technical specialists, users, 

colleagues, and administrators. 

✓ Understand how IT provides value by improving the management process through access to better 

information. 

✓ Appreciate the challenges in developing and utilizing IT-based business solutions. 

✓ Understand systems development life cycle and software development methodologies. 

 رابعاً  : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد - 12اسبوع ( : 

 عدد احملاضرات  املفردات ملوضوع 1ا األسبوع 

1-2 

مدخل حول نظم 

 المعلومات االدارية

Introduction to 

Management 

Information 

Systems 

مكـوانت  -خصائص النظـام -مفهوم النظام  -املبادئ األساسية لنظرية النظم
ــام  -البيــــاانت ، املعلومــــات ، املعرفــــة   -أنــــواع األنظمــــة -النظــــام مفهــــوم نظــ

فوائــــد نظــــام  -األنشــــطة الرئيســــية لنظــــام املعلومــــات   --املعلومــــات اإلداريــــة
 Attribute Of Informationخصائص املعلومات  -املعلومات اإلدارية 

Quality -  العوامل املؤثرة يف تطور نظم املعلومات-  

Basic concepts of 

systems theory - 

System concept - 

System 

characteristics - 

System 

components - 

Types of systems - 

Data, information, 

knowledge - MIS 

concept - Main 

activities of the 

information 

system - Benefits 

of MIS - 

2 



Characteristics of 

information 

Information 

Systems- 

3 

  المعلومات نظم

 األعمال  ومنظمات

Information 

systems and 

business 

organizations 

نظــم املعلومــات واملســتوايت االداريــة  -مــداخل دراســة نظــم املعلومــات االداريــة
نظـــــــم املعلومـــــــات و  -الـــــــدور االســـــــرتاتيجي لـــــــنظم املعلومـــــــات اإلداريـــــــة  -:

 االسرتاتيجيات التنافسية العامة 

Introduction to 

Management 

Information 

Systems - 

Information 

Systems and 

Administrative 

Levels: - The 

Strategic Role of 

Management 

Information 

Systems - The 

Strategic Role Of 

MIS - General 

Information 

Systems and 

Competitive 

Strategies - 

1 

4 

النظم الوظيفية الفرعية  

 للمعلومات 

Sub - functional 

information 

systems 

 النظام الفرعي للمعلومات التسويقية 
 النظام الفرعي ملعلومات العمليات   -
 النظام الفرعي للمعلومات احملاسبية واملالية   -
  النظام الفرعي ملعلومات املوارد البشرية  -

 (نظام ختطيط موارد املنظمة -  

Marketing 

Information 

Systems  
Operation 

Information 

Subsystems 

Accounting and 

Financial 

Information 

Subsystems 
 Human 

Resources 

Information 

Subsystems  
Enterprise 

Resource Planning 

Systems (ERPS 

1 

5 

انواع نظم المعلومات  

 االدارية 

I am Admin 

Information 

Systems 

 املختلفةالنظم اليت  ختدم املستوايت االدارية 
 املختلفة اإلداريةنظم املعلومات اليت تتعامل مع املستوايت   -
 نظم االسناد االداري- 
 ة  األنواع املختلفة لنظم اإلسناد اإلداري-
 ظم دعم القرار -
 مكوانت  نظم دعم القرار   -

 نظم دعم القرار اجلماعي- 

 مكوانت نظم دعم القرار اجلماعي  -
 أشكال نظم دعم القرار اجلماعي   -

 نظم دعم املديرين التنفيذيني 
 خصائص نظم دعم املديرين التنفيذيني -

-Systems serving 

different 

administrative 

levels 

- Information 

systems dealing 

with different 

administrative 

levels 

  - Administrative 

support systems  

-The Types of 

Managerial 

Support Systems 

Decision Support 

Systems(DSS 

-Decision Support 

Systems  

1 
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 Component- فوائدنظم دعم املديرين التنفيذيني   -

Group Decision-

Support 

Systems(GDSS ) 

-Components of 

Group Decision–

Support Systems  
    
-Group Decision  

Support Systems 

Forms  

-Executive 

Support 

Systems(ESS 

Characteristic of 

Executive 

Support Systems 

 -Benefits of 

Executive 

Support Systems 

 

6 

الــذكاء اإلصـــطناعي و 

الــــــــنظم الخبيــــــــرة 

Artificial 

Intelligence and 

Expert Systems 

 

 مفهوم الذكاء اإلصطناعي   -
 .اجملاالت الرئيسية للذكاء اإلصطناعي .  -
 خصائص الذكاء اإلصطناعي .  -
 النظم اخلبرية  .  -
 مكوانت النظام اخلبري   -

 مكوانت تطوير النظام اخلبري   -
 األشكال املختلفة للنظم اخلبرية   -
 خصائص النظم اخلبرية   -
 

-Concept of 

Artificial 

Intelligence 
 -The main areas 

of artificial 

intelligence -

Characteristics of 

Artificial 

Intelligence 
-Expert Systems 
 -Components of 

Expert Systems  
-Expert System 

Development 
- Different Forms 

of Expert Systems 

-Characteristics of 

Expert Systems 

1 

7 

قواعد البيانات ونظم  

 ادارة قواعد البيانات

Databases and 

database 

management 

systems 

 مفهوم قاعدة البياانت 

 مزااي انظمة قواعد البياانت 
 مراحل تطوير وبناء نظام قاعدة البياانت

 مرحلة حتديد املتطلبات املعلوماتية
 مرحلة منذجة البياانت
 البياانتمرحلة تصميم قاعدة 

 مرحلة تنفيذ قاعدة البياانت
 مرحلة مراقبة اداء قاعدة البياانت

 مناذج قواعد البياانت
 نظم ادارة قواعد البياانت :

 انواع العالقات بني اجلداول يف قواعد البياانت

-Database concept 

-Advantages of 

database systems 

-Stages of 

developing and 

building a -

database system 

-The stage of 

determining 

information 

requirements 

-Data modeling 

phase 

-The stage of 

database design 

-Implementation 

stage of the 

1 



 database 

-Phase control 

database 

performance 

-Database models 

-Database 

management 

systems: 

-I- link tables in 

databases 

8 

تطوير نظم المعلومات  

 اإلدارية 

Development of 

Management 

Information 

Systems 

 مفهوم حتليل و تصميم النظم  
 حملل النظم 

 دورة تطوير حياة النظم 
 اسرتاتيجية التحول الفوري 

 التشغيل املتوازي 

 اإلحالل التدرجيي 
 مرحلة التقييم 

 املداخل البديلة لتطوير نظم املعلومات اإلدارية 
 

-Systems Analysis 

And Design 
 Systems 

Analysts- 
-Systems 

Development Life 

Cycle Immediate 

Replacement - 
-Parallel 

Operation  
Phase 

Replacement- 
- Evaluation  
-Alternative 

approaches to the 

development of 

MIS 

1 

9 

المكونات المادية  

والبرمجيات المستخدمة  

 في نظم المعلومات 

و اإلتصاالت و   

 الشبكات 

Hardware and 

software used in 

information 

systems 

  Communication

s and networks 

 املكوانت املادية/نظام احلاسوب املعاصر  
 املكوانت الربجمية لنظم املعلومات

 االنواع الرئيسية للرباجميات :

 لغات الربجمة
 تصنيف لغات الربجمة

 أدوات الربجمة املعاصرة 
 :  الربجمة ذات األغراض

 االتصاالت و الشبكات املستخدمة يف نظم املعلومات 
 

 نظام اإلتصاالت عن بعد   -
 عناصر نظام االتصال عن بعد و وظائفه    -
 lاحملدد / الربوتوكول  -
 االنرتنت   -
 مستلزمات االرتباط ابإلنرتنت    -
 
 
 

-Hardware / 

computer system 

-Software 

components for 

information 

systems 

-Main types of 

software: 

-programming 

languages 

-Classification of 

programming 

languages 

-Contemporary 

Software Tools 

-Object-Oriented 

Programming 

-Communications 

and Networks in 

Information 

Systems 

-

Telecommunicatio

n System 

-Protocol 

-Internet 

-Connection 

Requirements 

 

1 



___________________________________________________________________________

124 

 

10 

اإلستراتيجي التخطيط 

 لنظم المعلومات 

Strategic 

Planning of 

Information 

Systems 

 

 أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي لنظم املعلومات
 مفهوم اسرتاتيجية نظم املعلومات 

 مفهوم اخلطة اإلسرتاتيجية لنظام املعلومات 
 التحدايت اليت تواجه التخطيط اإلسرتاتيجي لنظم املعلومات

 التخطيط اإلسرتاتيجي لنظم املعلوماتمراحل 
 التكامل بني اسرتاتيجيات األعمال و التخطيط اإلسرتاتيجي لنظم املعلومات  

 دور نظام املعلومات اإلدارية يف حتقيق املزااي التنافسية
 

-The importance 

of strategic 

planning for 

information 

systems 
-The concept of 

information 

systems strategy 
-Concept of the 

Strategic Plan of 

the Information 

System 
-Challenges facing 

strategic planning 

of information 

systems 
- Challenges 

Facing Strategic 

Planning of 

Information 

Systems 
-The Stage of 

Strategic Planning 

of Information 

Systems 
-Integration of 

business strategies 

and strategic 

planning of 

information 

systems 
-The role of MIS 

in achieving 

competitive 

advantages 

1 

11 

األمن المعلوماتي  

 ألنظمة المعلومات 

Information 

security for 

information 

systems 

 مفهوم األمن املعلومايت 
 مراحل تطور مفهوم األمن املعلومايت 

 األخطار اليت ميكن أن تتعرض هلا أنظمة املعلومات املعتمدة على احلاسب 
 -احلماية من األخطار 

 العناصر األساسية لنظام األمن املعلومايت :

 بعض املشاكل املعاصرة اليت تواجه أمن أنظمة املعلومات 
 اإلجراءات الوقائية للحماية من الفريوسات     -
 املخاطر اليت هتدد خصوصية املعلومات يف العصر الرقمي  -
 

-The concept of 

information 

security 

-The stages of the 

development of 

the concept of 

information 

security 

-The risks to 

which computer-

based information 

systems can be 

exposed 

-Protection against 

hazards- 

-Key Elements of 

the Information 

Security System 

-Some 

Contemporary 

Problems Facing 

IT Security: 

- Preventive 

1 



measures to 

protect against 

viruses 

- Risks that 

threaten the 

privacy of 

information in the 

digital age 

12 

أنظمة المعلومات  

 االستراتيجية الدولية

International 

strategic 

information 

systems 

 مفهوم وأمهية أنظمة املعلومات االسرتاتيجية الدولية  -
 املعلومات االسرتاتيجية الدولية مربرات أستخدام أنظمة   -
 املعلومات االسرتاتيجية الدولية اسرتاتيجية االعمال العاملية وأنظمة  -
 املعلومات الدولية االسرتاتيجية مداخل تطوير أنظمة   -
أنظمــة املعلومــات عاليــة الســرعة وعالقتهــا أبنظمــة املعلومــات االســرتاتيجية  -

 الدولية )الطرق السريعة للمعلومات( 
أمهية شبكة االتصـاالت العامليـة )االنرتنت(النظمـة املعلومـات اإلسـرتاتيجية   -

 الدولية:
 

- The concept and 

importance of 

international 

strategic 

information 

systems 

Justifications for 

the use of 

international 

strategic 

information 

systems: 

- Global business 

strategy and 

international 

strategic 

information 

systems: 

- Introduction to 

the development 

of international 

strategic 

information 

systems: 

- High-speed 

information 

systems and their 

relationship to 

international 

strategic 

information 

systems 

(Information 

Highways) Super 

Hi way 

Information: 

- The importance 

of the Internet for 

international 

strategic 

information 

systems: 

1 

 التقومي ) االمتحاانت(: خامساً : معايري 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م

 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
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 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 ايسر املوسى عريب حتليل وتصميم نظم املعلومات  كتاب  1
 حممد نور عبدهللا برهان  عريب حتليل وتصميم انظمة املعلومات احلاسوبية كتاب 2
 سعد غالب ايسني  عريب حتليل وتصميم نظم املعلومات  كتاب 3

 الكرمي حممد يوسفعوض  – عوض حاج علي  عريب حتليل وتصميم نظم املعلومات احملوسبة  كتاب 4



 فصل اثين   ( للسنة الرابعة2توصيف مقرر هندسة برجميات ))(48
SE2-423 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات ابملقرر:القسم املكلف  ( 2هندسة برجميات ) اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الرابعة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. حممد ربيع شاهني  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 2 عدد احملاضرات النظرية :

 اثنياً : توصيف املقرر: 
 املبادئ األساسية للنمذجة التعرف على  ✓

 UMLاستخدام املخططات املختلفة لـ  ✓

 استيعاب عملية مجع املتطلبات  ✓

 أنواع التصاميم املختلفة )البنيوي، للنظم املوزعة، الزمن احلقيقي، وتصميم واجهة املستخدم(  ✓

 عملية التقسيم الوظيفي  ✓

 إدارة املشاريع  ✓

 اختبار الربجميات  ✓

 التعليم :اثلثا" : خمرجات 
 مجع املتطلبات وكتباهتا بشكل واضح  ✓

 املختلفة  UMLرسم خمططات   ✓

 تقدير الكلفة بشكل تقرييب  ✓

 إدارة املشاريع الربجمية  ✓

 :  اسبوع (  14 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

وأمهيتها، املبادئ األساسية يف النمذجة،  مقدمة عن النمذجة  النمذجة  1
 النمذجة غرضية التوجه 

Modeling: 
Introduction 

to modeling 

and its 

importance, 

basic 

principles in 

modeling, 

purpose-

oriented 

modeling 

1 

 UMLمقدمة عن  2
وشرح العناصر األساسية املضمَّنة فيها، والتمثيل   UMLأمهية 

 UMLالغرضي التوجه ابستخدام 

Importance of 

UML and 

explanation of 

the 

underlying 

1 
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elements 

contained 

therein, and 

object-

oriented 

representation 

using UML 

3 
  UMLخمططات 
 1 -املختلفة 

Class diagram, Use case diagram, Sequence 

diagram, Collaboration diagram, Activity 

diagram, State diagram 
 3 

4 
  UMLخمططات 
 Component diagram, Deployment diagram,   1 2 -املختلفة 

5 
-األنظمة التكنو

 التعرف على اخلصائص الطارئة، األنظمة احلساسة )اخلطرة(  اجتماعية 

Identification 

of emergency 

characteristics

, sensitive 

systems 

(hazardous) 

1 

مناذج العملية الربجمية، العملية التكرارية، أنشطة العملية،   العمليات الربجمية  6
CASE 

Software 

process 

models, 

iterative 

process, 

operation 

activities, 

CASE 

1 

 أنواع املتطلبات، ومراحل هندسة املتطلبات الربجمية املتطلبات  7

Types of 

requirements, 

and 

requirements 

engineering 

stages 

2 

 النماذج السياقية، الوظيفية، البيانية، الغرضية، اهليكلية  مناذج النظام  8

Contextual, 

Functional, 

Graphical, 

Objective, 

Structural 
1 

 Formal specificationالتعرف على املنهجية  الرمسي  فرداتامل 9
Formal 

specification 

approach 
2 

 أنواع التصاميم   10
التصميم البنيوي، بىن األنظمة املوزعة، تصميم برجمية الزمن  

 احلقيقي، تصميم واجهة املستخدم 

Structural 

Design, 

Distributed 

Systems 

Architecture, 

Real Time 

Software 

4 



Design, User 

Interface 

Design 
 Case study 1 حالة دراسية  التقسيم الوظيفي  11

 أنشطة اإلدارة، التخطيط للمشروع، اجلدولة، إدارة املخاطر إدارة املشاريع  12

Management 

activities, 

project 

planning, 

scheduling, 

risk 

management 

1 

 تقدير الكلفة، اختيار األدوات، وإدارة األشخاص  إدارة املشاريع  13

Cost 

estimation, 

tool selection, 

people 

management 

1 

 التحقق والتوثيق الربجمي وعملية اختبار الربجميات اختبار الربجميات  14

Software 

verification 

and 

documentatio

n, software 

testing 

process 

2 

 خامسا": معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 سادسا": قائمة املراجع: 

طبيعة   م
 املرجع 

 (author, edition, publisherاملصدر) لغة املرجع  اسم املرجع 

1 
 كتاب

Object-Oriented Software Engineering: 

Practical Software Development using 

UML and Java 
 McGraw Hill االنكليزية 

2 
 كتاب  

Program development in Java: 

Abstraction, specification and object-

oriented design 
 Addison Wesley االنكليزية 

 Prentice Hall االنكليزية  Object-oriented software construction كتاب 3

 Addison Wesley االنكليزية  edition thSoftware Engineering, 8 كتاب 
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 فصل اثين   للسنة الرابعة   ( 2)توصيف مقرر لغة إنكليزية ختصصية  )(49
English for Specific Purposes (2) 

ESP2-424 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 كلية اهلندسة املعلوماتية   القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 كلية اهلندسة املعلوماتية   القسم املكلف ابملقرر:             (2)لغة إنكليزية ختصصية  اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الرابعة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. أكرم املرعي  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :

 اثنياً : أهداف املقرر : 
Fundamental aspects of data communications, including transmission media, signals and encoding, 

modulation, multiplexing, data compression, error detection and correction, security, and protocols.  Computer 

networks, including the Open Systems Interconnect (OSI) model, Local Area Networks (LANs) and their IEEE 

standards, flow and error control, Wide Area Networks (WANs)  
 اثلثاً : خمرجات املقرر :

 اكتساب الطالب املبادئ األساسية للرسم واحلاسوب ✓

 تعّلم الطالب العمليات األساسية يف املستوي  ✓

 عّلم الطالب النماذج ثالثية األبعاد و املنحنيات والسطوح ت ✓

 التعرف على مفهوم الكامريا االفرتاضية  ✓

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   اسبوع ( : 12 -رابعًا

 عدد احملاضرات املفردات ملوضوع 1ا األسبوع 

1 

Introduction to 

data 

communications 

Telephone switch- Frequency Concepts- Frequency 

Spectrum 
Wavelength- Bandwidth- Data Rate & Media 

1 

2 
Introducion to 

network 

Computer Networks- Network Topologies- Protocols- 

OSI Mode 1 

3 
Flow and error 

control 
Basic Flow Control- Frame-based protocols- Channel 

Utilisation- Sliding Window Protocol 1 

4 
Medium access 

control 
Medium Access Control Methods- Contention and 

Collision- CSMA- CSMA/CD Protocol- Frame Size and 

Transmission Distance 
1 

5 Data Integrity Data Integrity Definition- CRC  1 

6 
Introduction to 

WANs 
Connection concepts- LANs vs. WANs- Protocol 

Conversion- Introduction to Routing 1 

7 Internet Protocol 

TCP/IP- TCP/IP Protocol Suite- IP - Internet Protocol- 

IP Names and Addresses- IP Address Classes- ICMP- 

DNS- IPv4 IPv6 
1 



8 Data Security 
Introduction- Caesar Cipher- Problems with Caesar 

Cipher- Bit-Level Cipher- Public Key Cryptoystems- 

Digital Signature 
1 

9 
Data Link Layer 

Standards 
LAN Topologies- LAN Standards- IEEE Standard 

802.3- Hardware Components- Ethernet Frame Format- 

FDDI 
1 

10 
Transport Layer 

Protocol 
Transport Layer- Tasks- Overview of Transport Layer- 

Transport Layer for the Internet- Transport Control 

Protocol 
1 

11 
Internet 

applications (1) TELNET- SSH- RPC- SNMP- Firewalls- PPP 1 

12 
Internet 

applications (2) 
ATM reference model. ATM cell . ATM address. ATM 

connection management. ATM routing . ATM cell 

format 
1 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م

 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
1 

 
The current textbook is Shay (2003): 

Understanding Data Communication and 

edition), rdNetworks (3 
  انكليزي 
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 فصل اثين   للسنة الرابعة   لغات الربجمة توصيف مقرر )(50
Programming Languages 

PL-425 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 علومات  الربجميات ونظم املهندسة  القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 الربجميات ونظم املعلومات هندسة  القسم املكلف ابملقرر: لغات برجمة  اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الرابعة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : أليدا إسرب د.  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :

 اثنياً : أهداف املقرر : 
The general aim of this course is to provide an overview of the basic concepts that appear  in modern 

programming languages, the principles that underlie the design of programming languages, and their interaction . 
 اثلثاً : خمرجات املقرر :

✓ be familiar with several language paradigms and how they relate to different application 

domains 

✓ understand the design space of programming languages, including concepts and 

✓ constructs from past languages as well as those that may be used in the future; 

✓ develop a critical understanding of the programming languages that we use by being 

✓ able to identify and compare the same concept as it appears in different languages. 

 اسبوع ( : 12 -: حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد  رابعاً 

 عدد احملاضرات املفردات ملوضوع 1ا األسبوع 

1 Introduction  

Introduction, motivation, and overview. What is a 

programming language?  
Application domains in language design. Program 

execution models. Theoretical foundations. Language 

standardization. History. 

1 

2-3 The ancestors 

Fortran, Lisp, Algol and Pascal. Key ideas: procedural 

(Fortran), declarative (Lisp), block structured (Algol and 

Pascal). Execution models (abstract machines), data 

types, control structures, storage, arrays and pointers, 

procedures and parameter passing, scope, strict and lazy 

evaluation, garbage collection. Programs as data (Lisp).  

2 

4 
Object-oriented 

languages 
Concepts and origins: Simula (1964–67) and Smalltalk 

(1971–80). Dynamic lookup. Abstraction. Subtyping. 

Inheritance. Object models. 
1 

5-6 Languages for 

parallel processing 
Shared-memory concurrency with spawn/sync 

(OpenMP, Cilk, X10). Distributed-memory models (the 2 



actor model, Erlang). 

7-8 Types 
Types in programming languages. Type systems. Type 

safety. Type checking and type inference. 

Polymorphism. Overloading. Type equivalence. 
2 

9-10 Data abstraction 

and modularity  

SML Modules (1984–97). Information hiding. 

Modularity. Signatures, structures, and functions. 

Sharing. 
2 

11-12 Scala  

a principled feature-rich language. Procedural and  

declarative aspects. Blocks and functions. Classes and 

objects. Generic types and methods. Variance 

annotations. Mixin-class composition. 

2 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م

 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م

 كتاب 1
Mitchell, J.C. (2003). Concepts in 

programming languages. Cambridge 

University Press.  انكليزي  

 كتاب 2
* Scott, M.L. (2009). Programming language 

pragmatics. Morgan Kaufmann. 
 انكليزي 

 

 كتاب 3
Odersky, M. (2008). Scala by example. 

Programming 
 انكليزي 
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 فصل اثين  التفرعية للسنة الرابعةتوصيف مقرر الربجمة  )(51
Parallel Programming 

PP-426 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

   احلاسوبية هندسة الشبكات والنظم القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 احلاسوبية  والنظمهندسة الشبكات  القسم املكلف ابملقرر: الربجمة التفرعية  اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الرابعة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. حمسن عبود  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :

 اثنياً : توصيف املقرر: 
مبادىء الربجمة التفرعية وسبل حتقيقها على عدة بيئات عتادية أبنواعها, ودراسة اخلوارزميات التفرعية,    يعّرف هذا املقرر األساسيات لفهم

 . MPIو  PVM واملسائل اليت مت حلها تفرعياً, ومت اعتماد بيئتني برجميتني لتنفيذ اخلوارزميات التفرعية مها
 اثلثا" : خمرجات التعليم :

 فهم خصوصية البنية التفرعية  ✓

 ة تصنيفات البنية التفرعبة معرف ✓

 تصميم اخلوارزمبات التفرعية  ✓

 MPIو   PVM بناء التطبيقات التفرعية ب   ✓

 :  اسبوع (  12 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

 مقدمة  1

 مقدمة 

 ملاذا/كيف بدأ كل شيء؟  -
 واملصطلحات: تصنيف فلني الكالسيكي املفاهيم  -

SISD ،SIMD  ،MISD ،MIMD 
 قانون مور

 البىن:  -
SMP, Cluster, Hybrid, GPGPU 

 مناذج الربجمة: -
OpenMP, MPI, RPC, CUDA and PJ (Parallel 

Java) 

Introduction 

- Why/how it 

all started ? 
- Concepts & 

terminology: 

Flynn’s 

Classical 

Taxonomy  

SISD,SIMD,M

ISD,MIMD 

- Moor law 

- Architecture

s: 

SMP, Cluster, 

Hybrid, 

GPGPU 

- Programmin

g models: 

OpenMP, MPI, 

RPC, CUDA 

and PJ (Parallel 

Java) 

1 
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 مفهوم التفريع 2

 : التفريعفهم 
 الكفاءة/اإلنتاجية مستوايت  -
 احلمل. ، موازنة تفريع الدخل/اخلرجالبياانت،  تفريع -
 إجياد التزامن -
 ,Result, agenda, specialistأمناط التصميم:  -

clumping(slicing), master-worker, parallel loop, 

fork-join, SPMD 

Understandin

g parallelism: 

- Efficiency/p

roductivity 

layers 

- Data 

parallelism, 

I/O 

parallelism, 

load 

balancing 

- Finding 

concurrency 

- Design 

patterns: 

Result, 

agenda, 

specialist, 
clumping(sli

cing), 

master-

worker, 

parallel 

loop, fork-

join, SPMD 

1 

 حتليالت األداء 3

 حتليالت األداء

 ، األعباء. Granularityمفهوم  -
 قانون أمدال: التسريع.  -
 قانون غوستافسون: زايدة احلجم.  -

Performance 

analysis: 
- Granularity, 

overheads 
- Amdahl law: 

Speedup 

- Gustafson 

law: Sizeup 

- Amdahl’s 

low in 

multicore 

era 

1 

 التماذج الربجمية  4
 (.SMPاملتناظرة ) املتعددة املعاجلاتالذاكرة املشرتكة:  -

 العنقود مترير الرسالة:  -

 . اهلجنيالنموذج ، العنقودالذاكرة املشرتكة املوزعة:  -

Programming 

models 

- Shared 

memory: 

Symmetric 

multiprocess

ors (SMP). 

- Message 

passing: 

Cluster 

- Distributed 

shared 

memory: 

Cluster, 

hybrid 

1 

 ةرجاحلء از األج - منوذج الذاكرة املشرتكة  5

 منط التخفيض  -

Shared 

memory 
1 



 كاذبال التشارك -

 بشكل تفرعي توليد رقم عشوائي  -

 احلملموازنة  -

 ة يالتبعيات التسلسل -

 احلاجز -

 و)الدخل/اخلرج(. ساب احلتداخل  -

model 

- Critical 

section 

- Reduction 

pattern 

- False 

sharing 

- Parallel 

random 

number 

generation 

- Load 

balancing 

- Sequential 

dependencie

s 

- Barrier 

action 

- Overlapping 

computation 

and I/O 

 منوذج مترير الرسائل 6

 االتصاالت املتزامنة  -
 أنظمة ديناميكية منفصلة  -
 اتصاالت متزامنة ، متزامن تكرار -
 متزامنة اتصاالت غري تكرار متزامن  -
، التقارب  AIAC، منوذج SISCاحلوسبة العنقودية: منوذج  -

 نقاط التفتيش.  ،االستعادة، العام
 العنقود إعداد  -
 .العنقودبرانمج تشغيل  -
 خصائص مترير الرسالة: -

 والرسائل. املوصالتالبياانت،  تقطيعاملخزن املؤقت، 
 أنواع االتصاالت:  -

، التجميع، البعثرة ، الفيضان البث،  اجلماعي:نقطة إىل نقطة، 
 .للكل، الكل االختزال

Message 

passing 

- Synchronize

d 

communicati

ons 
- Discrete 

dynamical 

systems 

- Synchronize

d Iteration 

Synchronize

d 

Communicat

ions 

- Synchronize

d Iteration 

Asynchroniz

ed 

Communicat

ions 

- Cluster 

computing: 

SISC model, 

AIAC 

model, 

global 

convergence

, Recovery, 

Check 

pointing. 

- Cluster 

setup 

- Cluster 

program 

running. 

1 
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- Message 

passing 

characteristi

cs: 

Buffer, Data 

slicing, 

Communicator

s and 

Messages. 

- Types of 

communicati

on: 

Point-to-point, 

Collective, 

Broadcast, 

Flood, Scatter, 

Gather, 

Reduce, All-to-

all. 

7 
عمليات االتصال 

 األساسية 
   العمليات الغري متناظرة - االتصال نقطة إىل نقطة - مقدمة

 
1 

8 
عمليات االتصال 

 األساسية 
 االتصاالت اجملّمعة  -

 
1 

9 
الربجمة ابستخدام 

 الذاكرة املوزعة 
Message Passing Interface, Began in 

Supercomputing ’92, Vendors, Library writers, 

PVM, Application specialists 
 

1 

10 
الربجمة ابستخدام 
 الذاكرة التشاركية 

Thread-based programming, POSIX 

API/Pthreads, Directive-based programming, 

OpenMP 
 

1 

11 Dense Matrix 

Algorithms 
Matrix-Vector Multiplication, Matrix-Matrix 

Multiplication, Gaussian Elimination, 

Decompositions & Scalability 
 

1 

12 Sorting Background, Sorting Networks, Quicksort, 

Bucket-Sort & Sample-Sort 
 1 

 

 خامسا": معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 

 سادسا": قائمة املراجع: 
 (author, edition, publisherاملصدر) لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
1 

 كتاب 
Parallel Computer 

architecture: A 

hardware/software approach 
 D. E. Culler, J. P. Singh إنكليزي

 Introduction to parallel كتاب  2

computing 
 Ananth Grama, George Karypis, Vipin إنكليزي

Kumar, Anshul Gupta 



 Principles of parallel كتاب 3

computing  إنكليزي Calvin Lin, Larry Snyder 
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 على مدار الفصلي   للسنة الرابعة املشروع  توصيف  )(52
ro4P-427 

 



 فصل اثين   للسنة الرابعة  (2الشبكات املعلوماتية )توصيف مقرر  )(53
N2-621 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 والنظم احلاسوبية الشبكات  القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 الشبكات والنظم احلاسوبية  القسم املكلف ابملقرر:  2شبكات معلوماتية  اسم املقرر : 

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الرابعة  السنة الدراسية : 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  د. هيثم وطفة منسق املقرر : 

 1 احملاضرات العملية : عدد  2 عدد احملاضرات النظرية : 
 اثنياً : أهداف املقرر : 

عمل شبكات  تقنيات و مبادئ ( على فهم الثان الفصل  –يعّرف هذا املقرر طالب كلية اهلندسة املعلوماتية وخالل العام الدراسي )الرابع 
 . إعداداهتاو التدرب على و االنرتنت  WANالواسعة  احلاسب

 : أسابيع فعلية (  9 -اثلثاً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 عدد احملاضرات املفردات املوضوع  األسبوع 

1 

 مقدمة يف 
شبكات احلاسب الواسعة  

Introduction to 

WAN 

 : Basics of Communicationsأساسيات يف االتصاالت 

 ( Simplex ،Half Duplex ،Full Duplexأنظمة االتصاالت ) 

، التسلسلي  Parallel Transmissionأنظمة اإلرسال )املتوازي 
Serial) 

 ( ASYN، غري املتزامن  SYNأمناط االتصاالت ) املتزامن 
 Modulation  : AM, FM, PM, QAMتقنيات تعديل اإلشارة 

 ,Multiplexing: FDM, TDM, WDMتقنيات مزج اإلشارة 

DMT 

 Packet،  الرزميCircuit Switchingأنظمة التبديل )الدارايت 

Switching ) 

 Modems, STU, ADSL Splitterتقنيات عمل املودميات 

 Manchester, RZ, NRZتقنيات ترميز اإلشارة يف املودميات 

2 

2 
األجهزة املستخدمة يف  
 شبكات احلاسب الواسعة 
WAN Equipments 

    Router Componentsمكوانت موجه االتصاالت 

  Router Configurationإعداد املوجهات 

   Static Routing اليدوي  هيوج لتا

   Dynamic Routing الديناميكي  هيوج لتا

2 

3 
األجهزة املستخدمة يف  
 شبكات احلاسب الواسعة 
WAN Equipments 

 VLAN'sيف شبكات احلاسب االفرتاضية  Router'sاملوجهات 

 Fire Wall'sاجلدران النارية ، Gatewaysبواابت العبور 

خمدم  ، RASخمدم الوصول عن بعد ، IDSأنظمة تعقب املخرتقني 
RADIUS 

2 

 L2 WAN Protocols (HDLC, PPP, 2برتوكوالت الطبقة الثانية  بروتوكوالت شبكات  4
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 WANاحلاسب الواسعة   

Protocols 
DLCI) 

 L3 WAN Routingبرتوكوالت الطبقة الثالثة يف الشبكات الواسعة  

Protocols 

 Distance Vector Routing أساسيات التوجيه املسايفّ 

Protocols (DVR)  

5 
بروتوكوالت شبكات 

 WAN    احلاسب الواسعة

Protocols 

 Link State Routing Protocols أساسيات التوجيه الوصليّ 

(LSR)  

 ,RIP) , OSPF  (EIGRP, IGRPبروتوكوالت التوجيه 

 ,SMTP, POP3  L7 WAN Protocols HTTPبروتوكوالت 

2 

6 

احلاسب  تقنيات شبكات
 الواسعة 
WAN 

Technologies 
 

 Analog & Digitalالرقمية  و االتصاالت التماثلية

Communications 

 T1, T2, T3, T4 ( E1 .. E4 )أنواع خطوط االتصال الرقمية 

 Circuit Switchingتقنيات التبادل الدارايت 

 Analog Dialup Telephone Linesخطوط اهلاتف التماثلية 

 ISDNالشبكة الرقمية ذات اخلدمات املتكاملة 

 Switched 56الوصلة التبديلية  

  DSL / ADSLغري املتزامنة خطوط املشرتكني الرقمية املتزامنة و 

 Dedicated Circuitشبكة دارات اخلطوط الدائمة 

Networking 

2 

7 

احلاسب  تقنيات شبكات
 الواسعة 
WAN 

Technologies 
 

 Packet Switched Networkingتقنيات التبادل الرزمي  

   X.25شبكات 

 Frame Relayالتبديل ابإلطارات 

 ATMشبكات منط النقل الغري متزامن 

 SMDS, SONET, SDHشبكات 

2 

8 
االتصاالت الصوتية و 

 IP Telephonyاملرئية 

& VC  

 VoIP تقنيات االتصال الصويت عرب شبكات احلاسب

 RTP, SIP, H.323, RUDPبرتوكوالت نقل الصوت 

 "Telephone IP / "NBXمبدالت التلفون الشبكي

 Video Conferenceخدمة املؤمترات املرئية 

2 

شبكة اإلنرتنت العاملية    9
Internet 

 شبكة االنرتنتخدمات 

 Internetاألجهزة و املعدات املستخدمة يف شبكة اإلنرتنت 

   ISPخدمات اإلنرتنت  مزود

 VPNاالتصال عرب الشبكة االفرتاضية اخلاصة 

2 

10 
 مقدمة يف 

شبكات احلاسب الواسعة  
Introduction to 

WAN 

 : Basics of Communicationsأساسيات يف االتصاالت 

 ( Simplex ،Half Duplex ،Full Duplexأنظمة االتصاالت ) 

، التسلسلي  Parallel Transmissionأنظمة اإلرسال )املتوازي 
Serial) 

 ( ASYN، غري املتزامن  SYNأمناط االتصاالت ) املتزامن 

2 



 Modulation  : AM, FM, PM, QAMتقنيات تعديل اإلشارة 

 ,Multiplexing: FDM, TDM, WDMتقنيات مزج اإلشارة 

DMT 

 Packet،  الرزميCircuit Switchingأنظمة التبديل )الدارايت 

Switching ) 

 Modems, STU, ADSL Splitterتقنيات عمل املودميات 

 Manchester, RZ, NRZتقنيات ترميز اإلشارة يف املودميات 

11 
األجهزة املستخدمة يف  
 شبكات احلاسب الواسعة 
WAN Equipments 

    Router Componentsمكوانت موجه االتصاالت 

  Router Configurationإعداد املوجهات 

   Static Routing اليدوي  هيوج لتا

   Dynamic Routing الديناميكي  هيوج لتا

2 

12 
األجهزة املستخدمة يف  
 شبكات احلاسب الواسعة 
WAN Equipments 

 VLAN'sيف شبكات احلاسب االفرتاضية  Router'sاملوجهات 

 Fire Wall'sاجلدران النارية ، Gatewaysبواابت العبور 

خمدم  ، RASخمدم الوصول عن بعد ، IDSأنظمة تعقب املخرتقني 
RADIUS 

2 

 
 رابعاً: معايري التقومي ) االمتحاانت(: 

 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(10%( + امتحان عملي )10%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 
 خامساً: قائمة املراجع: 

 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 

 

 كتاب الكرتون

1. Data and Computer Communications, 5th 

Edition - William Stallings.pdf 

2. Computer Networks  /Fourth Edition/ Andrew 

S. Tanenbaum (e-book) 

3. Interconnecting Cisco Network Devices 

Introduction V 1.1 –(ICND) / pdf 

4. Cisco CCNA Exam #640-507 Certification 

Guide / Wendell Odom  / pdf 

5. Japan's Course / Networking Technologies & 

Design Of LANs - Index.Html 

 بواسطة مكتبات االنرتنت  انكليزي 
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 فصل اثين  توصيف مقرر أمن املعلومات للسنة الرابعة )(54
ISe-622 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 الذكاء الصنعي  القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 كلية اهلندسة املعلوماتية  املكلف ابملقرر:القسم  أمن املعلومات  اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الرابعة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. زينب خلوف منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :

 اثنياً : أهداف املقرر : 
   .دراسة  خدمات احلماية و التقنيات األمنية الالزمة لتحقيق هذه اخلدماتيهدف املقرر إىل 

 اثلثا" : خمرجات التعليم :
 .إمكانية توصيف خدمات احلماية الالزمة ألنواع خمتلفة من النظم ✓
 .إمكانية توصيف طرق محاية  لتأمني اخلدمات السابقة ✓

 :  أسبوع (  12 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 عدد احملاضرات املفردات املوضوع  األسبوع 

1 Basic concepts and terminology. Security mechanisms, services. 

Vulnerability, threat, and attack. 1 

2 Classical encryption techniques. 

Cryptograph, Cryptanalysis, Substitution 

Techniques: Caesar Cipher, 

monoalphabetic cipher, Vigenère, One-

Time Pad. Transposition Techniques: 

Rail-Fence Cipher. 
1 

3 Modern Cryptography Algorithms Data Encryption Standard (DES), 3DES. 

Advanced Encryption Standard (AES). 1 

4 Block cipher modes of operation 

Electronic codebook (ECB). 

Cipher block chaining (CBC). 

Cipher feedback (CFB). 

Output feedback (OFB). 

Counter (CTR). 
1 

5+6 Public key cryptography. 

 
Introduction to number theory. 

Public-key cryptography and RSA. 

Al Gamal public-key cryptography and 

RSA 
2 

7+8 Key establishment and management 

protocols. 

Symmetric key Needham Schroeder 

protocol. Digital certificates. 

Public  key Needham Schroeder 

protocol. 

Diffie Hellman key establishment 

protocol. 

2 

9 Message authentication mechanisms Hash functions: MD5 and RSA. 
Digital signature. 1 
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10+11 
Case study: Security in e-commerce 

applications. 

 

SSL/TLS 

SET (Secure Electronic Transactions) 

SQL injection. 

XSS attacks. 

2 

12 OSs security Linux and windows security 1 
 خامسا": معايري التقومي ) االمتحاانت(: 

 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 سادسا": قائمة املراجع: 

 (author, edition, publisherاملصدر) لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
2 

 كتاب 
Cryptography and Network 

Security Principles and 

Practices 
 .William Stallings , Prentice Hall, 4th Ed إنكليزي

 



 فصل اثين   للسنة الرابعة حتليل وتصميم النظم الشبكية  توصيف مقرر )(55
networksAnalysis & Design of  

DAN-362 

 ية : أساسعامة و أواًل: معلومات 

 هندسة الشبكات والنظم احلاسوبية  القسم الذي يتبع له املقرر:  اهلندسة املعلوماتية  الكلية أو املعهد : 

 هندسة الشبكات والنظم احلاسوبية  القسم املكلف ابملقرر:  حتليل و تصميم نظم شبكية  اسم املقرر : 

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : الرابعة  الدراسية : السنة 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس :  د. هيثم وطفة منسق املقرر : 

 1 عدد احملاضرات العملية :  1 عدد احملاضرات النظرية : 
 اثنياً : أهداف املقرر : 

حلاسوبية وفقاً  ا مراحل بناء الشبكة ( على الثان الفصل  – الرابعالدراسي )يعّرف هذا املقرر طالب كلية اهلندسة املعلوماتية وخالل العام 
 . للمعايري العاملية و إعداد اخلدمات الشبكية األساسية

 : أسابيع فعلية (  10 -اثلثاً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 
   املفردات املوضوعات  األسبوع 

1 

  اىلمقدمة  -
التشبيك تقنيات 

 و التصميم 
  

 دورة حياة تطوير النظام  -
 حتديد احتياجات الزبون وأهدافه.  -
 نظرة عامة عن الشبكات أبنواعها: تقنيات، عتاد صلب و عتاد مرن.  -
- STP and VLAN 

- 

Introduct

ion to 

internet

working 

 

Technol

ogy  and 

design.  
 

1 

2 

مبادئ تصميم  -
لول  احلالشبكة و 

املعتمدة على 
   التقسيم

مبادئ تصميم الشبكات املعيارية كـالتصميم اهلرمي أو التصميم من األعلى   -
( او ابستخدام تقنية التقسيم Top Down network designاىل األسفل )

    .(Modularizationوحدات )اىل 

 

- 

Network 

Design 

Principle

s:  

Modular 

Network 

Solution

s 

1 

3+4 

تصميم الشبكات  
LAN    و

الشبكات 
WAN   

األساسي و مركز تجميع  المؤسسة تصميم حرم اعتبارات  -

 البيانات 
اعتبارات تصميم طبقة الوصول، طبقة التوزيع و الطبقة  -

 األساسية

 المخدمات. توضع  -

 اختيار التطبيقات المناسبة -

 الربط مع المكاتب البعيدة و اختيار تقنيات التشبيك المناسبة -

 تصميم التقنيات البديلة تقنية في حال حدوث أعطال  -

LAN 

and 

WAN 

design 
2 

5 
اختيار 

بروتوكوالت 
 التوجبه 

 خصائص و انواع بروتوكوالت التوجيه وطريقة عملها -
االعتبارات التصميمية الختيار بروتوكوالت التوجيه للمؤسسة  -
(Entreprise ) 

Choosin

g 

Routing 

Protocol 
1 
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6 
تقنيات توزيع و 
 تصميم العناوين

- IPv4   وIPv6  .و طرق نوزيعها مبا يتناسب مع التوسعية و ختفيف اهلدر 
IP 

Address 

Design 

Techniq

ues 
1 

7+8 
تصميم  

الناقلة الشبكات 
 للصوت

 دمج البىن الصوتية يف الشبكات -
- VoIP, IP telephony, H323, SIP 
 تقنيات ترميز و ضغط الصوت -

 اعتبارات عرض احلزمة عند التصميم و جودة اخلدمة -
 دراسة هندسة حركة الصوت  -

Designin

g Voice 

Network

s 
2 

9 
تصميم  
الشبكات 
 الالسلكية 

 الشبكات الالسلكية مقدمة اىل  -
 فهم عمل الشبكات الالسلكية ابنواعها -

 ,Campus, Branch officeاالعتبارات التصميمية للشبكات الالسلكية: 

outdoor environnement …etc 

Designin

g 

Wireless 

Network

s 

1 

10 
اختبار اجلانب 
 األمن للشبكات

 احلاجة إىل محاية الشبكة  -
 واملخاطرالتهديدات  -
 سياسة وأمن الشبكة  -
 الدفاع ضد التهديدات  -
 حلول أمن الشبكات  -

Assessin

g 

Network 

Security 
1 

11 
تصميم طرق ادارة  

 الشبكة 

 ادوات ادارة الشبكات  -
 SNMPالربوتوكول  -
- RMON 
- WEB management 

Designin

g 

Network 

Manage

ment.   

1 

12 

  اىلمقدمة  -
التشبيك تقنيات 

 و التصميم 
  

 دورة حياة تطوير النظام  -
 حتديد احتياجات الزبون وأهدافه.  -
 نظرة عامة عن الشبكات أبنواعها: تقنيات، عتاد صلب و عتاد مرن.  -
- STP and VLAN 

- 

Introduct

ion to 

internet

working 

 

Technol

ogy  and 

design.  
 

1 

 
 رابعاً: معايري التقومي ) االمتحاانت(: 

 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(10%( + امتحان عملي )10%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1
 الفصل جيرى االمتحان يف هناية  %70 امتحان نظري 2

 
 خامساً: قائمة املراجع: 

 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 CCDA Exam Certification Guide (Cisco .1 كتاب الكرتون 

Certified Design Associates). pdf / A. 
 مكتبات االنرتنت بواسطة  



Anthony Bruno / Jacqueline Kim. 

2. Japan's course - index.html / Networking 

Technologies & Ch8- LAN Design 

3. Data and Computer Communications, 5th 

Edition - William Stallings.pdf 

4. Cisco CCNA Exam #640-507 Certification 

Guide / Wendell Odom  / pdf 

5. WWW.Cisco.com   ,   WWW.3com.com ، 
6. Network Design - White Papers, Webcasts 

and Case Studies – ZDNet 

 انكليزي 
 
 

 

  

http://www.cisco.com/
http://www.3com.com/
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 توصيف مقررات
 امسةالسنة اخل



 فصل أول  التسويق للسنة اخلامسةو توصيف مقرر التجارة اإللكرتونية  )(56
E-commerce and Marketing  

Eco-511 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 احلاسوبية   الشبكات والنظمهندسة  القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 احلاسوبية  هندسة الشبكات والنظم القسم املكلف ابملقرر: التسويق والتجارة اإللكرتونية  اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : اخلامسة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. زينب خلوف منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 احملاضرات النظرية :عدد 

 اثنياً : توصيف املقرر: 
 Javaوكيفية بناء هذا النوع من التطبيقات ابستخدام بيئة (Multi tiered) فهم مبادئ تطبيقات التجارة اإللكرتونية املتعددة الطبقات  ✓

EE (Java Enterprise Edition)   و هذه البيئة خمصصة لبناء تطبيقات حلل مشاكل الشركات الصغرية منها أو الكبرية. تؤمن بيئة
Java EE  جمموعة من املكتباتAPIs  لتطوير وتشغيل تطبيقات موزعة ذات مقياس كبري وميكن تدعيمها خبصائص مهمة كالوثوقية و
 األمان.  

 Enterpriseو املكوانت  JavaServer Faces (JSFs)طبقات ابإلعتماد على تقنية فهم أسس بناء تطبيقات جتارة إلكرتونية متعددة ال ✓

JavaBeans (EJBs). 

 اثلثا" : خمرجات التعليم :
 امكانية توصيف مكوانت تطبيق جتارة الكرتونية متعدد الطبقات  ✓

 Enterpriseو املكوانت  JavaServer Faces (JSFs)فهم أسس بناء تطبيقات جتارة إلكرتونية متعددة الطبقات ابإلعتماد على تقنية  ✓

JavaBeans (EJBs). 

 :  اسبوع (  12 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 املفردات املوضوع  األسبوع 
 عدد  

 احملاضرات 

1 

مفاهيم أساسية  
ومصطلحات متعلقة 

 ابلتجارة االلكرتونية 
Basic concepts 

related to e-

commerce 

تعريف، طرق الدفع اإللكرتون، 
اسرتاتيجيات الشحن، بنية موقع جتارة  
الكرتونية للتسوق عن طريق االنرتنت،  

 ميزات و حمدودايت التجارة االلكرتونية. 

Definition, electronic payment 

systems, shipment strategies, 

ecommerce site for online 

shopping structure, features and 

limitations. 
1 

2 

حتقيق تطبيق جتارة  
 ةالكرتونية متعدد

الطبقات ابستخدام 
 ASP .NETاإلطار  

Core MVC   مع
استخدام اإلطار  

، صفوف MVCتذكرة بقالب التصميم 
(، مفهوم الرتحيل يف Modelالنموذج )

(، حتقيق Migrationقواعد البياانت )
(، Controllersصفوف املتحكمات )

حتقيق خدمة الوب، تصميم النموذج يف 
مكوانت  ، حتقيق Angularطبقة 

Reminder of MVC design 

pattern,  model classes, 

migration, controllers, web 

services, Angular model 

classes, Angular components. 

1 
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Angular   يف طبقة
 العرض 

Implementing 

Multi-tiered E-

commerce 

System using of 

ASP .NET 

CORE MVC in 

the background 

and Angular as 

a frontend 

Angular . 

3..7 

حتقيق تطبيق جتارة  
الكرتونية متعدد 

الطبقات ابستخدام 
Java EE 

 Angularو

Implementing 

Multi-tiered E-

commerce 

Systems using 

Java EE and 
Angular 

 Enterprise Java Beansمقدمة إىل 

(EJBs) ،Java Persistence API 

(JPA) خدمات وب نقل متثيل احلالة ،
(RESTful  كيفية الربط مع ،)

Angular . 

Enterprise Java Beans (EJBs), 

Java persistence API (JPA), 

representational state transfer 

(RESTful) web services, 

connection with Angular front 

end. 

5 

8..12 

مفاهيم أساسية  
ومصطلحات متعلقة 

 ابلتجارة االلكرتونية 
Basic concepts 

related to e-

commerce 

تعريف، طرق الدفع اإللكرتون، 
اسرتاتيجيات الشحن، بنية موقع جتارة  
الكرتونية للتسوق عن طريق االنرتنت،  

 االلكرتونية. ميزات و حمدودايت التجارة 

Definition, electronic payment 

systems, shipment strategies, 

ecommerce site for online 

shopping structure, features and 

limitations. 
5 

 

 خامسا": معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10)مشاركة ووظائف  %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 

 سادسا": قائمة املراجع: 
 (author, edition, publisherاملصدر) لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
1 

 إنكليزي ,Enterprise JavaBeans 3.1 كتاب 
Andrew Lee Rubinger, Bill Burke, 

O'Reilly Media, released: September 

2010. 



[1]. Essential Angular for ASP.NET Core MVC. Adam Freeman. 2017 

[2]. The Java EE 7 Tutorial. Release 7 for Java EE Platform, E39031-01, June 2013. 

ت التجارة االلكرتونية املتعددة الطبقات، د.زينب خّلوف، قبلت للنشر  لتحقيق طبقة العرض يف تطبيقا  Angular2و  AngularJS 1ُمقارنة بني[3].
 م.  2017لعام  39سوراي( ابجمللد -يف جملة جامعة البعث )محص 

 
  



___________________________________________________________________________

154 

 

 

 فصل أول  توصيف مقرر الروبوتية والرؤية احلاسوبية للسنة اخلامسة)(57
Rob-512 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 الذكاء الصنعي   القسم الذي يتبع له املقرر: املعلوماتية اهلندسة  الكلية :

 كلية اهلندسة املعلوماتية   القسم املكلف ابملقرر: الروبوتية والرؤية احلاسوبية  اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : اخلامسة  السنة الدراسية :

 ال يوجد ابلتدريس :املشاركون  د. يسر األاتسي منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :

 اثنياً : توصيف املقرر: 
العمليات  بعض  إجراء  الصورة  مفهوم  إىل  التعرف  طريق  عن  والروبوتيك  احلاسوبية  الرؤية  أساسيات  على  التعرف  إىل  املقرر  هذا  يهدف 

الصورة وإجراء بعض العمليات األساسية يف جمال الرتددات. بعد ذلك التعلم طرق تقطيع الصورة ومفهوم األساسية عليها. ث التعرف على مفهوم طيف  
 الصورة الثالثية األبعاد. 

 اثلثا" : خمرجات التعليم :
 اكتساب الطالب املبادئ األساسية للرؤية احلاسوبية  ✓

 استيعاب الطالب طرق املعاجلة املكانية  ✓

 الفالتر تعّلم الطالب مفاهيم الطيف و  ✓

 :  اسبوع (  12 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 
 مقدمة 

Introduction 

:  احلاسوبية الرؤية يف مقدمة
 احلاسوبية الرؤية تعريف

 والتطبيقات 

Introduction to computer vision, 
defining computer vision, and 
applications 

1 

2 

 معاجلة أساسيات
 الصورة 

Basics of image 

processing 

 -العينات أخذ -الصورة تعريف-
 الصور أنواع -التكميم

Image definition, sampling, 
quantization, images types 1 

3 
 النقطية  املعاجلة

Point 

processing 

 اإلضاءة ضبط -هيستوغرام
  والتباين

Histogram, controlling brightness 
and contrast  1 

4 

 احمللية املعاجلة
 Local للصورة

processing 

(Smoothing) 

 – الضجيج إزالة -الصورة  تنعيم
  املكانية الفلرتة استخدام
 والثان األول املشتق حساب
 طريقة) احلواف كشف -للصورة

Canny) 

Image Smoothing, noise removing, 
using spatial filtering-Calculating 
first and second derivations of an 
image, edge recognition (Canny 
method) 

1 



5 

 فورييه حتويل
  لصورة

Fourier 

transformation 

  تفسري -فورييه حتويل تعريف
 جداء نظرية -الصورة  طيف
 جمال يف الفالتر تصميم -الطي

 الفالتر بعض  تطبيق -الرتددات
 ترددات -منخفضة  ترددات: 
 حزمة ترددات -عالية

Fourier transformation definition, 
spectral analysis, the theory of 
folding multiplication, filters 
design, applying some filters 

1 

6 

 الصور معاجلة
 الثنائية 

Binary image 

processing 

 مراجعة -الثنائية الصور تعريف
-اجملموعات نظرية

Morphological filtering  :
 -االغالق -الفتح – التوسيع -احلت

 skeleton -احلواف  استخراج

Binary image definition, 
morphological filtering 1 

7 
  الصورة تقطيع

Image 
Segmentation 

 تقطيع -الصورة  تقطيع تعريف
 تقطيع -للحراف  استنادا الصورة
 املناطق تقسيم استنادا الصورة
 التقطيع– watershed -ودجمها
 احلركة  إىل استناداً 

Image 
segmentation definition, 
segmentation according to edge, 
segmentation according to regions, 
  watershed, segmentation 
according to motion 

1 

8 
 ثالثية الرؤية

 األبعاد 

3D stereo vision 

 -األبعاد ثالثية الرؤية تعريف
 ثالثية الرؤية توليد طريقة
 األبعاد 

3D stereo vision 1 

9 
 الروبوتية  أساسيات

Principles of 

robotics 

 املختلفة أنواع – مقدمة
 Principles of robotics 1 الروبواتت أنواع – للحساسات

 مقدمة  10

Introduction 

:  احلاسوبية الرؤية يف مقدمة
 احلاسوبية الرؤية تعريف

 والتطبيقات 

Introduction to computer vision, 
defining computer vision, and 
applications 

1 

11 

 معاجلة أساسيات
 الصورة 

Basics of image 

processing 

 -العينات أخذ -الصورة تعريف-
 الصور أنواع -التكميم

Image definition, sampling, 
quantization, images types 1 

12 
 النقطية  املعاجلة

Point 

processing 

 اإلضاءة ضبط -هيستوغرام
  والتباين

Histogram, controlling brightness 
and contrast  1 

 خامسا": معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
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 سادسا": قائمة املراجع: 
 (author, edition, publisherاملصدر) لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 Open CV Computer Vision كتاب   1

Application Programming إنكليزي Robert Laganière,PACT Publishing Ltd. 

2011 

 Fundamentals of Image   كتاب 2

Processing إنكليزي http://www.cs.dartmouth.edu/~farid, 

 Computer Vision: A كتاب  3

Modern Approach,  
 David Forsyth and Jean إنكليزي

Ponce,2003,Pearson  

 Digital Image Processing كتاب   4

Matlab 
 .Gonzalez R.C., Woods R.E. & Eddins S.L إنكليزي

(2004),Pearson 

 

http://www.cs.berkeley.edu/~russell/aima.html
http://www.cs.berkeley.edu/~russell/aima.html


 فصل أول  ( للسنة الرابعة3توصيف مقرر هندسة برجميات ))(58
SE3-513 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم املكلف ابملقرر: ( 3هندسة برجميات ) اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : اخلامسة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. حممد ربيع شاهني  منسق املقرر :

 1 احملاضرات العملية :عدد  1 عدد احملاضرات النظرية :

 اثنياً : توصيف املقرر: 
 التعرف على مفهوم التصميم الربجمي وما يتعلق به  ✓

 مفاهيم أساسية حول مناذج التصميم  ✓

 التعرف على األصناف املختلفة لنماذج التصميم  ✓

 التحقيق الربجمي ألصناف مناذج التصميم ابستخدام جافا  ✓

 اثلثا" : خمرجات التعليم :
 استخدام مناذج التصميم بطريقة فعالة.  ✓

 اختيار النموذج )احلل( املناسب للمشكلة الواردة ضمن سياق برجمي حمدد. ✓

 حتقيق التصميم املطلوب بلغة جافا  ✓

 :  اسبوع (  14 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

 النماذج  1
مقدمة، أمهية مناذج التصميم،  

مع مناذج  UMLاستخدام جافا و
 التصميم 

Introduction, the importance of 

design patters, using Java and UML 

with design patterns 
1 

 Adapter ،Facadeمنوذج  1-مناذج الواجهة  2
Adapter  
Facade 

design patterns 
1 

 Composite  ،Bridgeمنوذج  2-مناذج الواجهة  3
Composite ،Bridge 

design patterns 1 

 Singleton ،Observer Singleton ،Observerمنوذج  1-مناذج املسؤولية  4

design patterns 1 

 Mediator ،Proxyمنوذج  2-مناذج املسؤولية  5
Mediator ،Proxy 

design patterns 1 

 3-مناذج املسؤولية  6
 Chain ofمنوذج 

Responsibility  ،
Flyweight 

Chain of Responsibility ،Flyweight 

design patterns 1 



___________________________________________________________________________

158 

 

 1-مناذج البناء  7
 Builder ،Factoryمنوذج 

Method 

Builder ،Factory Method 

design patterns 1 

 2-مناذج البناء  8+9
،  Abstract Factoryمنوذج 

Prototype ،Memento 

Abstract Factory ،Prototype  ،
Memento 

design patterns 
2 

 Template ،State Template ،Stateمنوذج  1-مناذج التشغيل  10

design patterns 1 

 2-مناذج التشغيل  11
، Strategyمنوذج 

Command ،Interpreter 

 
1 

،  Decorator ،Iteratorمنوذج  1-مناذج التوسعة  12
Visitor 

 
1 

 خامسا": معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 سادسا": قائمة املراجع: 

طبيعة   م
 املرجع 

 (author, edition, publisherاملصدر) لغة املرجع  اسم املرجع 

 Design Patterns Elements of Reusable كتاب  1

Object Oriented Software 
 Addison Wesley االنكليزية 

 Addison Wesley االنكليزية  Design Patterns Java Workbook كتاب   2

 Wiley االنكليزية  Java Enterprise Design Patterns كتاب  3

 



 فصل أول   ( للسنة اخلامسة 3مقرر لغة إنكليزية ختصصية )توصيف  )(59
(3) (ESP) English for Specific Purposes 

ESP3-514 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 كلية اهلندسة املعلوماتية   القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 كلية اهلندسة املعلوماتية   القسم املكلف ابملقرر: (            3لغة إنكليزية ختصصية ) اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : اخلامسة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. حسام إسطوان  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :

 اثنياً : أهداف املقرر : 
يتبىن   التواصل ابللغة االنكليزية لدى مهنسي املعلوماتية املستقبليني . كمادة نقاش علمي  يهدف املقرر إىل بناء امكانية 

متعددة  املقرر نظم البث متعددة الوسائط بصورهتا التقليدية و املوزعة. يقدم هذا املقرر تعريف املفاهيم األساسية املتعلقة بنظم البث  
 الوسائط، كما يتناول التقنيات و اخلوارزميات املستعملة يف هذه النظم سواء كانت تقليدية أم موزعة.  

 اثلثا" : خمرجات التعليم :
 استخدام اللغة االنكليزية كلغة تواصل علمي )استيعاب مسعي و تعبري شفهي و كتايب(   ✓

 فهم نظم البث متعددة لوسائط املتعددة   ✓

 وارزميات و الربوتوكوالت املستخدمة يف هذه النظم و املقارنة بينها معرفة بعض اخل  ✓

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   اسبوع ( : 12 -رابعًا

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 

 شبكات  اىلمقدمة    -

 .امللتيميداي

 

  

 : تصنيفاهتاامللتيميداي، مقدمة، تطبيقات شبكات  -
✓ Streaming stored 

audio/video.  

✓ Streaming live 

audio/video. 

✓ Real-time interactive 

audio/video. 

 
 يف شبكات االنرتنت،  وضغط الصوت و الفيدي -
عن طريق خمدم ويب الوصول إىل الصوت والفيديو  -

 ( Streaming Serverأو خمدم متخصص للتدفق )
 

( و كيفية حذفه، اكتشاف Jitterدراسة  حالة التقًطع )
  الرزم املفقودة

- 

Multimedi

a 

application 

categories.  
 

 
. 

 

1 

  RTSPالربوتوكول  - 2+3

 و استخداماته، طريقة عمله RTSPاحلاجة للربوتوكول 
- Real-

Time 

Streaming 
2 
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  Protocol 

(RTSP). 

4+5 
بروتوكول الزمن   -

 RTPاحلقيقي 
 .  RTPرزم الـ وعمله، طرق تضمينه، بنية  RTPبنية الربوتوكول 

- Real-

Time 

Protocol 

(RTP) 

2 

بروتوكول التحكم  - 6
RTCP 

،  RTPمع الربوتوكول استخدامه و  RTCPالغاية من الربوتوكول 
 .RTCPبنية تقارير الربوتوكول 

-  RTP 

Control 

Protocol  

(RTCP) 

1 

7 
شبكات توزيع   -

 CDNاحملتوى 
احملتوى، استخدامات شبكات الـ نظرة عامة عن شبكات توزيع 

CDN   .يف نقل امللتيميداي، امثلة 

- Content 

Distributio

n networks 

(CDNs). 

1 

8+9+
10 

نقل الصوت عن   -
   IPطريق شبكات الـ 

(VoIP ) 

،  SIP، الربوتوكول IP telephonyو   VoIPالعالقة بني 
 .  H323النظام 

- VoIP and 

IP 

Telephony  
3 

11 
نظم الرسائل  -

 ( IMاللحظية )
 Jabber XML، مقدمة عن انظمة الرسائل اللحظية

protocol  ،  الربوتوكولXMPP  .بنيته ومكوانته و امكاانته 

- Instant 

Messaging 

(IM) 
 

1 

12 
و    P2Pالشبكات  -

استخدامها يف 
 امللتيميداي  شبكات 

BitTorrent, DHT, case study (Skype)   

- P2P 

networks , 

and its use 

in 

multimedia 

networks 

1 

 
 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م

 %(20)%( + مذاكرتني  10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 Ali E. Dashti, 2003 إنكليزي  Streaming media server design كتاب   1

 
 

[1].    Computer networking: a top-down approach, James F.   Kurose & Keith W. Ross, 5 E. 2010, or 6 E 

…… 

[2].  XMPP: The Definitive Guide: Building Real-Time Applications with Jabber Technologies. Peter Saint-

Andre, Kevin Smith, and Remko Tronçon; Published by O’Reilly Media, 2009. 

[3].  The Definitive Guide to HTML5 WebSocket, chapter 4, Vanessa Wang,Frank Salim, Peter Moskovits 

and Marcelo Jabali, Apress 2013.  
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 فصل أول   توصيف مقرر بيوانفورماتيك للسنة اخلامسة )(60
 Bioinformatics 

Bio-515 

 وأساسية : أواًل: معلومات عامة 

 الذكاء الصنعي   القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 كلية اهلندسة املعلوماتية   القسم املكلف ابملقرر: بيو انفورماتيك  اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : اخلامسة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. حسام االسطوان  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :

 اثنياً : توصيف املقرر: 
This course focuses on algorithms used in Bioinformatics and System Biology. Most of the algorithms 

are general and can be applied in other fields on multidimensional and noisy data. All the necessary biological 
terms and concepts useful for the course and the examination will be given in the lectures. The most important 
software implementing the described algorithms will be demonstrated. 

 ا" : خمرجات التعليم :اثلث
✓ understand Bioinformatics terminology; 
✓ have mastered the most important algorithms in the field; 
✓ be able to work with bioinformaticians and biologists; 
✓ be able to find data and literature in repositories. 

 :  اسبوع (  12 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 
 مقدمة إىل البياانت احليوية 

Introduction to biological data 
 Introduction to   مقدمة إىل البياانت احليوية

biological data 1 

 الديناميكية الربجمة  2-3
Dynamic programming 

، DNAجزئية مشرتكة ،  ةأطول سلسل
protein حماذاة البنية، حماذاة الفضاء ،

 اخلطي، االستدالل للمحاذاة املتعددة. 

The longest 

common 

subsequence (L

CS) problem , 

DNA, RNA, 

protein 

structure 

alignment, 

linear space 

alignment, 

heuristics for 

multiple 

alignment . 

2 

 البحث التسلسلي يف قاعدة البياانت  4
Sequence database search 

Blast, Pattern hunter Blast, Pattern 

hunter 1 

 تسلسل اجليل التايل  5
Next Generation Sequencing 

 حتويالت
De Bruijn graph, 

BurrowsWheeler 

De Bruijn 

graph, 

BurrowsWheel

1 



er transform . 

  النسالة  6
Phylogeny 

parsimony-based. Fitch Wagner, 

Sankoff parsimony, distance-

based. UPGMA, Neighbour 

Joining . 

Parsimony-

based. Fitch, 

Wagner, 

Sankoff 

parsimony, 

distance-based. 

UPGMA, 

Neighbour 

Joining . 

1 

 التجميع  7

Clustering 
 خوارزميات التجميع:  

K-means, Markov 

K-means, 

Markov 

Clustering 

algorithm . 

1 

 منوذج ماركوف اخلفي  8
Hidden Markov 

 تطبيقات منوذج ماركوف املخفي 
Applications of 

Hidden 

Markov 

Models 
1 

9 Searching 
البحث عن العناصر يف حماذاة السلسلة، 

 Gibbsعينات 

Searching 

motifs in 

sequence 

alignment, 

Gibbs 

sampling. 

1 

10-11 Biological networks  شبكات البياانت احليوية Biological 

networks 2 
 خامسا": معايري التقومي ) االمتحاانت(: 

 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 
 
 
 

 سادسا": قائمة املراجع: 
 م

 لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع 
 ,authorاملصدر)

edition, publisher ) 

 كتاب   1
Durbin, R., Eddy, S., Krough, A. & Mitchison, G. 

(1998). Biological sequence analysis: 
probabilistic models of proteins and nucleic acids. 

Cambridge University Press. 

  إنكليزي 

 كتاب   2
Jones, N.C. & Pevzner, P.A. (2004). An introduction to 

bioinformatics algorithms. MIT 
Press. 

  إنكليزي 

3     
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 فصل أول   توصيف مقرر نظم الزمن احلقيقي للسنة اخلامسة )(61
Real Time Systems  

RT-711 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 احلاسوبية   هندسة الشبكات والنظم القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 احلاسوبية  هندسة الشبكات والنظم القسم املكلف ابملقرر: نظم الزمن احلقيقي  اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : اخلامسة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. حمسن عبود  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :

 اثنياً : توصيف املقرر: 
هذا املقرر التعاريف واخلوارزميات واألدوات الالزمة واليت ، حيث يقدم نظم الزمن احلقيقي املقرر األساسيات للفهم النظري والعملي ليعرف هذا 

 .وكيفية تصميمها ا حساب احملددات الزمنية للمهام ضمنه ميكن أن تستخدم من أجل فهم خصوصية نظم الزمن احلقيقي  و 
 التعليم :اثلثا" : خمرجات 

 فهم خصوصية نظم الزمن احلقيقي   ✓

 التطبيقات اليت تتطلب أنظمة زمن حقيقي   ✓

 التعرف إىل أنظمة تشغيل الزمن احلقيقي وخاصة خوارزميات اجلدولة للمهام  ✓

 فهم مبدأ عمل السيمافورات وأراتل الرسائل واملقاطعات واألغراض األخرى للنواة ✓

 حلقيقي القدرة على حتليل وتصميم نظم الزمن ا ✓

 :  اسبوع (  12 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 

 عن عامة مقدمة
 الزمن نظم

 احلقيقي 

 مقدمة إىل نظم الزمن احلقيقي 

Introduction to real time systems 

 
1 

2 
 التشغيل أنظمة
 احلقيقي ابلزمن

RTOS 

 مقدمة إىل نظم تشغيل الزمن احلقيقي 
Introduction to real-time operating systems 

(RTOS) 

 1 

3 
 التشغيل أنظمة
 احلقيقي ابلزمن

RTOS 

 خدمات النواة 
RTOS Kernel  
Services 

 1 

4 
 التشغيل أنظمة
 احلقيقي ابلزمن

RTOS 

 مفهيم أساسية يف جدولة مهام الزمن احلقيقي 
Basic concepts for real-time task scheduling 

 1 

( الدوريةجدولة املهام املستقلة )املهام  Tasks املهام 5   1 
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Scheduling of Independent Tasks (Periodic 

Tasks) 

 النواة  أغراض 6
 جدولة املهام املستقلة )جدولة جمموعات املهام اهلجينة( 
Scheduling of  
Independent Tasks (Hybrid Task Sets 

Scheduling) 

 1 

7 
 الزمن نواقل

 احلقيقي 
 جدولة املهام املرتبة 
Scheduling of Dependent Tasks 

 1 

8 
 وحتليل تصميم
 الزمن نظم

 احلقيقي 

 تطوير انظمة الزمن احلقيقي )املتطلبات, البناء والتصميم( 

Systems Development (Perspective, 

Lifecycle, Requirements, Architecture and 

Design) 

 1 

9 
 وحتليل تصميم
 الزمن نظم

 احلقيقي 

 حتليل ومنذجة نظم الزمن احلقيقي •

Analysis and Modeling of Real Time and 

Embedded systems 

 1 

10 
 وحتليل تصميم
 الزمن نظم

 احلقيقي 

 التحقق وسراين املفعول •

Verification & Validation 

 1 

11 
 انظمة عن أمثلة

 الزمن تشغيل
 احلقيقي 

 مقدمة إىل نظم الزمن احلقيقي 

Introduction to real time systems 

 1 

12 
 انظمة عن أمثلة

 الزمن تشغيل
 احلقيقي 

 مقدمة إىل نظم تشغيل الزمن احلقيقي 
Introduction to real-time operating systems 

(RTOS) 

 1 

 خامسا": معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 

 سادسا": قائمة املراجع: 
 (author, edition, publisherاملصدر) لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
  ,Liu, Jane., 2000 إنكليزي  real-Time System كتاب  1

Pearson Education. 

2 
 كتاب 

Real-Time Systems 
Modeling, Design, and 

Applications 
 ,Dan lonescu, Aurel Cornell, 2007 إنكليزي

 World Scientific. 

3 
 Scheduling in كتاب

Real-Time Systems إنكليزي 
Francis cottet, Jo¨elle Delacroix, Zoubir 

Mammeri, 2002, 
John Wiley & Sons Ltd. 
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 صل أول  توصيف مقرر شبكات السلكية للسنة اخلامسة)(62
 Wireless Networks 

WN-712 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 احلاسوبية   هندسة الشبكات والنظم املقرر:القسم الذي يتبع له  اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 احلاسوبية  هندسة الشبكات والنظم القسم املكلف ابملقرر: شبكات السلكية  اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : اخلامسة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. زينب خلوف منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 احملاضرات النظرية :عدد 

 اثنياً : توصيف املقرر: 
 يهدف املقرر إىل دراسة أنواع الشبكات الالسلكية  ✓

 اثلثا" : خمرجات التعليم :
 شبكة السلكيةمكانية توصيف مكوانت إ ✓

 منذجة وحتقيق شبكة السلكية ✓

 :  اسبوع (  12 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1+2 

شبكات  اىلمقدمة  -
 .احلاسب الالسلكية

أجيال أنظمة  -
 االتصاالت الالسلكية 

  

 . أساسيات يف االتصاالت الالسلكية 
 .الولوج املتعددخصائص الوصالت الالسلكية وتقنيات 

 . HFSSو   DSSSالتقنيات 

من اجليل رقم صفر  أجيال نظم االتصاالت الالسلكية من 
حىت اجليل اخلامس و عرض التقنيات املستخدمة بكل 

 جيل. 
  

- 

Introductio

n to 

wireless 

networks. 
 
- 

Generation

s of 

wireless 

systems. 

2 

3+4 

مقدمة اىل   -
الشبكات الشخصية 

 الالسلكية  

 
احمللية  الشبكات  -

 WLAN الالسلكية

Zigbee , UWB and Bluetooth 
 

 تعاريف و اساسيات تقنية البلوتوث. 
 تنظيم شبكات البلوتوث. 

 
 . احمللية الالسلكيةمقدمة اىل الشبكات 

 ، بنية النظام و الربوتوكول.802.11التقنية 
 و ميزات كل واحدة.  802.11عائلة التقنية 

 802.11يف  MAC  الطبقة الفيزايئية و الطبقة
 802.11للتقنية   MACتقنيات الولوج يف الطبقة 

  

- 

Introductio

n to 

Wireless 

Personal 

Area 

Networks. 
 

 

 

 
- Wireless 

Local Area 

Networks 

2 



 

 

 

 

5 
شبكات االتصال 

-adكي النقال لالالس

hoc  

وتصنيف بروتوكوالت   MANETSمقدمة اىل الشبكات 
 التوجيه املستخدمة فيها. 

   DSR, DSDV, AODV , ZRPالربوتوكوالت 

 

Mobile 

Ad-hoc 

Networks 
1 

 النًقال   IPالـ  6+7

 تعريف التنقلية، املصطلحات و املقارابت املتعلقة هبا. 
التوجيه املباشر و غري املباشر ضمن اطار الـحفاظ على الـ  

IP  .اثناء التنقلية 
، اخلصائص، التسجيل، طرق التوجيه   Mobile IPاملعيار 

 و استخدام العنونة و تقنيات التغليف. 
  

Mobile IP 2 

8 
 التنقلية يف طبقة النقل

 

 النقل. احللول املقدمة من اجل دعم التنقلية يف طبقة  
 التقنيات: 

• Indirect TCP 
• Snooping TCP 
• Mobile TCP  
• Fast retransmit/fast 

recovery 
• Transmission/time-out 

freezing 
• Selective 

retransmission  
• Transaction-oriented 

TCP 
 

Mobile 

Transport 

Layer 
1 

9+10 

الشبكات املناطقية  
  WMANالالسلكية  

(Wimax) 

 

، مصطلحات و مفاهيم   WMANمقدمة اىل الشبكات 
 . 802.16املعيار 

 و املعيار الثابت و النقال.   802.16مكوانت الـ  
 WIMAXخصائص الـ 

 802.16يف    MACالطبقة الفيزايئية و طبقة الـ 
 

Wireless 

metropolit

an area 

network 
WMAN 

(WIMAX) 

2 

 خامسا": معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wireless_metropolitan_area_network
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wireless_metropolitan_area_network
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wireless_metropolitan_area_network
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wireless_metropolitan_area_network
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 سادسا": قائمة املراجع: 
 (author, edition, publisherاملصدر) لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 .Jochen Schiller, Addison Wesley إنكليزي Mobile Communications كتاب  1

 
[1].  Mobile communications, Jochen schiller, 2nd E. Addison-Wesley, 2003. 

[2].  Wireless Communication and Networks, William Stallings, 2nd E, Pearson, 2002.  

[3].  Wireless Communications & Networking, Vijay Garg, Morgan Kaufmann, 2010  

[4].  Principles of  Wireless Networks, Pahlavan and Krishnamurthy, Prentice Hall, 2002.  

[5].  Computer networking: a top-down approach, James F.   Kurose & Keith W. Ross, 5 E. 2010.  

[6].  Wireless Networks. The Definitive Guide, Matthew Gast, O'Reilly, 2002.  

 



 )غري موجود( فصل اثين    للسنة اخلامسة   إدارة املشاريعتوصيف مقرر )(63
PM-521 
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 فصل اثين   توصيف مقرر النظم والتطبيقات املوزعة للسنة اخلامسة )(64
Distributed Systems and Applications  

SiD-522 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 احلاسوبية   هندسة الشبكات والنظم يتبع له املقرر:القسم الذي  اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 احلاسوبية  هندسة الشبكات والنظم القسم املكلف ابملقرر: النظم والتطبيقات املوزعة  اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : اخلامسة  السنة الدراسية :

 يوجدال  املشاركون ابلتدريس : د. حسام االسطوان  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :

 املقرر:  : توصيف اثنياً 

الن املتعلقة هبذه  املفاهيم األساسية  تعريف  املقرر  بناء نظم معلوماتية موزعة. يقدم هذا  تتم فيها  اليت  الطرق  املقرر إىل توصيف  ظم،  يهدف 
 بنيتها, اهلدف منها, كما يتناول األدوات واخلوارزميات والتقنيات الالزمة لتصميم وبرجمة نظام موزع ممانع لألخطاء. 

 لتعليم :اثلثا" : خمرجات ا
 استيعاب ماهية النظم املوزعة   ✓

 فهم آلية عمل هذه النظم مبختلف أشكاهلا  ✓

 معرفة بعض التقنيات املستخدمة لتحقيق هذه الغاية يف بناء مثل هذه النظم  ✓

ًً : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد   اسبوع ( : 12 -رابعًا

 احملاضراتعدد   املفردات ملوضوع 1ا األسبوع 

 خصائص النظم املوزعة  املوزعة  النظم 1

Characterization of Distributed Systems 

 
1 

2 Architectures 
 مناذج النظم املوزعة وبنيتها 

Distributed Systems Models and 

Architectures 

 
1 

3 Design goals  االتصاالت يف النظم املوزعة 

Communication in distributed Systems 

 
1 

4+5+6 +
7 

Models  الربجميات الوسيطة يف النظم املوزعة 
Middleware in Distributed Systems 

 
4 

8 interoperability  استدعاء اإلجرائيات عن بعد 
Remote Procedure Call (RPC) 

 1 

9 Fault tolerance  استدعاء الطرق عن بعد 

Remote Method Invocation (RMI) 

 
1 
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10 Case study األغراض املوزعة واملكوانت 

Distributed Objects and Components 

 
1 

11+12 P2P 
 دعم نظم التشغيل
Operating -System - 

Support 

 
2 

 الوقت واحلالة العامة   

Time and Global States 

  

 نظم امللفات املوزعة   

Distributed File Systems 

  

 خدمات الويب  

Web Services 

  

 
 
 

 خامساً : معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م

 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2

 

 سادساً: قائمة املراجع:  
 املصدر)اجلهة اليت اصدرته(  لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 ,Distributed systems كتاب   1

principles and paradigms 
 Andrew S. Tanenbaum, Maarten Van إنكليزي 

Steen, Pearson, 2007 

 



 )غري موجود(فصل اثين    املعلومات للسنة اخلامسة   هندسة نظم توصيف مقرر )(65
ISE-523 
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 فصل اثين   توصيف مقرر أمن املعلومات للسنة اخلامسة)(66
Information Security 

ISe-524 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

   الذكاء الصنعي القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 كلية اهلندسة املعلوماتية   القسم املكلف ابملقرر: أمن املعلومات  اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : اخلامسة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. زينب خلوف منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :
 املقرر : اثنياً : أهداف 

   .يهدف املقرر إىل دراسة  خدمات احلماية و التقنيات األمنية الالزمة لتحقيق هذه اخلدمات
 اثلثا" : خمرجات التعليم :

 .إمكانية توصيف خدمات احلماية الالزمة ألنواع خمتلفة من النظم ✓
 .إمكانية توصيف طرق محاية  لتأمني اخلدمات السابقة ✓

 :  أسبوع (  12 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 

 مفاهيم أساسية ومصطلحات
Basic Concepts and 

Terminology 

 

تعاريف ومفاهيم أساسية، آليات احلماية، 
 خدمات احلماية  

Definitions and basic 

concepts, 
Security mechanisms, 

services. 
1 

2 
 خوارزميات التشفري التقليدية 
Classical Encryption 

Techniques 

التشفري التقليدية أو  تأمثلة عن خوارزميا
 التارخيية 

Classical encryption 

techniques 1 

3 
 خوارزميات التشفري املتناظر

Symmetric 

Cryptography 

Algorithms 

 خوارزميات التشفري املتناظر
 

Symmetric Cryptography 

Algorithms 1 

4 
 أمناط العمليات لشيفرات الكتلة 
Block Cipher Modes of 

Operation 
 أمناط العمليات لشيفرات الكتلة 

ECB, CBC, CFB, OFB, CTR 

Electronic codebook 

(ECB). 

Cipher block chaining 

(CBC). 

Cipher feedback (CFB). 

Output feedback (OFB). 

Counter (CTR). 

1 

5+6 
التشفري الالمتناظر تخوارزميا  

Public Key 

Cryptography. 

 

 مقدمة إىل نظرية األعداد 
RSA 

Introduction to number 

theory. 

Public-key cryptography 

and RSA. 
2 
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7+8 

تقنيات التوثق من مصدر  
 البياانت 

Message 

Authentication 

Mechanisms 

 توابع التقطيع 
 (MACالرتميز املوثق للرسالة )

 التوقيع االلكرتون

Hash functions 
Message Authentication 

Code (MAC) 
Digital signature. 

2 

9 
برتوكوالت بناء املفتاح  
 وبرتوكوالت إدارة املفاتيح 

Key Establishment and 

Management Protocols. 

تعريف برتوكوالت بناء املفتاح وبرتوكوالت  •
 إدارة املفاتيح 

اعتماداً  برتوكوالت إنشاء املفتاح املشرتك   •
 على التشفري املتناظر: 

o   برتوكولNeedham-

Schroeder    املعتمد على
 املفتاح املتناظر. 

o  .برتوكول كريبريوس 
o   العمل برجمياً مع كريبريوس

 . JAASمن خالل املكتبة  
o   توزيع املفتاح بدون وجود

 خمدم مركزي. 
برتوكوالت إنشاء املفتاح املشرتك اعتماداً   •

 : الالمتناظر على التشفري  

o شهادات الرقمية  الX.509 
o   نقاط توزيع قوائم الغاء

 CRLالشهادات الرقمية  
o  .هيئة منح الشهادات الرقمية 
o   برتوكولMerkle . 
o   مثال عن الشخص يف

 الوسط 
o   برتوكولNeedham-

Schroeder    املعتمد على
 املفتاح الالمتناظر. 

o   برتوكولDiffie-

Hellman   لالتفاق على
 املقتاح. 

 
 

• Definition of key 

establishment and 

management 

protocols. 
• Key Establishment 

Based on Symmetric 

cryptography 

o Needham-

Schroeder 

Shared-Key 

Protocol 

o Kerberos 

o Kerberos 

Programming 

Using  the 

Java 

Authenticatio

n and 

Authorization 

Service (JAAS) 

o Decentralized 

Key 

Distribution 

Scenario 

• Key Establishment 

Based on Public Key 

(Asymmetric) 

Cryptography 

o X.509 

Certificates 

o CRL 

Distribution 

Point 

o The CA 

Hierarchy  

o Merkle 

protocol  

o Man in the 

Middle 

example 

o Public-Key 

Needham-

Schroeder 

1 



Protocol 

o Diffie-

Hellman Key 

Agreement 

 SSL/TLSالربتوكول  10+11

Secure Socket Layer and 

Transport Layer 

Security(SSL/TLS)     

 . SSL برتوكول عمل و بنية
 .TLS  برتوكول عمل و بنية

Secure Socket Layer and 

Transport Layer 

Security(SSL/TLS)     
 

2 

 التحكم ابلوصول 12
Access Control 

 ابلوصولسياسات التحكم 

DAC, MAC, RBAC 
 

Access control policies, 

discretionary access 

control (DAC), role-based 

access  control (RBAC), 

mandatory access control 

(MAC) 

1 

 محاية خدمات الوب  
Web Services Security 

محاية خدمات الوب املعتمدة على 
 SOAPالربتوكول 

 محاية خدمات وب نقل متثيل احلالة  
RESTful 

SOAP based web services 

security, 

representational state 

transfer (RESTful) web 

services security. 

 

 

 مواضيع يف محاية النظم 
Topics in Systems 

Security 

املقرر و  )تدّرس حسب وقت 
 التطور احلاصل يف اجملال( 

 (This topic is taught 

depending on  course 

time and the evolution 

in the field) 

 مواضيع يف محاية النظم 
 

Topics in Systems 

Security 
 

 خامسا": معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 سادسا": قائمة املراجع: 

 (author, edition, publisherاملصدر) لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
2 

 كتاب 
Cryptography and Network 

Security Principles and 

Practices 
 .William Stallings , Prentice Hall, 4th Ed إنكليزي

 RESTful Java Web Services كتاب 

Security 
 إنكليزي

Andres C. Salazar and Rene Enriquez, 

Packt Publishing 2014 
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 فصل اثين   توصيف مقرر قواعد معطيات معرفية للسنة اخلامسة)(67
Knowledge Discovery in Database   

KDB-525 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 ونظم املعلومات   هندسة الربجميات القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 ونظم املعلومات  هندسة الربجميات القسم املكلف ابملقرر: قواعد معطيات معرفية  اسم املقرر :

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : اخلامسة  الدراسية :السنة 

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. رانيا لطفي  منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :

 اثنياً : توصيف املقرر: 
الالزمة لفهم طرق  املفاهيم والتقنيات األساسية  املعلوماتية على  الثان طالب كلية اهلندسة  الدراسي  العام  املقرر وخالل فصل    يعرف هذا 

للبياان املسبقة  ابملعاجلة  بدءا"  البياانت  عن  للتنقيب  الالزمة  التقنيات  أهم  املقرر  هذا  يقدم  املعطيات. حيث  قواعد  من  املعرفة  و اكتشاف  التصنيف  ت 
 وحتليل االقرتان والعنقدة، وذلك مع تدعيم الشرح ابألمثلة التوضيحية. 

 اثلثا" : خمرجات التعليم :
 التعرف على أمهية وضرورة التنقيب يف البياانت   ✓

 التعرف على أنواع املعطيات اليت ميكن التنقيب عنها ومعاجلتها  ✓

 التعرف على مراحل وطرق اكتشاف املعرفة ✓

 طرق تقييم وإظهار النتائج التعرف على  ✓

 :  اسبوع (  12 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد  ✓

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 

 المقدمة

  introduction 
 –أنواع النماذج  –أنواع املعطيات  -مفهوم التنقيب يف البياانت

 تطبيقات  –التقنيات املستخدمة 
Data mining 

concept – kinds 

of data – kinds 

of patterns – 

technologies 

used - 

applications   

1 

2 

 أنماط المعطيات 

Data types 
  إحصائيتوصيف  –منط املعطيات الغرضي التوجه و اخلاصيات

قياس تشابه وعدم تشابه   –إظهار املعطيات  –للمعطيات 
 املعطيات

Data Objects 

and Attribute 

types - 

statistical 

descriptions of 

data - data 

visualization- 

measuring data 

similarity and 

dissimilarity 

1  

3 
معالجة مبدئية 

 للمعطيات 

 Data 

  –اختصار املعطيات  -تكاملية املعطيات -املعطياتتنظيف 
 حتويل وتفريد املعطيات 

Data cleaning- 

data integration 

– data 
1 



Preprocessing reduction – 

data 

transformation 

and 

discritization 

4 

 مستودع المعطيات 

 data warehouse 
تصميم  – OLAPمكعب املعطيات و  –مفاهيم أساسية

 دراسة حالة –حتقيق مستودع املعطيات  –مستودع املعطيات 
Basic concepts 

– data cube and 

OLAP – data 

warehouse 

design – data 

warehouse 

implementation

-case study 

1 

5 

تقنية مكعب  

 المعطيات 

Data cube 

technology 

معاجلة  استشارة املعطيات  –مكعب املعطيات حساب 
حتليل املعطيات املتعددة األبعاد ضمن  –ابستخدام تقنية املكعب 

 فراغ املكعب

Data cube 

computation - 

processing 

queries by 

using cube 

technology - 

multidimension

al data analysis 

in cube Space 

1 

6 

العناصر المكررة   

 معا"

Frequent 

itemsets 

 

 Basic concepts تقييم النماذج  -العناصر املكررة  إجيادطرق  –مفاهيم أساسية 

– frequent 

itemsets 

mining 

methods – 

patterns 

evaluation 

1 

7 

 التصنيف 

classification 

طــــرق  –البايزاينيــــة الطــــرق  –أشــــجار القــــرار  –مفــــاهيم أساســــية 
(rules-based)–   تقنيات لتحسني دقة التصـنيف– SVM – 

lazy learners  طرق التقييم  –وطرق أخرى 

Basic concepts 

- decision tree 

– Bayes 

classification 

methods – 

rules-based 

methods -   

Techniques to 

improve 

classification 

accuracy – 

SVM – lazy 

learner and 

other methods 

– methods 

evaluation  

1 

8 

 العنقدة 

clustering 

-Gridطـرق ) –الطـرق الرتاتبيـة  –طـرق التوزيـع    –حتليل العنقود  

based )–( طرقDensity-Based)–   تقييم العنقدة 

 

Cluster 

analysis - 

partitioning 

methods- 

hierarchical 

methods – 

Grid-based 

methods – 

Density-Based 

methods – 

clustering 

1 
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evaluation  

9 

القيم  /التقاط )النشاز 

 الشاذة ( 

Outlier 

detection 

 

طرق   – إحصائيةطرق  –طرق التقاط النشاز  –حتليل النشاز 
 طرق تعتمد على العنقدة  –طرق تعتمد على التصنيف  –تقريبية 

Outlier analysis 

– outlier 

detection 

methods – 

statistical 

approaches – 

proximity-

based 

approaches- 
Clustering-

based 

approaches  

1 

  معايري التقومي ) االمتحاانت(: خامسا":  ✓
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 سادسا": قائمة املراجع:  ✓

 (author, edition, publisherاملصدر) لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
 Data mining: concepts and كتاب  1

techniques 
 Han J., third edition 2011, Morgan إنكليزي

Kaufmann 

 ,Rajaraman A., Ullman J., 2011 إنكليزي Mining of Massive Datasets كتاب  2

Cambridge University Press 

 
 



 على مدار الفصلي  اخلامسة للسنة  املشروع  توصيف  )(68
Pro5-652 
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 فصل اثين   توصيف مقرر أمن الشبكات للسنة اخلامسة)(69
Computer Networks Security 

NS-721 

 أواًل: معلومات عامة وأساسية : 

 احلاسوبية   هندسة الشبكات والنظم القسم الذي يتبع له املقرر: اهلندسة املعلوماتية  الكلية :

 احلاسوبية  هندسة الشبكات والنظم القسم املكلف ابملقرر: أمن الشبكات  املقرر :اسم 

 - اتريخ اعتماد مفردات املقرر : اخلامسة  السنة الدراسية :

 ال يوجد املشاركون ابلتدريس : د. زينب خلوف منسق املقرر :

 1 عدد احملاضرات العملية : 1 عدد احملاضرات النظرية :

 توصيف املقرر: اثنياً : 
تسارع استخدام الشبكات يف السنوات األخرية ، إال أن أمن هذه الشبكات يبقى من أهم التحدايت أمام تبن  و استخدام هذه التقنية  

 على نطاق واسع. يقدم هذا املقرر ألهم اهلجمات على هذه الشبكات و يقدم حلوالً ممكنة لتحسني أمن هذه الشبكات.    
 خمرجات التعليم :اثلثا" : 

 توصيف أهم احللول املمكنة حلماية الشبكات السلكية والالسلكية 
 :  اسبوع (  12 -رابعا" : حمتوى املقرر وتوزيعه ) فصل دراسي واحد 

 عدد احملاضرات  املفردات املوضوع  األسبوع 

1 
 مقدمة 

Introduction 
 مصطلحات و مفاهيم أساسية 

 
Basic concepts and 
terminology 1 

 اجلدران النارية  2

Firewalls 

 مفاهيم أساسية متعلقة ابجلدران النارية 

ZPF 
 املتقدمة   ACLsقوائم التحكم ابلوصول  

   IPtablesاجلدران النارية املفتوحة املصدر:  
 كدراسة حالة 

 قدمة يف اجلدران النارية تمواضيع م

 

Basic Concepts Related to 
Firewalls, ZPF, Advanced 
Access Control List (ACLs), 
Open Source Firewalls: 
IPtables as a Case Study, 
Advanced Topics in Firewall 

1 

3 
محاية مبدالت الطبقة  

 الثانية 

Layer2 Switches 
Security 

 تذكرة بدور مبدالت الطبقة الثانية يف الشبكة 
 املبدالت اهلجمات اليت ميكن أن تتعرض هلا  

 تقنيات محاية املبدالت 

 

Reminder of Switch 
Functions at Layer 2, Types 
of Attacks, Security 
Techniques to Protect 
Layer2 Switches 

1 

4 
 

  IPبرتوكول محاية  

IPSec 

 .IPSecبنية برتوكول  

 Authentication Headerترويسة التوثيق   

 Encapsulating Securityترويسة التغليف  

Payload 
 IKEبرتوكول ادارة املفاتيح  

IPSec Architecture, 
AH, ESP, IKE 1 

 VPNs Definition 1 تعريف الشبكات اخلاصة االفرتاضية مقدمة إىل الشبكات   5
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  VPNsاخلاصة االفرتاضية  
 اآلمنة 

Introduction to 
Secure  VPNs 

 برتوكوالت إنشاء األنفاق و برتوكوالت التغليف
الشبكات اخلاصة االفرتاضية الديناميكية املتعددة  

 ( DMVPNالنقاط )

Tunneling and 
Encapsulation Protocols, 
Dynamic Multipoint VPN 
(DMVPN) 

 IPv6محاية الربتوكول   6+7+8

IPv6 Security 

 IPv6تذكرة ابلربتوكول  
 IPv6محاية  تقنيات    أمثلة عن

IPv6 Reminder, 
IPv6 Security  Techniques 
Examples 

3 

9 
 محاية طبقة النقل 

Transport-Level 
Security 

برتوكول محاية  /(SSLمحاية طبقة املنافذ )  برتوكول
 ( TLSطبقة النقل)

OpenSSL 
Secure Shell (SSH) 

Secure Socket Layer and 
Transport Layer 
Security(SSL/TLS) 
OpenSSL 
Secure Shell (SSH) 

1 

10 
 أمن  الربيد اإللكرتون 
Electronic Mail 

Security 

Pretty Good Privacy 
S/MIME  

DomainKeys Identified Mail 

Pretty Good Privacy 
S/MIME 
DomainKeys Identified Mail 

1 

11+12 

نظام أمساء  محاية  
 النطاقات 

DNS Security 

   

DNS Security 

 
DNS Security 

 
2 

 

نظم كشف االخرتاقات  
 ونظم منع االخرتاقات  

Intrusion 
Detection 

Systems (IDSs) 
and 

Intrusion 
Prevention 

Systems (IPSs) 

ونظم منع  نظم كشف االخرتاقات  بعض أنواع  
 االخرتاقات  

 دراسة حالة 

Some types of IDSs/IPSs  
Case study 

 

 
الالسلكية  أمن الشبكات  

 احمللية 

Wireless LAN 
Security 

برتوكوالت و تقنيات محاية الشبكات الالسلكية  
 احمللية 

WLAN Security Protocols 
and Techniques  

 

مواضيع يف محاية النظم 
 و الشبكات 
Topics in 

Computer 

Networks and 

Systems Security 

)تدّرس حسب وقت  
احلاصل  املقرر و التطور 
 يف اجملال( 

 (This topic is 

taught depending 

on  course time 

and the evolution 

 مواضيع يف محاية النظم و الشبكات 
 

Topics in computer 

networks and systems 

security 

 



of the field) 

 خامسا": معايري التقومي ) االمتحاانت(: 
 مالحظات  النسبة  نوع التقومي  م
 %(20%( + مذاكرتني )10مشاركة ووظائف ) %30 امتحان عملي 1

 جيرى االمتحان يف هناية الفصل  %70 امتحان نظري 2
 سادسا": قائمة املراجع: 

 (author, edition, publisherاملصدر) لغة املرجع  اسم املرجع  طبيعة املرجع  م
1 

 Cryptography and Network Security كتاب 

Principles and Practices 
 إنكليزي

Fourth Edition By 

William Stallings ,Prentice 

Hall, 4th Ed. 

 

[1]. Cryptography and Network Security: Principles and Practice (6th Edition), by William Stallings. 
[2]. CCNA®:Cisco® Certified Network Associate Study Guide. 
 


