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 قسم أنظمة معلومات حاسوبية وصف المواد
  
  

  )متطلب سابق " يوجد(                                         ١-المھارات الحاسوبية   ١٩٠٢١٠٠
مقدمة في الحسابات و تكنولوجيا المعلومات، مواض�يع اساس�ية مث�ل ان�واع الحواس�يب و مكون�ات انظم�ة الحواس�يب، 

، برمجيات تطبيقية مث�ل قواع�د البيان�ات، تراس�ل البيان�ات و ش�بكات الحاس�وب، الحواسيب المصغرة، انظمة التشغيل
معالج النصوص، الجداول ا2لكتروني�ة، ( تطبيقات عملية باستخدام برامج الويندوز، مايكروسوفت اوفيس . ا2نترنت

  .، تدريب على وظائف اسبوعية في المختبر...)العرض، ا2نترنت،
  

  )  1902100 متطلب سابق(                                                       :يةالبرمجة المرئ    1902101
المتغيرات، : التحكم، المكونات، السحرة؛ تراكيب و جمل اللغة: مقدمة إلى فيجول بيسك المرئية و بيئة فيجول ستديو

اQطار، العنوان، الصناديق : تحكم المتقدمةجملة المساواة، الحسابات، التفرع، التكرار، المصفوفات، الدوال؛ أدوات ال
؛ قواع�د بيان�ات فيج�ول  Tree Viewو   List View؛ الق�وائم؛ الكائن�ات؛ أدوات  MDIوتراكي�ب أخ�رى؛ نم�اذج 

تق��ارير البيان��ات، تص��ميم البيان��ات، النم��اذج، الكائن��ات، ا2س��تعgم، الق��وائم الذكي��ة؛ اeص��ناف؛ مفھ��وم خ��ادم : بيس��ك
ActiveX: تمت��ة، أدوات؛ تطبيق��ات النواف��ذ الكبس��لeق��ات، واجھ��ات التخاط��ب، اgة، العAPI:  نواف��ذAPI  لوح��ة ،

  . المفاتيح، الفأرة، العرض؛ تطبيقات، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر
  

  )1902100 متطلب سابق(                   ):كليات إنسانية و طبية(  ٢–مھارات حاسوب     1902102
أنواعھا و مفاھيمھا؛ تطبيقات : المتغيرات، الخوارزميات و طرق تمثيلھا؛ البيانات :سائل باستخدام الحاسوبحلول الم

القوال���ب، مقارن���ة ):Microsoft Word(برمجي���ة تحري���ر النص���وص : متقدم���ة باس���تخدام برمجي���ات ج���اھزة مث���ل
الماكرو؛ برمجية الج�داول ا2لكتروني�ة المستندات، المستند الرئيسي، جداول المحتويات، الفھرسة، دمج المراسgت، 

)Microsoft Excel :( ل، الم�اكرو؛ برمجي�ة قواع�د البيان�اتgالمعاد2ت و الدوال الجاھزة، التصفية و الف�رز، الح�
)Microsoft Access :( ،ق���ات، النم���اذجgمات، العملي���ات الحس���ابية وال���دوال، العgالج���داول، الحق���ول، ا2س���تع

دير ملفات و بيانات الى برمجيات أخرى؛ ماكرو؛ مقدمة لتطبيقات الويب ؛ مشاريع صغيرة و ،التقاريراستيراد و تص
  .تطبيقات عملية

  

  )1903101    المتطلب السابق(                                             التوثيق و التواصل 1902201 
آلياتھ�ا، توثي�ق المش�اريع المقترح�ة، تق�ارير متابع�ة تعري�ف المس�ألة، تص�ميم الح�ل، توثي�ق التنفي�ذ، تقني�ات التوثي�ق و 

العمل، تقارير دراس�ة الج�دوى، دورة حي�اة مش�روع، إنش�اء دلي�ل اeنظم�ة و التعليم�ات، كراس�ات المس�تخدم، تق�ارير 
ت البرامج الفنية، تق�ارير المتابع�ة، توثي�ق الس�يرة الذاتي�ة و المق�ابgت و الس�يرة  و تق�ارير ا2جتماع�ات، توثي�ق ح�ا2

  .دراسية أثناء البرمجيات، آليات العرض،الملخصات و النتائج 



                                        اجلامعة االردنية                           

  وحدة القبول والتسجيل

  وصف املساقات     

 
 

 ٢ صفحة رقم 

 
 

  

  )1902101متطلب سابق (                                        ١-برمجة الكائنات الموجھة       1902211
ل�دوال؛ بيئة برمجة الكائنات الموجھة؛ بناء كت�ل الكائن�ات الموجھ�ة؛ اQدخ�ال واQخ�راج؛ جم�ل التك�رار، الق�رارات؛ ا

المص��فوفات و السgس��ل؛ تراكي��ب البيان��ات؛ التجري��د و الكبس��لة؛ المتغي��رات المتقدم��ة؛ ال��دوال المتقدم��ة و برمجتھ��ا؛ 
اeصناف و الكينون�ات؛ الت�وارث؛ التحمي�ل الزائ�د لل�دوال و المع�امgت؛ ا2س�تجابة المتع�ددة؛ اQس�تثناءات؛ الخي�وط؛ 

  .، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبرJAVAالملفات؛ تطبيقات متنوعة في لغة البرمجة 
  

  )1902211 متطلب سابق(                                            ٢-برمجة الكائنات الموجھة        1902212
بن��اء : السgس�ل الحرفي�ة و معالجتھ�ا، أدوات الواجھ�ات الرس�ومية البس��يطة و المتقدم�ة، تكام�ل البرمجي�ات المرئي�ة

رب�ط جاف�ا م�ع قواع�د البيان�ات، . الص�ور، الص�ور المتحرك�ة، الص�وت و الفي�ديو: ، المكتب�ات، الملتيمي�دياالمشروع
  .المختبر السيرفلتس، التدريب على وظائف أسبوعية في

  
  

   

  )1901231 متطلب سابق(                                                  :   نظم  قواعد البيانات 1902321
 (ERM)نموذج المفاھيم، نموذج العgقات و الكينونات : عد البيانات؛ ھيكلية قواعد البيانات؛ نماذج البياناتبيئة قوا

؛ قواع���د البيان���ات العgئقي���ة؛ تص���ميم قواع���د  OMT، نم���وذج الكائن���ات الموجھ���ة  EERM، النم���وذج المحس���ن  
ج��داول الوھمي��ة؛ ق��اموس البيان��ات؛ الص��يغ ؛ ال SQLلغ��ة ا2س��ترجاع التركيبي��ة : البيان��ات؛ لغ��ات قواع��د البيان��ات

؛ كم��ال و ص��حة قواع��د البيان��ات؛ س��رية و أم��ن قواع��د البيان��ات؛ قواع��د البيان��ات  ١NF, 2Nf, 3NFالمعياري��ة 
قواعد البيان�ات ذات الكائن�ات الموجھ�ة؛ التص�ميم الفيزي�ائي؛ قواع�د البيان�ات المركزي�ة و الموزع�ة؛ حال�ة : الحديثة

  .وظائف أسبوعية في المختبر دراسية، التدريب على
  

  )1901231 متطلب سابق(                                      :          سرية و أمان المعلومات   ١٩٠٢٣٢٢
تحديد مجال واسع من الطرق و التقنيات و الموضوعات الحديثة في سرية و أمان المعلومات باQضافة إلى مشاكل 

اeخ��ذ و الم��نح، : ب��نظم المعلوم��ات الحاس��وبية؛ نم��اذج الس��رية و اeم��ن للمعلوم��اتالخصوص��ية و الس��رية المتعلق��ة 
2ب�دو2، بيب�ا، س�ي في�و باQض�افة إل�ى نم�اذج أخ�رى؛ ط�رق تقلي�ل المخ�اطر و الخس�ارة؛ تطبي�ق -اكتون، وود، بي�ل

ير و فك التشفير؛ أنظمة اeمان السرية من خgل تطوير و إدارة نظام أمان و سرية افتراضي في المؤسسات؛ التشف
السيطرة على واجھات التخاطب، السيطرة على الوصول؛ برمجيات السرية و : آليات السيطرة في السرية و اeمان

اeمان؛ قواعد البيانات الموثوقة و ا�منة؛ تحديد صgحيات المستخدمين؛تطبيقات، التدريب على وظائف أس�بوعية 
 .في المختبر

  
  )١٩٠١٢٣١ متطلب سابق(                                                           :ذكاء ا"صطناعيال 1902341 

مقدمة إلى الذكاء ا2صطناعي و تطبيقاته، أساليب البحث الشاملة، أساليب البحث ا2جتھادية، منطق الدرجة اeولى 
Qنظمة الخبيرة، برمجة و استخداماته في تمثيل المعرفة؛ البرمجة في لغة بر ولوج؛ نظم القواعد اeنتاجية؛ مبادئ ا

  .اeنظمة بلغة البر ولوج، اكتساب المعرفة، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر
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  )1902212 متطلب سابق(                                       :                  الوسائط المتعددة    1902351 
المتعددة؛ أنواع الوسائط؛ مفاھيم و تقنيات؛ خادمات معلومات الوسائط المتعددة؛ المفاھيم اeساسية للوسائط : مقدمة

استرجاع بالخصائص، استرجاع : متطلبات البرمجيات و المكونات المادية؛ ضغط الصور؛ قواعد بيانات الصور
ر؛ محاكاة بالمحتوى؛ معالجة الصوت؛ تحليل الكgم؛ تحليل الموسيقى و بنائھا؛ الربط عن بعد و ضغط الصو

الرسوم؛ الحقيقة ا2فتراضية؛ الوسائط المتعددة و النشر على ا2نترنيت؛ برمجة الوسائط المتعددة؛ آليات البناء، 
مقومات التزامن، تقنيات التزامن؛ التفاعل؛ حالة دراسية، التدريب على وظائف أسبوعية في : ميتافور؛ التزامن

  .المختبر
  

  )١٩٠١٣٥٩ متطلب سابق(                                   الحاسوب تفاعل اIنسان مع      1902353
فھم طبيعة تصرف و تعامل ا2نسان مع الكائنات التفاعلية، مبادئ تفاعل الحاسوب و اQنسان، تصميم و بناء و 

ان،  كما ، كيفية تطوير و تقييم البرمجيات التفاعلية من منظور كيفية تفاعلھا مع ا2نسGUIتطوير و برمجة ال 
يركز على المبادئ اeساسية لتصميم برمجيات تتفاعل مع اQنسان المستخدم باستخدام عدة أنواع من البرمجيات 
التفاعلية، و تفاعل اQنسان مع أنظمة الوسائط المتعددة و أنظمة الويب، التدريب على وظائف أسبوعية في 

  .المختبر
  

  )1902212متطلب سابق  (                                         :    الحاسوب مساعدةالتعلم ب      1902355
مقدمة 2ستخدام الحاسوب في التعليم؛ أدوات تطوير برمجيات التعليم؛ تفاعل اQنسان والحاسوب؛ تحليل وتصميم 

الب مع والجواب؛ تفاعل الط-المھمة؛ الوسائط المتعددة وتطوير المھمة؛ اQنترنت في التعليم؛ تصميم السؤال
الحاسوب؛ التفاعل ا2ستاتيكي والديناميكي؛ ا2متحانات المحوسبة؛ التعليم ا2فتراضي؛ حالة دراسية، التدريب على 

  .وظائف أسبوعية في المختبر
  

  )1902321 متطلب سابق  (                   قواعد البيانات الموزعة            1902425 
عالجة قواعد البيانات الموزعة؛ نظم قواعد البيانات الموزعة المتجانسة؛ النظم بيئة نظم قواعد البيانات الموزعة؛ م

الفصل، تحديد الموق�ع، النس�خ و التك�رار، معالج�ة ا2ستفس�ار الم�وزع؛ الس�يطرة : غير المتجانسة؛ تصميم التوزيع
عد التفاؤلي، إدارة اeقفال التتابعية، خوارزميات اeقفال، خوارزميات ختم الوقت، الخوارزميات ذات الب: المتزامنة

المي��ت؛ ا2عتمادي��ة و اس��ترجاع الوض��ع الص��حيح؛ خادم��ات البيان��ات الموزع��ة؛ خادم��ات البيان��ات الموزع��ة ذات 
  .المعالجة المتوازية؛ كمال و سgمة اeنظمة الموزعة؛ تطبيقات، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر

 
 
 
 
 
  

  )١٩٠١٢٣١ متطلب سابق(                                                     :التعليم اNلي    1902442
ال�تعلم الب�ايزي، ال�تعلم المثل�ي، تعل�م مجموع�ات القواع�د؛ الخوارزمي�ات الجيني�ه؛ ال�تعلم , تعلم شجرة القرار, مقدمة

  .بالتحليل، التعلم بالتعزيز؛ تطبيقات، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر
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  )1902341 متطلب سابق(                      :  معالجة اللغات الطبيعية     1902445
أص��ل معالج��ة اللغ��ات الطبيعي��ة؛ تمثي��ل تركي��ب اللغ��ة؛ تمثي��ل المعرف��ة؛ دور المعرف��ة؛ آلي��ات تحلي��ل رم��وز اللغ��ة؛ 

لخص�ائص و ؛ ش�بكات التك�رار ال�ذاتي و المب�رمج؛ أخط�اء اللغ�ات؛ الص�يغ و البني�ة المتقن�ة؛ ا Finite-Stateتقني�ة
 .؛ معنى اللغة؛ تطبيقات، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر Lexiconمنتجاتھا مثل 

  
  )١٩٠١٣٥٩ متطلب سابق(                                                 :المعلومات الجغرافيةة نظمأ   1902451 

الجغرافي�ة ف�ي الحاس�وب؛ البيان�ات الجغرافي�ة و نظم المعلومات الجغرافي�ة ف�ي عص�ر المعلوم�ات؛ تمثي�ل البيان�ات 
تمثيلھ��ا؛ البيان��ات النقطي��ة و الموجھ��ة؛ التمثي��ل الفض��ائي للبيان��ات؛ العgق��ات الفض��ائية؛ تجمي��ع و إدخ��ال البيان��ات 
الجغرافية؛ قواعد البيانات الجغرافية؛ تحليل البيانات الجغرافية؛ تجھيز المواقع و نمذجتھا؛ قضايا معاصرة في نظم 
المعلومات الجغرافية؛ برمجي�ات نظ�م المعلوم�ات الجغرافي�ة؛ ح�ا2ت عملي�ة، الت�دريب عل�ى وظ�ائف أس�بوعية ف�ي 

  .المختبر
  

  )١٩٠١٣٥٩ متطلب سابق(                                               :  معالجة الصور   1902455 
المعالجة المبدئية للصور؛ صيغ الصور؛ اQدراك؛ مقدمة؛ تراكيب البيانات الخاصة بتحليل الصور؛ تمثيل الشكل؛ 

؛ العمليات المحلية و الشمولية؛ آلي�ات البن�اء )تطبيقات كواد: مثل(تحديد الصفة؛ آليات المعالجة اeساسية؛ النمذجة 
الطرق الھرمية و غير الھرمية؛ الھرمية باستخدام الشبكات العصبية و الخوارزميات الجينية؛ التصنيف؛ : الھرمي

اقرب جيران؛ الشبكات العصبية؛ تحسين الص�ور؛ تطبي�ق و قي�اس أج�زاء و مقتطف�ات الص�ور؛ تخ�زين الص�ور و 
  .استرجاعھا؛ تطبيقات، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر

  

  )1902341 متطلب سابق(                                     :   النظم الخبيرة و الشبكات العصبية    1902456
مثيل المعرفة، إدارة الشك، ا2ستنتاج و الشرح، اكتساب المعرفة و فحصھا، أدوات بناء اeنظمة الخبيرة، النماذج ت

الحاسوبية العصبية؛ تدريب الش�بكات العص�بية، ش�بكات المعرف�ة العص�بية؛ تولي�د القواع�د م�ن الش�بكات العص�بية، 
  .التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر

  

  )1902321 متطلب سابق(                                    غات قواعد البيانات و أدواتھال     1902457
، DMLو  DDLاختي��ار لغ��ة قواع��د البيان��ات مث��ل أكس��س أو أوراك��ل، اeدوات المس��تخدمة ف��ي اeعم��ال، أوام��ر 

  .في المختبرتصميم الشاشات، تصميم التقارير، الدوال، حا2ت عملية، التدريب على وظائف أسبوعية 
  

  )موافقة القسم(                                                           برمجيات معتمدة      1902458
تقدم ھذه المادة برامج تدريبية مكثفة تھدف إلى إعداد الطالب للحصول على شھادة معتمدة في الحقل الذي تم طرح 

امج نخبة من المدرسين المؤھليــن و الحاصلين على شھادات معتمدة يقوم على تدريس ھـذه البر. ھذا البرنامج فيه
، برامج و تطبيقات في تصميم الشبكة PL/SQL Oracleبرنامج متقدم في : في ھــذا البرنامج، تضم ھذه البرامج
و تطبيقات ميكروسوفت، و أي . NET.  ، برامج المطورين بحزمة .Javaالعنكبوتية، برامج المطورين بلغة 

 .مجيات أخرى يعتمدھا القسم، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبربر
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  )1902321 بقمتطلب سا(                                                     :ھندسة البرمجيات    1902471
ج���ة؛ ط��رق معالج���ة ھندس���ة البرمجي��ات؛ دورة حي���اة البرمجي���ات؛ ھندس���ة ال��نظم المحوس���بة؛ إدارة مش���اريع البرم

متطلب�ات الھندس�ة، متطلب�ات التحلي�ل، النم�اذج، التنم�يط، التوص�يف الرس�مي والجب�ري؛ : المتطلبات والمواص�فات
التصميم الھيكلي، الكائنات الموجھة، الوظائف الموجھة، الوقت الحقيقي وتصميم نظم التفاعل؛ : تصميم البرمجيات

  قابلية النقل؛ التوثيق؛ إعادة الھندسة والھندسة العكسية؛ حالة دراسية، ا2عتمادية؛ الصيانة؛
  

  )1902321 متطلب سابق(                                                 :تحليل النظم        1902475
مخط�ط مقدمة في تطوير النظم؛ دورة حياة التطوير؛ دراسة الجدوى لتط�وير ال�نظم؛ تط�وير ط�رق جم�ع الحق�ائق؛ 

: المحتوى؛ مخطط تدفق البيانات؛ جداول وأشجار القرار؛ قاموس البيانات؛ إقامة النظام؛ التدريب؛ أدوات التطوير
التوثيق، الصيانة، تصميم المفاھيم، تطوير قواعد البيانات، بناء النظ�ام عكس�ياً، واجھ�ات التفاع�ل الرس�ومية، دورة 

تدفق السيطرة؛ حالة دراس�ية، الت�دريب عل�ى وظ�ائف أس�بوعية ف�ي حياة النظم، تحويل اeنظمة، مخططات النظم و
  .المختبر

  

  )1902471 متطلب سابق(                                تصميم الكائنات الموجھة      1902477
فھم مراحل تطوير الكائنات الموجھة، تطوير برمجيات الكائنات الموجھة، بيئة الكائنات الموجھة مع كل ما يدعمھا 

لغات الكائنات الموجھة، التمثيل الرياضي للتصميم، مفاھيم تصميم الكائنات الموجھة، مزايا و مشاكل تصميم : لمث
الكائنات الموجھ�ة، تط�ور نم�اذج أساس�يات عناص�ر نمذج�ة الكائن�ات الموجھ�ة، العgق�ة ب�ين الكائن�ات و العناص�ر، 

لغة التصميم الموحد : ة، التمثيل الموحد للتصميمطرق تعريف الكائنات و العناصر، طرق تصميم الكائنات الموجھ
)UML .( ،التدريب على وظائف أسبوعية في المختبرتصميم المستويات العليا للتصميم و إعادة ا2ستخدام.  
  

          )موافقة القسم(                                                موضوعات خاصة                      1902494
ت متقدمة مختارة في نظم المعلومات الحاسوبية، تقري�ر وتوثي�ق الحال�ة مطل�وب، الت�دريب عل�ى وظ�ائف موضوعا

  .أسبوعية في المختبر
  

)                          موافقة القسم(                                          مشروع           1902495
ة لمواضيع مختلفة في علم الحاسوب ذات عgقة بالمواد التي يطرحھا القسم؛ مشروع يشمل تطبيقات عملية و نظري

يبين من خgلھا حل لمشكلة حديثة في تكنولوجيا : فينجز الطالب خgلھا ورقة بحثية و تقرير فني و يعرض نتائجه
  .المعلومات

  
 )سمموافقة الق(                                                   لتدريبا     1902498

يقوم الطالب بالتدرب في إحدى المؤسسات ولمدة 2 تقل عن ستة أسابيع، ويتقدم بتقرير من المؤسسة يبين فعالية 
التدريب، وفق اeنظمة و القوانين المعول بھا في كلية الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات و الصادرة عن 

خصصة في أحد مواضيع تكنولوجيا المعلومات ومعترف بھا قرار مجلس العمداء،  أو أن يحصل على شھادة مت
  . صادرة عن مؤسسة معتمدة



                                        اجلامعة االردنية                           

  وحدة القبول والتسجيل

  وصف املساقات     

 
 

 ٦ صفحة رقم 

 
 

  

  )متطلب سابق " يوجد(                                              :رياضيات منفصلة    ١٩٠١١٠١
لعد؛ طرق تحديد الجملة، أدوات الربط، جداول الصحة و الخطأ، التكافؤ، طرق ا: الجمل المنطقية و الرمزية

المخططات : ا2ستنتاج المنطقي و اQسنادي و الرياضي؛ المجموعات و العمليات عليھا ؛ العgقات: البرھان
العمليات الجبرية، عمليات الصف : خواصھا و مداھا و مجالھا؛ المصفوفات: المتجھة، صفات العgقات؛ الدوال

  .البسيط، المحددات
  
  
  
  

  )١٩٠٢١٠٠ متطلب سابق(                            :               ٢- ة المھارات الحاسوبي      1901102
المتغيرات وتسميتھا؛ أنواع البيانات؛ جمل التكرار؛ : ؛ أساسيات أدوات البرمجة++Cمبادئ البرمجة بلغة 

على  ، التدريب++Cا2ختيارات؛ القرارات؛ المصفوفات؛ الدوال؛ اeصناف ؛ سgسل الحروف ،تطبيقات بلغة  
  .وظائف أسبوعية في المختبر

  

  )١٩٠١١٠٢متطلب سابق (                        :برمجة متقدمة    1901215
المواضيع المتقدمة وتشمل المؤشرات ،إدارة الذاكرة وحجز الذاكرة الموسع، تصميم الكائنات 

2ضافي للدوال، القوالب، الموجھة،ا2صناف والكينونات، التوارث بين ا2صناف،الدوال ا2فتراضية،الحمل ا
التعامل مع المشاكل البرمجية،معالجة الملفات، مكتبة القوالب القياسية،العمليات على البت، وبعض ا2ضافات 

  .القياسي، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر ++Cعلى لغة 
  

  )1901215متطلب سابق (                                  :تراكيب البيانات    1901231
أنواع و تراكيب البيانات؛ تجريد و كبسلة البيانات؛ الحزم؛ الطوابير ؛ ا2ستدعاء الذاتي؛ القوائم المتصلة، 

تمثيلھا، استعراضھا، إيجاد : التتابعية، المفھرسة؛ المخططات: اeشجار الثنائية؛ اeشجار العامة؛ تنظيم الملفات
ي، السريع، القمي و غيرھا؛ طرق البحث، التدريب على وظائف التبادلي، ا2دخال: أقصر طريق؛ طرق الفرز

  .أسبوعية في المختبر
  

  )1901101متطلب سابق (                      :نظرية الحسابات    1901241
المجموعات؛ العgقات و اللغات؛ ا2تومات التلقائية المحددة و غير المحددة؛ ا2نغgق و نظرية الضخ؛ اللغات 

اللغات المنتظمة واللغات ذات النصوص الحرة؛ ا2توماتا ذات : المنتظمة؛ قواعد النصوص الحرة والمصطلحات
؛ ماكنة تورنج جمع ماكنات تورنج و نموذج الماكنة، أمثلة، مقدمة ) LL1(المكدسات، ا2نغgق، التحقق، قواعد 

  . NPو Pللمسائل من نوع 
 
  

  )1901231متطلب سابق (                            :            الخوارزمياتتطبيقات  1902341   
مقدمة إلى الخوارزميات؛ طرق التصميم؛ فعالية الخوارزمية؛ أمثلة على الخوارزمي�ات الش�بكية؛ خوارزمي�ات  

المسالك؛ الحلق�ات؛ تمثي�ل المخط�ط؛ ت�دفق الش�بكة؛ رب�ط المخط�ط؛ أقص�ر المس�الك؛ مس�ائل الجدول�ة؛ : المخطط
  .تسلسلي؛ نظرية تحليل الشبكات، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبرمسائل التنفيذ ال



                                        اجلامعة االردنية                           

  وحدة القبول والتسجيل

  وصف املساقات     

 
 

 ٧ صفحة رقم 

 
 

  

  )1901231متطلب سابق  (                     :  النمذجة و المحاكاة  20402352/11901352  
؛ المحاكاة اQحصائية؛ المتصلة، المتقطعة، المعتمدة، المستقلة؛ طرق المحاكاة؛ الوقت؛ الكائنات: أنواع المحاكاة

اeحداث؛ النشاط؛ تمثيل المحاكاة؛ العينات؛ تحليل النتائج؛ نظرية ا2صطفاف؛ طرق النمذجة؛ التمثيل المرئي؛ 
 .مشاھدة المعالجة؛ صنع القرار؛ تطبيقات، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر

 
  

  )11901231سابق المتطلب ال(                               :تمييز ا`نماط  20402356/11901356  
مقدمة في خوارزميات تمييز ا2نماط، تغطية المبادىء النظري�ة لتميي�ز ا2نم�اط وذك�ر بع�ض التطبيق�ات تميي�ز  

: الحروف والكgم والوجوه البشرية وبعض التطبيقات ا2خرى مثل ا2تمته  وا2نسان ا2لي وتش�مل المواض�يع 
ات ذات التوزي�ع الطبيع�ي، التعل�يم باش�راف والتعل�يم ب�دون نظرية بيز في اتخاذ الق�رار  دوال الفص�ل للمجموع�

اشراف، الشبكات العصبونية، المتعددة الطبقات، الخوارزميات ذات البحث العشوائي ، الخوارزمي�ات الجيني�ة، 
  .ا2توماتا الشبكية، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر

  

  )1901231متطلب سابق (                                                   :  الرسم بالحاسوب   1901359
مقدمة إلى أنظمة الرسم؛ شاشات العرض و أنواعھا؛ وحدات اQدخال و اQخراج للرسومات؛ نظم اQحداثيات؛ 

النقاط، الخطوط، المضلعات، الدوائر و اeشكال البيضوية؛ التعبئة؛ خصائص :خوارزميات عناصر اQخراج
النقل، التكبير و التصغير، التدوير، ا2نعكاس؛ القصقصة، : eلوان؛ اeشكال؛ التحويgتعناصر اQخراج؛ ا

الموانئ؛ التجزئة؛ نظم المواجھة التفاعلية؛ اeيقونات؛ القوائم؛ الحقيقة ا2فتراضية؛ الرسم بالبعد الثالث؛الصور 
  .المتحركة؛ مشروع تطبيقي، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر

  

  )1901231متطلب سابق (                     :١ –شبكات الحاسوب       1901361
ھذا المساق يوضح المفاھيم الرئيسية والتقنيات اeساسية في شبكات الحاسوب ويغطي موضوعات كثيرة في 

ة القناة تطبيقات الشبكات،تصنيف الشبكات و أشكالھا، طبقات الشبكة، مقاييس كفاء: مقدمة عامة: منھا , الشبكات
التقسيم، اكتشاف اeخطاء : الناقلة، وسائط التراسل، بروتوكو2ت تخاطب الشبكات و ھيكلتھا، طبقة ربط البيانات

، العنونة باستخدام IPبروتوكول ا2نترنت : ،طبقة الشبكة IEEEو تصحيحھا، الشبكات المحلية حسب معايير
IP تقسيم الشبكات، بروتوكول ،DHCP بروتوكول ،ARP  ، بروتوكولICMPبروتوكول : ، طبقة التراسل

UDPبروتوكول ،TCP  نقل البيانات الموثوق و النافذة المنزلقة باستخدام ،TCP سيطرة التزاحم وتدفق ،
، ا2تصال الدائم HTTP، بروتوكول NAT، بروتوكول DNSبروتوكول : ، طبقة التطبيقات TCPالبيانات في 

  .HTTPو غير الدائم في 
  

  )١٩٠١١٠١ او 1901231 متطلب سابق (  : نظم التشغيل     1901473
تعريفات، وظائف، خدمات، و حا2ت دراسية لنظم تشغيل افرادي�ة و تش�اركية ا2س�تخدام و التطبي�ق مث�ل : مقدمة

المكون�ات، الخص�ائص، البيئ�ة؛ تطبيق�ات حقيقي�ة ل�نظم التش�غيل ف�ي إدارة  :NTيونكس، النظم المفتوحة، ويندوز 
، الت��دريب عل��ى )و اQخ��راج، الملف��ات و ا2تص��ا2ت/معالج��ات، الجدول��ة، ال��ذاكرة، وس��ائط اQدخ��الال(المص��ادر 

  .وظائف أسبوعية في المختبر



                                        اجلامعة االردنية                           

  وحدة القبول والتسجيل

  وصف املساقات     

 
 

 ٨ صفحة رقم 

 
 

  

  )متطلب سابق " يوجد(                                    :أساسيات تكنولوجيا المعلومات       1903101
العشري : الذاكرة و وحدة المعالجة، دورة ا�لة ، أنظمة العدد : مكونات تكنولوجيا المعلومات ، المكونات المادية

والثنائي والثماني والس�ادس عش�ر، العملي�ات الحس�ابية، تمثي�ل البيان�ات و تش�فيرھا، ش�بكات الحاس�وب، الوس�ائط 
: التعددي���ة ، التج���ارة اQلكتروني���ة، أنظم���ة المعلوم���ات، خط���وات التحلي���ل و التص���ميم، خط���وات ح���ل المس���ائل 

  .وارزمية، مخطط سير العمليات، أشباه البرامج، تدريب على وظائف برمجية أسبوعية في المختبرالخ
  

  )1903101 متطلب سابق(                  :١ –تطوير تطبيقات الويب        1903121
م التعامل يكتسب الطالب عبر ھذا المساق فھ. يقدم ھذا المساق اeدوات والطرق المستخدمة لبناء تطبيقات الويب 

مث�ل  (Client)مع الويب كما يصبح باستطاعة الطالب تطوير تطبيقات الويب باستخدام أدوات�ه م�ن جھ�ة العمي�ل 
HTML   وجافا سكربت وكذلك أدواته من جھة الخادم(Server)   مثلASP   . التدريب على وظائف أسبوعية

 .في المختبر
  

  )1903101   متطلب سابق(                            أنظمة المعلومات اIدارية       1903232
أساس��يات أنظم��ة المعلوم��ات؛ مس��تويات وأن��واع أنظم��ة المعلوم��ات اQداري��ة؛ تكنولوجي��ا المعلوم��ات ف��ي اQدارة؛ 

اQدارة الواس��عة، التخط��يط وتح��ديث : تطبيق��ات تكنولوجي��ا المعلوم��ات ف��ي اeعم��ال؛ إدارة تكنولوجي��ا اeعم��ال
  .اeمن والحماية، تدريب على وظائف برمجية أسبوعية في المختبرالمعلومات؛ قضايا 

 

  )1903232 متطلب سابق(                        :أنظمة دعم القرار       1903332           
إطار نظم دعم القرار؛ النمذجة؛ عمليات النمذجة؛ إمكانيات نظم دعم القرار؛ مكونات نظم دعم الق�رار؛ المع�دات 

جيات الgزمة لنظم دعم القرار؛ بناء و تطور نظم دعم القرار؛ نظم دعم القرار الجماعية؛ النظم التنفيذ يه؛ و البرم
 .النظم المھجنة؛ نظم دعم القرار الموزعة؛ حا2ت عمليه، تدريب على وظائف برمجية أسبوعية في المختبر

 
  

  )1903101 ابقمتطلب س(أخcقيات الحاسوب                           1903345
التش�ريعات؛ المنظم�ات المتخصص�ة ف�ي أخgقي�ات الحاس�وب؛  ;؛ الوص�ول 2تخ�اذ الق�رار اeخgقيات و مشاكلھا

ال��دخول غي��ر المش��روع إل��ى اeجھ��زة؛ إل��ى اeجھ��زة؛ القض��ايا اeخgقي��ة، وا2جتماعي��ة، وا2قتص��ادية لتطبيق��ات 
2تفاقي��ات؛ اeم��ان والقض��ايا اeخgقي��ة؛ الفيروس��ات الحاس��وب؛ حق��وق الملكي��ة؛ حق��وق الطب��ع؛ البروتوك��و2ت وا

  .وطرق الحماية منھا؛ جرائم الحاسوب، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر
 
  

  )1903121 متطلب سابق(        النشر على ا"نترنت       1903352
ة العالمية؛ تع�دد المص�ادر؛  وخدماتھا؛ التصميم؛ إنتاجية وتقييم خدمات الشبك WWWمقدمة عن الشبكة العالمية 

،  التدريب على وظائف أسبوعية XML؛ جافا سكريبت وجافا أبليتس؛ لغة Front Page؛ برمجية HTMLلغة 
  .في المختبر



                                        اجلامعة االردنية                           

  وحدة القبول والتسجيل

  وصف املساقات     

 
 

 ٩ صفحة رقم 

 
 

 
  

  )1903121 متطلب سابق(                    ٢ –تطوير تطبيقات الويب        1903353
و واجھ�ات  SQL & MySQL برمج�ة Web servers,تنفي�ذ  server-side scripting,تطبيق�ات لبرمج�ة  

صفحات الخادم النش�ط , )(ADO.NET، المتقدمة دوت نت   ActiveXتنفيذ الكائنات النشطه , قواعد البيانات 
البرمج�ة , XML يس�تخدم أل  (ASP.NET(تنفي�ذ ص�فحات الخ�ادم النش�ط دوت ن�ت , )(ASP.NETدوت نت 
, PHPالبرمج��ة باس��تخدام , Common Gateway Interface (CGI)البرمج��ة باس��تخدام , Perlباس��تخدام 

  .التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر. Java Servlets and JSPالبرمجة باستخدام 
 
  

  )٠٣٠١١٣١ أو  ١٩٠٢٣٢١ ابقمتطلب س(        :إدارة الجودة      1903481
دام ا2س��اليب ا2حص��ائية لتحقي��ق اس��تخ  TQM,QMP,CMMمقدم��ة؛ الج��ودة؛ إدارة الج��ودة و تطويرھ��ا  م��ن 

؛ المعايير؛ اQمكانيات؛  جودة  ٩٠٠٠١:٢٠٠٠الجودة؛ الجودة الثقافية؛ مشاكل متطلبات المستخدم؛ التأكيد؛ ايزو 
  . إدارة الموارد البشرية؛ التدريب؛ جودة التوزيع؛ التأكيد على الجودة


