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 وصــف المــــواد

 :المواد اإلجبارية
 
 

 (ساعات معتمدة 3)نظرية الخوارزميات ( 1901715)
التقسيم ثم التجميع، الطررق الطامةر ،   : هذا المساق يتضمن طرق بناء وتحليل الخوارزميات

،مررا قرريقوم المسرراق بت طيرر   . البرمجرر  المتحر،رر ، البحررج، الرلرروب والمتابةرر ، والتحرررب ثررم التح يرر   
 . التةقي  الحسابي، ونظريات تحليل األعلى واألدنى، إلى لانب المسائل ذات التةقي  غير الح ي

 

 (ساعات معتمدة 3) والتراكيب المعقدةنظرية الحسابات   (1901717) 
تتضمن هذه المادة شروحًا لألتمت  المح ودة والل رات الةادير ، ائرائأل األتمتر  المحر ودة،      

النموذج الةام للحسابات، حاالت التتشحير، طرق . التةابير الةادي ، نظري  الضخ والخئائأل الم لق 
النظريرر  المحوقررب ، . ، النمرراذج المسررتقل ، تالت تررورينا وا ررناتلا المختلحرر  ااتيررار نمرروذج الحسررا 

التة اديرر ، تشررحير تالت تررورينا، نظررم    . الوظررائا المترررررة األوليرر ، الوظررائا المترررررة الج ئيرر      
البرمج ، التررار ومجموعات التةابير الةادي ، نظري  رايس ونظري  الترررار، درلرات عر م الحرل،     

،مرا قرتتح ه هرذه المرادة عرن بةر        . ة، التقليل، مجموعات التةقي ، المسائل المرتمل النظري  المةق 
المشا،ل التي ال يمرن التو ل للرا إلرى حرل ارقت وعرو مةررود ومحر د، درلرات تةقير  التقريرب،           

 .نماذج الحسابات المتوازي ، التوا ل والتةقي ، اإلثبات التحاعلي، اإلثبات اإلحتمالي
 
 

 (ساعات معتمدة 3)بي    ساء الحالذكا( 1901736)
ويحروي موايريع تري    .  ير،  هذا المساق على الذ،اء اال رطناعي مرن وللر  نظرر وقري      

تمثيل المةرت  والتةليل بما تيلا البحج التقريبي والةشوائي، التحسير المنطقي واالحتمرالي، التخطري    
) تةرر دة مثررل الريبوتررات  والتةلرريم واالدرا ، قررود يررتم ااتيررار مويرروعات متق مرر  ترري مجرراالت م    

 .، الرؤيا، مةالج  الل ات الطبية  وتلسح  التحرير(اإلنسان اآللي

 
 

 (ساعات معتمدة 3)     الحسابات الموزعة والمتوازية( 1901752)
. المةماريررر ، الخوارزميرررات، والبرمجررر : ترترررر  هرررذه المرررادة علرررى ثرررقه محررراور اقاقررري  

لحاقرربات الموزعرر  والمتوازيرر ، امثلرر  علررى الحاقرربات    تئررنيا ا: المةماريرر  الموزعرر  والمتوازيرر  
: الخوارزميرات المتوازير   . الموزع  والمتوازي ، اقاقيات عمليات التخاطب، وعنا ر عيرا  األداء 

تئررميم وتحليررل الخوارزميررات المتوازيرر  الترري ترتررر  علررى الترتيررب، مسررائل المئررحوتات، ومسررائل  
اب الترروازي، نمرراذج البرمجرر  المتوازيرر ، برمجرر  إرقررات    انررو: البرمجرر  المتوازيرر  . الرقرروم البيانيرر  

 .الرقائل، البرمج  المتوازي  والبيانات
 

 (ساعات معتمدة 3)نظم التشغيل ( 1901761)
هررذا المسرراق يتضررمن نظررم التشرر يل الموزعرر ، الترر امن ترري نظررم التشرر يل الموزعرر ، إدارة      

الررذا،رة المشررتر،  والموزعرر ، نظررم   الةمليررات ترري نظررم التشرر يل الموزعرر ، نظررم الملحررات الموزعرر ،  
 .التش يل ذات الوعو الحقيقي، ل ول  نظم التش يل ذات الوعو الحقيقي
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 (ساعات معتمدة 3)شبكات الحاسوب ( 1901765)

هذا المساق قيناعش شبرات الحاقو  واإلنترنو، طبق  نقل البيانات، طبق  الشبر ، ايارات 
لبسيط ، الرد المتأار، الرردود المخترارة، طلبرات إعرادة اإلرقرات      ت امن الناتذة ا: طبق  التو يل مثل

المختررارة، الطررابع ال منرري، الناتررذة الحجميرر ، الشرربرات ذات المرر ي القئررير الوهميرر ، بروتو،رروالت    
الشبرات متة دة الوقائ  المتق م ، بروتو،روت الرتحرم بالتو ريل ارقت الوعرو الحقيقري، بروتو،روت        

الت إدارة الشبرات، بروتو،وت إدارة الشبرات البسيط ، هيرلي  المةلومات إبت اء التخاطب، بروتو،و
اإلداريرر ، عاعرر ة المةلومررات اإلداريرر ، ا مرر  يررب  الجررودة، الخرر مات الترامليرر ، بروتو،رروت حجرر      

 .المئادر، الخ مات المتماي ة، طرق اإلرقات الت امني 

 
 (ساعات معتمدة 3)قواعد البيانات  ( 1902723)

النمذلر  المتق مر    : محراهيم النمذلر  المتق مر  للبيانرات    : ه المادة ع ة مواييع منلاتتضمن هذ
للبيانات الةقئقي ، النمذل  المولل  للبيانات، نظري  تئميم عواع  البيانات، الجبر الةقئقي المتق م، 

، بناء هيرلي  مةياري  نظم عواع  البيانات، تئميم عواع  البيانات المولل ، ل ات االقتحسار المتق م 
ل رر  االقتحسررار الةقئقيرر  المتق مرر ، ل ررات االقتحسررار الموللرر ، ترامليرر  عواعرر  البيانررات، السرريطرة       
المت امن ، المشا،ل المت امن ، طرق الت امن، تحسين عواع  البيانات، طررق وحلروت تحسرين لقواعر      

 .تالبيانات، امن عواع  البيانا
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 :المواد االختيارية

 
 (ساعات معتمدة 3)   طرق المترجمات1901713) )

تتضرررمن هرررذه المرررادة لمحررر  عامررر  عرررن اقاقررريات تئرررميم المترلمرررات، المحررراهيم، األدوات  
باإليات  إلى اطوات الترلمر ، بيارات وعرو التنحيرذ، اإلرتقراء براآلالت المسرتقل ، تروازي         . والتقنيات

 .اإللراءات مستوي التةليمات، اإلرتقاء بالتوازي محليًا، تحليل

 
(ساعات معتمدة 3)الخوارزميات المتنامية   (1901718)  

نظريرر  ، هرري عبررارة عررن اوارزميررات بحررج عشرروائي تةتمرر  علررى نظريرر  التطررور الطبيةرري 
الخوارزميات المتنامي  تمرن . ، الوراث  الجيني ، االنتخا  الطبيةي، الت اوج(البقاء لألتضل)دارون 

و،بير ل ا بشرل عروي و تةرات، وتري نحرس الوعرو الرذي تةتبرر تير          من عملي  البحج تي تضاء مةق  
وهي تةتم  مجموع  من الحلوت تي . هذه الخوارزميات بسيط  ولرنلا تةال  تي إيجاد اتضل الحلوت

هرذه المرادة   . مجموع  الحلروت التري تتحاعرل األليرات تيمرا بينلرا إليجراد الحلروت األارري         . نحس الوعو
ظري  للخوارزميات المتنامي  بحيج يتمرن الطالب من بناء اوارزميات قتتةرض الى األقاقيات الن

. تةالر  ويتجنرب األاطرراء التري مررن الممررن ان يقررع تيلرا عنر  اقررتخ ام هرذا النرروب مرن الخوارزميررات        
 ... الخوارزميات المتنامي  تشمل الخوارزميات الجيني ، البرمج  الجيني ، القواع  المتطورة، وغيرها

 
 (ساعات معتمدة 3)ة    زمانياعد البيانات المكانية والقو( 1901738)

هذا المساق ي طي طرق نمذل  عواع  البيانرات المرانير  و،يحير  بنائلرا وتخ ينلرا وتلرقرتلا       
،ما قي طي هذا المساق عواع  البيانات المتحيرة وال مني  وطررق  . واقترلاعلا إلى لانب عريلا

لطلب وإدارة بيانات المران وال مران والبيانرات البةير ة إيرات      االقترلاب المتة دة األبةاد ومةالج  ا
 . إلى تة ين البيانات المراني 

 
 (ساعات معتمدة 3)  المتوازيةالمعمارية ( 1901754)

ترتر  هذه المادة على دراق  مة ات المةالج  المتوازير ، الرذا،رة، اطرول النقرل، الشربرات      
المئرحوتات، المةرالا المسراع ، نظرم اطرول النقرل، الرنظم        اطول األنابيب، . ذات المراحل المتة دة

مةالجرات المةمارير    . المتقاطة ، الشبر ، المئرحوتات االنقبايري ، الشرجرة، مةمارير  قرير البيانرات      
مةمارير   . إعرادة التشرريل والتر امن   . المتوازي ، هيا،ل الرذا،رة، ذا،ررة الرراه، هيا،رل اطرول النقرل      

 .إعادة الترتيب ال يناميري

 
 (ساعات معتمدة 3)طرق متقدمة في النمذجة والمحاكاة   ( 1901755)

تتضررمن هررذه المررادة المحرراهيم المتق مرر  لمحا،رراة الحاقررو ، نمرراذج متةرر دة لمحا،رراة الحاقررو ، واألعرر اد    
الوظائا الموزعر ،  نمذلر    . التحقق من  ح  األع اد عشوائي  اإليجاد، طرق مونتي ،ارلو: الةشوائي 
تحليررل :   األحرر اه المنحئررل ، النمذلرر  المتوا ررل ، نمرراذج المحا،رراة للتئرر يق والتحقررق  نمذلرر: المحا،رراة

الم اقت والمخرلات، نموذج نظري  االنتظار، تئميم الرموز، ااتبار وتنقري  برراما المحا،راة، امثلر      
 .تطبيقي 

 

 (ساعات معتمدة 3)معالجة الصور ( 1901757)
  والطرق الةملي  لمةالج  الئور الرعمي ، إيرات   هذا المساق يتضمن بناء الخلحي  الريايي

وقري طي هرذا المسراق موايريع اارري مثرل       . إلى وقائل اإلعتبا  والتمثيل، تقطيع وي    الئور
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. مةالجررر  الئرررور ذات الرثاتررر  المتةررر دة والمةالجررر  المبنيررر  علرررى مولرررات الواتلرررو المورتولوليررر   
 .قص الخئائأل والتةرد وتسجيل الئوروالتخلأل من التشويش، وإعادة بناء الئور، واقتخ

 

 (ساعات معتمدة 3)الشبكات الالسلكية ( 1901766)
وظررائا التنسرريق النقطيرر ، وظررائا    ) IEEE 802.11بروتو،رروت : الشرربرات الققررلري  

بروتو،ررروالت تح يررر  المسرررارات تررري . المتنقرررل WiMAX" ،IP"، واي مرررا،س (التنسررريق الموزعررر 
روتو،وت المول  المساتي، وبروتو،روت حالر  اطرول النقرل، المولر       ب: الشبرات السلري  والققلري 

بروتو،رروت التو رريل  . المسرراتي للشرربرات اإلعتباطيرر  حسررب الطلررب، ومسررار المئرر ر الرر يناميري      
: بروتو،روت التو ريل المريرا للشربرات الققرلري      . الترييا ال مني لبروتو،روت التو ريل  : المتق م 

ITCP, MTCPمتقطع، شبرات المحموت، ا م  الح م الراديوير  الةامر ،   ، بروتو،وت التو يل ال
 .ا م  يب  الجودة، تطبيقات الوعو الحقيقي للشبرات الققلري 

 
 (ساعات معتمدة 3)سرية شبكات الحاسوب ( 1901767)

تتضمن هذه المادة مواييع متق مر  تري التشرحير، تح ير  اللوير ، الترامرل، توزيرع المحترا  و         
التماثلي ، قرع  الرقرائل،  : الج ر الناري ، اللجمات والةنا ر المضادة للا: اوتشلادات التحرم بال 

، منرع الخ مر  عرن المسرتخ مين، هجمرات منرع الخ مر  عرن المسرتخ مين          IPالتنرر باقرتخ ام عنروان   
االقرتخ ام اآلمرن لميميرل، طبقر  المقرابس      : الموزع ، طرق تحقيق السرري  علرى مختلرا المسرتويات    

 IEEE: ، السررري  ترري الشرربرات الققررلري ، مثررلIPطبقرر  التو رريل، قررري  عنرروان اآلمنرر ، قررري  
 .، قري  الو،قء المتنقلين802.11

 
 (ساعات معتمدة 3) الخدمات المتنقلة المعتمدة على الموقع( 1901768)

اقررت قت : تتضررمن هررذه المررادة شررروحًا للخرر مات المتنقلرر  المةتمرر ة علررى الموعررع وتطبيقاتلررا  
اداء هرذه  : تطوير الخ مات المتنقل  المةتم ة على الموعرع . لتئنيا، الخئو ي ، التسويقالمواعع، ا

نظررم عواعرر  البيانررات المرانيرر ، بوابررات الخرر مات،    : نظررم المقحرر  . الخرر مات، واعتباراتلررا المختلحرر  
: تالخر مات المتنقلر  المةتمر ة علرى الموعرع وإدارة المةلومرا      . ، وغيرهاعع المراتقاتح ي  موا مات 

عابلي  الخ مات . ، نماذج االحتواء، إدارة التح يج، المرالع الخطي  MLBSالبروتو،وت الوقطي ت
ح مر  بيانرات هرذه    : المتنقل  المةتم ة على الموعع تري تبرادت البيانرات والمةرايير المتبةر  لتحقيرق ذلر        

  لتح ي  المواعع، تح ي  الخ مات، نظم تح ي  المواعع باالعتماد على األعمار الئناعي ، النظم ال االي
التنقررل : تناعررل البيانررات للررذه الخرر مات ترري نظررم التوا ررل المتنقلرر  . المواعررع باالعتمرراد علررى الشرربرات

 .باالعتماد على المحموت، الشبرات الققلري  المحلي ، الشبرات االعتباطي ، وا،تشاد الخ مات

 
 (ساعات معتمدة 3)تصميم لغات البرمجة  (1901775)

ذه المررادة مبررادق متق مرر  بمررا يتةلررق بل ررات البرمجرر  الحاليرر  والنمرراذج، والررتحرم     تتضررمن هرر
وتجريرر  البيانررات، ربرر  ومةالجرر  الل ررات، عرر م التح يرر  والتقيرريم المتررأار، ل ررات ونمرراذج المةالجرر       

البرمج  الوظيحي ، البرمج  : وتتم مناعش  مجموع  مختلح  من النماذج الحسابي . المتوازي  والموزع 
 . منطقي ، برمج  الرائنات المولل ، برمج  قير البياناتال

 
 (ساعات معتمدة 3)في علم الحاسوب   مختارةموضوعات (  1901788)

محايرررات ترري مويرروعات متق مرر  مختررارة ترري ابحرراه ح يثرر  ترري علررم الحاقررو  وطرررق  
 .التطوير الح يث  تي علم الحاقو 
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الةمسار الرس/  علم الحاسوب  

 

 

 

 

 قسم علم الحاسوب

 كلية الملك عبد اهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات

 الجامعة األردنية
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   اسم المادة رقم المادة

 -------- 3  الخوارزميات نظرية 1901715

 -------- 3  الصور معالجة 1901757

 -------- 3 نظم التشغيل  1901761

 -------- 3  الحاسوب شبكات 1901765

 -------- 3 قواعد البيانات  1902723

 -------- 3 الحسابات الموزعة والمتوازية 1901752
 

  
 

    

 --------- 3 طرق المترجمات 1901713

---------  3 نظرية الحسابات والتراكيب المعقدة 1901717

 --------- 3 الذكاء الحسابي 1901736

 -------- 3 قواعد البيانات المكانية والزمانية 1901738

 --------- 3 المعمارية المتوازية 1901754

 --------- 3 طرق متقدمة في النمذجة والمحاكاة 1901755

 -------- 3 الشبكات الالسلكية  1901766

 --------- 3 الحاسوب سرية شبكات 1901767

 --------- 3 الخدمات المتنقلة المعتمدة على الموقع 1901768

 --------- 3 تصميم لغات البرمجة  1901775

 --------- 3 علم الحاسوب في مختارة موضوعات 1901788

 1901799

    1022 ر
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 وصــف المــــواد

 :المواد اإلجبارية

 (ساعات معتمدة 3)نظرية الخوارزميات ( 1901715)
التقسيم ثم التجميع، الطررق الطامةر ،   : هذا المساق يتضمن طرق بناء وتحليل الخوارزميات

،مررا قرريقوم المسرراق بت طيرر   . ،رر ، البحررج، الرلرروب والمتابةرر ، والتحرررب ثررم التح يرر   البرمجرر  المتحر
 . التةقي  الحسابي، ونظريات تحليل األعلى واألدنى، إلى لانب المسائل ذات التةقي  غير الح ي

 

 (ساعات معتمدة 3)معالجة الصور ( 1901757)
لمةالج  الئور الرعمي ، إيرات   هذا المساق يتضمن بناء الخلحي  الريايي  والطرق الةملي  

وقري طي هرذا المسراق موايريع اارري مثرل       . إلى وقائل اإلعتبا  والتمثيل، تقطيع وي    الئور
. مةالجررر  الئرررور ذات الرثاتررر  المتةررر دة والمةالجررر  المبنيررر  علرررى مولرررات الواتلرررو المورتولوليررر   

 .رد وتسجيل الئوروالتخلأل من التشويش، وإعادة بناء الئور، واقتخقص الخئائأل والتة
 

 (ساعات معتمدة 3)نظم التشغيل ( 1901761)
هررذا المسرراق يتضررمن نظررم التشرر يل الموزعرر ، الترر امن ترري نظررم التشرر يل الموزعرر ، إدارة      
الةمليررات ترري نظررم التشرر يل الموزعرر ، نظررم الملحررات الموزعرر ، الررذا،رة المشررتر،  والموزعرر ، نظررم    

 .لتش يل ذات الوعو الحقيقيالتش يل ذات الوعو الحقيقي، ل ول  نظم ا
 

 (ساعات معتمدة 3)شبكات الحاسوب ( 1901765)
هذا المساق قيناعش شبرات الحاقو  واإلنترنو، طبق  نقل البيانات، طبق  الشبر ، ايارات 

ت امن الناتذة البسيط ، الرد المتأار، الرردود المخترارة، طلبرات إعرادة اإلرقرات      : طبق  التو يل مثل
بع ال منرري، الناتررذة الحجميرر ، الشرربرات ذات المرر ي القئررير الوهميرر ، بروتو،رروالت    المختررارة، الطررا

الشبرات متة دة الوقائ  المتق م ، بروتو،روت الرتحرم بالتو ريل ارقت الوعرو الحقيقري، بروتو،روت        
إبت اء التخاطب، بروتو،والت إدارة الشبرات، بروتو،وت إدارة الشبرات البسيط ، هيرلي  المةلومات 

ريرر ، عاعرر ة المةلومررات اإلداريرر ، ا مرر  يررب  الجررودة، الخرر مات الترامليرر ، بروتو،رروت حجرر      اإلدا
 .المئادر، الخ مات المتماي ة، طرق اإلرقات الت امني 

  
 (ساعات معتمدة 3)قواعد البيانات  ( 1902723)

ق مر   النمذلر  المت : محراهيم النمذلر  المتق مر  للبيانرات    : تتضمن هذه المادة ع ة مواييع منلا
للبيانات الةقئقي ، النمذل  المولل  للبيانات، نظري  تئميم عواع  البيانات، الجبر الةقئقي المتق م، 
مةياري  نظم عواع  البيانات، تئميم عواع  البيانات المولل ، ل ات االقتحسار المتق م ، بناء هيرلي  

ترامليرر  عواعرر  البيانررات، السرريطرة   ل رر  االقتحسررار الةقئقيرر  المتق مرر ، ل ررات االقتحسررار الموللرر ،    
المت امن ، المشا،ل المت امن ، طرق الت امن، تحسين عواع  البيانات، طررق وحلروت تحسرين لقواعر      

 .تالبيانات، امن عواع  البيانا
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 (ساعات معتمدة 3)     الحسابات الموزعة والمتوازية( 1901752)
. لمةماريررر ، الخوارزميرررات، والبرمجررر ا: ترترررر  هرررذه المرررادة علرررى ثرررقه محررراور اقاقررري  

تئررنيا الحاقرربات الموزعرر  والمتوازيرر ، امثلرر  علررى الحاقرربات     : المةماريرر  الموزعرر  والمتوازيرر  
: الخوارزميرات المتوازير   . الموزع  والمتوازي ، اقاقيات عمليات التخاطب، وعنا ر عيرا  األداء 

ترتيررب، مسررائل المئررحوتات، ومسررائل تئررميم وتحليررل الخوارزميررات المتوازيرر  الترري ترتررر  علررى ال
انررواب الترروازي، نمرراذج البرمجرر  المتوازيرر ، برمجرر  إرقررات     : البرمجرر  المتوازيرر  . الرقرروم البيانيرر  

 .الرقائل، البرمج  المتوازي  والبيانات
 

 

 :المواد االختيارية
 
 (ساعات معتمدة 3)   طرق المترجمات1901713) )

يات تئرررميم المترلمرررات، المحررراهيم، األدوات تتضرررمن هرررذه المرررادة لمحررر  عامررر  عرررن اقاقررر
باإليات  إلى اطوات الترلمر ، بيارات وعرو التنحيرذ، اإلرتقراء براآلالت المسرتقل ، تروازي         . والتقنيات

 .مستوي التةليمات، اإلرتقاء بالتوازي محليًا، تحليل اإللراءات

 
 (ساعات معتمدة 3) والتراكيب المعقدةنظرية الحسابات   (1901717)

ن هذه المادة شروحًا لألتمت  المح ودة والل رات الةادير ، ائرائأل األتمتر  المحر ودة،      تتضم
النموذج الةام للحسابات، حاالت التتشحير، طرق . التةابير الةادي ، نظري  الضخ والخئائأل الم لق 

 النظريرر  المحوقررب ،. ااتيررار نمرروذج الحسررا ، النمرراذج المسررتقل ، تالت تررورينا وا ررناتلا المختلحرر  
التة اديرر ، تشررحير تالت تررورينا، نظررم    . الوظررائا المترررررة األوليرر ، الوظررائا المترررررة الج ئيرر      

البرمج ، التررار ومجموعات التةابير الةادي ، نظري  رايس ونظري  الترررار، درلرات عر م الحرل،     
عرن بةر     ،مرا قرتتح ه هرذه المرادة    . النظري  المةق ة، التقليل، مجموعات التةقي ، المسائل المرتمل 

المشا،ل التي ال يمرن التو ل للرا إلرى حرل ارقت وعرو مةررود ومحر د، درلرات تةقير  التقريرب،           
 .نماذج الحسابات المتوازي ، التوا ل والتةقي ، اإلثبات التحاعلي، اإلثبات اإلحتمالي

 
 (ساعات معتمدة 3)بي    ساالذكاء الح( 1901736)

ويحروي موايريع تري    .  وللر  نظرر وقري     ير،  هذا المساق على الذ،اء اال رطناعي مرن  
تمثيل المةرت  والتةليل بما تيلا البحج التقريبي والةشوائي، التحسير المنطقي واالحتمرالي، التخطري    
           والتةلرريم واالدرا ، قررود يررتم ااتيررار مويرروعات متق مرر  ترري مجرراالت متةرر دة مثررل الريبوتررات          

 .الطبية  وتلسح  التحرير، الرؤيا، مةالج  الل ات (اإلنسان اآللي)

 
 (ساعات معتمدة 3)ة    زمانيقواعد البيانات المكانية وال( 1901738)

هذا المساق ي طي طرق نمذل  عواع  البيانرات المرانير  و،يحير  بنائلرا وتخ ينلرا وتلرقرتلا       
 ،ما قي طي هذا المساق عواع  البيانات المتحيرة وال مني  وطررق . واقترلاعلا إلى لانب عريلا

االقترلاب المتة دة األبةاد ومةالج  الطلب وإدارة بيانات المران وال مران والبيانرات البةير ة إيرات      
  .إلى تة ين البيانات المراني 
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 (ساعات معتمدة 3)  المتوازيةالمعمارية ( 1901754) 
برات ترتر  هذه المادة على دراق  مة ات المةالج  المتوازير ، الرذا،رة، اطرول النقرل، الشر     

اطول األنابيب، المئرحوتات، المةرالا المسراع ، نظرم اطرول النقرل، الرنظم        . ذات المراحل المتة دة
مةالجرات المةمارير    . المتقاطة ، الشبر ، المئرحوتات االنقبايري ، الشرجرة، مةمارير  قرير البيانرات      

مةمارير   .  امنإعرادة التشرريل والتر   . المتوازي ، هيا،ل الرذا،رة، ذا،ررة الرراه، هيا،رل اطرول النقرل      
 .إعادة الترتيب ال يناميري

 
 (ساعات معتمدة 3)طرق متقدمة في النمذجة والمحاكاة   ( 1901755) 

تتضمن هذه المادة المحراهيم المتق مر  لمحا،راة الحاقرو ، نمراذج متةر دة لمحا،راة الحاقرو ،         
الوظررائا . رلوالتحقررق مررن  ررح  األعرر اد عشرروائي  اإليجرراد، طرررق مررونتي ،ررا : واألعرر اد الةشرروائي 

نمذل  األح اه المنحئل ، النمذل  المتوا ل ، نماذج المحا،اة للتئ يق : الموزع ،  نمذل  المحا،اة
تحليل المر اقت والمخرلرات، نمروذج نظرير  االنتظرار، تئرميم الرمروز، ااتبرار وتنقري           : والتحقق

 .براما المحا،اة، امثل  تطبيقي 
 

 (ات معتمدةساع 3)الشبكات الالسلكية ( 1901766)
وظررائا التنسرريق النقطيرر ، وظررائا التنسرريق    ) IEEE 802.11بروتو،رروت : الشرربرات الققررلري  

بروتو،رروالت تح يرر  المسررارات ترري الشرربرات     . المتنقررل WiMAX" ،IP"، واي مررا،س (الموزعرر 
بروتو،وت المول  المساتي، وبروتو،روت حالر  اطرول النقرل، المولر  المسراتي       : السلري  والققلري 

: بروتو،رروت التو رريل المتق مرر  . برات اإلعتباطيرر  حسررب الطلررب، ومسررار المئرر ر الرر يناميري   للشرر
 ,ITCP: بروتو،روت التو ريل المريرا للشربرات الققرلري      . الترييا ال مني لبروتو،روت التو ريل  

MTCP          بروتو،روت التو ريل المتقطرع، شربرات المحمرروت، ا مر  الحر م الراديوير  الةامر ، ا مرر ،
  .طبيقات الوعو الحقيقي للشبرات الققلري يب  الجودة، ت

 
 (ساعات معتمدة 3)سرية شبكات الحاسوب ( 1901767)

تتضمن هذه المادة مواييع متق مر  تري التشرحير، تح ير  اللوير ، الترامرل، توزيرع المحترا  و         
رقرائل،  التماثلي ، قرع  ال: الج ر الناري ، اللجمات والةنا ر المضادة للا: شلادات التحرم بال اوت
، منرع الخ مر  عرن المسرتخ مين، هجمرات منرع الخ مر  عرن المسرتخ مين          IPالتنرر باقرتخ ام عنروان   

االقرتخ ام اآلمرن لميميرل، طبقر  المقرابس      : الموزع ، طرق تحقيق السرري  علرى مختلرا المسرتويات    
 IEEE: ، السررري  ترري الشرربرات الققررلري ، مثررلIPاآلمنرر ، قررري  طبقرر  التو رريل، قررري  عنرروان 

 .، قري  الو،قء المتنقلين802.11
 

 (ساعات معتمدة 3) الخدمات المتنقلة المعتمدة على الموقع( 1901768)
اقررت قت : تتضررمن هررذه المررادة شررروحًا للخرر مات المتنقلرر  المةتمرر ة علررى الموعررع وتطبيقاتلررا  

اداء هرذه  : عتطوير الخ مات المتنقل  المةتم ة على الموعر . المواعع، التئنيا، الخئو ي ، التسويق
نظررم عواعرر  البيانررات المرانيرر ، بوابررات الخرر مات،    : نظررم المقحرر  . الخرر مات، واعتباراتلررا المختلحرر  

: الخر مات المتنقلر  المةتمر ة علرى الموعرع وإدارة المةلومرات      . ، وغيرهاعع المراتقاتح ي  موا مات 
عابلي  الخ مات . الخطي ، نماذج االحتواء، إدارة التح يج، المرالع  MLBSالبروتو،وت الوقطي ت

ح مر  بيانرات هرذه    : المتنقل  المةتم ة على الموعع تري تبرادت البيانرات والمةرايير المتبةر  لتحقيرق ذلر        
الخ مات، نظم تح ي  المواعع باالعتماد على األعمار الئناعي ، النظم ال االي  لتح ي  المواعع، تح ي  
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التنقررل : ت للررذه الخرر مات ترري نظررم التوا ررل المتنقلرر  تناعررل البيانررا. المواعررع باالعتمرراد علررى الشرربرات
 .باالعتماد على المحموت، الشبرات الققلري  المحلي ، الشبرات االعتباطي ، وا،تشاد الخ مات

 
 
 
 (ساعات معتمدة 3)تصميم لغات البرمجة  (1901775)

الررتحرم تتضررمن هررذه المررادة مبررادق متق مرر  بمررا يتةلررق بل ررات البرمجرر  الحاليرر  والنمرراذج، و    
وتجريرر  البيانررات، ربرر  ومةالجرر  الل ررات، عرر م التح يرر  والتقيرريم المتررأار، ل ررات ونمرراذج المةالجرر       

البرمج  الوظيحي ، البرمج  : وتتم مناعش  مجموع  مختلح  من النماذج الحسابي . المتوازي  والموزع 
 . المنطقي ، برمج  الرائنات المولل ، برمج  قير البيانات

 
 
 (ساعات معتمدة 3)في علم الحاسوب   مختارةموضوعات (  1901788)

محايرررات ترري مويرروعات متق مرر  مختررارة ترري ابحرراه ح يثرر  ترري علررم الحاقررو  وطرررق  
 .التطوير الح يث  تي علم الحاقو 
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