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وصف المواد التدريسية لتخصص علم الحاسوب
المتطلب السابق
الساعات المعتمدة
اسم المادة الدراسية
رقم المادة
3
مھارات حاسوب )(1
301101
مكونات الحاسوب )المادية والبرمجية( ،خصوصيات الحاسوب ،أمن وفيروسات الحاسوب ،البرامج الجاھزة
)وين دوز ،ميكروس وفت ،وورد ،ميكروس وفت اكس ل ،ميكروس وفت بوربوين ت( ،مقدم ة ف ي اإلنترن ت،
وتطبيقات االنترنت.
301101
3
مھارات حاسوب )(2
301102
برمجية البوربوينت؛ انشاء الشرائح ،تعديل الشرائح ،تصميم الشرائح ،تخطيط الشرائح ،الحركات
المخصصة ،عرض الشرائح؛ برمجية اكسس؛ انشاء الجداول ،ادخال البيانات ،الشروط ،االستعالمات،
النماذج ،التقارير؛ الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية؛ تعريف المتغيرات ،الجداول التكرارية ،الرسومات
البيانية ،القيمة المفقودة ،معادلة االنحدار الخطي ،معامل االرتباط ،و البريد االلكتروني.
3
مھارات االنترنت
301103
مقدمه ف ي مھ ارات االنترن ت ،اس ترجاع وتقي يم المعلوم ات عل ى ش بكة االنترن ت )تحدي دا الش بكه العالمي ه (،
البني ة التحتي ة لإلنترن ت ،موض وعات خاص ه مث ل اساس يات البري د االلكترون ي ،م زود خدم ة االنترن ت،
محرك ات البح ث ،بروتوك ول  ،TCP/IPاالنترن ت واالكس ترانت ،انترن ت ، 2التج ارة اإللكتروني ة مقدم ة
لعمليات البحث ،مقدمه في لغة .HTML
3
الرياضه والصحة
301104
المعلومات المرتبطة بالجوانب الرياضية وعالقتھا بالصحة من خالل بيان دور االنشطة الرياضية في الحد
من امراض العصر وتحسين الكفأة الجسمية التعرف على كيفية اداء االنشطة الرياضية على اسس علمية
لضبط الوزن والتخلص مكن السمنة والنحافة ،اللياقة البدنية ،طرق الوقاية وسالمة القوام ،طرق التخلص من
المممارسات والسلوكيات الخاطئة ،الرياضه والصحه والغذاء ،مواجھه مشكالت العصر الناجمة عن قلة
الحركه ،مثل) :السمنة ،الضغوط النفسية ،السكر ،خشونة المفاصل ،أالم الظھر.( ... ،
3
الزراعه في االردن
301105
البيئة الزراعية ،الموارد المائية ،الزراعه األسرية وزراعة الكفاف ،الزراعة والمنظومة االقتصادية
واالجتماعية في المجتمع الريفي ،الثروة النباتية والحيوانية في االردن ،زراعة الر ّ
ي وزراعة األمطار،
الزراعة الحديثة ،المشاريع الزراعية ،مراكز البحوث الزراعية ،مشاكل التصحر.
-

3
الصحه العامة واإلسعافات االولية
301107
الصحة العامة وكيفية المحافظة عليھا ،التربية الصحية وفلسفتھا وأھدافھا ،القوام والمشكالت القوامية،
التغذية السليمة وعناصر الغذاء،السلوكيات السلبية واإليجابية والمشكالت الصحية المتعلقة بالصحة
وممارسة األنشطة الرياضية ،تنمية عناصر اللياقة البدنية ) القوة – السرعة – التحمل الدوري التنفسي (
مفاھيم صحية عن بعض المشكالت الصحية )التدخين والمخدرات( .االسعافات االوليه وكيفيه تطبيقھا.
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3
مقدمه في تكنولوجيا المعلومات
301110
معرف ة ف ي مج ال تكنولوجي ا المعلوم ات؛ أجھ زة الكمبي وتر ،وانظم ة الع د ،تنس يقات البيان ات ،تمث ل بيان ات
االعداد الصحيحة ،أرقام النقطة العائمة ،وحدة المعالجة المركزية وال ذاكرة ،أجھ زة الم دخالت والمخرج ات،
واجھات ونواقل البيانات لوحدات االدخال واالخراج ،ملحقات الكمبيوتر  ،3 ،2 ،1وخرائط سير العمليات.
3
لغة برمجة )(1
301111
مقدمة إلى لغة بيسك ) ،(VBعناصر ) ،(VBادوات التحكم وخصائصھا ،أحداث الفأرة ،أحداث لوحة
المفاتيح ،القوائم ،صناديق الحوار ،العناصر الرئيسية لجمل  ،V.B.الدوال مسبقة التعريف ،أنواع البيانات،
العمليات الحسابية والمنطقية ،الرسم ،عبارات التحكم ،التكرار والدوران.
3
تصميم المنطق الرقمي
301120
تصميم المنطق الرقمي؛ النظم الرقمية واألرقام الثنائية ،الجب ر الب ولي والبواب ات المنطقي ة ،اختص ار وتبس يط
وظ ائف ال دوائر المنطقي ة ،دوائ ر المنط ق الجمعي ة ،دوائ ر المنط ق التسلس لية ،المنط ق التسلس لي المت زامن،
المسجالت والعدادات.
3
أخالقيات الحاسوب والقانون
301131
أخالقيات استخدام الحاسوب ،اعتبارات الخصوصية ،مقدمة في قضايا األخالقيات والقوانين التي تحكم
مبرمجي و مستخدمي الحاسوب ) ،( viruses، hacking،Privacyالحقوق والواجبات ،المسؤولية
القانونية في استخدام البرمجيات ،انتھاك خصوصيات الغير ،مقدمة في القوانين ذات العالقة بالحاسوب
والبرمجيات ،حرية المعلومات والخصوصية؛ )patent and trade ، remedies،copyright
.( …ect،computer crimes secret protection
3
تفاعل االنسان مع الحاسوب
301177
مدخل الى مجال التفاعل بين اإلنسان والحاسوب ،محددات العوامل البشرية؛ المؤسسات ،االنسان،
الحاسوب ،التفاعل ،مبادئ وانماط التفاعل القابلة لالستخدام ،تصميم التفاعل ،فھم المستخدمين ،نموذج
المستخدم في التصميم ،الجوانب الوجدانية ،الواجھات والتفاعالت ،جمع البيانات ،تصميم وبناء النماذج
األولية ،وتقنيات التقييم ،تطبيقات الحاسوب االنسان-االله ،االله-االنسان.
301111
3
لغة برمجة )(2
301220
التعري ف بماھي ة البرمج ة الموجھ ة للكيان ات أوالعناص ر ) (Object-Oriented Programmingمفھ وم
المعطيات المجردة ،المصطلحات الرئيسية التالية:
virtual functions and ، multiple inheritances، inheritance،(Encapsulation
)polymorphism
تن اول االس تثناءات ،االتص ال ب ين العناص ر أوالكيان ات م ن خ الل تمريرالرس ائل ،معالج ة الملف ات وط رق
الوصول إلى البيانات )عشوائيا تتابعيا ً(.
301220
3
تركيب البيانات
301221
مفاھيم أساسية ،تحليل خوارزميات طرق تمثيل البيانات ،المؤشرات والسالسل الرمزية ،الطوابير،
المكدسات، circular-linked list structures، multi-linked structures،linear-linked lists ،

جامعة عجلون الوطنية – وصف المواد لتخصص علم الحاسوب 2011/2010

2

جامعة عجلون الوطنية

Ajloun National University

الھياكل الشجرية ،خوارزميات الفرز والبحث ،تنظيم الملفات )الملفات التتابعية ،الملفات المفھرسة التتابعية،
الملفات العشوائية(.
301120
3
معمارية الحاسوب
301233
مكونات الحاسوب وانواعه؛ وحدة المعالجة المركزية  ،CPUمجموعة التعليمات وص يغھا ،أس اليب العنون ة،
المكدس ات ،المقاطع ات ) ، ( interruptsحواس يب  RISCوال ـ  ، CISCتنظ يم ال ذاكرة ،ھرمي ة ال ذاكرة،
طريق ة رب ط ال ذاكرة بوح دة المعالج ة المركزي ة ،ال ذاكرة االرتباطي ة ) ، (Associative Memoryذاك رة
الكاش ) ، (Cache Memoryتنظيم االدخال واالخراج ).(i/o
جودة البرمجيات
301111
3
301288
ضمان الجوده ،جودة البرمجيات قياسات وتقييس جودة البرمجيات ،مقدمه في جودة البرمجيات ،مراقبة
الجودة ،إدارة مكونات الجودة ،اإلطار القياسي لجودة البرمجيات ،كيفية صيانة وإدارة ضمانات الجودة،
تحسين العملية البرمجية ،استخدام األدوات المتاحة مثل إثبات صحة البرنامج لتسھيل إنشاء
البرمجيات تحليالت المخاطرة و تخطيط المشاريع ،توجيه المشاريع،

305102
3
ھياكل متقطعة
301332
الجمل المنطقية والرمزية :تحديد الجملة ،أدوات الربط ،ج داول الص حة والخط ا ،التك افؤ ،ط رق الع د ،ط رق
البرھ ان :اإلس تنتاج المنطق ي واإلس نادي والرياض ي ،المجموع ات والعملي ات عليھ ا ،العالق ات ،المخطط ات
المتجھ ة ،ص فات العالق ات ،ال دوال :خواص ھا وم داھا ومجالھ ا ،المص فوفات :العملي ات الجبري ة ،عملي ات
الصف البسيط ،المحددات.
 301233و 301120
3
شبكات الحاسوب وتراسل البيانات
301332
تركيب أنظمة تراسل البيانات ،أنواعھا ،الشبكات الحاسوبية ) ،( LAN، MAN،WANخصائص كل
منھا ،أنوع اإلشارات ،طرق التشفير وفك التشفير،OSI reference model ، Multiplexing ،
اكتشاف وتصحيح األخطاء ،وسائط نقل البيانات وأنواعھا ،تبولوجيا الشبكات ،انواع التجھيزات المستخدمة
في الشبكات ،أنواع البروتوكوالت و طبقاتھا ).( …، FTP، UDP، PPP، SMTP،TCP/IP
301391
3
الذكاء االصطناعي
301335
مقدمة في مفاھيم الذكاء االصطناعي ،الوكيل الذكي ،تمثيل البيانات ،طرق البحث وحل المشكالت )البحث
المطلع ،البحث االعمى ( ،المنطق الرمزي والمعرفة المركبة ،اسنخدام لغات الذكاء االصطناعي مثل
برولوغ ولغة لسب لبناء نضم المعرفة ،مقدمة الى موضوعات أخرى مثل )الشبكات العصبونية،
الخوارزميات الجينية ،التخطيط ،التعلم و االستدالل ،المنطق المضبب (.
301233
3
نظم التشغيل
301337
تعريف نظام التشغيل ،تاريخ تطور نظم التشغيل وتقيمھا ،أنواع نظم التشغيل ،ھيكلية ووظائف نظم التشغيل،
جدولة المعالج ،مقاييس الجدولة ،إدارة الفعاليات وجدولتھا ،إدارة الذاكرة الرئيسية واالفتراضية ،التزامن،
مسالة المقطع الحرج ،جدولة المعالجات متعددة األغراض ،الحماية ،حاالت التوقف التام )،(Deadlocks
إدارة وحدات الدخل والخرج والتخزين ،إدارة الملفات.
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301220
3
لغة برمجة مختاره
301339
مقدمة الى بيئة ال ؛ ، NETمفاھيم برمجة ال  ،C#المتغيرات ،مفاھيم الذاكرة ،جمل التحكم ،المصفوفات،
االقترانات ،تصميم نماذج و تطبيقات الـ ) windowsمربع النص ،نماذج االختيار ،القائمة المنسدلة(...
301293
3
نظرية االحتسابات
301340
اللغات وطرق تمثيلھا ،قواعد اللغات ،االوتوماتا المنتھية )االوتومات المنتھية المحددة ،االوتومات المنتھية
،Context Free Language
غير المحددة( ،اللغات العادية ،التعابير العادية ،اللغات التامة:
 ، DFA، NFA،Pushdown Automataالقواعد التامة ،Context Free Grammar ،آلة تورينغ
.Turing Machine
302222
3
التجارة االلكترونية
301344
مقدم ة للمف اھيم األساس ية للتج ارة اإللكتروني ة ،وظائفھ ا ،أھ دافھا ،البني ة األساس ية للتج ارة اإللكتروني ة،
استراتيجيات التجارة اإللكترونية ،برمجي ات التج ارة اإللكتروني ة  ،بح ث الس وق والدعاي ة التس ويقية  ،البي ع
والش راء اآلل ي ،دع م تطبيق ات التج ارة االلكتروني ة.آلي ة عم ل الص راف اآلل ي.خوارزمي ة عم ل الم زاد
االلكتروني.
 301220و 305220
3
الرسم بالحاسوب
301346
مقدمة عن الرسم باستخدام الحاسوب وتطبيقاتھا ،المعدات والبرمجيات ،مقدمة عن وحدات الرسم المختلفة،
رسم النقط والخطوط واألشكال ،تصغير وتكبير وإزاحة وتدوير وتحريك األشكال ،االنعكاسClipping ،
 ،& Windowingاألشكال ثالثية البعد ،الخطوط والسطوح غير المرئية وتظليلھا ،استخدام برمجيات
الرسم الجاھزة.
301220
3
لغة برمجة )(3
301347
مقدمه عن لغات البرمجة ،خطوات حل المشكلة ،مقدمة عن  ،Javaاساسيات البرمجة في لغة  ،javaانواع
المتغيرات ،العمليات الحسابية والمنطقية ،جمل التحكم والدوران ،االقترانات والتعامل معھا ،المصفوفات:
تعريفھا التعامل معھا ،تصميم الواجھات الرسومية ،الكائنات ،التوارث ،تعدد االشكال ،معالجة االستثناءات.
301333
3
ادارة المشاريع البرمجية
301348
نم اذج البرمجي ات وادراتھ ا ،عملي ه ال تحكم وإدارة أنظم ة البرمجي ات المتط ورة؛ إدارة نم اذج البرمجي ات،
العالق ة ب ين إدارة المش اريع البرمجي ة ،عملي ة تط وير البرمجي ات  ،وأنش طة إدارة نم اذج البرمجي ات ،تف رع
النماذج ،إدارة تسليم النماذج ،أدوار إدارة نماذج البرمجيات ،األدوات المس اعدة ف ي إدارة نم اذج البرمجي ات،
وتطبيقات إلدارة المشاريع.
 301221و 301293
3
الخوارزميات
301391
تحليل تعقيد الخوارزمية ،طرق تصميم وتحليل الخوارزميات مثل )Greedy ،Divide and Conquer
 ، Network and Graphs)،Trees،Methodدراسة أنواع مختلفة من الخوارزميات ،تدوين ،Big O
كفاءة الخوارزمية ،خوارزميات البحث ،خوارزميات الفرز ،وحساب تعقيد كل منھا.

جامعة عجلون الوطنية – وصف المواد لتخصص علم الحاسوب 2011/2010

4

جامعة عجلون الوطنية

Ajloun National University

301220
3
معالجة الصور
301414
المب ادئ األساس ية لرس ومات الحاس وب ) (computer graphicsثنائي ة األبع اد  ، D2و أن واع الص ور و
خصائصھا من حيث الجودة و االستخدام وتحقيق التوازن داخ ل التص ميم ض من قواع د التص ميم الجرافيك ي،
دراسة جانب من برامج تحرير ومعالجة الصور رقميا ،ومنھا برنامج  ، Photoshopوتطبيقات عملية.
302240
3
بناء النظم بلغة الجيل الرابع
301415
مقدمة في الـ  ،SQLجملة الـ  ،selectاقترانات أحادية الصف ،اقترانات المجموعات ،عرض البيانات
الموجودة في أكثر من جدول ،االستعالمات المتداخلة ،انشاء الجداول ،الشروط ،المفاھيم االساسية لـ
 ، PL/SQLالنماذج ،التقارير.
301340
3
بناء المترجمات
301444
م دخل إل ى بن اء المترجم ات ،بني ة المت رجم ،المص طلحات ،بيئ ة المت رجم ،مراح ل المت رجم ،التحلي ل اللفظ ي
)محلل المفردات( ،التحليل النحوي  ،1التحليل النحوي  ،2مرحلة توليد الكود الوسطي ،مرحلة تحس ين الك ود
الوسطى واستخدام الذاكرة.
موافقة القسم
3
موضوع خاص بالحاسوب
301490
مواضيع يتم اختيارھا من قبل القسم وفقا لمصلحة الطلبة والتي تغطي مواضيع مختلفة في مجاالت تكنولوجي ا
المعلومات المتقدمة ،و من الموضوعات المقترحة  :لغات برمجة متقدمة ليست مغطاة في خط ة التخص ص ،
الش بكات المتقدم ة ،قواع د البيان ات المتقدم ة ،ادارة نظ م المعلوم ات ،مواض يع متقدم ة ف ي االنترن ت ،ح االت
دراسية في مجاالت مختلفة مثل android- ،WirelessNetworks،VB.NET، PHP،ASP.NET
اجتياز  90ساعه

تدريب ميداني)علم الحاسوب(
3
301495
يقوم الطالب بالتدرب في إحدى المؤسسات الحكومي ة أو الخاص ة وي تم ذل ك تح ت إش راف المرش د األك اديمي
ال ذي يتوج ب علي ه القي ام بزي ارات ميداني ة للطال ب ،حي ث يطب ق الطال ب عملي ا م ا تعلم ه خ الل دراس ة ف ي
الجامع ة ،تق وم المؤسس ة الت ي يت درب فيھ ا الطال ب بتعبئ ة تقري ر مع د مس بقا ً م ن قب ل القس م لتقي يم الطال ب
المتدرب ،وتھدف المادة أيضا ً إلى تعليم الطلبة كيفية مواجھة المشاكل وحلھا في حياتھم العملية.
اجتياز 90ساعة
3
مشروع التخرج)علم الحاسوب(
301499
يعط ي الطلب ة امكاني ة اظھ ار ق دراتھم التعليمي ة و الفكري ة والفني ة و االبداعي ة م ن خ الل تط وير أو عم ل
مشروع في احدى مجاالت تكنولوجيا المعلومات ،يقوم الطالب باكمال مشاريعھم في مجاالت دراسية مركزة
تح ت توجي ه وإش راف أعض اء الھيئ ة الت دريس ،تظھ ر ھ ذه المش اريع ق درة الط الب عل ى :تطبي ق ،تحلي ل ،
تجميع  ،تقييم المعلومات وربط المعرفة بالفھم.
3
مبادئ الرياضيات
305101
مقدمه عن المجموعات ،العمليات الرئيسية على المجموعات ،الفترات ،االقترانات بانواعھا ،العمليات
الرئيسية على االقترانات كثيرات الحدود ،المعادالت والمتباينات ،انظمة المعادالت بمتغيرين وبثالث
متغيرات ،المتتاليات الحسابية والھندسية ،المصفوفات والمحددات ،خواص المصفوفات ،العمليات على
المصفوفات ،معكوس المصفوفة ،منقول المصفوفة  ،عمليات الصف البسيط.
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305101
3
تفاضل وتكامل )(1
305102
االقتران ات ،النھاي ات واالتص ال ،المش تقات ،تطبيق ات عل ى المش تقات ،مبرھن ة القيم ة المتوس طة ،التكام ل
المحدود ،المبرھنة االساسية في التفاضل والتكامل ،التكام ل غي ر المح دود ،تطبيق ات عل ى التكام ل المح دود،
المساحات ،حجوم االجسام الدورانية ،الحجوم باستخدام الصفائح االسطوانية.
3
االحصاء واالحتماالت )(1
305121
اإلحصاء الوصفي واالرتباط واالنحدار ) معامل ارتباط بيرسون ،معامل ارتباط سبيرمان ،معادلة االنحدار،
واالرقام القياسية ،والسالسل الزمنية ،الوسط ،الوسيط ،المنوال ،االنحراف المعياري .االحصاء الوصفي؛
مبادئ االحتماالت ،المتغيرات العشوائية ،حساب دالة الكثافة االحتمالية والتجميعية ،حساب التوقع والتباين،
مقدمة في نظرية العينات؛ حساب االرتباط االنحدار البسيط والمتعدد بواسطة المصفوفات ،السالسل الزمنية.
305102
3
جبر خطي)(1
305220
العمليات الثنائي ة والحقول،المص فوفات ،العملي ات الجبري ة للمص فوفات ،نظي ر المص فوفة ،أنظم ة المع ادالت
الخطية ،طرق الحذف الجاوسية ،المحددات وخواصھا ،قاعدة كريمر ،المتجھ ات ،فض اء المتجھ ات ،الفض اء
الجزئ ي ،االس تقالل الخط ي ،القواع د واألبع اد ،الق يم والمتجھ ات الذاتي ة ،كثي رة الح دود الممي زة ،المس ألة
األقطارية ،مبرھنة كايلي -ھاملتون.
305220
3
جبر خطي)(2
305221
فضاءات المتجھات ،الجزئية ،خارج القسمة ،الثانوية ،الضرب الداخلي ،االستقالل الخطي واألساسات،
األساسات المتعامدة المعيرة ،التحويالت الخطية ،القيم الذاتية والمتجھات الذاتية والمحددات للتحويالت
الخطية ،التمثيل المصفوفي ،تغيير األساس والتشابه ،الفضاءات الجزئية الالمتغيرة ،الصيغ القانونية
للتحويالت)الخطية ،القطرية ،المثلثية ،المتالشية( أصيغة جوردان ،المصفوفات المراقبة ،المبدوالت ،دالية
األثر وتمھيدية جاكوبسون ،التحويالت المعتدلة ونظرية الطيف.
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