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 توصيف المقررات الدراسية:الوصف العام
اسم المقرر
رمز المقرر
 ITE101مهارات حاسوب ويعتبر هذا المقرر متطلبا سابقا لمقرر مهارات حاسوب ()2
()1
,وتكمن أهدافه في معرفة المفاهيم االساسية في تكنولوجيا
المعلومات كأنظمة الحاسب ,وحدات المعالجة  ,الذواكر ,أنواع
البرامج ,تعدد الوسائط ,الصحة والبيئة  ,أخالقيات الحاسوب
....الخ يغطي هذا المقرر مكونات الحاسوب ونظم التشغيل
,التعامل مع سطح المكتب ,البرمجيات المكتبية االساسية
,االنترنت والبريد االلكتروني .
بعد دراسة المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادرا على
معرفة أغلب المكونات المادية للحاسب ,ادارة الحاسب ,معرفة
البرامج الملحقة بالحاسب ,االلمام بطريقة التواصل مع العالم
الخارجي من خالل الشبكة العنكبوتية واالحاطة بالمخاطر
المحيطة بالحاسب وطريقة حماية البيانات.
 ITE102مهارات حاسوب يعتبر هذا المقرر متطلبا سابقا لمقرر التصميم بمساعدة
الحاسوب وتكمن أهدافه في معرفة مفاهيم الخوارزميات وحل
()2
المشاكل ,تطوير مهارات الطالب في التعامل مع الصيغ
الرياضية والمنطقية للجداول االلكترونية المتقدمة ,تصميم
قواعد البيانات وصفحات الوب ,يغطي هذا المقرر مبادئ
البرمجة المرئية ,استخدام الحزم البرمجية ,تطبيقات برمجية.
بعد دراسة المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادرا على
االحاطة بمهارات متقدمة في الحزم البرمجية وتطبيقاتها .
 ITE203تصميم بمساعدة يعتبر مقرر مهارات حاسوب ( )2متطلبا سابق له ,وتكمن
الحاسوب
أهدافه في المفاهيم التي تتيح للطالب معرفة النمذجة الهندسية
في نظام التصميم بالحاسوب ,تكوين النموذج عن طريق رسمه
باستخدام أدوات رسم معينة وعرضه على الشاشة ,ويكون هذا
عن طريق ثالث مجاميع من األوامر .يغطي هذا المقرر
برمجيات الصور ,وبرمجيات الرسم ,برمجيات تصميم
صفحات الموطن.
بعد دراسة المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادرا على
انشاء تصميمه ورسومه بمعونة الحاسب بدقة عالية .
ويعتبر هذا المقرر متطلبا سابق لمقرر البرمجة ( )2ويهدف
 ITE104البرمجة 1
لبناء الطالب نحو طريق البرمجيات والخوارزميات فهي تعتبر
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القاعدة االولى للطالب حيث سيتعرف فيها على طرق البرمجة
المتبعة وتقنياتها  .يغطي هذا المقرر تعريف الخوارزمية ,
التعليمات األساسية في الخوارزمية (Assign ,Write, Read
)If,While ,االنماط االساسية للبيانات(,Integer Boolean,
(Float,Char
تعليمات االدخال واالخراج  ,تعليمات الشرط والتكرار ,
االنماط المرقمة (المصفوفات  , )Arraysالبرامج الفرعية
(.)Function
بعد دراسة المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قد أدرك أصول
البرمجة األساسية واالجرائية وغرضية التوجه  ,والتي
ستساعده على حل المسائل البرمجية األخرى كالبرمجة , /2/
برمجية غرضية التوجه  ,لغات البرمجة  ,الخوارزميات وبنى
المعطيات  , /1/وغيرها من المواد التخصصية .
ويعتبر مقرر البرمجة ( )1متطلبا سابقا له  ,تعد هذه المادة
البرمجة 2
تكملة للبرمجة ( )1بلغة " ,"C++سيعد فيها الطالب لكسب
التقنيات المتقدمة في البرمجة كالتحكم بالخرج والسجالت
وطرق تطبيقها وغيرها  ...يغطي هذا المقرر استخدام األنماط
البسيطة لبناء األنماط المركبة (السجالت  ,المؤشرات ),
الملفات ,وحدات البرمجة (استخدام وبناء وحدات البرمجة ,
توطئة للبرمجة غرضية التوجه ).
بعد دراسة المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قد اكتسب كما
عادال من مفاهيم البرمجة والتي تخوله لبناء وتطوير البرامج
متوسطة التعقيد .
برمجة غرضية يعتبر مقرر البرمجة()2متطلبا ً سابقا ً له .تتناول هذه المادة كافة
التوجه
مبادئ المنهجية غرضية التوجه في البرمجة ,من وراثة وكبسلة
وتعددية أشكال ,...مع لمحة جزئية عن تحليل وتصميم النظم
,وهي غير مرتبطة بلغة برمجة محددة .
يغطي هذا المقرر مدخل ,مفاهيم البرمجة غرضية التوجه
,الوراثة  ,تعددية األشكال  ,القوالب  ,انجاز مسألة مع تطبيقها
.
بعد دراسة المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قدأدرك أصول
البرمجة غرضية التوجه وقد كون أساسا لمادة هندسة
البرمجيات.
خوارزميات وبنى ويعتبر متطلبا سابقا لمادة خوارزميات وبنى المعطيات . 2
المعطيات 1
تتناول هذه المادة عرض المبادئ األساسية في التعبير عن
الخوارزميات مع العديد من األمثلة .يغطي هذا المقرر مفاهيم
أولية في الخوارزميات  ,مقارنة تعقيد الخوارزميات التراجعية
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 ,تحويل الخوارزميات العودية الى خوارزميات تكرارية ,
خوارزميات الفرز  ,مفاهيم أولية في بنى المعطيات  ,مفهوم
نمط لمعطيات المجرد وبنى المعطيات الخطية (السالسل ) بعد
دراسة المقرر ينبغي على الطالب ان يقوم بدراسة تصميم
وتحليل وتقديم الخوارزميات الالزمة في مجال االختصاص .
قواعد ويقدم المفاهيم الضرورية لتصميم واستخدام وتنفيذ نظم
نظم
وتطبيقات قواعد البيانات  .تركز هذه المادة على أصول نمذجة
المعطيات
وتصميم قواعد البيانات واللغات والتسهيالت التي توفرها نظم
ادارة قواعد البيانات وتقنيات تنفيذ النظم  .يغطي هذا المقرر
مقدمة لقواعد البيانات  ,نموذج كيان-عالقة ,ERالنموذج
العالقاتي (الجبر العالقاتي) ,لغة االستفسارة , SQLشروط
التكامل(شروط المجال  ,التكامل المرجعي  ,االرتباط التابعي
 )...تصميم قاعدة بيانات عالقاتية  ,التخزين وبنى الملفات
وضبط الولوج المتزامن.
بعد دراسة المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادرا على
تصميم واستخدام وتنفيذ نظم وتطبيقات قواعد البيانات .
خوارزميات وبنى وبعد تتمة الخوارزميات وبنى المعطيات  , 1حيث تتناول
المعطيات 2
المفاهيم المتقدمة في التعبير عن الخوارزميات وهي جداول
التعمية  ,خوارزميات البحث  ,األشجار :االشجار الثنائية ,
االشجار المعممة  ,اشجار البحث  ,أشجار باير ,األشجار
المتوازنة ,أشجار ال , ,AVLالمخططات  :المخططات
الموجهة  ,المخططات غير الموجهة ,بنى تخزين المعطيات ,
البنى األولية للفهارس  ,بنى متعددة المستويات والمفاهيم
األساسية لبنى المعطيات .
بعد دراسة المقرر ينبغي على الطالب أن يقوم بدراسة تصميم
وتحليل وتقديم الخوارزميات المعقدة الالزمة في مجال
االختصاص .
مفاهيم االنترنت ويعتبر مقرر البرمجة غرضية التوجه متطلبا سابقا له ,
ويتناول مواضيع متوسطة الى متقدمة في تقانة االنترنت
وبرمجة الوب
واالنترانت  ,البروتوكوالت  ,مزود خدمة االنترنت  ,خدمات
االنترنت  ,مخدمات الوب ,أدوات االنترنت والوب  .بعد
دراسة المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قد اكتسب كما عادال
من مفاهيم االنترنت وبرمجة الوب والتي تخوله لبناء وتطوير
البرامج متوسطة التعقيد
تتحدث المادة بشكل عام عن اللغات الصورية والتي تشمل
اللغات الصورية
جميع اللغات التي نتعامل معها  ,سواء اللغات الطبيعية أو لغات
البرمجة التي نقوم باستخدامها لبناء البرامج  ,ولكن المادة تعالج
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مفاهيم هذه اللغات والنماذج التي توصفها (األتومات ) بشيء
من التبسيط وذلك ألنها تعتبر مقدمة لمواد أخرى أعقد وأهم
مثل المترجمات في السنين العليا .يتضمن هذا المقرر ثالث
ساعات نظرية ويعتبر مقرر احتماالت واحصاء متطلبا سابقا له
 ,ويتناول مواضيع أساسية في األبجدية واللغات  ,نموذج
األتومات المنتهي  ,األتومات المنتهي الحتمي  ,األتومات
المنتهي غير الحتمي  ,األتومات المنتهي غير الحتمي ذي
االنتقاالت  ,التعابير المنتظمة ,خواص اللغات المنتظمة,
القواعد خارج السياق  ,األتومات ذات المكدس  ,آالت
توينغوبنية تشومسكي الهرمية .
يعد هذا المقرر أداة عون في المبادئ األساسية لرسومات
الرسومات
الحاسوب  ,وهو يتبع مقاربة غرضية لبحث المفاهيم الهامة
الحاسوبية
لعملية تخليق الصورة الحاسوبية والرياضيات التي تقوم عليها
وجوانبها الخوارزمية  .وهو يضم العديد من المسائل للمساعدة
في تعزيز فهم هذا الحقل وايضاح أساليب حل المسائل بفعالية ,
ويتناول مواضيع أساسية في البيانات  ,تعريف باألدوات
المستخدمة في البيانات  ,البيانات ثنائية األبعاد  ,البيانات ثالثية
األبعاد والرسم بمساعدة الحاسوب .
االتصاالت الرقمية يعد هذا المقرر دراسة لنظم االتصاالت مع التركيز على
خواص نسبة الضوضاء الى االشارة وخواص طرق التضمين
والترميز المختلفة  .هذا المقرر يعطي للطالب مقدمة لنظم
االتصاالت الرقمية وكذلك دراسة أدائها في وجود الشوشرة
الكهربائية  ,كما يعطي مقدمة لطرق التعديل (التضمين )
الرقمية وطرق فكها وكذلك مقدمة لرموز الخط المستخدمة
والترميز لكشف األخطاء والترميز لتصحيح األخطاء  .ويتناول
مواضيع التعديل النبضي ونمذجة االشارة  ,تعديل مطال
النبضة ,تعديل عرض النبضة  ,وتعديل موقع النبضة  ,التكميم
والتشفير التعدياللنبضي المشفر  ,تعديل دلتا  ,التعديل
الرقمي PSK, FSK,ASKوارسال االشارات الرقمية  ,ارسال
االشارات باستخدام التجميع المتعدد للرسائل  ,مبادئ
االتصاالت باألقمار الصناعية  ,مبادئ االتصاالت الخليوية
والكود ذو المناعة ضد األخطاء .
يدرس هذا المقرر المعاني والمفاهيم والطرائق التي تجعل
الذكاء الصنعي
اآلالت ذكية  ,حيث يهتم بدراسة السلوك (الذكي ) لإلنسان
(المحاكمة أو األعمال التي نصفها بالذكية ) بغية نمذجة هذا
السلوك أو محاكاته آليا يقترب هذا المفهوم الى حد ما من علم
الفيزياء الذي يبحث عن نماذج رياضية للظواهر الطبيعية ومن
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ثم يقوم بإثبات صحة هذه النماذج  .يرتبط هذا المقرر بعدة
علوم كعلم االدراك وعلم المنطق وعلم الجهاز العصبي وعلم
المعلوماتية وغيرها من العلوم  .يتضمن هذا المقرر لمحة
تاريخية  ,خوارزميات البحث  ,تمثيل المعرفة والمحاكمة ,
الخوارزميات الوراثية وتعلم االلة والشبكات العصبونية .
تعنى هذه المادة بفهم اآللية التي يعمل بها نظام التشغيل بهدف
استغالل كافة الموارد كتابة البرامج  .كما تكمن اهمية هذا
المقرر بفهم كيفية عمل الحاسب  .يتضمن هذا المقرر تاريخ
الحاسوب وأنظمة التشغيل ,أنواع أنظمة التشغيل وميزات كل
منها  ,استدعاءات النظام ,اآللة االفتراضية  ,تصميم النظام
,مفهوم العملية  ,المسالك الخاصة باللب وتلك الخاصة
بالمستخدم والدخل /الخرج
تعتبر هندسة البرمجيات احدى اهم المواد واالساسيات للعمل
البرمجي ويجب ان نفرق بين العمل بالبرمجة والتي تعتبر الى
حد ما حرفة وبين العمل بالهندسة وآلية ادارة المشروع برمجي
وتصميمه  .تهدف المادة الى معرفة ما هي الخطوات التي يجب
أن نقوم بها عند القيام بأي مشروع برمجي من تحليل وتصميم
..الخ هذه المراحل ال تطلب أي عمل برمجي وانما عمل
تصميمي ويتضمن هذا المقرر ساعتان نظري وساعتان عملي
ويتناول المقرر المواضيع التالية :
 دورة حياة المنتج البرمجي ونماذجها المختلفة مبادئ ومفاهيم التحليل نمذجة التحليل مبادئ ومفاهيم التصميم طرق التصميمكيفية بناء المترجم مراحله الثالثة :تحليل مفرداته ,تحليل
قواعده بناء شجرة التنفيذ ويتناول المقرر المواضيع التالية :
معرفة كاملة على التحليل اللغوي وقواعد االعرابوتكوين الكود المتوسط .
مقدمة عامة .التحليل المفرداتيالتحليل البنيويالتحليل الداللي التوليد الوسيطي للترميزتوليد الترميزكيفية تعامل أنظمة التشغيل مع الملفات وآليات الحماية ويتضمن
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المقرر مايلي:
أنظمة الملفاتتجهيزات الدخل /الخرج وواجهاتهاآلية االستثناءاتالحماية واألمندراسات حالة :لينوكس – يونيكس –Windowsالتعليم يتعرف الطالب على مكونات التعليم االلكتروني وأنظمة التقييم
نظم
والتصحيح الذاتي ويحتوي المقرر على مايلي :
االلكتروني
أنظمة االدارة المتكاملةأنظمة التقييممواضيع ادارة الفترات المتزامنةمواضيع ادارة الفترات غير المتزامنةحقوق الدخول وأدوات السماحأنظمة التصحيح الذاتيةهندسة البرمجيات يتعرف الطالب الى مفهوم غرضية التوجه وأساسيات
النمذجةمما يسمح له بإدارة مشاريع غرضية التوجهUM
2
باستخدام
ويحتوي المقرر على :
مقدمة الى المفاهيم غرضية التوجهعملية تطور مفهم غرضية التوجهالتحليل غرضي التوجهالتصميم غرضي التوجهأساسيات الــUMLاالختيار والصيانة غرضية التوجهادارة مشاريع البرمجة غرضية التوجهطرق التوصيف الرسميةأدوات طريقةCASEقواعد يتعرف الطالب الى كيفية ادارة المناقالت وآليات تشذيب
برمجة
االستفسارات ويمكن للطالب بعدها أن يتعرف على قواعد
المعطيات
المعطيات الموزعة وقواعد المعطيات الموجهة ويحتوي المقرر
على النقاط التالية :
ادارة المناقالت  :تعريف المناقالت ,خواصها وأنواعها ,ضبطالوصول المتزامن (بروتوكوالت األقفال واألختام الزمنية )
معالجة االستفسارات وتشذبيها  :تقدير الكلفة قياس الكلفة,تقييم التعابير  ,تشذيب االستفسارات بهدف تخفيض الكلفة .
قواعد المعطيات الموزعة  :العوامل المؤثرة في تعقيد قواعدالمعطيات الموزعة ,تصميمها  ,معالجة االستفسارات وتشذيبها
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 ,ضبط استعادة المعلومات وضبط الوصول المتزامن لها .
قواعد المعطيات غرضية التوجه :تطبيقات قواعد المعطياتالحديثة والحاجة الى التوجه نحو مفهوم "الغرض" ,نموذج
البيانات غرضية التوجه ,لغات البرمجة القائمة حاليا غرضية
التوجهODL ,OML
قواعد المعطيات الغرضية العالقاتية  :المبدأ ,العالقاتالمتداخلة,األنماط المركبة ولغةSQL-3
الوسائط يتعرف الطالب على األنظمة المحيطية المتصلة بالحاسوب
نظم
وادارة الموارد في الزمن الحقيقي ويحتوي المقرر على مايلي
المتعددة
سمات الوسائط المتعددة.الوسط وخواصه الرئيسية ,مميزات تيارات المعطيات التقليدية المفاهيم األساسية للصوتالمفاهيم األساسية لمعالجة الصورةمفاهيم التلفزيون والصور المتحركةفضاء التخزين ومتطلبات الترميزتقانات أساسية :أقراص الفيديو واألقراص المضغوطة .ادارة الموارد في الزمن الحقيقياألنظمة الفرعية للتطبيقات والنقلمفاهيم النصوص والوسائط الفائقة .بنيان الحواسيب يتعرف الطالب على كيفية العمليات الحسابية في الحاسب
وكيفية تنظيم الذاكرة وادارتها ويحتوي المقرر على مايلي :
المتقدمة
وحدة المعالجة المركزيةالمعالجة التدفقية والشعاعيةالعمليات الحسابية في الحاسبتنظيم الدخل والخرجتنظيم الذاكرةتعدد المعالجاتالشبكات الحاسوبية يتعرف الطالب على أنواع متقدمة من الشبكات وآليات ادارة
االزدحام في الشبكات الجزئية االفتراضية ويحتوي المقرر على
2
:
-ISDNشبكة االتصاالت الرقمية المتكاملة
-Frame Relayالتبديل باإلطارات
-ATMشبكة النقل غير المتزامن
SONETDSL –,ADSL
أنظمة اخرىللتحكم باالزدحام-المبادئ العامة

جامعـة الجزيـرة الخاصـة
كليـة الهندســـــة
قسم الهندسـة المعلوماتية

Al-JazeeraUniversity
Faculty of Engineering
Department of Informatics

General Principles of Congestion Control
سياسات الوقاية من االزدحامخوارزمية الدلو المثقوبThe Leaky Bucket Algorithm
خوارزمية دلو العالمThe Token Bucket Algorithm
التحكم (ادارة )باالزدحام في الشبكات الجزئية االفتراضيةCongestion Control in Virtual
ITE433

ITE420
ITE527

 DHTMLيتعرف الطالب على برمجة الوب انطالقا من
تطبيقات الوب-
وصوال الى برمجة صفحات تفاعلية وربطها معJava Script
قواعد المعطيات ويحتوي المقرر على :
مدخل الى حواسيب زبون /مخدمفوائد وحدود برمجةWEBمفاهيم األساسية والمتطورة فيJava AppletJava ScriptلغةDHTMLأساسيات برمجة جهة مخدم WEBفيPHPتقنيات - Java Servletصفحات مخدم فعالة ASP, JSPفوائد وحدود برمجة مخدم WEBمدخل الى قواعد المعطياتنماذج قواعد المعطيات تصميم وتنفيذ قواعد معطياتمعالجة قواعد المعطيات متعددة المستخدمينتطبيقاتمشاريع بحث مطروحة من القسم
مشروع 1
نظم يتعرف الطالب على تقنيات أمن المعلومات والتعامل مع
أمن
المفاتيح العامة والخاصة وآليات الحماية على كافة المستويات
المعلومات
ويحتوي المقرر على :
المهددات االمنيةاالجراءات المعاكسة لالختراقتقنيات األمن القياسيةالمفتاح العمومي والخاصالتوقيع االلكترونيأمن االنترنت-أمن قواعد المعطيات
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فيروسات الحواسيبحماية البرمجياتيتعرف الطالب على أدوات النمذجة ولغات المحاكاة انطالقا من
تحليل المعطيات وصوال الى التحقق والتثبت الرياضي من
صحة مخرجات ويحتوي المقرر على :
مقدمة عن المحاكاةأمثلة في المحاكاةمبادئ عامةلغات البرمجة في المحاكاةمحاكاة األنظمة التصنيعيةالنماذج الرياضية واالحصائية في المحاكاةتحليل معطيات المحاكاةالتحقق والتثبت الرياضي من صحة المحاكاةتحليل مخرجات المحاكاةمقارنة بين األدوات واألنظمة في المحاكاةيتعرف االلب على تطور البرمجيات الموزعة واجراءات
التخاطب ويحتوي المقرر على مايلي :
تطوير البرمجيات الموزعة والمتسايرةنظرية التسايرالنياسب ,threadsواجراءات التخاطب ,والمقابسsocketsاالستدعاء البعيدتقانات البرمجيات الوسطيةmiddlewareيتعرف الطالب على تقييم البرامج التفرعية من خالل مشاركة
البيانات تحليل االرتباطات ويطلع أيضا على تحويل
الخوارزميات العددية الى خوارزميات تفرعية ويحتوي المقرر
على مايلي :
أجهزة الحاسوب التفرعية :أنواعها ,الميزات الهيكلية ,امكانيةزيادة سرعة المعالجة .
تقييم البرامج التفرعية :زمن التنفيذ التفرعي وزمن التعقيد .البرمجة بذاكرة مشتركةSharedتخصيص التفرعم 16شاركة البياناتبناء اللغة للتفرعيةتحليل االرتباطات
أمثلة برمجية  UNIX:وجافا متعددةالمسالك-خوارزميات الفرز وخوارزميات عددية

جامعـة الجزيـرة الخاصـة
كليـة الهندســـــة
قسم الهندسـة المعلوماتية

ITE530

ITE532
ITE541

ITE434

ITE542

Al-JazeeraUniversity
Faculty of Engineering
Department of Informatics

المصفوفات واألشعة وعالقتها مع المعادالت الخطية تنفيذجداء مصفوفات
التنفيذ المباشر والعودينظم االتصاالت يتعرف الطالب على اساسيات نظم االتصاالت وآليات تحديد
القناة والتقسيم ويحتوي المقرر على مايلي ك
المتنقلة
متطلبات وسمات تطبيقات الخليويأساسيات في الشبكات الالسلكيةتحديد القناة والتقسيمMobile IPWWANsPANsVoIPWiMaxمشاريع بحث مطروحة من القسم
مشروع 2
الرؤية الحاسوبية يتعرف الطالب على تقنيات معالجة الصورة واألدوات التي
وتعرف األشكال
تقدمها الىMatlabلتمييز األجسام وعرض األشكال ويحتوي
المقرر على :
مقدمة في رؤية الحاسوبتشكيل الصورة وعرضهامقدمة الىMatlabتحديد وتقدير التدفق البصريتمييز األجسام وعرض األشكالمواضيع في بحوث الرؤية الحاسوبية وتعرف األشكالتطبيقات االنترنت يتعرف الطالب على مستويات متقدمة في برمجة الويب
واستخدام الجافا أبليت في تصميم صفحات الويب ويحتوي
المقرر على :
مفاهيم أساسية في االنترنتلغة HTMLلغة  HTMLالديناميكيةصفحات األنماط المسلسلة CSSلغة جافا سكريبتاستخدام جافا ابليت في تصميم صفحات الويبواجهة البوابة المشتركةلغة PERLActive Server Pagesالتعامل مع قواعد البياناتيتعرف الطالب على أمن المداوالت التجارية وبروتوكوالت
األعمال
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االتصاالت األمنية ويحتوي المقرر على :
االلكترونية
تقنيات التجارة االلكترونيةأمن المداوالت التجاريةالمصارف االلكترونيةبروتوكوالت االتصاالت االمنيةقضايا حقوقية واقتصاديةالشبكات يتعرف الطالب على نماذج ادارة الشبكة وبنى البروتوكول
ادارة
ويتطرق الى ادارة الشبكات باستخدام تقنيات الويب ويحتوي
الحاسوبية
المقرر على :
أهمية االدارة للشبكات الحاسوبية ومتطلباتهانماذج ادارة الشبكة Organization model :وInformation model
استخدام المعيار ASN1والمعيار BERلترميز وترجمةمعلومات االدارة وبنى الــMIBs
: SNMPV2الخصائص وبنى البروتوكول:-3SNMPVالبنى والخصائص
):)Remote MonitorRMON1,2نظم االدارة عن بعدادارة الشبكات واسعة النطاق (Management Broad)Band Network
تطبيقات ونظم ادارة الشبكات واألدوات الحديثة المتوفرةادارة الشبكات باستخدام تقنيات الويبWeb-based-management
نظم قواعد المعرفة يتعرف الطالب على نماذج تمثيل المعرفة والتعامل معها من
خالل طرائق المحاكمة ومعالجة المعارف ويحتوي المقرر على
مايلي:
مقدمة عن نظم قواعد المعرفةتمثيل المعرفةا لمحاكمة واالستداللالمعرفة والمحاكمةطرائق المحاكمةطرائق حل التضارب في اختيار القواعد المطبقةمعالجة المعارف غير المؤكدة–طريقة عامل الشك Uncertainty factor
–طريقة بايزBayes
اللغات يتعرف الطالب على طرائق معالجة الكالم وترميزه في المجال
معالجة
الزمني والمجال الترددي ومن ثم يتعرف على تحليل وتوليد
الطبيعية
اللغات الطبيعية ويحتوي المقرر على مايلي :
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توليد الكالم ونمذجتهمعالجة االشارة الرقمية :الرقمية ,الطيف والتحليل الطيفيترميز الكالم في المجال الزمنيترميز الكالم في المجال التردديتركيب الكالم حاسوبيا والتعرف على الكالمتحليل اللغاتتوليد اللغاتتطبيقات معالجة اللغات الطبيعيةيتعرف الطالب على مفهوم النظم الخبيرة وعالقتها في معالجة
 ITE437النظم الخبيرة
المعارف غير المؤكدة ويحتوي المقرر على مايلي :
مقدمة عامةالنظم الخبيرةمعالجة المعارف غير المؤكدةملحق :لغةVExpertأوNExpert ITE520نظم الزمن الحقيقي يتعرف الطالب على تقنيات الزمن الحقيقي واللغات الخاصة به
وأنظمة التشغيل التي تم تطويرها للتعامل بتقنيات الزمن
الحقيقي ويحتوي المقرر على :
أنواع نظم الزمن الحقيقيتقنيات الزمن الحقيقيتقنيات الجدولةلغات الزمن الحقيقينظم التشغيل للزمن الحقيقيدراسات حالةيتعرف الطالب على تمثيل المسائل باستخدام بيان الحاالت
 ITE538النظم الذكية
ودراسة استراتيجيات وتنظيم البحث وخوارزميات *. A
ويحتوي المقرر على مايلي:التقانات العامة لتمثيل المسائل:
صفوف المسائل المعالجة-تمثيل المسائل باستخدام بيان
الحاالت -تمثيل المسائل باستخدام بيان المسائل الجزئية –
اختبار تمثيل – استراتيجيات تنظيم البحث Heuristicجيد –
مفهوم التجريبية
البحث في بيان الحاالت :تمثيل المسائل باستعمال بيان
الحاالت,خورزميات* , Aالبحث في بيان الحاالت –
خوارزمية البحث في بيان المسائل الجزئية  :تمثيل المسائل
باستعمال بيان المسائل الجزئية*AO
خوارزمية البحث في بيان و/أو AND/ORخوارزمية*AO-سبر أشجار األلعاب  :األلعاب ذات العبين – البحث التجريبي
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عن أفضل ضربة للعب -التجريبية في شجر األلعاب-خوارزمية
مينيمكس – خوارزمية ألفا – بيتا –استراتيجية ألفا-بيتا– النقد
واالمكانات األخرى
يتعرف الطالب على اجراءات دعم القرار واليات بناء نظم
 ITE544نظم دعم القرار
القرار وربطها بالنظم الموزعة ويحتوي المقرر على مايلي:
دراسة نظم دعم القرارإجراءات دعم القرارتصميم وتطوير نظم دعم القراربنية نظم دعم القرارأمثلة على نظم موزعة
نظم يتعرف الطالب على مفاهيم نظم المعلومات ودورها في تخطيط
 ITE545هندسة
موارد المؤسسات ويحتوي المقرر على ما يلي :
المعلومات
نظم المعلومات ونظم المعلومات المؤتمتة حاسوبيا
 هندسة المتطلباتنظم متابعة العملاألنظمة المساعدة في تخطيط موارد المؤسساتدراسة حاالت عمليةيتعرف الطالب على مفاهيم ومبدأ وتطور الحاسبات وظهور
 ITE435الشبكات
مبدأ المحاسبات المتوازية واألنظمة العصبية الحيوية في
العصبونية
المعالجة المتوازية للمعلومات وحل المشاكل المعقدة في مجال
الذكاء الصنعي وتعتبر الشبكات العصبونية أداة فعالة لتكوين
النماذج الرياضية ويحتوي المقرر على مايلي :
النموذج البيولوجي (الشبكات العصبونية البيولوجية )مفاهيم أساسية للحوسبة العصبونيةالنماذج األساسية للعصبونات الصنعيةالقواعد األساسية لعصبون مفردمعالجة المعطياتشبكة الخرائطالذاكرة الالحقةشبكة التنظيم الذاتيالشبكات العودية وشبكة التغذية األمامية المؤقتةشبكات الفترات الزمنيةتطبيقات على الشبكات العصبونيةيتعرف الطالب على بنية الخوارزميات الوراثية ودورها في
 ITE546الخوارزميات
ايجاد حلول شبه أمثلية للمسائل الرياضية المعقدة من خالل
الوراثية
العمليات الوراثية المعروفة ويحتوي المقرر على ما يلي :
-مبادئ المنطق الترجيحي
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أسس الخوارزميات الوراثيةالتطبيقات الشهيرةظهرت كفرق علمي مستقل في سياق تطور واستخدام نماذج
وادوات وتقنيات رياضية تسمح هذه األدوات بنمذجة وتحليل
وحل المسائل التي تطرحها المنظومة المنطقية والفيزيائية
المعاصرة المعقدة والبحث عن حلولها ويحتوي المقرر على
مايلي :
مقدمات الى الشبكاتمسألة المساراتخوارزميات البحث عن المسار األمثليالجدولة الزمنيةمسألة التدفق االعظميتطبيقات تآلفية لنظرية القص األصغريخوارزميةPRIMALيتولد لدى الطالب القدرة على فهم األبحاث الكهربائية والقوانين
األساسية لتحليل الدارات –قانون أوم –كما يتولد لدى الطالب
فهم التيار المتناوب والقوانين الخاصة بالدارات المغناطيسية
نظام الوحدات وتعاريف أساسيةمكونات الدارة الكهربائية وأنواع الدارات الكهربائيةطرق حل دارات التيار المستمرالكهرطيسية والدارات المغناطيسيةدارات التيار المتناوب الجيبيطرق حل دارات التيار المتناوب الجيبيمعرفة الطالب وفهمه المدخل الى علم االلكترونيات ويتطلب
منه فهم بنية المادة وفهم المبادئ األساسية للمواد العازلة وأشباه
النواقل ويتضمن المنهاج مايلي :
الديود والترانزستورالمضخمات الترانزستوريةمضخم العمليات وتطبيقاتهمولدات االشارةاالستجابة العابرةمدخل لتحصيل االشارات التماثلية من والى الحاسوبيتولد لدى الطالب الفهم لنقطة العد والجبر البولوني والبوابات
المنطقية والمنطق التركيبي ومقدمة عن لغة التوصيف من أجل
أن يتولد لدى الطالب القدرة على التصميم الرقمي ويحتوي على
مايلي :
-البوابات المنطقية

جامعـة الجزيـرة الخاصـة
كليـة الهندســـــة
قسم الهندسـة المعلوماتية

ECE324

معالجة االشارة

 MTH102الرياضيات 2

SOC104

مبادئ علم النفس

Al-JazeeraUniversity
Faculty of Engineering
Department of Informatics

جداول الحقيقيةتبسيط واختصار التوابع المنطقيةالدارات المنطقية التركيبيةالدارات المنطقية التتابعيةاالجهزة المنطقية المبرمجةالذاكرةهذا المقرر ويتضمن مايلي :
أنماط االشارات ,الشكل الشعاعي لالشاراتالتوابع الخاصةاشارات القدرة والطاقةأنواع المنظومات :الثابتة والمتغيرة مع الزمن ,الصيغةالنموذجية لمعادالت المنظومة
تحليل وتحويل فوريية ,نظرية بارسيفالالكثافة الطيفية للطاقة ,نظريات تحويل فورييةتحويل البالس ,نظريات تحويل البالس ,تابع االنتقالمتغيرات الحالة ,معادالت الحالةالمنظومات المتقطعة مع الزمن ,التحويل من التشابهي الىالرقمي
تحويل  ,Zتحويل  Zالعكسي ,المعادالت الفرقيةهذا المقرر الى اكتساب الطالب القدرة على حل المسائل
الرياضية الخاصة بــ
االشتقاق والتفاضلالتكامل غير محددالتعامل المحددويتعامل مع كافة التطبيقات الهندسية للتكامل المحدد
المستقيمالمستويسطوح الدرجة الثانية الكرةالكرة مع المستقيم والمستوييتضمن هذا المقرر مايلي :
علم النفساالنفعالاالنحراف السيكوباتيالبارنواياالسلوكية-االرشاد النفسي والطب النفسي
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األنا األعلىاالستيطانالتعصبمقياس بينيه سيمون للذكاءسيكولوجيا الجشتالتالتقمص ENL101مهارات
لغة Tenes (present,past,future)-Question-quantity-
انكليزية 1
Articles-Verb patterns –Comparative And
Superlative Adjectives – for and since –Social
expression –Prices Shopping –Direction –How
do you feel –Short Answers
االزمنة (الحاضر – الماضي – المستقبل )بعض التعابير االجتماعيةوصف البلداناالفعال الشاذةالنفيتعابير الكميةأدوات التعريف والتنكيرصيغ الفعل2صيغ المقارنة والتفضيل
االسعار والتسوقصفات الشعوراالتجاهاتاالجوبة القصيرة
هذا المقرر عبارة عن ساعتين معتمدة (نظري) ويتضمن هذا
 MTH104التحليل 2
المقرر المواضيع التالية :
المعادالت التفاضلية ذوات المرتبة االولىالمعادالت التفاضلية ذات المراتب العاليةالتوابع العقدية التحليليةالتكامل العقدي MTH206احتماالت واحصاء يتعامل هذا المقرر مع كميات ضخمة من المعطيات من تعدد أو
قياس أو دراسة بعض الظواهر وذلك بهدف استخالصها بعض
صفات هذه الخواص أو استنتاج بعضها في البعض اآلخر او
اتخاذ قرار ما بشأنها ويتضمن المنهاج :
صيغة الغرانج في نظرية االستيفاء الداخليصيغة نيوتن االمامية-صيغة نيوتن الخلف
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طريقة تنصيف المجال وطريقة القواطع إليجاد الجذر التقريبيللمعادلةF(X)=Q
التقريبات المتتاليةجدول هورنرصيغة الفروق المقسومة في نظرية االستيفاء الداخلييهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب بأهم األدوات الرياضية
 MTH121رياضيات 1
المستخدمة في مجال العلوم الرياضية واالدارية مثل المحددات
والمصفوفات وحل جمل المعادالت الخطية وبعض المفاهيم
األساسية مثل الجذور والللوغاريتمات والقوى باإلضافة الى :
مفهوم المصفوقةالعملية الجبرية للمصفوفاتمفهوم المحدد للمصفوفات المحدداتمقلوب المصفوفةكثيرة حدود المصفوفة ,رتبة المصفوفةالمتسلسالت العدديةاالشتقاقالتفاضل وخواصه ARB101مهارات لغة عربية المحافظة على سالمة اللغة العربية وتمكين الطالب من حسن
النطق الللغوي تمكين الطالب من اجادة االنشاء والتعبير
وتجاوز العثرات اللغوية واالمالئية وتصحيح االخطاء الشائعة
في اللفظ اللغوي واستعماالته تحدثا وكتابة واستخدام المصادر
والمراجع العربية (القاموس اللغوي –مراجع التعريب اللفظي )
ويتضمن المقرر مايلي :
االعراب والبناء –االلقاءعالمات االعراب األصيلة والفرعيةالتدريب على االلقاءالمبتدأ والخبراألحرف المشبهةاألفعال الناقصةمن فنون االلقاءالعدد والتدريب عليهأراك عصي الدمع (تطبيق)الرسالة أ نواعهاالتعجب أفعال المدح والذم-المنصوبات ,المفعول به
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المقالة –بناء المقالة وأنواعهاالتلخيص أسسه وأهدافه التلخيص األكاديمي واالداريالتحليل النقدعالمات الترقيم SOC101مهارات التواصل تكمن أهدافه التعلم من هذا المقرر بماهية االتصال وطبيعته
ومستلزمات االتصال وأنواع االتصاالت االداري ومقوماته
وادارة االجتماعات ومهارات االلقاء وكتابة التقارير االدارية
لتحسين مهارات الطالب في االتصاالت الكتابية والشفهية
ومعرفة أهمية االستماع واالتصاالت واالستخدام الفعال لوسائل
االتصال في المنظمة ويتضمن المقرر مايلي :
مدخل علم لالتصالأنواع االتصالقواعد االتصال الفعالاالتصال االدارياالتصال اللفظي واالتصال الغير لفظيالتكلم بشكل فعال :دليل مختصر لألسلوبادارة االجتماعاتاالتصال مع الجمهور الخارجياالتصال عبر الثقافات المختلفةاالتصال االلكتروني MGT101المدخل الى االدارة يتناول مفهوم علم االدارة وعناصر العملية االدارية داخل
المنظمات وأهم وظائفها التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة
والتنسيق وأهم المشاكل التي تقابل تلك العملية لكي يتمكن
الطالب من االحاطة بقواعد البيانات االدارية ,التي تمكنه من
ممارسة دوره االداري بكفاءة ,ويتضمن المقرر مايلي :
طبيعة االدارة ومهمات المديرتطوير الفكر االداريالمدرسة التقليدية (الكالسيكية ) –المدرسة االنسانيةاالتجاهات المعاصرةالتخطيط واتخاذ القرار –الخطط التشغيليةعملية التخطيط وأنواع التخطيطالتنظيمتصميم الوظيفة وأنماط التصميم الوظيفيالجوانب االنسانية في تصميم الهيكل التنظيميالقيادة والتحفيزطبيعة التحفيز ونظرياتهالرضا الوظيفي –القيادة في وضعها األفقي-الوظيفة القيادية للمدير
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الرقابة –طبيعتها وأنواعها –منظومة الرقابة الفعالةاآلفاق االستراتيجية للرقابةمهارات
Have
to-Must-Should
لغة –Time-Conditionaln
انكليزية 2
Clauses-Verb Paterns –Passions –Second
Conditional –Present Perfect-Continuous –Past
– Perfect –Reported Statements –Jobs-Hotels
Shops-Phrased verb –exclamation
-Have to-Must-Shouldاستخدام األفعال
العبارات الزمنية والشرطيةصيغ الفعل (()2المصدر المؤول )المبني للمجهولالعبارات الشرطية االفتراضيةالحاضر التام المستمرالماضي التامالكالم الغير المباشرالوظائفالفنادقاألفعال المركبةصيغ التعجبالبيئة والنشاط السكاني ,البيئة واالنسان ,علم البيئة ,النظام
البيئة والسكان
البيئي ,المشكالت البيئية ,األمن البيئي ,ادارة الموارد البشرية
,علم السكان تعريفه وتطوره ,مظهر الفكر السكاني واتجاهاته
والمشكلة السكانية ,اتجاهات النمو السكاني العالمية االقليمية
والمحلية ,التركيب الزواجي والعوامل المؤثرة فيه ,التربية
البيئية والسكانية ,فلسفة التربية البيئية ,التربية السكانية في
النظام التربوي ,مستويات ادخال التربية السكانية في المناهج
,تطبيقات األنشطة البيئية والسكانية ,التخطيط للمناشط الصفية
والالصفية في التربية الرياضية
معرفة الطالب لتأثير وانتقال وانتشار الحرارة كما يتولد لدينا
فيزياء
المعرفة الكاملة عن القوانين للغازات والقانون العام للغازات
وتتضمن :
الغازات المثالية ودساتيرها +حل المسائلالنظرية الحركية +ظواهر االنتقال في الغازاتالمبدأ األول في الترموديناميكميكانيك الموائع الساكنةالضوء الهندسي-الحركة الموجية
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تمهيد حول الحضارة العربية ,نشأتها ,تطورها ,مراحلها
,نهضتها ,أنواعها ,والوقوف على التاريخ العربي واالسالمي
حضاريا ومعرفة االطار التاريخي لألمة العربية واالسالمية
وبعث الروح العربية في نفوس األجيال وزرع الثقة البناءة عن
الطلبة وتحليل الحقائق واالستنتاج من خالل الدراسة والتحليل
والتعليل لحقائق التاريخية ويحتوي المقرر :
موجز عن بعض الحضارات السابقة
حضارات العرب القديمة (مصر)حضارة بالد الرافدينحضارة بالد الشامحضارة الجزيرة العربية واليمنحضارة العرب بعد االسالمالمظهر السياسي نظام الحكم والخالفة ()1المظهر السياسي الوزارة/القضاء  /الشرطة ()2المظهر االقتصادي زراعة /صناعة تجارةالمظهر الفكري وأهم مراكز الفكر-أثر الحضارة العربية في غيرها

الى يدرس المقرر العمل التسويقي وأنواع األسواق وتأثير البيئة
 MKT201المدخل
التسويقية وسلوك المستهلك وبحوث التسويق وعناصر المزيج
التسويق
التسويقي من (منتج –سعر ترويج –توزيع )
البيئة التسويقية المصغرة والموسعةتجزئة السوقتقنيات تجزئة السوقبحوث التسويقسلوك المستهلكالمنتجالتسعيرالترويجالتوزيع (تحليل وظائف التوزيع وقنوات التوزيع )التوزيع (العوامل المؤثرة في استراتيجية التوزيع )يهدف هذا المقرر الى دراسة الطرق الرياضية العددية إليجاد
 MTH207التحليل العددي
الحل التقريبي لبعض المسائل الرياضية التي تظهر عند تطبيق
الرياضيات باختالف فروعها في العلوم البحتة والتطبيقية
وتحليل تقاربها ودفعها واستقرارها ويتضمن مايلي:
حساب األخطاء-استيفاء التوابع
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أصغار كثيرات الحدودحل جملة معادالتاالشتقاقالتكاملالى نشأة المحاسبة ,القروض المحاسبية ,وظائف المحاسبة ,الدورة
المحاسبية ,والدفاتر المحاسبية ,الترحيل والترصيد ,المعالجة
المحاسبية للعمليات النقدية ,عمليات البضاعة /,الشراء –البيع-
حساب المشتريات –م.الشراء  /عمليات الحسم ,أنواعه ,الحسم
التجاري ,الحسم النقدي ,العمليات الخاصة بالمصرف ميزان
المراجعة ,األخطاء المحاسبية ,الحسابات الختامية ,والميزانية
العمومية ,حساب المتاجرة ,حساب األرباح والخسائر حساب
الميزانية العمومية .
الى مدخل الى علم ادارة األعمال ويتضمن مفاهيم وأهمية وتعاريف
علم االقتصاد آخذا بعين االعتبار والدة هذا العلم وتطوره عبر
التاريخ تم ينتقل الى دراسة أساليب التحليل االقتصادي
والمدارس االقتصادية والمختلفة والمناسبة لحل المشكالت
المتنوعة ثم ينتقل الى دراسة السوق والعرض والطلب
والمرونات بدءا من مرونة الطلب ومرونة العرض ومرونة
الدخل وبعد ذلك ينتقل الى دراسة سلوك المستهلك وسلوك
المنتج حيث يتم شرح تكاليف االنتاج وعوائد العوامل االنتاجية
ثم نظرية توزيع الدخل ويتضمن المقرر مايلي :
مفهوم وأهمية علم االقتصاد –تطور علم االقتصادأساليب التحليل االقتصاديالمدارس االقتصاديةالمشكالت االقتصاديةالسوقالطلب والعرضالمروناتسلوك المستهلكنظرية المنتج-تكاليف االنتاج ,عوامل االنتاج ,نظرية التوزيع

