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 دليل قسم الحاسوب

اث   فهشط املحخٍى

 

 الصفدت املحخىي 

 3 كلمت سئِغ اللعم

 4 هبزة مخخصشة عً اللعم

 5 سؤٍت اللعم

 5 سظالت اللعم

 5 أهذاف اللعم

 5 ألاهذاف العامت للبرهامج ألاكادًمي

ج البرهامج ألاكادًمي   6 املهاساث والكفاءاث الخٍش

 7 أعضاء هُئت الخذَسغ بلعم الحاظىب

 8 الخطت الذساظُت بلعم الحاظىب

 8 ملشساث جخصصُت ئلضامُت )مخطلباث اللعم(

 9 امللشساث العلمُت املعاهذة

ت       10 امللشساث الاخخُاٍس

 10 امللشساث العامت :مخطلباث الجامعت

ت: مخطلباث الكلُت  11 امللشساث التربٍى

 12 مفشداث امللشساث الذساظُت الخخصصُت للعم الحاظىب

 20 الئدت لخىظُم الخعلُم العالي

 66 الخخام
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 دليل قسم الحاسوب

 اللعم سئِغكلمت   

 وخضه وبٗض:  هلل والخمضهللا بؿم              

مخمىین للجمی٘ بضایت ٞهل صعاس ي  هللالٗؼم ومخ٩لین ٖلى  مجضصًً الجضًضوهدً وؿخ٣بل بضایت الٟهل الضعاس ي            

٤ ب التربیت َغابلـ أخؿيخم الازخیاع ،  حٗالى ، وأ٢ى٫ للظیً ازخاعوا ٢ؿم الخاؾىب ب٩لیتهللا طن امثمغ ومٞى

یر مىار أ٧اصیمي صاٖم ومثمغ للخٗلم ولإلنٛاء للبضاةل  وهدً بضوعها ٧أؾغة حٗلیمیت بالجامٗت وٗض٦م بخٞى

ىیت اإلاضعبت ال٣اصعة  والا٢تراخاث مً زال٫ الاخترام والخ٣ضیغ اإلاخباص٫ يمً ال٨ٟغ اإلاإؾس ي لخأھیل ال٩ىاصع الَى

اة٠ الخ٣ىیت غة في ؾى١ الٗمل ویأحي ھظا الاھخمام ٖلى قٛل الْى هدیجت للخىحھاث  والٟىیت واإلاھىیت اإلاخٞى

وؤلایمان لضٞ٘  إلاؿلر بالٗلما اوالُمىخاث الؿضیضة مً ئصاعة الجامٗت جهب مجملھا هدى الىجاح و٢ىة قبابھ

 مؿخىي الضو٫ الهىاٖیت.الى عجلت الخ٣ضم للىنى٫ 

 

 

 أبىب٨غ مسخاع ٢اباج أ.                                                                                           

 الخاؾىبعةیـ ٢ؿم                                                                                                
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 دليل قسم الحاسوب

 اللعم:  مخخصشة عً زةهب        

ضاص اإلاٗلمین ؾىت            م نضع ٢غاع بًمها الي ٧لُاث حامٗت َغابلـ 2004م و في ؾىت 1998-1997جأؾـ اإلاٗهض الٗالي إٖل

 م.2008/2009لُهبذ اؾمها ٧لُت ئٖضاص اإلاٗلمین ، زم أنبدذ ٧لُت التربُت َغابلـ مً الٗام 

اإلاھمت في الجامٗت التي أوكأث م٘ جأؾیـ ٧لیت التربیت َغابلـ، وطل٪ اؾخجابت یٗض ٢ؿم الخاؾىب مً ألا٢ؿام و            

یر ال٩ىاصع اإلاإھلت، في مجاالث الخاؾب آلالي ومضة الضعاؾت بال٣ؿم زماهیت ٞهى٫  إلاخُلباث ؾى١ الٗمل، وجٞى

لىم الخاؾىب وجُبی٣اج ھا الض٢ی٣ت و صعاؾیت ، ویھضٝ ال٣ؿم ئلى جسغیج مخسههین مخم٨ىین في مجا٫ التربیت ٖو

 في مجا٫ ٖلىم الخاؾب بما یخالءم م٘ ؾى١ الٗمل املخلي والضولي ، وجؼویض الُالب 
ً
 وطھىیا

ً
جأھیل الُالب ٖلمیا

ب٣ضعاث الخٗلیم الظاحي اإلاؿخمغ وال٣ضعة ٖلى جدلیل اإلاؿاةل واجساط ال٣غاعاث وإجاخت ٞغم ومجاالث الخٗلیم اإلاؿخمغ 

 وال٣ُاموالاؾدكاعاث  الخضٍعبزضماث  ج٣ضًمي ، وجىمیت املجخم٘ و باإلياٞت ئلى لخغیجیھا في مؿخىیاث الخٗلیم الٗال

 الغؤٍتجخىا٤ٞ  ذبدی زضمت للمجخم٘ الٗلمُتوالىضواث واإلاإجمغاث  الٗلمُتألازغي ٧الل٣اءاث  الٗلمُتباألوكُت 

 مخُلباث ھظا الٗهغ.ه م٘ الىا٢٘ الٗملي الظي جٟغي الٗلمُت

یمىذ الضاعؽ بال٣ؿم صعحت الب٩الىعیىؽ في ٖلىم الخاؾىب بٗض و بضأث الضعاؾت بال٣ؿم م٘ بضایت وكأة ال٩لیت، ٦ما           

 ( وخضة صعاؾیت ٖلى ألا٢ل.134احخیاػ )
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 دليل قسم الحاسوب

 سؤیــت اللعم:       

 ها.ٖلىم الخاؾىب وجُبی٣ات أن ی٩ىن ٢ؿم الخاؾىب مً ألا٢ؿام اإلامیزة والغاةضة في ئٖضاص ال٩ىاصع في مجا٫ جضعیـ          

 سظالت اللعم :       

ٖلىم  جخمثل عؾالت ٢ؿم الخاؾىب في ج٣ضیم زضماث حٗلیمیت وبدثیت مخمیزة للُالب جىا٦ب مٗاییر الجىصة في مجا٫          

یر اإلاىار اإلاصج٘ ٖلى الابخ٩اع  الخاؾىب بما یؿمذ باٖضاص زغیج جىاٞس ي یخماش ى م٘ اإلاخُلباث املخلیت والٗاإلایت وجٞى

 باإلياٞت ئلى اإلاكاع٦ت الٟٗالت لل٣ؿم في جىمیت البیئت املخلیت بالضولت اللیبیت.، وؤلابضإ

 أھذاف اللعم:          

 اإلااصیت للخاؾىب.البرمجیت و  ی٣ىم ال٣ؿم بتزویض الُلبت بأؾاؽ مخین في الىاخیخین_            

 ٢ضعاث الُالب ٖلى الغبِ بین الىٓغیت والخُبی٤. جىمیت_ ة

 مً الخٗامل م٘ مسخل٠ املجاالث.ه جؼویض الُالب بمھاعاث ٖلمیت وجدلیلیت جم٨ى_ 

 . جد٣ی٤ اإلاٗاییر اإلاھىیت في ئٖضاص اإلاىاھج وجىٟیظ اإلا٣غعاث_ 

 .البدث الٗلمي إلاٗالجت ٢ًایا املجخم٘ هجُىیغ وجىحی_ 

 ي مغخلتي الخٗلُم ألاؾاس ي واإلاخىؾِ.فئٖضاص اإلاٗلم اإلاإهل لخضَعـ م٣غع الخاؾىب _ 

 .اإلاُضاهُتوالاؾدكاعاث  الخُب٣ُُتوالبدىر  الخضَعـجُىیغ الضعاؾت في مجا٫ الخاؾىب مً زال٫ _ 

 مبضٖین مً زال٫ مھاعاجھم الٗملیت والخدلیلیت.مٗلمین ئٖضاص الُالب ألن ی٩ىهىا _ 

ت الًغوعیت لإلإلاام الخضعیب_  بٗلىم  الٗملي ٖلى اؾخسضام ال٨ثیر مً البرامج الخُبی٣یت مً أحل جدهیل اإلاٗٞغ

 مً اإلاىاص التربىیت ومىاص ىبالخاؾ
ً
  ، خیث یضعؽ الُلبت ٦ما

  
ً
، الخسهو لخھیئت الُالب ألن ی٩ىن مٗلما

ً
ھم زىعة اإلاٗلىماث ملما  .ومخم٨ىا مً مخابٗت ومىانلت الضعاؾاث الٗلیا ٞو

 

 : ألاھذاف العامت للبرهامج ألاكادیمي        

 ه.الخٗغی٠ الٗام بماھیت الخاؾب آلالي ومجاالث اؾخسضام_        

 ه.جىمیت وجُىیغ مھاعاث الُلبت في ال٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ الخاؾىب وبغمجیاج_        

 البرمجیاث.ئٖضاص ٧ىاصع ٦ٟإة في مجاالث اؾخسضام الخاؾب آلالي و بىاء _        

 زل٤ ٧ىاصع ٦ٟإة في مجاالث جضعیـ الخاؾب آلالي في اإلاغاخل الخٗلیمت املخخلٟت._   

 اإلاٗلىماث. جأھیل الُلبت لخلبیت اخخیاحاث ؾى١ الٗمل في مجا٫ الخاؾب آلالي وج٣ىیت_   
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 دليل قسم الحاسوب

 :ألاكادیمياملھاساث والكفاءاث لخشیج البرهامج        

ج ٢اصع ٖلي اإلاهاعاث الخالُت:٣ٖب الاهتهاء مً صعاؾت         البرهامج ًهبذ الخٍغ

 :املهاساث العامت واملىلىلت       

غ الٗملُت الخٗلُمُت مما ٌؿاهم في جىمُت املجخم٘. .1 ٠ُ الخ٣ىُت في جٍُى  ال٣ضعة ٖلى جْى

٤ مىا٦بت الخُىع الخ٨ىىلىجي. .2  ان ٩ًىن ٢اصع ٖلي جىمُت ٢ضعاجه الصخهُت ًٖ ٍَغ

٠ُ الىٓغ  .3  ٍاث وهماطج الخهمُم الخٗلُمي للخهى٫ ٖلى أًٞل الىىاجج اإلاؿتهضٞت.ال٣ضعة ٖلى جْى

 اإلا٣ضعة ٖلى بىاء مىٓىماث خاؾىبُت مخٗضصة لخضمت أٚغاى حٗلُمُت وأزغي مسخلٟت بما ًىاؾب ؾى١ الٗمل. .4

 ال٣ضعة ٖلى ئصاعة الى٢ذ. .5

 وى.ال٣ضعة ٖلى الاجها٫ ال٨خابي والكٟىي مً زال٫ اٖضاص البدىر الٗلمُت وج٣ضًم الٗغ  .6

 ان ٌٗمل ب٨ٟاءة يمً الٗمل الجماعي. .7

 املعشفت والفهم:

 ًدضص مٗاًیر ازخُاع م٩ىهاث الخاؾب وبغمجُاجه اإلاىاؾبت للمهام املخخلٟت._ 1 

 ىاث وأؾالُب خل اإلاك٩لت البرمجُتٌكغح زُ_ 2

 ًدضص اي مً اللٛاث البرمجُت اإلاالةمت إلهخاج بغمجُت حٗلُمُت حُضة. -3

غ بغامج الىٓام وخمایت اإلاىٓىماث._ 4  جٍُى

غ١ ئٖضاص البُاهاث ومٗالجتها _ 5 ًه٠ ٢ىاٖض البُاهاث وهٓم اإلاٗلىماث وأؾالُب خٟٓها واؾترحاٖها َو

 اخهاةُا.

 ٌٗضص اهىإ الكب٩اث املخخلٟت وأهمُتها الخٗلُمُت._6

 املهاساث الزهىُت:

ت. .1  ًسُِ لبىاء وجهمُم وجىُٟظ بغامج حٗلُمُت مخىٖى

 ل اإلاك٨الث البرمجُت بسُىاث صخُدت.ًدل .2

 ٌؿخيبِ خلى٫ إلاك٨الث الخاؾىب املخخلٟت والٗمل ٖلي جدؿین ٖملُت الخٗلُم. .3

 ًسُِ لبىاء ٢ىاٖض بُاهاث وهٓم اإلاٗلىماث. .4

 ًخمیز بالخ٨ٟیر ؤلابضاعي لخل٤ َغ١ مبخ٨غة إلًها٫ اإلاٗلىمت.  .5

 املهاساث املهىُت والعملُت:

غ مهاعاث .1  الخٗلم والخٗلُم إلاالةمت ؾى١ الٗمل. ٌؿخسضم الخ٣ىُت لخٍُى

ُىع بغامج ال٨تروهُت حٗلُمُت حُضة. .2  ًبني ٍو

 ال٣ضعة ٖلى بىاء ٢ىاٖض البُاهاث واؾخسضام هٓم اإلاٗلىماث. .3

٣ت صخُدت. .4  ًُب٤ زُىاث حكُٛل واؾخسضام الاحهؼة الخٗلُمُت بٍُغ

٣ت .5 إصي ئحغاءاث نُاهت الخاؾب والاحهؼة الخٗلُمُت بالٍُغ  صخُدت. ًإمً الخاؾب ٍو
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 دليل قسم الحاسوب

 :بلعم الحاظىب خذسیغالأعضاء ھیئت 

خ و مكان الحصىل علُه املإهل العلمي الخخصص الاظم س.م  الذسحت العلمُت جاٍس

سئِغ اللعم -ابىبكش مخخاس كاباج   .1  أؾخاط مؿاٖض ٦ىضا.   -٧ىه٩ىعصًا م 1990 ماحؿخیر جهمُم خاؾباث 

عماد الذًً أخمذ دمحم اللماطي  .2 جدلُل أهٓمت -لٛاث البرمجت  ُاهُا م 2013 ص٦خىعاه  بٍغ  مدايغ 

ُاهُا. 2001 ماحؿخیر ٖلىم الخاؾب الالي فىصٍت الهاؼمي دمحم خعً  .3 م  بٍغ  أؾخاط مؿاٖض 

أهٓمت ع٢مُت   أماوي دمحم أخمذ ظلُمان  .4 م  حامٗت َغابلـ. 2007  ماحؿخیر   مدايغ 

يب عمش دمحم  .5  ٍص
 ط٧اء انُىاعي ونىع 

 ماحؿخیر
م  أ٧اصًمُت 2009

 الضعاؾاث الٗلُا . 

 مدايغ

ً مفخاح سمضان الشكُبي .6 الخاؾب الاليٖلىم  وعٍش ُاهُا 2014 ماحؿخیر  م  بٍغ  مدايغ مؿاٖض 

م  حامٗت َغابلـ. 2012 ماحؿخیر الخاؾب الالي أهِعت فخحي أخمذ البخاسي  .7  مدايغ مؿاٖض 

 عبير صالح الصادق باألؼهش  .8
 قب٩اث خاؾىب 

ع*ماحؿتي  
٩ا2012 حامٗت  -م  أمٍغ

.صًتروٍذ میرس ي  

 مدايغ مؿاٖض

م  حامٗت َغابلـ2013 ماحؿخیر ٖلىم الخاؾب الالي لُلى علي الحكىىن  .9  مدايغ مؿاٖض 

 مدايغ مؿاٖض حامٗت َغابلـ ماحؿخیر  وعشیً علي ابىعجیلت الحشبي .10

 

 :املىفذون  زةاجألاظ        

 

 املعیذیً باللعم :

 

 

 

 

 

 

ض مً أحلها الخسهو الاؾم سم  م٩ان الاًٟاص الضعحت اإلاٞى

ضان   مغوي بهجاث 1 ا ص٦خىعاه ج٣ىُت مٗلىماث و٢ىاٖض بُاهاث ئبغاهُم ؾٍى  مالیًز

ض مً أحلها الخسهو الاؾم سم  الضعحت اإلاٞى

 ماحؿخیر ج٣ىُت مٗلىماث   ٧ىزغ مسخاع ابىال٣اؾم الؼهاحي 1

 ماحؿخیر جغا٦ُب البُاهاث قظي ٖمغ ػعحي 6

 ماحؿخیر ٢ىاٖض بُاهاث زیري ٖلي زصخىقتعخاب  3

 ماحؿخیر ٢ىاٖض بُاهاث هىعا ؾالم دمحم الضالي 4

 ماحؿخیر قب٩اث ؾاعة عحب ٞغج 5

 ماحؿخیر جدلُل هٓم زىله خؿً هىع الضًً اإلاذجىب 6
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 دليل قسم الحاسوب

 :للعم الحاظىب الخطت الذساظُت

 عذد العاعاث الىظشي  عذد الىخذاث عذد املىاد املخطلباث ث
العاعاث عذد 

 العملي

 - 16 16 8 مخطلباث الجامعت 1

 4 20 24 11 مخطلباث الكلُت 2

 48 62 79 30 مخطلباث اللعم 3

 - 18 11 4 املىاد املعاهذة 4

ت 5  4 4 6 2 املىاد الاخخُاٍس

 56 120 136 55 مخطلباث الخخشج 6

 Department Required Coursesاللعم( ملشساث جخصصُت ئلضامُت )مخطلباث 

 مخطلباث امللشس  الىخذاث اظم امللشس  الشمض ث
عذد العاعاث 

 الىظشي 

عذد 

العاعاث 

 العملي

Course Name 

1 CS 111  3 1أظاظُاث بشمجت CS 112 2 2 
Fundamentals of 

Programming 1 

2 CS 112 2 2 - 3 ملذمت وجطبُلاث خاظىب 

Introduction to 

Computers and 

Applications 

3 CS 113 4 - 3 دوائش سكمُت - Digital Circuits 

4 
CS 113 

Lab 
 CS 113 - 2 Digital Circuits Lab 1 دوائش سكمُت عملي

5 CS 122 
جشاكُب مىفصلت )هُاكل 

اضُت(  ٍس
3 Mm112 4 - Discrete mathematics 

6 CS 211  3 2أظاظُاث بشمجت CS 111 2 2 
Fundamentals of 

Programming 2 

7 CS 221 3 طشق وجطبُلاث عذدًت Mm112  2 2 
Numerical Methods and 

Applications 

8 CS 213 
جىظُم الحاظباث ولغت 

 الخجمُع
3 CS 113 4 - 

Computers 

Organization and 

Assembly Language 

9 
CS213 

Lab 

جىظُم الحاظباث ولغت 

 الخجمُع عملي
1 CS 213 - 2 

Computers 

Organization and 

Assembly Language Lab 

10 CS 214  3 1بشمجت مشئُت CS 211 2 2 Visual programming 1 

11 CS 221 ( بشمجت بلغت الس يc) 3 CS 211 2 2 
C-Language 

Programming 

12 CS 223 3 هظم الدؽغُل CS 213 2 2 Operating Systems 

13 CS 224  3 2بشمجت مشئُت CS 214 2 2 Visual Language 2 

14 CS 311 3 بشمجت ؼُئُت CS 221 2 2 
Object -Oriented 

Programming 
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 دليل قسم الحاسوب

15 CS 312  3 1جشاكُب البُاهاث CS 221 2 2 Data Structure I 

16 CS 314 3 جدلُل وجصمُم هظم CS 211 2 2 
System Analysis and 

Design 

17 CS 316 غ خاصت  2 طشائم جذَس
 EPsy201 +CS 

111 
2 2 

Computer Teaching 

Methods 

18 CS 317 
عُت  جطبُلاث جذَس

 )الحاظىب(
2 

CS 316    +CS 

320 
4 - Teaching Applications 

19 CS 320 3 كىاعذ البُاهاث 
CS 312    +CS 

314 
2 - 

Introduction to Data 

Base 

 مخطلباث امللشس  الىخذاث اظم امللشس  الشمض ث

عذد 

العاعاث 

 الىظشي 

عذد 

العاعاث 

 العملي

Course Name 

20 CS 321 
مبادئ بشمجت الاهترهذ 

 إلاهترهذ
3 CS111 2 2 

Introduction to Internet 

Programming 

21 CS 324  3 2جشاكُب البُاهاث CS312 2 2 Data Structure 2 

22 CS 327 3 هىذظت بشمجُاث CS314 2 2 Software Engineering 

23 CS 329  3 الحاظىبؼبكاث CS213 2 2 Computer Networks 

24 CS 330 2 دساظت مىظىماث CS320 + CS224 4 - Software Project Studies 

25 CS 329P 1 ؼبكاث خاظىب عملي CS329 - 2 
Computers Networks 

Lab 

26 CS 411 3 جلىُت املعلىماث CS321 2 2 Information Technology 

27 CS 412  3 وجطبُلاجه بالحاظىبالشظم 
CS221 + 

Mm111 
2 2 

Computer Graphics and 

Applications 

28 CS 413 3 ركاء اصطىاعي CS312 2 2 Artificial Intelligence 

29 CS 414 1 مبادئ صُاهت خاظىب CS211 - 2 
Principles of Computer's 

Maintenance 

30 CS 415 3 مؽشوع الخخشج 

EPsy301  ومادجان

على ألاكثر كبل 

 130الخخشج )ئنهاء 

 وخذة(

2 2 Graduation Project 
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 امللشساث العلمُت املعاهذة 

 مخطلباث امللشس  الىخذاث اظم امللشس  الشمض ث
عذد العاعاث 

 الىظشي 

عذد العاعاث 

 العملي
Course Name 

1 ST 103 3 - 3 مبادئ ئخصاء واخخماالث - 
Principles of Statistics and 

Probability 

2 Mm111  اضت عامت  General Mathematics I - 4 - 3 1ٍس

3 Mm112  اضت عامت  Mm111 4 - General Mathematics II 3 2ٍس

4 
Mm106 

 
 Fundamentals in Algebra - 2 - 2 أظاظُاث في الجبر

    13  11 مجمىع الىخذاث    
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 Elective Courses ت امللشساث الاخخُاٍس

ت 6ًخخاس الطالب ما ٌعادل  وخذاث مً امللشساث الاخخُاٍس  

 

 مخطلباث امللشس  الىخذاث اظم امللشس  الشمض ث

عذد 

العاعاث 

 الىظشي 

عذد 

العاعا

ث 

 العملي

Course Name 

1 CS325 )2 2 ألاكادًميمشاحعت املؽشف  3 خللاث هلاػ )خاظىب Seminar in Computers 

2 CS326 2 2 ألاكادًميمشاحعت املؽشف   3 بشمجت إلاهترهذ مخلذمت 
Programming Web 

Advanced 

3 CS328 2 2 ألاكادًميمشاحعت املؽشف  3 وظائط مخعذدة Multimedia 

4 CS335 2 2 ألاكادًميمشاحعت املؽشف  3 هظم حؽغُل مخلذم 
Advanced Operating 

System 

5 CS336  2 2 ألاكادًميشاحعت املؽشف م 3 الحاظىب مخلذمؼبكاث 
Advanced Computer 

Networks 

6 CS337 2 2 ألاكادًميمشاحعت املؽشف  3 أمً الحىاظِب Computer Security 

7 CS338 2 2 ألاكادًميمشاحعت املؽشف  3 حعلُم ئلكترووي E-Learning 

8 CS339  2 2 مشاحعت املؽشف ألاكادًمي 3 معالجت الصىس Image Processing 

 امللشساث العامت: مخطلباث الجامعت:          

 

 مخطلباث امللشس  عذد العاعاث فعلُت الىخذاث اظم امللشس  الشمض ث

1 AR101  ش يءال  2 6 1 كشآهُتدساظاث 

2 AR102  2 2 6دساظاث كشآهُت AR101 

3 AR103  ش يءال  2 2 1اللغت العشبُت 

4 AR104  2 2 6اللغت العشبُت AR103 

5 AR105  2 2 3اللغت العشبُت AR104 

6 AR106  2 2 4اللغت العشبُت AR105 

7 EN100 ت  ش يءال  2 2 1اللغت الاهجليًز

8 EN101 ت  EN100 2 2 1اللغت الاهجليًز

  16 16 مجمىع الىخذاث 
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 امللشساث التربىٍت: مخطلباث الكلُت:
 

 مخطلباث امللشس  العاعاث فعلُتعذد  الىخذاث اظم امللشس  الشمض ث

1 EPsy100 ش يءال  2 6 علم الىفغ العام 

2 EPsy101 ش يءال  2 2 اصىل التربُت 

3 EPsy200  2 2 سجلاييعلم الىفغ الا EPsy100 

4 EPsy201  غ الطشق  EPsy101 2 2 عامتالخذَس

5 EPsy202 2 2 اظغ مىاهج EPsy200 

6 EPsy203  2 2 التربىي ىفغ العلم EPsy200 

7 EPsy301   ال ش يء 2 2 دث بطشق 

 EPsy302 م  EPsy200 2 2 كُاط وجلٍى

8 EPsy303 2 2 وظائل الخعلُمُت  EPsy100+ EPsy101  

9 EPsy401  6 6 صحت الىفعُت EPsy302 

11 EPsy402 4 4 جشبُت عملُت CS317+EPsy302+EPsy303 

  16 16 مجمىع الىخذاث  
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 دليل قسم الحاسوب

 للعم الحاظىب املخخصشة الخخصصُت الذساظُتمفشداث امللشساث 

 الحاظىب وجطبُلاثملذمت 

شالخاؾىب،  حٍٗغ٠ غه، أحُا٫الخاؾىب  جاٍع  البُاهاث، ال٨یانمٗالجت  البُاهاث، َغ١ مٗالجت  الخاؾىب، صوعة وجٍُى

الخاؾباث،  جهيُٟاث الخسؼیً ؤلاياٞیت،وخضة اإلاٗالجت اإلاغ٦ؼیت، وخضة  ؤلازغاج،وخضاث  للخاؾىب، والبرمجُاثاإلااصي 

ما٫ وأزغها الجاهؼة للبرمجُاثم٣ضمت  .لٛاث الخاؾىب خخلٟت جُبی٣اث في املجاالث امل الیضویت، ٖلى أؾالیب ألٖا

ً  ومٗالجت WINDOWSومٗالج الىهىم WORD جُبی٣اث مٟاھیم هٓم الدكٛیل، ؤلال٨ترووي للمٗلىماث، والخسٍؼ

 . IEالاهترهذ ومخهٟداث EXCELؤلال٨تروهُتالجضاو٫ 

 1أظاظیاث البرمجت

ب ٖلى زُىاث بىاء  غ البرمجُاث بلٛت عا٢ُت، خُذ ؾِخم الخٗٝغ والخضٍع ًدىاو٫ هظا اإلا٣غع اإلاٟاھیم ألاؾاؾُت لخٍُى

 ٤  ٖلىالخٗٝغ البرمجُاث مً ون٠ وجدضًض اإلاك٩لت الي ان ًخم جدلُلها ومً زم ٦خابت زىاعػمُاث الخل ًٖ ٍَغ

ٟت. ًلي طل٪ الخٗٝغ ٖلى اؾاؾُاث لٛت بغمجُت خُذ ٌكمل البُاهاث وأهىاٖها و٦ُُٟت حٍٗغ٠ املخُُاث  والكٟغة اإلاٍؼ

اث طاث  اث طاث البٗض الىاخض واإلاهٟٞى غ١ اصزا٫ وازغاج البُاهاث، حمل الخد٨م، حمل الخ٨غاع، اإلاهٟٞى اإلاخٛیراث َو

ب ٖلى جل٪ اؾاؾُاث اللٛت البرمجُت خُذ الوهى ما ؾِخم ُٞه  العملي،الجضء  اما ًٖ  والضوا٫. البٗضًً خُب٤ُ والخضٍع

ل أي زىاعػمُت الي بغهامج ٢ابل للخىُٟظ بك٩ل صخُذ. في جهاًت اإلا٣غع  ًخم٨ً الُالب  مً جدٍى

 2البرمجت  أظاظُاث

 والخؿابُت،اإلاى٣ُُت  والجملالخٗابیر ، واإلاخٛیراثأهىإ البُاهاث  مً Cلٛت أؾاؾُاثفي هظا اإلا٣غع ًخم الخٗٝغ ٖلى 

اث، حمل الخ٨غاع، حمل الخد٨م، البُاهاث٦ُُٟت ئصزا٫ وإزغاج   .الضوا٫، البٗضًً وطاثطاث البٗض الىاخض  اإلاهٟٞى

بصعاؾت خاالث ِخم ؾ الجضء العمليفي   .بلٛت الس ي ٦خابت البرامج ٖلىالٗملي  والخضٍع

 دوائش سكمُت

ضاص      الغ٢مُت )الٗكغي ، الثىاتي، الثماوي ، الؿاصؽ ٖكغ( و ٦ُُٟت ًدىاو٫ هظا اإلا٣غع الخٗٝغ ٖلى  أهٓمت الٖا

ل مً هٓام آلزغ ٣ت   الخدٍى ت ق٩ل و ٍَغ ، وخل الٗملُاث الخؿابُت ٖلى ألاهٓمت الٗضصًت بالك٩ل الصخُذ ، مٗٞغ

ً صواةغ مى٣ُُت ٣ت عبُها لخ٩ٍى ىاٖض ، صعاؾت ٢  ٖمل البىاباث اإلاى٣ُُت ألاؾاؾُت وحضاو٫ الخ٣ُ٣ت ل٩ل منها و ٍَغ

٣ت اؾخيخاج الخٗبیر البىلُني للضواةغ اإلاى٣ُُت ، جمثُل الضواةغ اإلاى٣ُُت باؾخسضام الخٗبیر البىلُني  الجبر البىلُني و ٍَغ

ت صًمىعحان  ، و جمثُل الضواةغ اإلاى٣ُُت الخىا٣ُٞت باؾخسضام ل الخٗبیر البىلُني الى حضو٫ الخ٣ُ٣ت ،  هٍٓغ  ، و جدٍى

NAND,NORِ٧اعهٝى و ٦ُُٟت جبؿُِ اإلاٗاصالث البىلُيُت باؾخسضامها ، صعاؾت صواةغ اإلاى٣ُُت  ، الخٗٝغ ٖلى زغاة

٣ت ٖملها و حضو٫ الخ٣ُ٣ت ل٩ل منها ،  ل٩ل مً الجام٘ الىهٟي و الجام٘ ال٨لي و الُاعح الىهٟي و الُاعح ال٨لي و ٍَغ

ً الضواةغ اإلاخٗا٢بت و هي )اإلاؿا٧اث ) ( ، الٗضاصاث Flip-Flops( ،  ال٣الباث )Latchesالخٗٝغ ٖلى ألاحغاء الغةِؿت لخ٩ٍى

(Counter٣ت ٖملها و عبُها ببٌٗ  ، و جهمُم الضواةغ اإلاى٣ُُت اإلاخٗا٢بت  .( )و اهىاٖها و ٍَغ
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 عملي سكمُتدوائش  

ت ٨ٞغة ٖمل البىاباث اإلاى٣ُُت ألاؾاؾُت والتر٦ُبُت وحضاو٫ الخ٣ُ٣ت ل٩ل  الجضء العملي بِىما ًدىاو٫      للم٣غع مٗٞغ

ً صواةغ  وعبِ والبراهین،وقغح ال٣ىاهین واإلاؿلماث اإلاى٣ُُت  منها، جىيُذ  مى٣ُُت،البىاباث بًٗها ببٌٗ لخ٩ٍى

 جدلُل وجهمُم الضواةغ الخىا٣ُٞت البىلىهُت،٦ُُٟت اؾخسضام حضاو٫ ٧اعهٝى لخبؿُِ الخٗبیراث  وجهي٠ُ

Combinational logic ،ت والٗضاصاث وصواةغ الجم٘ املخخلٟت باؾخسضام ٖمل أهىإ اإلاؿا٧اث ال٣الباث  بىاء ومٗٞغ

 ت.جهمُم بٌٗ الضواةغ الخخابُٗ ألاؾاس ي،البىاباث اإلاى٣ُُت 

 جىظیم الحاظباث ولغت الخجمیع 

ت الخاؾىب والبيُت الضازلُت له بك٩ل ٖام، والٟهم الض٤ُ٢ إلا٩ىهاث الخاؾىب  ًدىاو٫ هظا اإلا٣غع صعاؾت مٗماٍع

٣ت ه٣ل وجىُٟظ اإلاٗلىماث بین م٩ىهاث الخاؾىب.ووُْٟتها، ٦ُُٟت جٟاٖلها م٘   بًٗها، ٦ما ًخم ُٞه صعاؾت ٍَغ

غ١ جمثُل الى٣ُت الٗاةمت  ل بین ألاهٓمت الٗضصًت، َو غ١ الخدٍى ضاص ٞالخاؾىب َو ٦ما ًدىاو٫ اإلا٣غع قغح جمثُل ألٖا

٣ت ، والٗملُاث الخؿابُت للخاؾىب الجم٘ والُغح ا(IEEE 32, IEEE 64 , IBM) بُغ١ مسخلٟت لًغب )الدؿلؿلي، ٍَغ

٣ت ٖملها،  ٍغ ضعؽ طا٦غة الخاؾىب )أهىاٖها، میزاتها، ُٖىبها( َو ٘( و٦ظل٪ ال٣ؿمت الدؿلؿلُت، ٍو بىور، الًغب الؿَغ

الخٗلُماث املخخلٟت للٛت ألاؾمبلي  :الجضء العمليٞهم الترجِب الهغمي للظا٦غة، اؾالُب الٗىىهت للخاؾىب. 

همها واؾخيخاج مهامها وحُٛیر بٌٗ ألاوامغ ألصاء هٟـ واؾخسضامها في ٦خابت البرامج ال بؿُُت وجدب٘ البرامج اإلا٨خىبت ٞو

 اإلاهمت. 

 جدلیل وجصمیم الىظم

غ هٓام ‘ًدخىي هظا اإلا٣غع ٖلى مٟهىم الىٓم )زهاةهها  جهيُٟها( _ صوعة خُاة هٓام اإلاٗلىماث _ مىهجُاث جٍُى

اة٠ الىٓام )الٗملُاث(  -اإلاٗلىماث_ اإلاخُلباث _ َغ١ DFDمسُِ جض٤ٞ البُاهاث  -الخدلُل اله٨ُلي _ همىطج ْو

، حضو٫ ال٣غاع، شجغة ال٣غاع( _ جدلُل بُاهاث الىٓام _ مسُِ ال٨ُاهاث ون٠ الٗملُاث )اللٛت اإلاه٩ُلت

ىERDوالٗال٢اث  الجضء اما ًٖ . _ ٢امىؽ البُاهاث _مٟهىم الخدلُل الكُئي _ مسُِ خاالث الاؾخسضام والؿِىاٍع

 .ُٞخم ازخُاع هٓام مً أعى الىا٢٘ والٗمل ٖلى جدلُل وجهمُم هٓام مٗلىماث للجهت اإلاؿتهضٞت العملي

 1 البُاهاث جشاكُب

 وحٍٗغ٠هظه الهُا٧ل  ٖلى والٗملُاث( البُاهاث )جغا٦ُبالي ج٣ضًم حٍٗغ٠ ًٖ الهُا٧ل  1ًخُغ١ م٣غع جغا٦ُب بُاهاث 

اث  اث  وزؼن اإلاهٟٞى  والٗملُاث والُىابیر والا٦ضاؽالخُُت  وال٣ىاةمالىنى٫  وحضاو٫ الهضٝ  وصالتاإلاهٟٞى

 ً ً. واإلاترابِبین الدجؼ اإلاخخالي  وم٣اعهتٖليها اًًا الدجؼ اإلاترابِ للخسٍؼ لهظا اإلا٣غع  الجضء العمليًخم في  للخسٍؼ

 .Turbo Cاؾخسضام جُب٤ُ ما جم الخُغ١ الُه في الجؼء الىٓغي ٖلى بغهامج ُٞجىا٫ س ي او 
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 2 البُاهاث جشاكُب

تغ ٞھظا اإلا٣غع یى   ومسر وجُب٣ُاتهاًخُغ١ الي الخٍٗغ٠ ًٖ ه٩ُلُت الاشجاع خُذ ، 1 البُاهاثإلا٣غع ھیا٧ل  اؾخمغاٍع

غ١ الاشجاع  وجمثُلالاشجاع الثىاةُت  اعتها  َو غ١ الي املخُُاث  باإلياٞتٍػ غ١ جمثُلها  َو  واًًا والبدثالٟغػ  َو

 .والٟهغؾت والخاعجيالضازلي  والترجِبللترا٦ُب اإلا٣ٗضة  والخىاعػمُاث والاق٩ا٫ وجغ٦ُبهاالخٍٗغ٠ باإلالٟاث 

 .بغهامج ُٞجىا٫ س ي ٖلىلهظا اإلا٣غع جُب٤ُ ما جم الخُغ١ الُه في الجؼء الىٓغي  الجضء العمليًخم في 

غ الحاظىب  طشائم جذَس

ت بِؿغ للُالب في  ٖلىجؼوٍض الُالب بُغاة٤ الخضَعـ، وؾاةل الاجها٫ التي حُٗنهم  ئلىحهضٝ اإلا٣غع  ه٣ل اإلاٗٞغ

اث الخاؾب  ت اإلاىاؾبت في جغبٍى ت الالػمت لظل٪ وجؼوٍضهم بالخُىعاث التربٍى الخٗلُم الٗام وج٣ضًم الخلُٟت الىٍٓغ

ؿُت زانت  ٖلىآلالي ومؿاٖضة الُالب  غ ٞلؿٟت جضَع للجضء باليؿبت  وتهُئتهم للتربُت اإلاُضاهُت. بالخاؾب،جٍُى

ب ٖلى  العملي ئٖضاص الخُت الُىمُت لضعؽ الخاؾىب. اإلاهاعاث الىاحب  -ُاٚت ألاهضاٝ الؿلى٦ُت نًخم جضٍع

غها إلاٗلم الخاؾىب  الخاؾىب  -البرمجُاث الخٗلُمُت  -ئصاعة اله٠  -الُغ١ الكاتٗت لخضَعـ الخاؾىب  -جٞى

 اؾخسضام الخاؾىب في الخضَعـ ًٖ بٗض. -وج٨ىىلىحُا الىؾاةِ اإلاخٗضصة 

 جلىُت املعلىماث 

ًدىاو٫ اإلا٣غع حٍٗغ٠ الُالب بماهُت ج٣ىُت اإلاٗلىماث وبيُتها ألاؾاؾُت، م٘ التر٦یز ٖلى جُب٣ُاث الخ٣ىُت في مجا٫ 

اإلاٗلىماث وصعاؾت أبغػ الخ٣ىُاث الخضًثت اإلاؿخسضمت في مجا٫ مٗالجت وخٟٔ واؾترحإ اإلاٗلىماث الغ٢مُت. ٦ما ًدىاو٫ 

 ماث اإلاٗلىماث ؤلال٨تروهُت.اإلا٣غع جُب٣ُاث ج٣ىُت اإلاٗلىماث في مجا٫ زض

ض الال٨ترووي  -البدث في الاهترهذ  -مٟهىم ج٣ىُت اإلاٗلىماث(  -ٖامت )م٩ىهاث الخاؾىب  ومٟاهُمم٣ضمت   واؾخسضامالبًر

أزال٢ُاث  -الخجاعة الال٨تروهُت  -الخى٢ُ٘ الال٨ترووي  -الخ٩ىمت الال٨تروهُت  -الخىؾبت السخابُت  -بغهامج اوجلى٥ 

يذ -أمً اإلاٗلىماث  -هٓم حكُٛل الهىاج٠ املخمىلت  -اؾىب اؾخسضام الخ ذ باوع بٍى . ًخم اؾخسضام بغهامج ما٨ًغوؾٞى

يذ  ذ باوعبٍى ب الٗملي لُالب ٖلى اؾخسضام مهاعاث بغهامج ما٨ًغوؾٞى ذ  وبغهامج MS Power Pointالخضٍع ما٨ًغوؾٞى

 MS Outlookآوث لى٥ 

 ؼبكاث الحاظىب

ُىبها، ًدىاو٫ هظا اإلا٣غع مٗنى    الكب٩اث الخاؾىبُت وجهيُٟها، م٣اعهت ألاهىإ املخخلٟت للكب٩اث واؾخسضاماتها ومیزاتها ٖو

ُىب ٧ل وؾِ، ٞهم الىمىطج اإلاغحعي  غ١ عبُها وم٩ىهاتها، وؾاةِ لى٣ل البُاهاث وم٣اعهتها ومیزاث ٖو ٖخاص الكب٨ت َو

ُاهاث، ج٣ىُاث الاجهاالث املخخلٟت، َغ١ جغاؾل ، بغوجى٧ىالث الكب٩اث املخخلٟت اإلاؿإولت ًٖ ه٣ل البOSI للكب٩اث

ت امً الكب٩اث و٦ُُٟت اصاعتها  .البُاهاث املخخلٟت وم٣اعهتها، أؾالُب الخد٨م ومٗالجت ألازُاء، مٗٞغ

  البُاهاثكىاعذ   

٢اٖضة البُاهاث  ٢ىاٖض البُاهاث، هٓم اصاعتها، مٟاهُم أؾاؾُت _٢اٖضة البُاهاث الٗالة٣ُت_ج٩املًدىاو٫ هظا اإلا٣غع مٟهىم 

ل همىطج ال٨ُاهاث و الٗال٢اث الى ٢اٖضة بُاهاث ٖالة٣ُت  وقغوٍ الؿالمت اإلاغحُٗت_همىطج ال٨ُاهاث و الٗال٢اث_جدٍى

ACCESS_SQL  ت الخ٨غاع،مكا٧ل ُُٟت_الهُٜ اإلاُٗاٍع خماصًت الْى مىٓىمت اوكاء ٞهى  الجؼء الٗملي. اما باليؿبت الٖا

 .ACCESS ُاهاثهٓام اصاعة ٢ىاٖض الب باؾخسضام
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 البرمجت الؽیئیت  

 وبینزخالٝ بُنها الا  ووحههم٣ضمت ًٖ البرمجت الكیئیت خُث حكمل )مٟهىم ومهُلخاث وممیزاث البرمجت الكُئُت       

ًخم خُذ Pure Object Oriented language ل٩ىجها ٖلى لٛت الجاٞا٦ما ًخم الخٗٝغ (، اإلاٟاهُم البرمجُت ألازغي 

٘ ) خُغ١ في البضاًتال الن ًٖ اإلاخٛیراث، وحمل ؤلاصزا٫ وؤلازغاج، مٗالجت ألاع٢ام أل بك٩ل ؾَغ هىإ البُاهاث، ؤلٖا

اث(.  والؿالؾل، حمل الخسهُو واإلاإزغاث، حمل الازخُاع وحمل الخد٨م والخ٨غاع واإلاهٟٞى

اث الخالُت بك٩ل مخىؾ٘ وهي ألاهضاٝ والٟهاةل، الخٗٝغ ٖلى اؾاؾُاث        ، صوا٫ البىاء، UMLزم ًدىاو٫ املخخٍى

اث، الىعازت، حٗضص ألاق٩ا٫، مٗالجت ألازُاء  ما ٦وصف الجضء العملي . handling Exceptionsالٟهاةل واإلاهٟٞى

اث ًخم في هظا اإلا٣غع التر٦یز ٖلى الك٤ الٗملي ل٩ي ًغسخ مٟهىم البرمجت الكُئُت و٦ُُٟت جُب٤ُ ؾاب٣ت  اإلا٣غع  مدخٍى

  بالك٩ل ألامثل. الظ٦غ

 بشمجُاث هىذظت 

َغ١ حم٘ اإلاخُلباث أصواث ج٣ضًغ الخ٩لٟت والى٢ذ، ، (والخُب٣ُاثاليكأة  ،واإلاهُلخاث الخٍٗغ٠هٓغة قاملت )

، ٦ما ًخم الخٗٝغ ٖلى َغ١ وأصواث الخهمُم اإلاٗماعي وؤلاحغاتي، هماطج ئٖضاص اإلاىٓىماث، أصواث البرمجت وجدلُلها

ت، لٛت الىمظحت  ٘ البرمجُاث وصعاؾت الٗىامل البكٍغ وجأ٦ُض الجىصة وازخُاع البرمجُاث، ملخت ًٖ ئصاعة مكاَع

 .Caseاإلاىخضة وأصواث 

 الزكاء الاصطىاعي

ًدىاو٫ هظا اإلا٣غع م٣ضمت ًٖ الظ٧اء الانُىاعي، الخٗٝغ ٖلى ٞغوٖه ومىهجُاجه، الخٗٝغ ٖلى أؾالُب البدث وأهىاٖه 

ُىبها وممیزاتها ٣ت ٖملها وصعاؾت جُب٣ُاتها ٖو ٍغ ، الخٗٝغ ٖلى ٦ما ًخُغ١ الي ألاهٓمت الخبیرة مً خُذ اله٩ُلُت َو

غ١ خل الخًاعب في ال٣ىاٖض، ًلي طل٪ الخُغ١ الي مٟهىم الكب٩اث الٗهبُت الانُىاُٖت  ت َو ٢ىاٖض اإلاٗٞغ

غ١ ازخُاع حجم الكب٨ت اإلاالةمت. ال٣ضعة ٖلى ٞهم الخىؾبت  وجُب٣ُاتها والخٗٝغ ٖلى الخٗلم جدذ اإلاغا٢بت، َو

٣ت ٖملها  ت ٍَغ غ١ جُب٣ُها. الخُىعٍت مً زال٫ صعاؾت الخىاعػمُاث الجُيُت ومٗٞغ ًتر٦ؼ  وصف الجضء العملي:َو

حكمل الخ٣اة٤ وال٣ىاٖض  خُذ ".Lispأو "“"  Prologالجؼء الٗملي ٖلى الخٗٝغ ٖلى اخضي لٛاث البرمجت اإلاى٣ُُت 

٣ت الاؾخٟؿاعاث،  ٍغ خُذ في جهاًت الجؼء  ال٣ىاةم، الؿالؾل.زم  Recursion & Backtrackingأهىإ البُاهاث َو

ت   البرمجُت ألازغي. واللٛاثاللٛاث اإلاى٣ُُت مٟهىم ٟغ١ بین الالٗملي ًدؿنى للُالب مٗٞغ

 بشمجت إلاهترهذمبادئ 

ىه، ٖغى  HTMLمل٠ ؾدىاو٫ هظا اإلا٣غع اإلاىايُ٘ الخالُت: م٣ضمت ًٖ الاهترهذ، جغ٦ُب  والبرامج اإلاؿخسضمت لخ٩ٍى

، ٖغى واؾخسضام Images، ٖغى واؾخسضام وؾم الهىع Linksالغوابِ  & Lists، ال٣ىاةم HTMLواؾخسضام أوؾمت 

 CSS، م٣ضمت للــ Layoutوؾم ق٩ل جهمُم الهٟدت ، Forms، ٖغى واؾخسضام وؾم الىماطج Tablesوؾم الجضاو٫ 

 الجاهب العملي. اما Listsال٣ىاةم  ،Colorsوألالىان  Textفي: الىهىم  للخد٨م CSSواؾخسضاماتها، اؾخسضام ج٣ىُت 

ب   اإلاٟاهُم اإلاظ٧ىعة.ٖلى ًخم الخضٍع
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 الدؽغُل هظم       

سها وأهىاٖها ومیزاتها ومهام هٓم الدكُٛل مثل ئصاعة اإلاٗالجاث  ًدىاو٫ اإلا٣غع مٟهىم هٓم حكُٛل الخاؾب وأهمُتها وجاٍع

ملُاتها ومك٨التها، واصاعة الظا٦غة بأهىاٖها املخخلٟت  واصاعة وخضاث ؤلاصزا٫ وؤلازغاج  وبغمجُاتها،وبغمجُاتها ٖو

غ، ٦ما ًدىاو٫ جهيُٟاث  وبغمجُاتها، واصاعة اإلالٟاث وأهٓمتها والىاحهاث الخُُت والغؾىمُت وبال٣ىاةم والجضولت والخمٍغ

ضص اإلاؿخسضمین. غاى ٖو   هٓم الدكُٛل مً خُث اإلاهام وألٚا

هٓم  - وؤلازغاجئصاعة ٖملُاث الاصزا٫  -ئصاعة الظا٦غة - -ئصاعة اإلالٟاث  -الجمىص  –ئصاعة اإلاٗالجت  -م٣ضمت ئلى هٓم الدكُٛل 

 .الخٍُى والدكٗباث -حكُٛل الكب٩اث 

  بالحاظىب وجطبُلاجهالشظم 

ش جُىعه واؾخسضاماجه   ومؼاًاه،في هظا اإلا٣غع ًخم حٍٗغ٠ الُالب بمهُلخاث الاؾاؾُت للغؾم بالخاؾب وأهمُخه وجاٍع

٣ت الخ٣لُضًت، حٍٗغ٠ بأحهؼة ؤلاصزا٫ وؤلازغاج وأهضاٞها وؾماتها، أهىإ  م٣اعهت بین الغؾم بالخاؾب والغؾم بالٍُغ

اث طاث  الث الهىضؾُت في مهٟٞى  2d Transform.البٗضًً الكاقاث و٦ُُٟت ٖملها، الخدٍى

زىاةُت البٗض،  الخٍُى والاق٩ا٫ الهىضؾُت، اؾخسضام صوا٫ عؾم ++cًخم ئٖضاص م٨خبت الغؾم في لٛت  الجضء العمليفي 

الث الهىضؾُت، املخا٧اة  ً الاق٩ا٫ الهىضؾُت باؾخسضام َغ١ مسخلٟت، ال٨خابت في مجا٫ الغؾم، اؾخسضام الخدٍى جلٍى

 .، اوكاء مكغوٕ جُب٣ُيAnimationوالخغ٦ت 

 سیاضیاث مىفصلت :

 حضاو٫ الهض١ والٗال٢اث اإلاى٣ُیت، وأصواث الغبِ، ال٣ًایا اإلاى٣ُیت أؾـ اإلاى٤ُ،ًدخىي هظا اإلا٣غع ٖلى     

اث، الضوا٫، اث، الخٗلیل الغیاض ي، َغ١ البرھان، الخث الغیاض ي، املجمٖى  و الخٗغیٟاث اإلاغجضة الخىاعػمیاث واإلاهٟٞى

را٦یب والت الخىاعػمیاث، الخىا٣ٞیاث، أؾالیب الٗض، الخباصیل والخىاٞی٤ )والاخخماالث اإلاخ٣ُٗت( وهٓغیت الاخخماالث

 اإلاىٟهلت.

 طشق وجطبیلاث عذدیت:

م٣اعهت َغ١ الخل باؾخسضام الُغ١  املخخلٟت،ًدىاو٫ هظا اإلا٣غع جُب٤ُ الُغ١ املخخلٟت التي جمذ صعاؾتها لخل اإلاؿاةل 

ايُا،الٗضصًت بالُغ١ اإلاٗغوٞت  ايُت  ٍع باؾخسضام الُغ١  والخلى٫ ال٣ضعة ٖلى اًجاص وؿبت الخُاء بین الخلى٫ الٍغ

للجضء الؾخسضامه في خل ٧ل مؿاةل اإلا٣غع اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا. اما باليؿبت  الخٗٝغ ٖلى بِئت بغهامج اإلااجالب الٗضصًت،

ايُتالخ٩امالث الٗضصًت  اهىاٖه،الاؾخ٨ما٫ ب٩ل  اإلاٗاصالث، الخالي:اؾخسضام بغهامج اإلااجالب في خل  ؾِخم :العملي  والٍغ

ايُاإلاكخ٣اث الٗضصًت  وم٣اعهتهما،  .وم٣اعهتهما توالٍغ

  1 مشئُتبشمجت     

الي ٦ُُٟت حكُٛل و جىُٟظ بغهامج الُٟجىا٫ بِؿ٪ و ٦ُُٟت اصزا٫ و ازغاج البُاهاث  1ًخُغ١ م٣غع بغمجت مغةُت 

ُت و حمل الخ٨غاع  باالياٞت    Input Boxباؾخسضام صالت  الي  و ٦ُُٟت اؾخسضام حمل الخد٨م و الجمل الكَغ

ُت باؾخسضام الضوا٫ الجاهؼة . اث و البرامج الٟٖغ  اؾخسضام اإلاهٟٞى

 .6ًخم في الجؼء الٗملي لهظا اإلا٣غع جُب٤ُ ما جم الخُغ١ الُه في الجؼء الىٓغي ٖلي بغهامج  الُٟجىا٫ بِؿ٪ 
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  2 مشئُتبشمجت 

 الخد٨م،البرمجت الىاججت ًٖ الخضر، أصواث  ،WINDOWS في بِئت visualbasic.net ٣ًضم هظا اإلا٣غع مباصب البرمجت بلٛت

الخهاةو، ألاخضار، َغ١ الخد٨م، البرمجت اله٩ُلُت. ٖىض الاهتهاء مً هظا اإلا٣غع ؾ٩ُىن  البُاهاث.أق٩ا٫ وأهىإ 

  .في الخُب٣ُاث املخخلٟت NET.BASIC VISUAL الُالب ٢اصع ٖلى اؾخسضام لٛت

ئلى حٍٗغ٠ الُالب بمىهجُاث بىاء واحهاث الخساَب م٘ اإلاؿخسضم  يهضٝ اإلا٣غع بك٩ل أؾاس يٞ الجضء العمليأما ًٖ 

و٦ُُٟت اؾخسضام ٖىانغ الخد٨م املخخلٟت لخد٤ُ٣ واحهاث جٟاٖلُت ؾهلت الاؾخسضام. املخهالث: في جهاًت هظه اإلااصة 

ً ٖلى:  مُاث اؾدُٗاب مٟاهُم الغؾى  -اؾدُٗاب مٟاهُم واحهاث الخساَب  -مً اإلاخى٢٘ أن ٩ًىن الُالب ٢اصٍع

غها مدُِ  -اؾدُٗاب مٟاهُم الغبِ م٘ ٢ىاٖض البُاهاث  -املخخلٟت  الخٗامل م٘ أصواث البرمجت اإلاغةُت التي ًٞى

غ١ الخٗامل م٘ ٢ىاٖض البُاهاث - NET.الٗمل جىُٟظ جُب٣ُاث بغمجُت مخ٩املت  - SQL Server اؾدُٗاب مٟاهُم َو

 .باؾخسضام الخ٣ىُاث الؿاب٣ت

 البرمجت بلغت " الس ي"  

حكمل لٛت الس ي  صعوؽ مخ٣ضمت في، خُث ًدخىي ٖلي 2اؾاؾُاث بغمجت  اإلا٣غع إلاا جمذ صعاؾخه في هظا اإلا٣غع ج٨ملت ٌٗخبر 

ُت،صوا٫ الؿالؾل و ؤلاحغاءاث  الضوا٫،  Linked Lists) واؾخسضاماتها، اإلاإقغاث والضمج، السجالثالبدث والٟغػ  الخٞغ

ب الٗملي  ، الٟئاث. وأهىاٖها، اإلالٟاث  وأهىاٖها( ال٣ىاةم اإلاغجبُت   الس ي.البرامج بلٛت  و٦خابت٦ما ٌكمل اإلا٣غع ٖلى الخضٍع

 دساظت مىظىماث

٘ الخسغج الؿاب٣ت بجمُ٘  الخسغج م٣ًًضم اإلا٣غع ججغبت ٞٗلُت هامت للُالب ج٩ىن م٣ضمت إلاكغوٕ  إل ٖلى مكاَع زال٫ الَا

ًدىاو٫ اإلا٣غع مهاعاث ٖملُت في خل مك٨الث بغمجُت باؾخسضام الخاؾب، وحكمل: مغاخل اهجاػها وجىُٟظها، خُذ 

ازخُاع اإلاكغوٕ، صعاؾت وجدضًض الاخخُاحاث، جدضًض اإلاك٩لت، جهمُم الخل، جىُٟظ الخل اإلا٣ترح م٘ جُب٤ُ ما جم 

 بغمجُت.  اثوواحه٢اٖضة البُاهاث  وجهمُمصعاؾخه في م٣غعاث ٖلىم الخاؾب وزُىاث جهمُم وجدلُل الىٓم، 

حم٘  -جدضًض اإلاك٩لت  -مبؿِ الخسُُِ إلاكغوٕ في جُب٤ُ البرمجُاث التي صعؾها الُالب في  الجاهب العمليًخمثل 

جهمُم ٢اٖضة البُاهاث  –جدلُل اإلاخُلباث وعؾم املخُُاث  –خؿب زُت اإلاكغوٕ  وجغجُبهااإلاخُلباث وجهيُٟها 

ازخباع الىٓام بالُغ١ املخخلٟت  -البرمجت لٛاث  أخضباؾخسضام  مجهمُم واحهاث اإلاؿخسض - sql serverباؾخسضام 

 اًت الٟهل الضعاس ي.جه نٛیرة فيللىنى٫ ئلى مىٓىمت بغمجُت 

عُت  جطبُلاث جذَس

ت مً الل٣اءاث      ؿُت ئلى ٢ؿمین، هما: الىٓغي والٗملي، خُث ًسً٘ الُالب اإلاٗلم ئلى مجمٖى ٣ًؿم م٣غع جُب٣ُاث جضَع

ت ٢بل  ب الٗملي مً زال٫ الخضَعـ اإلاهٛغ، اإلاخمثل باٖضاص زُت صعؽ مخ٩املت، زم ازخُاع مى٠٢ حٗلُمي الىٍٓغ الخضٍع

٠ُ مهاصع الخٗلم وج٨ىىلىحُا الخٗلُم جدذ ئقغاٝ ًٖى هُئت الخضَعـ  مً هظه الخُت وج٣ضًمه أمام ػمالةه بخْى

خ اإلاكٝغ ٖلُه، ٖلى مغخلخین؛ مُت. ٍو ٤ الخُت الخىُٟظًت للم٣غع.مغخلت ئعقاصًت ومغخلت أزغي ج٣ٍى ٣ًىم  م جىُٟظها ٞو

،  جسههه، ومىا٢كتهاالُالب باٖضاص زُت صعؽ ألخض الضعوؽ في أخض اإلانهاج خؿب  م٘ ًٖى هُئت الخضَعـ اإلاكٝغ

زم ازخُاع مى٠٢ حٗلُمي مً الخُت التي ٢ام باٖضاصها وجىُٟظها أمام ًٖى هُئت الخضَعـ وػمالةه في الل٣اء الهٟي في 

٠ُ مهاصع الخٗلم وج٨ىىلىحُا الخٗلُم.  الجامٗت، وطل٪ باالؾدىاص ئلى اؾتراجُجُت الخضَعـ اإلاهٛغ، والخأ٦ُض ٖلى جْى

خم جُب٤ُ   في ٖضة ل٣اءاث نُٟت بٗض الاهتهاء مً الجاهب الىٓغي. يعملجاهب الالٍو

ب الُلبت ٖلى نُاٚت ألاهضاٝ الؿلى٦ُت.    ب الُلبت ٖلى ٦ُُٟت ٖمل الخُت  -جضٍع اإلاهاعاث الخىانلُت  -الُىمُت. جضٍع

٠ُ مهاصعوالخٟاٖلُت والخٟاٖل اللٟٓي الهٟي والاحخماعي،  خ٨ىىلىحُا الخٗلُم اإلاٟاهُم اإلاغجبُت ب -الخٗلم  وجْى



 

 08 

 

 دليل قسم الحاسوب

م ب الُلبت ٖلى قغح صعوؽ الخاؾىب  -والخضَعـ اإلاهٛغ  وباصاعة اله٠ وال٣ُاؽ والخ٣ٍى في مىاهج  التي جضعؽجضٍع

 .ج٣ضًم مىا٠٢ حٗلُمُت -الخٗلُم 

 مؽشوع الخخشج

 حهضٝ الجامُٗت.ٌٗخبر مكغوٕ الخسغج لُالب ٢ؿم الخاؾىب مخُلب عةِس ي مً مخُلباث الخسغج لىُل الضعحت 

مكغوٕ الخسغج ئلى ئُٖاةه ٞسخت أ٧اصًمُت في زخام مؿیرجه الجامُٗت خُث ٌؿخُُ٘ الُالب الخٗم٤ في ٞهم حىاهب 

جسههه مؿخُٗىا بخدهُله ألا٧اصًمي وب٣ضعاجه الظاجُت ٦ما ٣ًضم للُالب ججغبت ٞٗلُت هامت ج٩ىن م٣ضمت للخُاة 

همُم وبىاء وازخباع بغهامج )مكغوٕ بغمجي( ٣ًضم ٞمكغوٕ الخسغج ًخًمً جسُُِ وجدلُل وج. الٗملُت بٗض الخسغج

 خل مىاؾب إلخضي اإلاكا٧ل الىا٢ُٗت التي ًسخاعها الُالب 

لى الُالب ئهجاػ مكغوٕ جسغحه زال٫ ٞهلین  مخخالُین خُث ًخىحب ٖلُه في الٟهل الاو٫ ازخُاع ٨ٞغة  صعاؾینٖو

جم  للمكغوٕ ومًالٟهل الاو٫ ًخم حؿلُم الجاهب الىٓغي  وبنهاًتاإلاكغوٕ وجدلُله وجهمُمه جدذ ئقغاٝ مكٝغ 

ج٣ُُمه مً اإلاكٝغ وزال٫ الٟهل الثاوي ًخم جُب٤ُ الجاهب الٗملي وفي جهاًت الٟهل جخم مىا٢كت وج٣ُُم اإلاكغوٕ ٩٦ل 

 مً ٢بل لجىت اإلاىا٢كت ومكٝغ اإلاكغوٕ.

خؿب زُت  وجغجُبهاحم٘ اإلاخُلباث وجهيُٟها  -جدضًض اإلاك٩لت  -ًدىاو٫ الخسُُِ إلاكغوٕ الخسغج  الجضء العملي

جهمُم واحهاث  - sql serverجهمُم ٢اٖضة البُاهاث باؾخسضام  –جدلُل اإلاخُلباث وعؾم املخُُاث  –اإلاكغوٕ 

غ جهمُم  –لٛاث البرمجت  أخضاإلاؿخسضم باؾخسضام   .جىز٤ُ اإلاكغوٕ –لُغ١ املخخلٟت ازخباع الىٓام با -الخ٣اٍع

تاملىاد   الحاظىب الاخخُاٍس

 خللت هلاػ 

اصة احؿإ مضاع٥ الُالب  اث مسخاعة لخىمُت الث٣اٞت الخاؾىبُت لضي الُالب خُث حهضٝ ئلى ٍػ ًدىاو٫ اإلا٣غع مىيٖى

الجماعي ومهاعاث البدث وحصجُٗهم ٖلى البدث في ٧ل ما ًخٗل٤ بالخاؾىب ومىا٢كخه م٘ ػمالئهم وجىمُت عوح الٗمل 

 والخٗٝغ ٖلى ٧ل ما هى حضًض.

٦خابت الؿیرة  -الغوبىث  –أهٓمت الخماًت  -ج٣ىُاث الخٗلُم الال٨ترووي  -أمثلت للكغ٧اث ال٨بري في ٖالم الخاؾىب 

غ الُبُت  -ج٣ىُاث الاجها٫ الالؾل٩ي  -الظاجُت  اث أزغي مً ًدضص -البرمجُاث الخٗلُمُت  -أحهؼة الخهٍى ه مىيٖى

 ألاؾخاط والُالب.

 بشمجت إلاهترهذ مخلذمت

ب والٟغ١ بُنها وبین جُب٣ُاث ؾُذ اإلا٨خب، ٦ما ًدىاو٫  مً زال٫ هظا اإلا٣غع ؾِخم الخٗٝغ ٖلى مٟاهُم جُب٣ُاث الٍى

، الخٗامل (ASP.net) (Active Server Pages) . و٦ُُٟت بغمجت الهٟداث للخاصم اليكVisualStudio.Netِقغح بِئت 

واؾخسضامها في جهمُم  master pageم٘ الاصواث املخخلٟت وزهاةهها، ٦ُُٟت اوكاء واحهاث اإلاؿخسضم، ٦ُُٟت ئوكاء 

غ البُاهاث  ، الخٗامل م٘ ٢ىاٖض البُاهاث validation tools، اصواث الخد٤٣ مً البُاهاث passing dataالهٟداث، جمٍغ

SQL Server ب ٖلى جُب٤ُ ٧ل مٟهىم  الجؼء الجاهب العملي. ٌك٩ل ألاؾاس ي في هظا اإلاىهج، خُذ ؾِخم جىُٟظ والخضٍع

بك٩ل مؿخمغ الي ان ًخم٨ً الُالب في جهاًت هظا اإلا٣غع مً اؾخسضام الخ٣ىُاث وألاصواث اهٟت الظ٦غ لخهمُم وجىُٟظ 

 "Dynamic Websiteمى٢٘ ئل٨ترووي صًىام٩ُي "
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 وظائط مخعذدة

الىؾاةِ اإلاخٗضصة  ج٣ىُت ٖلى: وحكملھیم الىؾاةِ اإلاخٗضصة واإلاهُلخاث الالػمت لظل٪ یخٗلم الُالب في ھظا اإلا٣غع مٟا

 –ألانىاث( الىؾاةِ الالػمت في الخٗلیم والخألی٠ واليكغ  –الٟیضیى  –الخغ٦ت  –الغؾىماث  –)الهىع  وأهىإ بیاهاجھا

  الخٟاٖلیت.الخ٣ىیت  –اإلاٗاییر الهىاٖیت –ألاصواث الالػمت في الخهمیم وؤلاهخاج 

  لكتروويإلا الخعلُم

ت والخُب٣ُُت واؾخسضام  ًخُغ١ م٣غع الخٗلُم الال٨ترووي الي اهمُت اؾخسضام الاهترهذ في الخٗلُم مً الىاخُت الىٍٓغ

اث  الىؾاةِ الال٨تروهُت وج٣ىُت اإلاٗلىماث والاجهاالث في الخٗلُم مً الٟهل الاٞتراض ي وجُب٣ُها في حمُ٘ مؿخٍى

 واؾخسضام البرامج الخانت في جهمُم نٟداث الاهترهذ.الخٗلُم 

 .لهظا اإلا٣غع اؾخسضام لٛاث البرمجت مثل الُٟجىا٫ بِؿ٪ هذ في اوكاء مى٢٘ حٗلُمي مخ٩امل الجضء العمليًخم في 

 معالجت الصىس:

الغ٢مُت  الهىع  وجىُٗمَغ١ جدؿین لى ٖ ٦ما ًخم الخٗٝغ جُب٣ُاتها. ومجاالث الغ٢مُت الهىعة مٗالجت أهمُت ٖلى لخٗٝغا

 الغ٢مُت الهىعة ج٣ُُ٘ وصعاؾت ٖملُت. الترصصي املجا٫ في او الٟلترة اإلا٩اهُت ٦ما حهضٝ اإلا٣غع الي الخٗٝغ ٖلى الٟلترة

ايُت اإلاىعٞىلىحُا ٖملُاث مً ٖضص ٖلى ومالخ٣تها و٦ما ًخم الخٗٝغ الخىاٝ وا٦دكاٝ . مٗالجت لىن الهىعة الٍغ

 .Lossless and Lossy Image Compressionو Image compression fundamentalوالخٗٝغ 

 

 خاسج اللعم الذساظُتاملىاد   

 :املخخصصينلغير  1خاظىب

ً الغةِؿُت الخالُت وهي اؾخسضاماث الخاؾىب _ أهىاٖه _ الىٓام الغ٢مي الثىاتي _ اإلا٩ىهاث  ٌُٛي هظا اإلا٣غع الٗىاٍو

اإلااصًت للخاؾىب _ أهىإ البرمجُاث _ قب٩اث الخاؾىب _ أؾاؾُاث الاهترهذ _ حغاةم الخاؾىب وأمً وخماًت 

 البُاهاث. 

 لغير املخخصصين: 2خاظىب 

-الضٞتر –الغؾام  – واؾخسضاماتهاالىىاٞظ  -لخىاؾیب وهٓام حكٛیلھا والبرامج الخُبی٣یت م٣ضمت ؾغیٗت ًٖ ا

ٖملیا.  power pointٖغى الخ٣ضمي والبرهامج Excelوالبرهامج wordالخُب٣ُُتالبرامج  واؾخسضام‘الاهترهذومخهٟداث 

جاػ ئهالبرامج ؾٝى حؿاٖض الُالب في  وهظههى الجؼء ألا٦بر ل٨ؿب اإلاهاعاث الٗملُت  ٗمليال ٌٗخبر الجؼء ثخی

 .وفي خُاجه الٗملُت بٗض الخسغج هجسغح ومكغوٕ واحباجه

٘ؾٝى یخٗلم الُالب ٦یٟیت ٦خابت الغؾاةل  : wordأوال:  ل٤ وخٟٔ اإلاؿدىض :الخالُت اإلاىايُ٘ وحكمل واإلاكاَع  -ٞخذ ٚو

الخيؿی٤  -ال٨خابت الٟى٢یت -الله٤-اليسخ -ال٣و -البدذ والاؾدبضا٫ –وازخالٝ الى٣غ ٖلى ػع الٟأعة )اإلااوؽ(  أھمیت

 الخسُیِ.-الغؾم والهىع  -قغیِ أصواث حضاو٫ وخضوص –قغیِ أصواث الخيؿی٤  -بأهىاٖھا

ازخهاعاث لىخت  –ال٣ىاةم  – قغیِ ألاصواث ال٣یاس ي -قاقت ئ٦ؿیل –م٣ضمت وأؾاؾیاث البرهامج  : Excel ثاهیا :  

اإلاٗاصالث والضوا٫ الخؿابیت  -الغؾم البیاوي–الخيؿی٤  –الخدغیغ  –الخدغ٥ والظھاب ئلى أحؼاء اإلال٠ –اإلاٟاجیذ 

 –ٖغى قاقت ٖغى ج٣ضمي "بىعبىهذ" :  power pointثالخا:  مٗملیت. وجُب٣ُاث –ئصاعة صٞتر الٗمل -واإلاى٣ُیت

غى الكغاةذ والخيؿ٤ُ الخدغیغ  –ازخهاعاث ٖامت  –الكغیدت –اؾخسضام ال٣ىالب  قغیِ  -أهٓمت الٗغى –ٖو

 وجُبی٣اث ٖملیت مسخلٟت. -قغیِ أصواث الغؾم –أصواث الخيؿی٤ 
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 6212لعىت  (501)سكمس الئدت لخىظُم الخعلُم العالي كشا           

 بؽأن ئصذاس الئدت لخىظُم الخعلُم العالي

 هظام اللبىل واللُذ والاهخلال

 

 (8سكم )املادة 

 :-ما ًليٌؽترط اللبىل للذساظت بالكلُاث الجامعُت 

  ًت مً ئخضي مضاعؽ لُبُا أو ما ٌٗاصلها مً الكهاصاث اإلاٗتٝر بها م . أن ٩ًىن الُالب خانال ٖلى الكهاصة الثاهٍى

تراٝ املخخهت.  حهت الٖا

 .ىب  صخُا ٖلى مخابٗت الضعاؾت في جسههه اإلاٚغ
ُ
 .  أن ٩ًىن ٢اصعا

  ت. أن ٩ًىن خانال ٖلى ٤ الىٓم التي جدضصها اللجىت الكٗبُت الٗامت للخٗلُم  اليؿبت اإلائٍى اإلاٗخمضة لل٣بى٫ بال٩لُت ٞو

 والبدث الٗلمي ؾاب٣ا.

 .أن ٩ًىن مإمىا ب٣ُم املجخم٘ وجىحهاجه . 

ًت َُلت مضة الضعاؾت، وأن وإطا ٧ان اإلاخ٣ضم للضعاؾت مً ٚیر اللُبُین ِٞكتٍر ُٞه أن ٩ًىن م٣ُما بلُبُا ئ٢امت اٖخُاص

٣ا للىاةذ والىٓم اإلاٗمى٫ بها في الجامٗاث، وطل٪ صون  اإلاٗاملت  ئزال٫ ب٣ىاٖضًإصي ه٣ٟاث الضعاؾت والغؾىم اإلا٣غعة ٞو

 باإلاثل اإلاىهىم ٖليها في الاجٟا٢ُاث اإلاى٢ٗت بهظا الكأن.

 ي ال٩لُاث التي حكتٍر لىاةدها طل٪.وفي حمُ٘ ألاخىا٫ ٖلى الُالب احخُاػ امخدان اإلا٣ابلت الصخهُت بىجاح ف

 

 (9سكم )املادة 

 ًخم كبىل الطالب وكُذهم وفم الفئاث الخالُت:

 .ین للضعاؾت  َالب هٓامُىن، وحكمل هظه الٟئت حمُ٘ الُالب اإلاخٟٚغ

  اللىاةذ    الضعاؾت، وجدضصَالب ٚیر هٓامُین، وهم الُالب الظًً جدى٫ ْغوٞهم صون اهخٓامهم في

٣ا إلم٩اهُاتها و٢ضعاتها الاؾدُٗابُت. لل٩لُاثالضازلُت   قغوٍ ٢بىلهم وأٖضاصهم في ٧ل ٖام صعاس ي ٞو

  َالب واٞضون وهم الُالب ٚیر اللُبین الظًً ًخم مىدهم م٣اٖض صعاؾُت وجىٓم أوياٖهم و٦ُُٟت   ٢بىلهم

 ب٣غاع مً اللجىت الكٗبُت الٗامت للخٗلُم والبدث الٗلمي ؾاب٣ا.

 ٗىن ض وهم الُالب َالب صاعؾىن ًٖ ُب  في بغامج الخٗلُم الال٨ترووي اإلاٟخىح. الظًً ًىسَغ

  اللجىت الكٗبُت الٗامت للخٗلُم  ب٣غاع مً زانت جهضع هظا الىٓام بالةدت ئحغاءاث وقغوٍوجدضص

 والبدث الٗلمي ؾاب٣ا.
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 (12سكم )املادة 

٣ا إلاا ًلي:ًجىػ للُالب الاهخ٣ا٫ مً حامٗت ئلى أزغي صازل لُبُا أو مً حامٗاث   مٗتٝر بها مً زاعحها وطل٪ ٞو

 أال ٩ًىن مٟهىال مً حامٗخه ألانلُت ألؾباب ٖلمُت أو جأصًبُت._ 

اث هظه اإلا٣غعاث._  أن ًلتزم بخ٣ضًم اإلاؿدىضاث اإلاخًمىت للم٣غعاث التي صعؾها ومدخٍى

ت ٖلى اليؿبت اإلاٗخمضة لل٣بى٫ لل٩لُت اإلاىخ٣ل  خانال فيأن ٩ًىن الُالب _   ئليها.الكهاصة الثاهٍى

 

 (11سكم )املادة 

لى لجان  في َلباث الُالب في أحل  اإلاٗاصلت البذجيكأ ب٩ل ٧لُت لجىت مسخهت إلاٗاصلت مإهالث الُالب اإلاىخ٣لین ئليها، ٖو

ش ج٣ضًم الُلب.  ال ًخجاوػ قهغا مً جاٍع

٤ أهٓمت حٗلُمُت مٛاًغة إلاا هى مٗمى٫ به في الجامٗاث ٞاطا وحضث هظه اللجان أن  اللُبُت َالب الى٣ل ٢ض صعؽ ٞو

بمٗاصلت اإلاإهالث الٗلمُت باللجىت الكٗبُت الٗامت للخٗلُم والبدث الٗلمي  للجىت املخخهتٖليها ئخالت ألامغ  جىحب

 ؾاب٣ا في ألاحل اإلاىهىم ٖلُه في ال٣ٟغة الؿاب٣ت.

جىػ لل٩لُت ئلخا١  ٗض ٍو ٌُ ٤ مٗاصلت أولُت وطل٪ ئلى خین اؾخ٨ما٫ ئحغاءاث اإلاٗاصلت النهاةُت، وال  الُالب بالضعاؾت ٞو

 الُالب مىخ٣ال ٞٗلُا ئال بٗض اؾدُٟاء ٧اٞت ؤلاحغاءاث اإلاُلىبت.

 

 

 املخالفاث الخأدًبُت

 (33سكم )املادة 

بأصاء واحباجه الخٗلُمُت ٖلى أخؿً وحه والخٟاّ ٖلى ٦غامت الجامٗت أو ال٩لُت بأن ٌؿل٪ في  الالتزامٖلى الُالب 

اجه م٘ ال٣ىاهین واللىاةذ والىٓم اإلاٗمى٫ بها في   وأن جخ٤ٟ جهٞغ
ً
 حامُٗا

ً
 ًخ٤ٟ م٘ ويٗه باٖخباعه َالبا

ً
اجه مؿل٩ا جهٞغ

 مإؾؿاث الخٗلُم الٗالي وألانى٫ والخ٣الُض الجامُٗت اإلاؿخ٣غة.

 

 (34سكم )املادة 

 ٌك٩ل مسالٟت لل٣ىاهین واللىاةذ وألاهٓمت اإلاٗمى٫ بها في الجامٗت ؾىاء جم 
ً
ًسً٘ الُالب للخأصًب ئطا اعج٨ب ٞٗال

 ألخ٩ام 
ً
ٓل الُالب زايٗا ، ٍو

ً
الٟٗل صازلها أو في أي م٩ان مً ملخ٣اتها وج٣٘ املخالٟت باعج٩اب ٞٗل مدًىع ٢اهىها

ش حسجُله با  حسجُله.لضعاؾت وختى ػوا٫ هظه الهٟت بخسغحه أو ئلٛاء الخأصًب مً جاٍع
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 (35سكم )املادة 

 للطالب اسجكاب املخالفاث الخالُت: ال ًجىص 

  .خضاء ٖلى أًٖاء هُئت الخضَعـ أو الُالب أو الٗاملین بالجامٗت  ؤلٖا

 .خضاء ٖلى أمىا٫ الجامٗت أو اإلاغا٤ٞ الخابٗت لها  ؤلٖا

  والامخداهاث.ؤلازال٫ بىٓام الضعاؾت 

 أي ؾلى٥ مىاٝ لألزال١ أو ًمـ الىٓام الٗام وآلاصاب الٗامت. اعج٩اب 

 (36سكم )املادة 

خضاء ٖلى أًٖاء هُئت الخضَعـ أو الٗاملین أو الُالب:  ٌٗض مً مسالٟاث الٖا

 .أٖما٫ الصجاع أو ؤلاًظاء 

 .الؿب أو ال٣ظٝ أو التهضًض 

خد٤٣  خضاءٍو  أو ٦خابت أو باإلقاعة.قٟاهت ئطا جم بهىعة ٖلىُت وبدًىع اإلاٗخضي ٖلُه ؾىاء اعج٨ب الٟٗل  الٖا

 (37سكم )املادة 

خضاء ٖلى أمىا٫ الجامٗت آلاحي: ٗض مً مسالٟاث الٖا ٌُ 

  اؾدُالء أو ئجالٝ للمٗضاث أو ألاصواث الخابٗت للجامٗت أو ئخضي اإلاغا٤ٞ الخابٗت لها مما ًجٗلها ٚیر نالخت

.لالؾ
ً
 أو حؼةُا

ً
 ٖمضًه.وج٣٘ املخالٟت ؾىاء جمذ بهىعة ٖمضًه أو ٚیر  خٗما٫ ٧لُا

 (38سكم )املادة 

ٗض مً مسالٟاث ؤلازال٫ بىٓام الضعاؾت والامخداهاث ما ًلي: ٌُ 

  جؼوٍغ املخغعاث الغؾمُت مثل الكهاصاث وؤلاٞاصاث والىزاة٤ ؾىاء ٧اهذ ناصعة ًٖ الجامٗت أو ًٖ ٚیرها ئطا ٧اهذ

 باحغاءاث الضعاؾت. طاث نلت

  ًٖ 
ً
 للصخهُت صزى٫ َالب بضال

ً
ٗض اهخداال اهخدا٫ الصخهُت ؾىآء لخد٤ُ٣ مهلخت للٟاٖل أو لٛیره، وَُ

 ُٞه مً الُالب.
ً
٩ا  َالب آزغ ألصاء الامخدان وحؿغي ال٣ٗىبت ٖلى الُالبین و٧ل مً ٧ان قٍغ

  غ٢لت ؾیر الضعاؾت أو الامخداهاث بأي نى  عة ٧اهذ.ئزاعة الٟىض ى أو الكٛب ٖو

  الخأزیر ٖلى ألاؾاجظة أو الٗاملین ُٞما ًسو ؾیر الامخداهاث أو الخ٣ُُم أو الىخاةج أو ٚیرهما مما ًخٗل٤

 بكإون الضعاؾت والامخداهاث.

  ٗخبر مً ٢بُل الكغوٕ في مماعؾت أٖما٫ الٛل في الامخداهاث أو الكغوٕ ٞيها بأًت نىعة مً الهىع، َو

مخداهاث أي أوعا١ أو أصواث أو أحهؼة طاث ٖال٢ت باإلاىهج الضعاس ي أو مىيٕى الٛل ئصزا٫ الُالب ئلى ٢اٖت الا 

 باصزالها مً ٢بل لجىت 
ً
 الامخداهاث.الامخداهاث ما لم ٨ًً ُمغزها

 .ألخ٩ام هظه الالةدت 
ً
٣ا ك٩لت ٞو

ُ
 الامخىإ ًٖ ؤلاصالء بالكهاصة أمام لجان الخد٤ُ٣ أو مجالـ الخأصًب اإلا

 ىاةذ والىٓم اإلاخٗل٣ت بالخٗلُم الٗالي.أًت مسالٟت لل٣ىاهین والل 
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 (39سكم )املادة 

 لألزال١ والىٓام الٗام وآلاصاب الٗامت ألاٞٗا٫ آلاجُت:
ً
 مىاُٞا

ً
ٗض ؾلى٧ا ٌٌ 

 .في الٟٗل 
ً
٩ا ٗض الُٝغ ألازغ قٍغ ٌُ خضاء ٖلى الٗغى ولى جم بغيا الُٝغ ألازغ وفي خالت الغيا   الٖا

 .زضف الخُاء الٗام 

  واإلاؿ٨غاث أو الخٗامل ٞيها بأًت نىعة مً الهىع.حٗاَي املخضعاث 

 .جضاو٫ ألاقُاء الٟاضخت أو جىػَٗها أو ٖغيها 

  اء اإلاىاُٞت للخكمت أو لٓهىع بمٓهغ ٚیر الة٤ صازل اإلاإؾؿت الخٗلُمُت أو ئخضي م٩ىهاتها أو اعجضاء ألاٍػ

ىت، وجبیناإلابالٛت في   اللىاةذ الضازلُت لل٩لُاث قغوٍ الؼي الجامعي. الٍؼ

 .ٗاث الىاٞظة  للدكَغ
ً
٣ا ُت ٞو  ٧ل ما مً قأهه ؤلازال٫ بالكٝغ أو اإلاؿاؽ باآلصاب الٗامت وألازال١ اإلاٖغ

مت حىاةُت جىحب ٖلى ال٩لُت ئباٙل الجهاث   املخخهت.وفي حمُ٘ ألاخىا٫ ئطا ق٩ل الؿلى٥ حٍغ

 العلىباث الخأدًبُت

 (42سكم )املادة 

ٗا٢ب الُالب باإل٣ًاٝ ًٖ الضعاؾت إلاضة ال ج٣ل ًٖ ؾيخین صعاؾِخین ئطا اعج٨ب أخض ألاٞٗا٫ اإلاىهىم ٖليها في  ٌُ

. )م36ًاإلااصة( 
ً
ٟهل الُالب مً ال٩لُت أو اإلاٗهض ئطا ٧ان ٖاةضا  الالةدت، وٍُ

 (41سكم )املادة 

ٗا٢ب الُالب باإل٣ًاٝ ًٖ الضاعؾت إلاضة ال ج٣ل ًٖ ؾىت صعاؾُت ئطا اعج٨ب أخض ألاٞٗا٫ اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة(  ٌُ

ًا37٠ٖ
ُ
وفي حمُ٘ ألاخىا٫ ال ًجىػ ٖىصة الُالب إلاىانلت الضعاؾت ئال ئطا صٞ٘ ٢ُمت  ال٣ٗىبت ٖىض الٗىص. )وج

 الجامٗت.ؤلايغاع التي أخضثها بأمىا٫ 

 (46املادة سكم)

ٗا٢ب الُالب ٖىض اعج٩ابه إلخضي املخالٟاث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة(   هظه الالةدت بال٣ٗىباث آلاجُت: )م38ًٌُ

ض ٖلى ؾيخین صعاؾِخین ٧ل مً اعج٨ب املخالٟاث الىاعصة في _  الى٠٢ ًٖ الضعاؾت إلاضة ال ج٣ل ًٖ ؾىت صعاؾُت وال جٍؼ

 ٖىض الٗىص. ب)مً -ال٣ٟغجین( أ
ً
 جهاةُا

ً
ٟهل الُالب مً الضعاؾت ٞهال  اإلااصة اإلاظ٧ىعة، ٍو

 ئطا اعج٨ب املخالٟاث املخضصة في _ 
ً
 أو حؼةُا

ً
ص)مً اإلااصة اإلاظ٧ىعة، وفي  - ال٣ٟغجین( جالخغمان مً صزى٫ الامخداهاث ٧لُا

 في اإلااصة التي اعج٨ب ٞيها املخالٟت.
ً
 حمُ٘ ألاخىا٫ ٌٗخبر امخداهه ملُٛا

 

اإلااصة اإلاظ٧ىعة،  ال٣ٟغة( هـ)مًلٛاء هدُجت امخدان الُالب في صوع واخض ٖلى ألا٢ل ئطا اعج٨ب املخالٟت الىاعص بُاجها في ئ_

 ٖىض الٗىص .
ً
 جهاةُا

ً
ٟهل الُالب ٞهال جىػ ملجلـ الخأصًب ئلٛاء امخداهه لؿىت ٧املت ٍو  ٍو
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ض ٖلى ؾىت صعاؾُت واخضة ئطا اعج٨ب ئخضي  الخغمان مً خ٣ى١ الُالب الىٓامي أو ؤلا٣ًاٝ ًٖ الضعاؾت مضة_ ال جٍؼ

 اإلااصة اإلاظ٧ىعة . ػ)مً - في ال٣ٟغجین( واملخالٟاث اإلاىهىم ٖليها 

 (43سكم )املادة 

ین ٖلى ٢اٖت الامخدان جٟخِل الُالب ئطا وحضث ٢غاةً جضٖى لالقدباه بأن في خُاػجه  ًجىػ للجىت اإلاغا٢بت أو اإلاكٞغ

 أو أصواث 
ً
 لها ٖال٢ت باإلا٣غع مىيٕى الامخدان. أو أحهؼةأوع٢ا

٦ما ًجىػ لهم ئزغاج الُالب مً ٢اٖت الامخدان ئطا زال٠ حٗلُماث لجىت الامخدان أو بضأ في اعج٩اب أٖما٫ الٛل، وفي 

.
ً
 حمُ٘ ألاخىا٫ ٌٗخبر امخداهه ملُٛا

 (44سكم )املادة 

ض ٖلى ؾيخین ٧ ألاٞٗا٫ اإلاىهىم ٖليها  ئخضيل َالب اعج٨ب ٌٗا٢ب بالى٠٢ ًٖ الضعاؾت إلاضة ال ج٣ل ًٖ ؾىت وال جٍؼ

خىحب ٖلى ٖمُض ال٩لُت ٖىض اعج٩اب املخالٟت  )م39ًفي اإلااصة(   ٖىض الٗىص، ٍو
ً
ٟهل الُالب جهاةُا هظه الالةدت، ٍو

اإلااصة اإلاظ٧ىعة اؾخضٖاء ولي أمغ الُالب ولٟذ هٓغه ئلى ؾلى٦ه وجدظًغه مً مٛبت هظا  ال٣ٟغة( )مًاإلاىهىم ٖليها في 

 الؿلى٥، ٞاطا أنغ الُالب ٖلى مؿل٨ه جىحب الاؾخمغاع في ئحغاءاث الخأصًب.

 

 (45سكم )املادة 

 اخضة.في جُب٤ُ ألاخ٩ام الخأصًبُت اإلاىهىم ٖليها في هظه الالةدت ًدؿب ٧ل ٞهلین صعاؾُین ؾىت صعاؾُت و 

 

 (46سكم )املادة 

ًجىػ للُالب الاهخ٣ا٫  الى٠٢، والًترجب ٖلى ؤلا٣ًاٝ ًٖ الضعاؾت خغمان الُالب مً الخ٣ضم ئلى الامخداهاث َُلت مضة 

ان ال٣ٗىبت.  ئلى أي ٧لُت أزغي مضة ؾٍغ

 ئحـــشاءاث الخأدًــــب

 (47سكم )املادة 

 ًٖ هظه 
ً
ٖلى ٧ل مً ٖلم بى٢ٕى مسالٟت لل٣ىاهین واللىاةذ وألاهٓمت اإلاٗمى٫ بها في ال٩لُاث أو الجامٗت أن ٣ًضم بالٚا

 ًٖ الىا٢ٗت ئلى ال٩لُت أو الجامٗت. املخالٟت، ًخًمً
ً
 م٨خىبا

ً
غا  ج٣ٍغ

 (48سكم )املادة 

 ئبالٚه ًٖ اعج٩اب ئخضي املخالٟاث ج٩لُ
ً
٠ لجىت للخد٤ُ٣ مً زالزت أًٖاء مً هُئت ًخٗین ٖلى ٖمُض ال٩لُت ٞىعا

 للجىت.
ً
 الخضَعـ أخضهم م٣غعا

 (49سكم )املادة 

ضه بُىم ٧امل ٖلى ألا٢ل  ًخم ئٖالم الُالب بالخد٤ُ٣ مٗه ٢بل مٖى

 في خاالث الًغوعة والاؾخعجا٫.
ً
جىػ أن ًخم الخد٤ُ٣ ٞىعا  وال ًددؿب الُىم الظي جم ُٞه ئٖالمه، ٍو
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 (52سكم )املادة 

م مً ئٖالمه به ئلى ٣ًضم  غه بٗض الاهتهاء مً الخد٤ُ٣، أو ٖضم خًىع الُالب للخد٤ُ٣ بالٚغ ٩ل٠ بالخد٤ُ٣ ج٣ٍغ
ُ
اإلا

 ه.اللجىت التي ٧لٟخ

 (51سكم )املادة 

 ًخم حك٨ُل مجلـ للخأصًب ب٣غاع مً ٖمُض 
ً
ال٩لُت، ئطا ما اهتهذ لجىت الخد٤ُ٣ ئلى الغأي بمٗا٢بت الُالب جأصًبُا

خ٩ىن  ًى ًٖ اإلا٨خب ال٣اهىوي بالجامٗت ومىضوب ًٖ مً زالزت  ٍو أًٖاء هُئت جضَعـ مً طوي الخبرة والضعاًت، ٖو

غأؽالغابُت  ـ. الُالبُت، ٍو  املجلـ أ٢ضم أًٖاء هُئت الخضَع

ض الظي ًيبغي ُٞه اإلاثى٫ أمامه وطل٪ زال٫ مضة ال ج٣ل ًٖ  غ ئخالخه ٖلى املجلـ اإلاظ٧ىع باإلاٖى خم ئٖالن مً ج٣ٍغ ٍو

الن مً  خم  بُنها، وفيزالزت أًام، وال ًددؿب الُىم الظي جم ُٞه ؤلٖا ، ٍو
ً
خا٫ ٖضم الخًىع ًهضع املجلـ ٢غاعه ُٚابُا

الهاث باإلاإ  ٤ لىخت ؤلٖا  ئٖالم الُالب ًٖ ٍَغ
ً
ؾؿت الخٗلُمُت، وال ًجىػ إلاً اقتر٥ في لجىت الخد٤ُ٣ أن ٩ًىن ًٖىا

 بمجلـ الخأصًب.

 (56سكم )املادة 

جىػ للمجلـ اؾخضٖاء  ًجىػ له اؾخضٖاء مً  الكهىص، ٦ماًهضع مجلـ الخأصًب ٢غاعه بٗض ؾمإ أ٢ىا٫ الُالب، ٍو

 ٢ام بالخد٤ُ٣.

 (53سكم )املادة 

خد٤ُ٣ أو مجالـ الخأصًب ُٞما ًخٗل٤ بال٣ًاًا التي جسو أ٦ثر مً ٧لُت في ئَاع ًخىلى عةِـ الجامٗت حك٨ُل لجان ال

 الجامٗت.

خىلى وػٍغ الخٗلُم والبدث الٗلمي أو مً ًسىله بظل٪، حك٨ُل لجان جد٤ُ٣ أو مجالـ جأصًب ُٞما ًخٗل٤ بال٣ًاًا  ٍو

 التي جسو أ٦ثر مً حامٗت.

 (54سكم )املادة 

ض الخد٤ُ٣ أو الن ًٖ مٖى ىت ٖلى الٗلم  ًخم ؤلٖا ٗخبر طل٪ ٢ٍغ الهاث في ال٩لُت اإلاسجل بها الُالب، َو الخأصًب بلىخت ؤلٖا

 به.

 (55سكم )املادة 

ٗض هاٞظة ئال بٗض اٖخماصها مً مجلـ ال٩لُت، أما 
ُ
ًاء، وال ح ًهضع مجلـ الخأصًب ٢غاعاجه بأٚلبُت أنىاث ألٖا

بٗض اٖخماصها مً مجلـ الجامٗت، وجبلٜ ٧اٞت الجامٗاث ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ املجلـ بالٟهل ٞال حٗض هاٞظة ئال 

 واإلاٗاهض في لُبُا بال٣غاع وطل٪ للخُلىلت صون حسجُل الُالب اإلاٟهى٫ في أي منها.

 (56سكم )املادة 

الهاث في ال٩لُت اإلاسجل بها الُالب، وجىصٕ وسخت زاهُت باإلال٠ الصخص ي للُالب.  ٌٗلً ٢غاع مجلـ الخأصًب بلىخت ؤلٖا

 (57سكم ) املادة

اة الُالب أو اوسخابه مً ال٩لُت وال ًإزغ اه٣ًاء الضٖىي الخأصًبُت أو الخ٨م ٞيها ٖلى  جى٣ط ي الضٖىي الخأصًبُت بٞى

 .ت أو اإلاضهُت الىاقئت ًٖ الىا٢ٗتالضٖىي الجىاةُ
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 (58سكم )املادة 

تراى ٖليها ئال   ألخ٩ام هظه الالةدت جهاةُت بٗض اٖخماصها وال ًجىػ الٖا
ً
حٗخبر ٢غاعاث املجالـ الخأصًبُت التي جهضع َب٣ا

 املخخهت.بالًُٗ ٞيها أمام املخ٨مت 

 

 

 
ً
 ألبىاةىا  زخاما

ً
٣ىا لل٣ُام بهظا الٗمل الظي هإ٦ض ُٞه خغنىا للؿعي هدى ألامثل وألاًٞل زضمت ... هدمض هللا الظي ٞو

 ومغقضا لُالبىا وهم ًًٗىن أ٢ضامهم 
ً
الُلبت والُالباث وهدً ئط ه٣ضم هظا املجهىص ٞاهىا هأمل أن ه٩ىن ٢ض ويٗىا صلُال

٣ت للٗـ هأمل أن ٌؿخمغ ئٖضاص وإزغاج هظا الضلُل  ، ٦ما2020/2021ام الجــــامعي ٖلى ٖخبت الضعاؾت بهظه اإلاإؾؿت الٍٗغ

ٖلى ما وعص ُٞه مً أزُاء وهدً باهخٓاع  حامٗخىا، وهاؾ٠ٖلى مضي الؿىىاث ال٣اصمت ختى ًىا٦ب الخُىع الظي حكهضه 

 
ً
المُت مؿخ٣بال غ هظه اإلااصة ؤلٖا  أي مالخٓاث مً قأجها جٍُى

 

 

 

 

 

 

 

:جصمُم واخشاج    

هائلت املحمىدي د.  


