
   
   1        

 

 1 

 

 دليل كلية العلوم واآلداب
College of Sciences and Arts Guide 

  

 دليل كلية العلوم واآلداب
College of Sciences and Arts 

 م2132 -هـ  3311

 

 

ب
آلدا

 وا
وم

عل
 ال

لية
ل ك

دلي
 

 قسم علوم احلاسب واملعلومات -7

تتزايد أهمية احلاسب اآللي للتنمية والتقنية احلديثة 

واحلاجة إىل متخصصني يف هذا اجملال بعد تغلغل 

احلاسبات يف مجيع أوجه احلياة. ومن هذا املنطلق ومن 

ب اآللي، للكفاءات الوطنية يف جمال احلاس واقع احلاجة 

 مت استحداث القسم.

 الرؤية:

 رائد يف جمال علوم احلاسب متميز  وفين وج  أاايميمن

 .عاملياحمليًا و

 الرسالة:

تكوين اواير جوي افاءات عالية متخصصة يف جمال 

علوم احلاسب من أجل املساهمة الفاعلة يف إرساء املعرفة 

وحتقيق األهداف الوطنية للتنمية وجلك من خالل 

وإاساب  ي بيئة أاايمية مثلى لتنمية املعارفإعدا

 املهارات يف البحث واالبتكار يف جمال احلاسب اآللي.

 

 الربامج اليت يقدمها القسم:

 الربنامج الدراسي ملرحلة البكالوريوس لقسم علوم احلاسب واملعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : األولاملستوى

 الوحدات رمزه اسم املقرر

 ENGL 100 8 اللغة االجنليزية

 COMM 101 3 مهارات االتصال والدراسات اجلامعية

 ARAB 101 2 املهارات اللغوية

 MATH 100 1 الرياضيات

 IT 101 2 تقنية املعلومات

 11 جمموع الوحدات

 

 املستوى: الثاني

 الوحدات رمزه اسم املقرر

 MATH 110 4 املدخل حلساب التفاضل

 STAT 104 3 2مبايئ اإلحساء واالحتمال 

 IC 101 2 املدخل إىل الثقافة اإلسالمية

 ENGL 122 3 مهارات الكتابة

 CSC 102 4 1برجمة احلاسب 

 11 جمموع الوحدات

 
 املستوى: الثالث

 الوحدات رمزه اسم املقرر

 CSC 104 4 2برجمة احلاسب 

 ENGL 123 3 مهارات االستماع

 MATH 112 4 املدخل حلساب التكامل

 CSC 316 3 اسب واجملتمعاحل

 ARAB 103 2 التحرير العربي

 IC 102 2 اإلسالم وبناء اجملتمع

 18 جمموع الوحدات

 

 املستوى: الرابع

 الوحدات رمزه اسم املقرر

 ENGL 124 3 ترمجة يف حقول يراسات احلاسب

 MATH 231 4 حساب التفاضل والتكامل

 IC 103 2 النظام االقتصايي يف اإلسالم

 CSC 217 3 تراايب البيانات

 CSC 216 3 التصميم املنطقي

 CSC 225 3 تنظيم احلاسبات ولغة التجميع

 18 جمموع الوحدات

 

 املستوى: اخلامس

 الوحدات رمزه اسم املقرر

 IC 104 2 اسس النظام السياسي يف اإلسالم

 MATH 242 4 اجلرب اخلطي

 CSC 335 3 نظم التشغيل

 CSC 337 3 لربجمةمبايئ لغات ا

 CSC 351 3 إيارة مرااز حاسب آلي

 CSC 383 3 تراايب حمدية

 18 جمموع الوحدات
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 وصف مقررات قسم علوم احلاسب واملعلومات:

CSC 101           4: مقدمة للحاسبات والربجمة 

  وصف حمتويات املقرر:

تعريف مبكونات ووحدات احلاسب اآللي ووظيفة ال 

منها ) وحدات اإليخال / وحدات اإلخرا  ، وحدات 

احلاسب املنطقية ( جاارة احلاسب الرئيسية واملساعدة 

أنواع احلاسبات وتصنيفها ، نظم تشغيل ومقاييسها ، 

احلاسب يوس ويندوز و يونيكس ، معاجلة البيانات ، 

أجيال لغات الربجمة ، نظم برامج احلاسب التطبيقية 

واستخداماته ، معاجل الكلمات ، لوائح البيانات والرسم 

البياني ، الربيد اإللكرتوني ، املتصفحات وتصميم 

 حل املسائل باحلاسوب.الصفحات اإللكرتونية ، طرق 

CSC 102( 1: برجمة احلاسب :          )4       

 عال101متطلب سابق: 

 وصف حمتويات املقرر:

أساليب حل املسائل وتصميم اخلوارزميات ، أنواع البياناات  

األساسااية ، التقااارير بعنواعهااا والاادوال اجلاااهزة ، أساابقية      

اإلخاااارا  ، العملياااات ، عباااارة اإلسااااناي ، عباااارات اإليخاااال و    

العباارات الشارطية واالساتثنائية ، التكارار ، الادوال املعرفاة       

واملنهاجااات ، اخلوارزميااات الذاتيااة ، فكاارة اجملااال وتعريااف      

 املتغريات والعناصر ، استخدام املصفوفات .

CSC 104( 2: برجمة احلاسب         )4  

 عال             102متطلب سابق: 

 وصف حمتويات املقرر: 

ة ، الربجمااااة اإلجرائيااااة ، الربجمااااة الشاااايئية ومااااا    مقدماااا

بينهما . تراايب الربامج وأسالوب التصاميم يف الربجماة    

الشيئية ، التصاانيف )أناواع البياناات اجملارية ، املراباات و      

الالمراباااات ، اخلاااوار والطااارق ( . األتاااياء ، التحميااال   

الزائااااد ، التااااوارث ، نظاااام اإليخااااال واإلخاااارا  والتصااااانيف  

ة ) أساساايات اإليخااال واإلخاارا  . هيئااات اإليخااال  الداخلياا

واإلخرا  ووسائلها .أساسيات اإليخال واإلخارا  يف امللفاات   

(: صاااول العشاااوائي والتصاااانيف الداخلياااة  ، الثنائياااات والو

أمثلااة وتطبيقااات ) املصاافوفات ، القااوائم املتصاالة ، الرصااة   

وإعاااالمل املاااتغريات .  والصااافوف ، الااانهج الربجماااي :تعاااارف 

 ات والتسمية يد املواصفات والتطبيقات التعليقحتد

 املستوى: السايس

 الوحدات رمزه اسم املقرر

 OPER 201 3 حبوث العمليات 

 CSC 325 3 تقواعد البيانا

 CSC 328 3 عمارة احلاسبات

 CSC 343 3 هندسة الربجميات

 CSC 363 3 عيالذااء االصطنا

 CSC 375 3 نظم الرسم والتفاعل بني اإلنسامل واحلاسب

 18 جمموع الوحدات

 

 املستوى:  السابع

 الوحدات رمزه اسم املقرر

 CSC 338 3 تصميم املرتمجات

 CSC 422 3 نظم تبكات احلاسب

 CSC 426 3 قواعد البيانات املتقدمة

 CSC 447 3 إيارة مشروعات الربجمة

 CSC 490 3 1ع خمتارة مواضي

 CSC 494 2 1مشروع حبث  

 11 جمموع الوحدات

 

 املستوى: الثامن

 الوحدات رمزه اسم املقرر

 CSC 403 3 تقنيات اإلنرتنت

 CSC 413 3 تصميم وحتليل اخلوارزميات

 CSC 491 3 2مواضيع خمتارة 

 CSC 492 3 النظم املوزعة واملعاجلة املتوازية

 CSC 495 3 2مشروع حبث  

 11 جمموع الوحدات
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CSC 316            3: احلاسب واجملتمع  

 متطلب سابق                       

 وصف حمتويات املقرر:

بعااا احلقااائق علااى اسااتخدام احلاسااب يف اجملتمااع وملاااجا    

خياااذل احلاساااب املساااتخدم أحياناااًا، احلاساااب يف جمااااالت     

ت الصااااااحة، احلاسااااااب يف   التعلاااااايم، احلاسااااااب يف جماااااااال  

جماااالت الصااناعة، نظااام الكاااي والكااام، اسااتخدام احلاسااب   

واجملااااااالت التجارياااااة يف إيارة األعمااااااال وميكناااااة املكاتااااااب    

 وتبكات احلاسب، وجرائم احلاسب، أمن احلاسب.

ENGL 124: 3 ترمجة يف حقول يراسات احلاسب 

يهدف هذا املنهج إىل تعريف الطالب بعساليب اللغة 

يزية يف جمال احلاسب اآللي وما يتعلق به من اإلجنل

مواضيع. اما أمل املقرر يراز على تنمية مهارتي القراءة 

والكتابة فاملهارة األوىل يتعلمها الطالب من خالل فهم 

واستيعاب النصور احلاسوبية مع التعريف 

باملصطلحات والعبارات واالختصارات املستعملة يف أيبيات 

ة الكتابة فتمارس يف إطار الرتمجة هذا اجملال. أما مهار

لفقرات من النصور احلاسوبية اإلجنليزية إىل اللغة 

العربية. ويتم تذاري الطالب باحلرر على حترير 

ترمجة معنوية النصور واالحتفاظ باألسلوب العربي 

 الفصيح. 

CSC 217: 3  تراايب البيانات 

يهدف املقرر إلي متكني الطالب من الفهم املتعمق 

اايب البيانات وايفية تطبيقها حلل مسائل لرت

عملية.اما يهدف إلي تعليم الطالب ايفية حتليل أياء 

 اخلوارزميات.

CSC 216                          3: التصميم املنطقي                                           

 وصف حمتويات املقرر:

ال، أسس )املنطق، اجملموعات والدوال( منو الدو

اخلوارزميات، األعداي الصحيحة واملصفوفات، التسبب 

الرياضي ، طرق الربهامل واحلث الرياضي و التعاريف 

واخلوارزميات الذاتية، أنواع اخللط ) سبل العد ، والتبايل 

والتوافيق(. االحتماالت اجملرية ونظرية االحتماالت. 

الرسومات  -العالئق –اجملموعات  –الرتاايب اجملرية 

 بيانية والشجر.ال

CSC 225    3: تنظيم احلاسبات ولغة التجميع  

 عال         102متطلب سابق : 

 وصف حمتويات املقرر:

مقدمة يف التكوين األساسي للحاسب وطريقة عمله . 

علااى  التكااوين الااداخلي للحاساابات الشخصااية املبنيااة 

. مراجعة عاماة للربجماة بلغاة التجمياع .      x86إنتل 

ات . متثيل األعداي ياخل احلاسب . ونظم متثيل البيان

الرتقاايم . قائمااة األواماار يف لغااة التجميااع . مفاااهيم      

املصاااافوفات الرصااااة البنيويااااة.    االسااااتدعاء وحاالتااااه

تعرياااف اإلجاااراء . تاااداول املاااتغريات وأوامااار العاااوية .       

التكاارار الااذاتي. تعريااف ومعاجلااة النصااور وأوامرهااا  

ياف الفاوقي والنااداء   وتعرياف البياناات اكيكلياة. التعر   

الفااوقي . اإليخااال واإلخاارا  مبااا يف جلااك املقاطعااة.      

ترحية الرتميز البيين مع اللغات العليا مثل لغة سي. 

 مشروع فصلي يف تطبيقات حقيقية 

CSC 335: 3  نظم التشغيل 

يعطي هذا املقرر املفاهيم األساسية والرتاايب 

واخلوارزميات اليت تعمل اربجميات وسيطة بني 

ملستخدم والعتاي أو ما يسمى نظم التشغيل. ويغطي ا

املفاهيم األساسية لنظم التشغيل احلديثة وطرق 
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تصميمها واملقارنة بني طرق عملها من حيث الكفاءة 

واالعتمايية. اما يقارمل بني اخلوارزميات املتبعة يف بناء 

 أنظمة التشغيل من حيث السرعة و استعمال احليز.

CSC 237: 3  الربجمة مبايئ لغات 

 يراسة لغات الربجمة . تصميم اللغة وترمجتها

)القواعد، أطوار الرتمجة أمناط ترمجة تكلية. 

األمتتة حمدوية احلالة، القواعد خالية املعنى(، أنواع 

، ضبط التتابع، ضبط : التجري والتوارثالبيانات

. طفرات يف تصميم الربامج اجلزئية وتطبيقاتها

الروتينات املصاحبة، املعاجلة اإلستثناءات اللغات )

املتوازية، التنفيذ املتزامن(. التنسيق الزمين للمهام 

: الربجمة الزمين . نظرة عامة ألمناط اللغات

 ، برجمة املنطق والربجمة الشيئية.الدالية

CSC 351: 3  إيارة مرااز حاسب آلي 

تنظيم بيئة مرااز معاجلة املعلومات، الوظائف 

ا، احلصول على مصاير املعلومات املختلفة وتفاصيله

وإيارتها، تقدير افاءة احلاسب، ختطيط اإلمكانات 

املطلوبة مع إيارتها، التوظيف والتدريب واحلوافز يف 

جمال احلاسب، النواحي املالية يف مرااز معاجلة 

ا إليارة مرااز املعلومات التوثيق، اللجامل العلي

يارة ، اماية ، التقارير اليت ترفع لإلمعاجلة املعلومات

داخلية البيانات والربامج واألجهزة، املراجعة ال

 .واملراقبة، حاالت للدارسة

CSC 383: 3  تراايب حمدية 

أسس )املنطق، اجملموعات والدوال( منو الدوال( 

اخلوارزميات، األعداي الصحيحة واملصفوفات، التسيب 

الرياضي، طرق الربهامل واحلث الرياضي والتعاريف 

ميات الذاتية، أنواع اخللط )سبل العد، واخلوارز

التبايل والتوافيق(. االحتماالت اجملرية ونظرية 

االحتماالت. الرتاايب اجملرية )اجملموعات العالئق 

 والرسومات البيانية والشجر(.

CSC 325: 3  قواعد البيانات 

يهدف هذا املقرر إىل إعطاء الطالب مقدمة يف 

يانات ومبايئ تصميم املفاهيم األساسية لنمذجة الب

قواعد البيانات. يراز هذا املقرر على مفاهيم وطرق 

بناء النماج  اإلرتباطية والنماج  اإلرتباطية بني 

الكينونات. اما يراز املقرر على فهم مناج  قواعد 

البيانات ومطابقة البيانات بهذه النماج . اي يغطي 

 .املقرر القواعد األساسية للغة االستعالم اكيكلي

CSC 328: 3  عمارة احلاسبات 

ملنطقاااي الرتاياااب األساساااي   مراجعاااة مباااايئ التصاااميم ا  

. تصاااميم حاساااب ياااتحكم فياااه  متثيااال البياناااات .للحاساااب

. ياااااب املعااااااجل وحااااادات احلاساااااب واملنطاااااق    . ترابالعتااااااي

أتااكال وجمموعااات     slackالتنظاايم علااى تااكل مسااار أو   

مااع . . يور وتصااميم اجملاألواماار. الربجمااة بلغااة التجميااع   

مقارناة   برنامج النظام. املعاجلاات جات الربجماة الصافري.   

املقدماة    (CISC, RISC, VLIW)باني أناواع املعاجلاات   

الااذاارة  أواماار اإليخااال واإلخاارا . مقدمااة      إىل ترايااب 

 . إىل املعاجلة املتوازية
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CSC 343: 3  هندسة الربجميات 

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بطرق هندسة 

ربجميات. ويتناول املقرر املفاهيم األساسية يف هندسة ال

الربجميات من هندسة املتطلبات و التصميم والتحليل 

اخلار للنظم. اما يعرض املقرر أساليب خمتلفة من 

طرق تطوير الربجميات االتطوير املرحلي املتتابع 

  والتطوير السريع. 

CSC 363: 3  الذااء االصطناعي 

This course introduces students to basic concepts 

and methods of artificial intelligence from a 

computer science perspective. Emphasis of the 

course will be on the selection of data 

representation and algorithms useful in the design 

and implementation of intelligent systems. The 

course will contain an overview of one Al 

language and some discussion of important 

applications of artificial intelligence methodology 

CSC 375: 3  سم والتفاعل بني اإلنسامل واحلاسبنظم الر 

خوارزميات رسم ثنائي البعد، التحويالت اكندسية، 

واملسطحات يف التكوين والتظليل  متثيل املنحنيات

والزخرفة. الرسوم املتحراة. العوامل اإلنسانية  

والتقنية املؤثرة  يف عالقة اإلنسامل مع احلاسب، أمناط 

وأتكال التفاعل، مبايئ االستخدام، مبدأ احملاورة 

 وتصميمه، التطبيقات الداعمة.

CSC 338: 3  تصميم املرتمجات 

امة يف اخلوارزميات ومعداتها يقدم املقرر النظريات اك

لبناء املرتمجات . ويغطي املواضيع التالية : التحليل 

الصريف والنحوي . اإلعراب وأساليبه . التحليل املعنوي 

وتوليد التشفري الوسط . نظام زمن التشغيل . توليد 

الرتميز ومقدمة يف إجياي الرمز األمثل . يتوقع أمل يقوم 

إلحدى لغات العليا  الطالب بكتابة مرتجم اامل

 البسيطة .

CSC 422: 3  نظم تبكات احلاسب 

فائدة تبكات احلاسبات . أتكال الشبكات ، عمارات 

الشبكات الطبقية . يراسة الطبقات املختلفة . ) يواكا 

وخدماتها وإجراءاتها ( الشبكات احمللية . التشبيك 

 البيين . أمن البيانات . بعا التطبيقات .

CSC 426: 3  عد البيانات املتقدمةقوا 

فهرس النظام . معاجلة االستفسارات وأساليبها املثلى ، 

أساليب مراقبة التزامن . أساليب مساندة للعمليات 

وإعايتها . أمور تتعلق باألمن وحتديد صاحب الصالحية 

 يف الوصول إىل املعلومة .

CSC 447: 3  إيارة مشروعات الربجمة 

وي على عملية تطوير عمل حتليل يقيق لثالثة قي

الربجميات: اجلوية، اجلدولة، والتكلفة وقرارات التخلص 

املطلوبة إليارة املشروع، مناقشة وحتليل مهام ونشاطات 

مدير املشروع: التخطيط، التنظيم اختبار العمالة 

 وإيارتها ومراقبتها..

CSC 490:  3  1مواضيع خمتارة 

اسب األاثر ختتار املواضيع بعناية يف جمال علوم احل

 حداثة

CSC 494:   2  1مشروع حبث 
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يتكومل مشروع التخر  من مقررين متتاليني عاية ما يكومل 

أحدهما يف الفصل األول ، والثاني يف الفصل التالي له 

ويكمالمل بعضهما البعا . يقوم فيها الطالب بدراسة 

مسعلة أو موضوع ، ويقوم بتطوير نظام برجمي متكامل . 

نهاية الفصل بعرض ما توصل إليه يف يقوم الطالب يف 

تقرير ويعرض النتائج يف جلك التقرير مشفوعة بعرضه 

 ومناقشته أحيانا .

CSC 403: 3  تقنيات اإلنرتنت 

نظرة تاملة يف تقنيات اإلنرتنت ) تعاريف، نهضة أمثلة 

وتطبيقات(. تقنيات النشر واملشاهدة. معدات اإلنرتنت 

، wwwلزبومل / اخلايم  تي. سي. بي. آي. بي( عمارات ا

HTML   اتش. تي. أم. إل. للنصور واخلياالت

والعالئق واكيئات. اتصال وترقيم قاعدة البيانات. 

تطبيقات الشبكة العنكبوتية وتطويرها. تطوير مراز 

 الشبكة العنكبوتية. أمن وخصوصية الشبكة.

CSC 413: 3  تصميم وحتليل اخلوارزميات 

)تتضمن نظرة بسيطة يف أمناط العمليات احلسابية 

مكائن تورنج(. أسس رياضية. أساليب التصميم وحتليل 

إحصائيات الرتتيب والنظام  اخلوارزميات. الفرز.

التوزيعي. أمناط تصميم اخلوارزميات: اخلوارزمية 

الطامعة، خوارزمية فرق تسد، متابعة املسار من اخللف، 

ت يف الربجمة الديناميكية. أساليب البحث. اخلوارزميا

جمال الرسومات البيانية. تصانيف الزمن والفراغ 

 مقدمة إىل الكمال يف الاثريات احلدوي. املرابة. 

CSC 491:  3  2مواضيع خمتارة 

ختتار املواضيع بعناية يف جمال علوم احلاسب األاثر 

 حداثة

CSC 492: 3 نظم املوزعة واملعاجلة املتوازيةال 

يات واملعاجلات. العمارات مقدمة يف النظم املتوازية. العمل

املتوازية )عديدة احلاسبات ، عديدة املعاجلات( الشبكات 

جات الربط البيين ، االتصال يف النظم املتوازية. معاقل 

الربجمة املتوازية. أياء النظم املتوازية )استسراعها، 

افاءتها وخالفه(. أمثلة يف الربجمة املتوازية. مقدمة يف 

ارزميات املوزعة، أمناط النظم املوزعة. النظم املوزعة، اخلو

 توافق النظم املوزعة وااتشاف إنهاء العمليات.

CSC 495:   3  2مشروع حبث 

عال ووري تفصيلهما يف  494هذا املشروع تكمله للمشروع 

 عال 494حمتويات 
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