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 تخصص علوم الحاسب -وصف المقررات

 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر

CSC 101 
مقدمة احلاسب 

 والربجمة
4(3 ,2 ,0)  االول ------ 

 وصف املقرر
وتصااامام الخوارامااتن أعوال النااعات اسسااااسااااين التقارهر واعواعلا والهوا، البايا ن أساااوقاي ال ملااتن  أساااال ب  حل المساااا ل

عوار  اإلسااااااعاهن عوارات اإلهخا، و اإلخرابا ال وارات الواااااارئاي والسااااااتلعا اين التفرارن الهوا، الم روي والمعلاباتن الخواراماات 
 وال عاصرن استخهام المصفووات.الذاتاين وفر  المبا، وت رهف المتغ رات 

 
Course Specification 

Problem solving and algorithm development. Basic data types. Statements and library functions. 
Operator precedence. Assignment Operator. Input / Output statements. Decisions and exception 
structures. Loop structures. User-defined functions and procedures. Recursion. Scope, variable 
definition and parameter matching. Use of arrays. 

 
 
 

 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSC 102 ( 1برجمة احلاسب)  4(3 ,2 ,0)  CSC 101 الثاين 
 وصف املقرر

النرمبي اإلبرا اين النرمبي الوااااا  اي وما ن علما نلغي الباوان تراف ب النرامل وأسااااالوب التصااااامام وي النرمبي الوااااا  اين مقهمين 
التصاااااااع ف  أعوال النااعات المبره ن المراوات والتمراواتن الخواص والئرشي. اسواااااااالن التحم ل الاا هن التوارلن ع م اإلهخا، 

ساااساااات اإلهخا، واإلخرابن ي  ات اإلهخا، واإلخراب ووسااا للا. أساااساااات  اإلهخا، واإلخراب وي واإلخراب التصاااع ف الهاخلاي  أ
الملفاتن اللعا اات والوصااااااو، ال وااااااوا ي والتصاااااااع ف الهاخلايي ا أمللي وتئناقات  المصاااااافوواتن القوا م المتصاااااالين الرصااااااي 

عتن المتغ رات. تحه ه المواص  فات والتئناقاتن الت لاقات والتسماي.والصفوفن العلل النرمبي ا ت ارف وا 
Course Specification 

Introduction. Procedural programming. Object oriented programming using JAVA,  Object 
oriented versus procedural programming.  Program organization and object oriented design style. 
Classes (Abstract data types, structured data, attributes and methods). Objects. Overloading. 
Inheritance. Input/output systems and predefined classes (Input/output basics, input/output 
forms and means, basics of files input/output, binary and random access predefined classes) : 
examples and applications (Arrays, linked lists, stacks and queues), program modules : variable 
definition and declaration. Applications and specifications identification. Comments and naming. 
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 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSC 104 ( 2برجمة احلاسب)  4(3 ,2 ,0)  CSC 102 الثالث 

 وصف املقرر
 .برمجة متقدمة بلغة الجافا

Course Specification 

JAVA Applets, Graphics & JAVA 2D, GUI, Files and Streams, Networking and Multimedia. 

 

 

 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSC 316 (0, 0, 3)3 احلاسب واجملتمع  الثالث ---- 

 وصف املقرر
اسااااتخهامات الحاسااااب وي المبتم  ولماذا  خذ، الحاسااااب المسااااتخهم أحااعاالن الحاسااااب وي مبالت الت لامن  نو ض الحقا ق ع

الحاسااب وي مبالت الصااحين الحاسااب وي مبالت الصااعاعين ع ام الفاه والفامن اسااتخهام الحاسااب وي المبالت التبارهي وي 
 بن أمن الحاسب.إهار  اسعما، ومااعي المااتب ووواات الحاسبن وبرا م الحاس

Course Specification 

Some facts about computer utilization in society and why do computers thwart the user 
sometimes. Computer in education. Computer in health. Computer in industry. CAD and CAM 
systems. Computer in commercial fields, business management, office automation and computer 
networks. Computer crimes. Computer Security. 
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 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSCI 217 (0, 2, 3)4 تراكيب البياانت  CSC 104 الرابع 

 املقرروصف 
خفال الم لومات. التصاااامام الواااا  يي. أمور يامي وي  مقهمي وي حل المسااااا ل ا  حل المسااااا لن التصاااامام اللاالين التبرهه وا 
النرمبي ا اللاالي والقانلاي  للت ه ل. ساااالولي الساااات ما، سااااتمي النرمبي. العلل وئرش إ باه وت ه ل اسخئال الخفاي. التفرار 

لمبره . القوا م المتصااالي الرصاااي والصااافوف. افال  الخواراماات   ئرش مااسااالا وامن تعف ذيا واسمور الذاتين أعوال النااعات ا
ذات ال تمي ي. الفرا ا أسااااااااااال ول ا معلا الفرا عن ئرهق الختاارن الفرا الفقاعين الفرا اإلهخالي والفرا اإلهمابين والفرا 

ت المبره  اللعا اي. ئرش المرور على ععاصر الوبر  وتمل للا. أعوال السره . اسوبار ا   مصئلحات ومسماات. وبر  النااعا
 4-3-2و  3-2النااعات المبره  وواااااابر  الوحل اللعا ي. واااااابر  الوحل اللعا ي المواوعي للنااعات المبره . أعوال اسواااااابار 

  الهوا، التواه اي. تصاااااااامام هالي وغ ريا. البهاو، وصاااااااافوف اسولواي. اسفوام وعتمتلا وصاااااااافوف اسولواي. التواه  التفرار  
تواه اي ب ه  ي. الرسومات النااعاي ا  المصئلحات والرسومات النااعاي ااعوال من النااعات المبره ي. تئن ق الرسومات النااعاي 

 .والمرور على ال عقاط الرسم النااعي وأعواعلا

Course Specification 
Introduction to problem solving (problem solving, structural design, abstraction and 
encapsulation, object oriented design). Important programming concepts: structure and 
modifiability. Ease of use and reliability. Error detection and correction methods. Recursion. 
Abstract data types. Linked lists, stacks and queues. Algorithms performance (measurement 
techniques, execution time, related concepts). Sorting : techniques: selection sort, bubble sort, 
insertion sort, merging sort, quick sort. Trees (Terminology and definitions, abstract data binary 
tree, tree implementation, nodes traversal techniques). Abstract data types and binary search 
tree. Weighted binary search tree for abstract data. Tree Types 2-3, 2-3-4 and others). Hash tables 
and  priority queues. Stacks versus priority queues. Recurrent repartition (repartition functions, 
design of a good repartition function). Graphs : Terminology, graphs as abstract data types. 
Graphs implementation,  nodes traversal types. 

 
 

 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSCI 216 (0, 2, 3)4 التصميم املطقي  الرابع ---- 

 وصف املقرر
ع م اسعهاه والترم ان الهوا، والنواوات المعئقاين البنر المعئقي والبنر التحوهلين توساااااااااار الت ان ر المعئقاي والئرش البنرهي 

 الخااعات وال هاهات.ووالرسمن الهوا ر المراوين الهوا ر المراوي الخاصين مقهمي إلى الهوا ر التتاو اين القتواتن تصمام 
Course Specification 
Number systems and codes; Logic function and gates; Boolean and switching algebra; Algebraic 
and graphical simplification of Boolean expression; Combinational circuits; Special combination 
circuits; Introduction to sequential circuits, Latches and Flip-Flops; Design of registers and 
counters. 
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 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSCI 225 (0+3)3 تنظيم احلاسبات ولغة التجميع CSC 104 الرابع 

 وصف املقرر
. مراب ي x86للحاسااب وئرهقي عملل. التفوهن الهاخلي للحاسااوات الوااخصاااي المنعاي على إعتل   يمقهمي وي التفوهن اسساااساا

عامي للنرمبي نلغي التبما . تمل ل النااعات. تمل ل اسعهاه هاخل الحاسااااااااااب. وع م الترمام. ما مي اسوامر وي لغي التبما . 
ف اإلبرال. تهاو، المتغ رات وأوامر ال وه . التفرار الذاتي. مفايام السااااااتهعال وحالتل. المصاااااافووات و الرصااااااي النع واي. ت ره

وي ذلك  واإلخراب وما ،ت رهف و م البي العصاااااااااوص وأوامريا وت رهف النااعات اللاالاي. الت رهف الفومي والعهال الفومي. اإلهخا
 .حقاقايالمقائ ي. ورهحي الترم ا الن عي م  اللغات ال لاا ملل لغي سي. مورول وصلي وي تئناقات 

Course Specification 
Introduction to computer organization and its way of working. Internal architecture for Intel x86 
based Personal Computers. Global overview of Assembly Language Programming. Data 
representation. Number representation. Number systems. Assembly language instruction list. 
Function call concepts and cases. Matrices and stacks. Procedure declaration. Variable 
manipulation and return instructions. Recursion. String definition and manipulation. Structural 
data declaration. Upward definition and Calls. Input/Output and interruption. Interactions with 
High level Programming Languages like C. Student Project with real projects. 

 

 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSCI 335 (1, 0, 3)3 نظم التشغيل CSCI 217 اخلامس 

 املقرروصف 
 مقهمي وي ع م التوغ لا خهمات ع م التوغ ل. بهولي وحه  الم البي المرااهي. بهولي اسمراص. إهار  الذافر . تعس ق ال ملاات.
Course Specification 
Introduction to Operating Systems : Operating system services. CPU scheduling. Disk scheduling. 
Memory management . Process management, Peripheral. 

 
 

 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSC 351 ( 0, 2, 2) 3 إدارة مراكز احلاسب األيل CSC 104 اخلامس 
 وصف املقرر

هارتلان تقه ر افال  تع ام ن  ي  مرافا م البي الم لوماتن الو ا ف المختلفي وتفاصااا للان الحصاااو، على مصااااهر  الم لومات وا 
الحاساااااابن تخئار اإلمااعاات المئلووي م  إهارتلان التو  ف والتهرهب والحواوا وي مبا، الحاساااااابن العواحي المالاي وي مرافا 

النرامل عات و م البي  الم لومات التول قن اللبان ال لاا إلهار  مرافا م البي الم لوماتن التقارهر التي ترو  لإلهار ن حمااي الناا
 واسبلا ن المراب ي الهاخلاي والمراموين حالت للهارسي.

Course Specification 
Environment organization of information processing centers. Employment and their 
particularities. Getting and managing information sources. Estimation of computer efficiency. 
Planning and managing requested  potentialities. Recruitment, training and stimuli in computer 
science field. Financial aspects in information and documentation processing centers. High 
committees for information processing centers management. Administration reports. Data, 
programs and equipments safety. Internal auditing and control. Case studies. 
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 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSC 383 (0, 0, 3)3 تراكيب حمددة CSC 104 اخلامس 

 وصف املقرر
عمو الهوا،ي الخوارامااتن اسعهاه الصاااااحاحي والمصااااافووات. التسااااا ب الرها اااااي. ئرش أسااااام  المعئقن المبموعات والهوا،ا 

النريان والحل الرها اااااااااي والت ارهف والخواراماات  الذاتاي. أعوال الخلر  سااااااااانل ال هن التواه، والتواو قي. الحتمالت المبره  
 النااعاي والوبري. وع رهي الحتمالت. التراف ب المبره    المبموعاتن ال ت ق والرسومات

Course Specification 
Basics (Logic, sets and functions). Function development. Algorithms, integers and matrices. 
Mathematical reasoning. Proof methods and mathematical inference, definitions and self 
algorithms. Mixing styles (enumeration means, interaction and accommodation). Abstract 
probabilities and probability theory. Abstract structures (Sets, Relations, graphs and trees). 

 
 
 

 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSCI 325 (0, 2, 3)4 قواعد البياانت CSCI 217 اخلامس 

 وصف املقرر
تع ام الملفاتن أسااال ب الترمامن مفايام مواعه النااعات وعمارتلا. عموذب ال تمي. اسعماط  ال ت قاي والبنر.  لغات السااتفسااار 

  اي الوالتسلسلي   أم. ا و. إ،ي الم اارهي. الرتواط الهالاي. مقهمي وي إلااا  إ . إ . (ري مقهمي وي ع م إهار  مواعه النااعات 
   مفايام وختولاي.

Course Specification 
Files organization. Digitization techniques. Databases concepts and architecture. Relational 
model Relational Algebra Standard. Sequential Query Languages (SQL). Relational integrity rules. 
Introduction to EER.  Introduction to Object Oriented Database Management Systems (concepts 
and other issues). 
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 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSCI 337   (1, 0, 3)3 مبادئ لغات الربجمة CSCI 217 السادس 

 وصف املقرر
وتربمتلا.  القواعهن أئوار التربمي أعماط تربمي واااااالاي.  استمتي محهوه  الحا،ن القواعه هراساااااي لغات النرمبي. تصااااامام اللغي 

خالاي الم عىين أعوال النااعات ا التبره والتوارلن  ااااااور التتاو ن  ااااااور النرامل البا اي وتئناقاتلا. ئفرات وي تصاااااامام اللغات 
عف ذ المتاامني. التعسااااا ق الامعي للملام الامعاي. ع ر  عامي سعماط  الساااااتلعالات الروت عات المصااااااحوين الم البي المتوااهين الت
 اللغات ا النرمبي الهالاين نرمبي المعئق والنرمبي الو  اي.

Course Specification 
Study of Programming Languages. Language design and compilation (Grammars, compilation 
phases, compilers and interpreters, Finite state Automata, meaningless grammars). Data types : 
Abstraction and inheritance, sequence control, subprograms control and application. Advances in 
language design (Exception and Exception templates, parallel processing, concurrent execution). 
Concurrently control. Overview of Programming Languages: functional programming, logic 
programming and Object Oriented Programming. 

 
 
 

 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSC 328    (0, 0, 3)3 عمارة احلاسبات CSCI 225+CSCI 216 السادس 
 وصف املقرر

أساام تصاامام الحاسااوات   مقهمي وت رهف اسهال ومواه( امايي. اسهال والتفلفي. تصاامام مبموعي اسوامر وهور لغات النرمبي 
ال لاا والمتربماتن عماذب من مبموعات اسوامرن أسااال ب نها اي  وي تئن ق  تصاامام أولواات الذافر . اإلهخا، واإلخراب. مواه( 

 .أولاات الذافر   والذافر  اسساساي والخفاي. العلل المستقنليعامي وي 

Course Specification 
Basis of computer design (introduction, performance and quantitative principles), cost and 
performance. Instructions and commands design. The role of High level Languages and compilers. 
Instruction set examples. Simple techniques in the design and implementation of memory 
priorities. Input/output. General concepts of primary and Virtual memory. Future trends in 
computer architectures. 

 

 املستوى سابقةمتطلبات  الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSC 343 (0, 0, 3)3 هندسة الربجميات CSC I 373   مرافق  السادس 
 وصف املقرر

ن أعماط عملاي النرمبااتن العمر الواااتلين العمر الحلاوعي وختولما. أساااال ب النرمباات. يالنرمب لعملاات النرمبااتن المعت
النرمباات   ال المراحلي واساااتخهام موااارول عملي. إهار  النعاي.  ااامان اسساااال ب التقل هاي والوااا  اي. تئناقات أعماط عملاات 

 بوه  النرمباات. اختاار النرمبااتن مولوماي النرمباات وسنل مااسلا.
Course Specification 
Software engineering processes. Software product. CASE tools, Software engineering process 
models, waterfall model, spiral model, other models, Software design, classic and object oriented 
designs, applications of Software engineering process models (all phases) on a practical project. 
Software configuration management, Software quality assurance, Software selection, Software 
reliability and metrics. 
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 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSCI 363    (1, 0, 3)3 الذكاء االصطناعي CSCI 217 السادس 

 وصف املقرر
الو ااااااااوو وو ض مواعه مقهمي وي الذاال الصاااااااائعاعي.  تمل ل الم روين الوااااااااواات الم عواين اسئرن السااااااااوانق  والمعئقي 

السااتقرال. و ااالات المسااالي وأسااال ب الوحل.  الوحل اسعمىن الوحل وال مق أولالن الوحل وال رض أولالن الوحل محهوه ال مقن 
الوحل التفرار ن الوحل ال ووا ي. الوحل الئم ين ص وه البنلي مسا ل استافال الوا ق ا تئناقات ا ت لم اآللي. م البي اللغات 

 اي. الع م الخن ر . الوواات ال صناي. الخواراماات البع عاي. سوف تستخهم لغي النرامل نرولوش.الئنا 
Course Specification 
Introduction to AI (Knowledge representation, artificial networks, Frames, Predicates and Logic), 
dealing with uncertainty, Inference and search techniques (Bland Search, depth-first search, 
width-first search, low depth search, iteration search, arbitrary search, , greedy search hill 
clamping search). AI applications: Machine Learning , Natural Languages, expert systems, Neural 
networks, Genetic algorithms, Prolog language will be used. 

 
 

 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSC 375  نظم الرسم ابحلاسب والتفاعل

 بني اإلنسان واحلاسب   
3(3 ,0 ,0) CSCI 217 السادس 

 وصف املقرر
والمساااااائحات وي التفوهن والت ل ل والاخروي. الرسااااااوم  خواراماات رساااااام لعا ي الو هن التحواتت اللعهساااااااين تمل ل المعحعاات

واا، التفاعلن مواه( الستخهامن منهأ  المتحراي. ال وامل اإلعساعاي  والتقعاي المؤلر   وي عتمي اإلعسان م  الحاسبن أعماط وأ
 المحاور  وتصماملن التئناقات الهاعمي.

Course Specification 
Algorithms for two dimensional graphics, Geometrical transformations. Curves and flat surfaces 
representation in creation, shading and garnishment. Computer animations. Human and 
technical factors affecting human/computer relationship. Interaction forms and types. User 
interface standards. Dialog concepts and design. Supplementary applications. 
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 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSC 338     (0, 0, 3)3 تصميم املرتمجات CSCI 337 السابع 
 وصف املقرر

واغئي الموا اااا  التالايا التحل ل الصاااروي والعحو . اقهم المقرر الع رهات اللامي وي الخواراماات وم هاتلا لنعال المتربمات. 
اإلعراب وأساااال ول. التحل ل الم عو  وتول ه التواااف ر الوسااار. ع ام امن التواااغ ل. تول ه الترم ا ومقهمي وي إ باه الرما اسملل. 

  توم  أن اقوم الئتب واتاوي متربم اامل إلحهى لغات ال لاا الوسائي.
Course Specification 
This course presents the important theories in algorithms for compilers construction. It covers 
the following subjects : Lexical and syntax analysis, Parsing techniques semantic analysis and 
pseudo code generation, Time execution system. Code generation and introduction to code 
optimization. It is expected from students to implement a complete compiler for a simple high 
level language. 

 
 

 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSCI 422  نظم شبكات

 احلاسب  
3(3 ,0 ,1) CSCI 335 السابع 

 وصف املقرر
برالاتلاي  وا ه  وااااواات الحاسااااوات. أواااااا، الوااااواات عمارات الوااااواات الئوقاي هراسااااي الئوقات المختلفي هواللا وخهماتلا وا 

 الوواات المحلاي. التوناك الن عي. أمن النااعات. و ض التئناقات.  
Course Specification 
Benefits of computer networks.  Networks topologies. Networks layers architecture. Study of the 
different layers (functions, services and protocols) ). Local networks. Internetworking. Data 

security. Case studies. 
 
 

 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSCI 426  قواعد البياانت

 املتقدمة 
3(3 ,0 ,1) CSCI 325 السابع 

 وصف املقرر
عاهتلا. أمور تت لق  ولرم الع ام. م البي الستفسارات و أسال نلا المللىن أسال ب مراموي التاامن. أسال ب مساعه  لل ملاات وا 

 إلى الم لومي. واسمن وتحه ه صاحب الصتحاي وي الوصو،
Course Specification 
System catalog, query processing optimization Concurrency control techniques. Operations 
support and recovery. Database security and related aspects for information access definition 

and control. 
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 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSCI 447 (1, 0, 3)3 إدارة مشروعات الربجمة CSC 343 السابع 

 وصف املقرر
عماال تحل اال هم ق للتلااي م وه على عملاااي تئوهر النرمباااات ا البوه ن البااهولااين والتفلفااي ومرارات التخلص المئلووااي إلهار  

هارتلا ومرامنتل  .االمورولن معاموي وتحل ل ملام وعوائات مه ر المورول ا التخئارن التع امن اختوار ال مالي وا 

Course Specification 
Detailed analysis of three constraints on software development process : Quality, scheduling and 
cost decisions needed for project management. Analysis and discussion of the project director 

activities and responsibilities : plan, organize, subcontract selection management and control. 
 
 
 

 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSCI 490 ( 1مواضيع خمتارة)  السابع ------ (1, 0, 3)3 

 وصف املقرر
 .حهالي تختار الموا ا   و عااي وي مبا، علوم الحاسب اسفلر

Course Specification 
Topics are carefully selected from the most recent Computer Science fields. 

 
 
 

 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSCI 494 ( 1مشروع حبث) ساعة  00اهناء  (0, 0, 2)2 

 معتمدة 
CSC 343+CSCI 325 

 السابع

 وصف املقرر
متتال  ن عاه  ما ااون احهيما وي الفصل اسو،ن واللاعي وي الفصل التالي لل واامتن  تفون مورول  التخرب من مقررهن 

و  لما الو ض. اقوم و لا الئالب نهراسي مسالي أو مو ولن واقوم نتئوهر ع ام نرمبي متفامل. اقوم الئالب وي علااي 
.و ر ل ومعاموتل أحااعاالفصل و رض ما توصل إلال وي تقرهر وا رض العتا ل وي ذلك التقرهر موفوعي   

Course Specification 
The graduation project is composed of two successive courses. Usually, the first one is prepared 
during the first semester and the second is done during the next semester. The two courses 
complement each other. The student study a problem or a subject and develop a complete 
software system At the end of the semester, the student deliver a report containing the project 
results and give a presentation possibly followed by a discussion. 
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 املستوى متطلبات سابقة داتالوح اسم املقرر رقم املقرر
CSCI 403    (0, 2, 3)4 تقنيات اإلنرتنت CSCI 422 الثامن 

 وصف املقرر
ع ر  واملي وي تقعاات العترعت .   ت ارهف ن عل ي أمللي وتئناقات ي تقعاات العور والموايه  .م هات العترعت   تي . سي 
www. ني . (  . ني ي عمارات الابون / الخاهم   ن   HTML اتش  .  تي   .  ام  .  إ،.  للعصوص والخاالت وال ت ق   

والل  ات . اتصا، وترمام ماعه  النااعات . تئناقات الوواي ال عانوتاي وتئوهريا . تئوهر مراا الوواي ال عانوتاي.أمن 
 وخصوصاي الوواي.

Course Specification 
An overview of internet technologies: specifications, development, examples, and applications. 
Broadcasting and browsing technologies. Internet tools: TCP/IP , WWW, Client/Server 
architectures, HTML. Database Linking and digitizing. Web applications development, web center 
development.Net privacy and security. 

 
 
 
 
 

 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSCI 413  تصميم وحتليل

 اخلوارزميات   
3(3 ,0 ,1) CSC 383 الثامن 

 وصف املقرر
أعماط ال ملاات الحساناي  تت من ع ر  وسائي وي ماا ن تورعلي.أسم رها اي . أسال ب تصمام وتحل ل الخواراماات . الفرا 
.إحصا اات الترت ب والع ام التواه ي. أعماط تصمام الخواراماات ا الخواراماي الئام ي ن خواراماي ورش تسه ن متاو ي المسار 

 من الخلف نالنرمبي  اله عاماااي . أسال ب الوحل . الخواراماات وي مبا، الرسومات النااعاي.
Course Specification 
Calculating the run-time of a program. Good programming practices. Directed and undirected 
graphs and their use in the  design  and analysis of algorithms. Some  of the popular algorithms: 
divide and conquer algorithm, greedy algorithm, backtracking algorithm, local search algorithm, 
various sorting algorithms, dynamic programming, …etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 

 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSCI 491 ( 2مواضيع خمتارة    )  الثامن ------- (1, 0, 3)3 

 وصف املقرر
 تختار الموا ا  و عااي وي مبا، علوم الحاسب اسفلر حهالي.

Course Specification 
Careful selection from modern computer sciences topics. 

 
 
 

 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSC 492  النظم املوزعة واملعاجلة

 املتوازية     
3(3 ,0 ,0) CSCI 426 + CSCI 

422 
 الثامن

 وصف املقرر
مقهمي وي الع م المتوااهي. ال ملاات والم البات. ال مارات المتوااهي  عه ه  الحاسواتن عه ه  الم الباتي الوواات ذات الربر 
الن عين التصا، وي الع م المتوااهي. م امل النرمبي المتوااهي. أهال الع م المتوااهي  استسراعلان افالتلا وختولي. أمللي وي 

مقهمي وي الع م المواعين الخواراماات المواعين أعماط الع م المواعي. تواوق الع م المواعي وافتواف  النرمبي المتوااهي.
 إعلال ال لماات.  

Course Specification 
Introduction to parallel systems. Processes and processors. Parallel buildings (many computers, 
many processors) interconnection networks, communication systems in parallel. Strongholds of 
parallel programming. The performance of parallel systems (Increasing, efficiency, etc.). 
Examples in parallel programming. Introduction to distributed systems, distributed algorithms, 
patterns of distributed systems. Compatibility of distributed systems and the discovery of an end 
processes. 

 
 
 

 املستوى متطلبات سابقة الوحدات اسم املقرر رقم املقرر
CSCI 495 ( 2مشروع حبث   )  3(1 ,4 ,0) CSC 494 الثامن 

 وصف املقرر
عا،. 449 وي وصف المقرروره اما ي  1  وحل يذا المورول تفملل لمورول   

Course Specification 
This project is the complement of  Graduation Project(1) as described in CSC 494. 

 
 
 

 


