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ا�ستهالل
قال تعاىل :

عََليْهِ  وَمُهَيْمِنًا  الْكَِتاِب  مِنَ  يَدَيْهِ  لِمَابَيْنَ  مُصَدًِّقا  بِالْحَقِّ  الْكَِتابَ  إِلَيكَ  }وََأنْزَلْنَا 
جَعَلْنَا   

ٍّ
لُِكل الْحَقِّ  مِنَ  جَاءََك  عَمَّا  َأهْوَاءَهُمْ  َتتَِّبعْ  وََل  اللَّهُ  َأنْزََل  بِمَا  بَيْنَهُمْ  َفاحُْكمْ 

مِنُْكمْ شِرْعًَة وَمِنْهَاجًا وَلَو ْشَاءَ اللَّه لَجَعََلُكمْ ُأمًَّة وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبُْلوَُكمْ فِيمَا آَتاُكمْ 

َفاسَْتِبُقوا الَْخيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرِْجعُُكمْ جَمِيعًا َفيُنَبُِّئُكمْ بِمَا ُكنُْتمْ فِيهِ َتْخَتلُِفونَ • وََأِن 

احُْكمْ بَيْنَهُمْ بِمَا َأنْزََل اللَّهُ وََل َتتَِّبعْ َأهْوَاءَهُمْ وَاحَْذرْهُمْ َأنْ يَْفتِنُوَك عَنْ بَعِْض مَا َأنْزََل 

َّمَا يُِريدُ اللَّهُ َأنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعِْض ُذُنوبِِهمْ وَإِنَّ َكثِريًا مِنَ النَّاِس  َّوْا َفاعَْلمْ َأن اللَّهُ إِلَيْكَ َفِإنْ َتوَل

لََفاسُِقونَ • َأَفحُْكمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُْغونَ وَمَنْ َأحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُْكمًا لَِقوْمٍ يُوقِنُونَ{

]املائدة: 50-48[
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تقدمي عميد الكلية  
احلمد لله الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد   

اأ�سرف اخللق اأجمعني �سلى الله عليه وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
لله الذي خلق كل �سئ فقدره تقديرًا وال�سالة وال�سالم على هادى  احلمد   

الإن�سانية معلم الب�سرية وعلى اآله واأ�سحابه الطيبني الأطهار و�سلم ت�سليمًا كثريًا. 
اأما بعد ..

بكل  احلرية  طريق  وممهدًا  للتقدم  مدخاًل  فيه  العلم  اأ�سبح  عهد  يف  نحن   
الوقت  وفى  اإليه  نتوق  الذي  واحللم  نن�سدها  التي  احلرية  هو  الآن  العلم  اأ�سكالها، 
الذي ت�ستحيل فيه على موؤ�س�سات التعليم تعلم الإن�سان كل �سئ يف وقت تت�سارع 
فيه امل�ستجدات حتى اأ�سبح امل�ستقبل اأمام الإن�سان غام�سًا ي�سعب التنبوء به وفى 
الوقت الذي ترتاكم فيه املعرفة وتت�ساعف لي�س اأمام الإن�سان اإل اأن يعلم نف�سه بنف�سه 
ولي�س اأمامه خيار اإل اأن ياأخذ بالو�سائط التقنية ولذا فقد ا�ستد الطلب على التعامل 
اللكرتونية  والتجارة   )Hardware( والأجهزة  والآلت   )Software( الربامج  مع 
اأ�سبح �سرورة  فقد  ولهذا  تبادلها.  تي�سري  اأو  املعرفة  تتيح  التي  الإمكان  وخمتلف 
قيام كلية علوم احلا�سوب بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم م�ساهمة منها يف 

جمالت التقدم والنه�سة العلمية التي انتظمت العامل باأثره . 

والله املوفق والهادي اإىل �سواء ال�سبيل ،،،

د. حممد الطيب حممد علي 
عميد الكلية ال�سابق



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

5جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الن�ساأة  والتطور :
لذلك الأ�سل  العلوم والتي هي فرع مبارك  الكرمي وتاأ�سيل  القراآن  جامعة   
اجلزيرة  بولية  فرعها  ن�ساأة  منذ  الإ�سالمية  والعلوم  الكرمي  القراآن  جامعة  الثابت 
والتي كانت يف العام 1414هـ املوافق 1993-1994م ظلت  ترفد املجتمع بالكوادر 
الن�ساأة يف  . وكلية احلا�سوب حديثة  الزمان  العقدين من  يقارب  ما  املوؤهلة  العلمية 

العام 2013م.
روؤية الكلية :

نظمها  يف  التاأ�سيل  تن�سد  بحثية  علمية  منارة  تكون  اأن  اإىل  الكلية  تتطلع   
الدرا�سية وبراجمها ومناهجها التعليمية واأبحاثها العلمية.

اأن يكون خريجو الكلية اأكرث متيزًا وذلك من خالل تاأهيل كوادر متخ�س�سة   
ماهرة وم�ساهمة يف جمتمع املعلوماتية       .

تقدمي منهج درا�سي متطور وفق املقايي�س العاملية كما تن�سد التوا�سل الفّعال   
مع كافة اجلامعات ومراكز البحوث واجلهات ذات ال�سلة حمليًا وعامليًا.

ر�سالة الكلية:
العالية  العلمية  ال�سخ�سية  بناء  اإىل  املعلومات  وتقانة  احلا�سوب  علوم  كلية  ت�سعى 
امل�ستوى والقادرة على الإنتاج املتميز واملتطور اأكادمييًا وعمليًا واجتماعيًا وذلك من 

خالل مناهج حمكمة وتدري�س متقن ومنا�سط هادفة.
اأهداف الكلية :

ت�سعى الكلية اإىل ترجمة ر�سالتها اإىل الأهداف التالية اإ�سافة اإىل الأهداف   
العامة للجامعة وهي:

امتلك  ومن  املعلوماتية  عهد  هو  العهد  هذا  باأن  الطالب  لدى  الإح�سا�س  تنمية   .1
املعلومة امتلك نا�سية العامل.
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اإعداد دار�سني موؤهلني علميا ملواكبة التطور العاملي يف جمال درا�سات احلا�سوب   .2
و الت�سالت.

كليات  يف  احلا�سوب  مقررات  تدري�س  طريقه  عن  يتم  متخ�س�س  كيان  قيام   .3
اجلامعة.

م�ساعدة الطالب للولوج لعامل احلا�سوب والت�سالت يف كلية حمددة و اإتاحة   .4
الفر�سة لهم لختيار التخ�س�س املنا�سب لإمكانات الطالب ب�سورة اأف�سل.

اإعداد دار�سني موؤهلني علميًا يف جمالت احلا�سوب.  .5
قيام كيان قوي يواكب التطور العاملي يف جمالت احلا�سوب والت�سالت.  .6

م�ساعدة الطالب للولوج لعلم احلا�سوب والت�سالت يف كلية واإتاحة الفر�سة   .7
لهم لختيار التخ�س�س املنا�سب لإمكانات كل طالب ب�سورة اأف�سل.

اخلطة  اال�سرتاتيجية :
ـــــــــ2020م(  )من 2015م  ال�سرتاتيجية اخلم�سية  الكلية يف خطتها  تطمح   
الرتقاء  بالكلية اإيل م�ساف الكليات املتميزة قوميًا واإقليميًا، وتطبيق معايري اجلودة 

والتميز املتفق عليها يف العملية التعليمية 
واأن حماور اخلطة ت�ستهدف الطالب واملنهج وهيئة التدري�س وخدمة املجتمع   
،ومبا اأن الطالب هو املخرج الرئي�سي للعملية التعليمية وثمرة جميع اجلهود املقدمة 
منتقاة  حديثة  مناهج  من  اإليه  يقدم  ما  خالل   من  به  والهتمام  رعايته  من  بد  فال 
ال�سنوات  التخ�س�سات خالل اخلم�سة  الكتاب اجلامعي يف كل  ومتطورة، واإعداد 
للخريجني  رابطة  واإن�ساء  والأكادميي  الجتماعي  الإ�سراف  وتفعيل  القادمة، 

والتوا�سل معهم.
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موقع الكلية:
جممع  مباين  داخل  – طالب  املعلومات  وتقانة  احلا�سوب  علوم  كلية  تقع   

اأحمد علي جابر  مبدنية رفاعة بحي 23)الأمامي( �سمال م�ست�سفى رفاعة . 
اأمل  املعلومات -طالبات  مبركز  وتقانة  علوم احلا�سوب  كلية  تقع  هذا كما   
املجتبى -باحلي الثاين دمي الن�س �سرق مدر�سة رفاعة الثانوية بنني وي�سم املركز 

بجانب كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات كلية ال�سريعة الهاللية.
االأق�سام العلمية :

ت�سم الكلية الأق�سام العلمية التالية:
اأ/ ق�سم علوم احلا�سوب  

ب/ ق�سم تقانة املعلومات.  
اإدارة الكلية:

العمداء الذين تعاقبوا على اإدارة الكلية:
د. حممد الطيب حممد علي يف الفرتة من  2013م-1434هـ  اإىل 2015م – 1436هـ. اأ - 

د. اأبو العز الأمني اأحمد علي 2015م-1436هـ اإىل تاريخه. ب - 
النظام الّدرا�سي بالكلّية:  

ت�سري الدرا�سة بالكلية على النظام الف�سلي الذي يحتوى على ع�سرة  ف�سول   
درا�سية مدة كل ف�سل درا�سي اثني ع�سر اأ�سبوعًا، من كل عام وجترى بني كل ف�سلني 
درا�سيني المتحانات الف�سلية، ويتم خالل ال�سنة اإجراء العمل امليداين واإعداد البحوث 

العلمية املطلوبة والتدريب العملي، اإ�سافة اإىل ال�سمنارات وم�سروع التخرج.
ول يتخرج الطالب يف الكلية اإل اإذا حفظ خم�سة ع�سر جزءًا من القراآن الكرمي   
جمودًا، ومتنح الكلّية �سهادة الإجازة العالية )بكالوريو�س ال�سرف( للخريجني من 

الكلّية يف تخ�س�سات علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات.
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اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية:
التكليف االإداريالدرجة العلميةاال�سمم
عميد الكلية حاليًااأ�ستاذ م�ساعدد. اأبو العز الأمني احمد علي1.
عميد الكلية ال�سابقاأ�ستاذ م�ساعدد. حممد الطيب حممد علي2.
رئي�س ق�سم علوم احلا�سوبحما�سراأ. هدى عبد النبي �سباح اخلري3.
رئي�س ق�سم تقانة املعلوماتحما�سراأ. حممد الفاحت عبدالرحمن حممد4.
مدير اإدارة احلا�سوبحما�سراأ. حممد عبد املنعم حممد �سليمان5.
مدير اإدارة املوقع الأ�سبقحما�سراأ. عمار ي�س اإبراهيم مالك6.
حما�سراأ. معتز حممد اليا�س اجلاك7.
اأ�ستاذ م�ساعدد. جنية حممد دفع الله 8.
حما�سراأ. عقبة حممد اأحمد حممد9.

حما�سراأ. �سارة يو�سف البكري10.

حما�سراأ. عزة كمال عبد املاجد11.

حما�سراأ. �سفية عبد العظيم اإبراهيم12.

حما�سراأ. ع�سم الله ح�سب الر�سول13.

حما�سراأ. مو�سي ادم حممد 14.

تقني معملعبد الله عثمان15.

تقني معمل�سفاء احمد حممد16.

تقني معملن�سرين حممد احمد17.

معلم قراآناحمد �سابون حممد18.

معلم قراآنادم ف�سل ادم19.

معلم قراآنيو�سف عثمان حممد ادم20.

اأمني مكتبةيو�سف عثمان الطيب يون�س21.
ا�سرتاتيجيات التدري�س امل�ستخدمة :

1/ حما�سرات  تلقى وي�سارك فيها الطالب .
2/ التعلم الن�سط.

3/ التعلم التعاوين.
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4/ الع�سف الذهني.
5/ التعلم الذاتي.

6/ املناق�سات احلرة واملوجهة.
7/ حتليل املهام.

8/ حل امل�سكالت.
9/ امل�ساريع البحثية.

10/ اأخرى.
اأ�ساليب التقومي : 

مهمة التقومي )كتابة ، مقال ، اختبار ، التقومي
م�سروع جماعي  ، اختبار نهائي ...الخ ( 

االأ�سبوع 
املحدد له

ن�سبته من 
التقومي النهائي

80%الختبار النهائي 1
20%اأعمال ال�سنة ) �سمنار + بحث (2

100%املجموع
م�سادر التعلم : 

2. املراجع الرئي�سة. الكتب املقررة املطلوبة.     .1
4. املراجع اللكرتونية. الكتب واملراجع التي يو�سي بها.    .3

مواد تعليمية اأخري مثل الربامج املعتمدة علي احلا�سب الآيل / الأ�سطوانات   .5
املدجمة ، واملعايري واللوائح التنظيمية الفنية.

الداللـــــــــــــــــــــــــةالرمز
مطلوب اجلامعة  والتاأ�سيل )مقررات تدر�س بكافة كليات اجلامعة(مج-تاأ

مطلوب كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات )مقررات تدر�س بكافة مك- ح
تخ�س�سات الكلية(

مطلوب تخ�س�س علوم احلا�سوبمت–ح ع
مطلوب تخ�س�س تقانة املعلوماتمت–ح ت
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اخلطة التدري�سية لربنامج بكالوريو�س احلا�سوب وتقانة املعلومات:
اخلطة الدرا�سية:

اأواًل : ملخ�س املقررات وال�ساعات لق�سم علوم احلا�سوب:
مطلوبات مطلوبات الف�سول

اجلامعة 
والتاأ�سيل

مطلوبات 
الكلية

مطلوبات 
التخ�س�س

املجموع

رات
املقر

عات
ل�سا

ا
رات

املقر
عات

ل�سا
ا

رات
املقر

عات
ل�سا

ا
رات

املقر

عات
ل�سا

ا

922--71626الف�سل الدرا�سي الأول

1024--81826الف�سل الدرا�سي الثاين
4103926925الف�سل الدرا�سي الثالث
382639823الف�سل الدرا�سي الرابع

1439412825الف�سل الدرا�سي اخلام�س
1441226722الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س
19 14412136الف�سل الدرا�سي ال�سابع
1441126721الف�سل الدرا�سي الثامن

36515821------الف�سل الدرا�سي التا�سع
24515719------الف�سل الدرا�سي العا�سر

26682981247279221املجموع



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

11جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي االأول
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
24-2القران الكرمي )1(مج تاأ 1101.
2--2التجويد )1(مج تاأ 2102.
2--2مدخل علوم القراآنمج تاأ 3103.
2--2مدخل اأ�سول الفقهمج تاأ 4104.
2--2فقه العبادات )1(مج تاأ 5105.
اللغة العربية)املهارات مج تاأ 6106.

اللغوية ( )1(
2--2

2--2اللغة االإجنليزية )1(مج تاأ 7107.

23-2اأ�سا�سيات الريا�سياتمك-ح 8101.

3-23مقدمة يف علوم احلا�سوبمك-ح 9102.
183422املجــــــــــــــــــموع

الف�سل الدرا�سي الثاين
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
24-2قراآن الكرمي )2(مج تاأ 1208.
2--2التجويد )2(مج تاأ 2.
2--2مدخل التف�سريمج تاأ 3209.
2--2العقيدة و املذاهب الفكريةمج تاأ 4210.
2--2الدرا�سات ال�سودانيةمج تاأ 211 5.
2--2فقه العبادات)2(مج تاأ 212 6.
اللغة العربية )املهارات مج تاأ 7213.

اللغوية()2(
2--2

2--2اللغة االإجنليزية)2(مج تاأ 8214.

اأ�سا�سيات اخلوارزميات مك-ح 9203.
والربجمة الهيكلية

23-3

23-2احل�سبان )1(مك-ح 10204.
203424املجــــــــــــــــــموع



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

12جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي الثالث
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
24-2القراآن الكرمي )3(جمتاأ 1315.
2--2مدخل علوم احلديثجمتاأ 2316.
2--2مدخل االإعجاز العلميجمتاأ 3317.
2--2مقا�سد ال�سريعةجمتاأ 4318.
23-2الريا�سيات املتقطعةمك-ح 305 5.
23-2احل�سبان )2(مك-ح 6306.
3-23تقنيات االإنرتنت مك-ح 7307.
23-2الت�سميم املنطقي الرقميمت-ح ع 8301.
مت-ح ع 9.

302
اأ�سا�سيات الربجمة املوجهة 

باالأ�سياء )1(
23-3

186825املجــــــــــــــــــموع

الف�سل الدرا�سي الرابع
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
24-2القراآن الكرمي )4(مج تاأ1419.
فقه ال�سرية و تاريخ مج تاأ2420.

الرا�سدين
2--2

2--2مناهج تاأ�سيل العلوممج تاأ3421.

23-2املعادالت التفا�سلية العاديةمك-ح 4408.

مقدمة االإح�ساء مك-ح 5409.
واالحتماالت

2-23

مت-ح ع 6.
403

23-2اجلرب اخلطي

مت-ح ع 7.
 404

3-23مفاهيم قواعد البيانات

مت-ح ع 8.
 405

اخلوارزميات وبنية 
البيانات

23-3

166823املجــــــــــــــــــموع



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

13جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي اخلام�س
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
24-2القراآن الكرمي )5(مج تاأ 1522.
3-23حتليل وت�سميم النظممك-ح 2510.
3-23نظم قواعد البياناتمك-ح 3511.
3-23�سبكات احلا�سوبمك-ح 4512.
مت-ح ع 5.

506
23-2بحوث العمليات

مت-ح ع 6.
507

23-2الطرق الريا�سية

مت-ح ع 7.
508

3-23مفاهيم يف لغات الربجمة

مت-ح ع 8.
509

الذكاء اال�سطناعي والنظم 
اخلبرية

23-3

1615625املجــــــــــــــــــموع

الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
24-2القراآن الكرمي )6(مج تاأ 623 1.
3-23هند�سة الربجمياتمك-ح 2613.
املعاجلات الرقمية ولغة مك-ح 3614.

التجميع
23-3

3-23الربجمة املرئيةمك-ح 4615.

3-23النمذجة واملحاكاةمك-ح 5616.

مت-ح ع 6.
 610

23-2التح�سيب العددي

مت-ح ع 7.
611

اأ�سا�سيات الربجمة املوجهة 
باالأ�سياء )2(

23-3

1415422املجــــــــــــــــــموع



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

14جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي ال�سابع
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
24-2القراآن الكرمي )7(مج تاأ 1724.
23-2معمارية احلا�سوبمك- ح2717.
اإدارة م�سروعات مك-ح 3718.

الربجميات
2-23

3-23تفاعل االإن�سان واحلا�سوبمك-ح 4719.

3-23الر�سم باحلا�سوب مك- ح5720.

مت-ح ع 6.
712

3-23نظم الت�سغيل

129619املجــــــــــــــــــموع

الف�سل الدرا�سي الثامن
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
24-2القراآن الكرمي )8(مج تاأ 1825.
2--2نظم املعلومات االإداريةمك-ح 2821.
3-23ت�سميم �سفحات متقدممك-ح 3822.
3-23برجمة تطبيقات االإنرتنتمك-ح 4823.
3-23الو�سائط املتعددةمك-ح 5824.
مت-ح ع 6.

813
حتليل وت�سميم 

اخلوارزميات
23-3

مت-ح ع 7.
814

3-23قواعد البيانات املوزعة

1415221املجــــــــــــــــــموع



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

15جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي التا�سع
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
2-6-القراآن الكرمي )9(مك-ح 1925.
طرق ومناهج البحث مك-ح 2926.

العلمي
2--2

2--2نظم دعم القرارمك-ح 3927.

مت-ح ع 4.
915

3-23ت�سميم املرتجمات

مت-ح ع 5.
916

3-23اأمن املعلومات

مت ح ع 6.
917

3-23مقرر اختياري )1(

مت ح ع 7.
918

3-23مقرر اختياري )2(

مت ح ع 8.
919

3-9-م�سروع التخرج )1(

21-1427املجــــــــــــــــــموع



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

16جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي العا�سر
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
مك-ح 1.

1028
2-6-القراآن الكرمي )10(

مك-ح 2.
1029

ق�سايا مهنية واأخالقية يف 
املعلومات

2--2

مت ح ع 3.
1020

3-23مقرر اختياري )3(

مت ح ع 4.
1021

3-23مقرر اختياري )4(

مت ح ع 5.
1022

3-23مقرر اختياري )5(

مت ح ع 6.
1023

3-23مقرر اختياري )6(

مت ح ع 7.
1024

3-9-م�سروع التخرج )2(

19-1227املجــــــــــــــــــموع



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

17جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

ثانيًا : ملخ�س املقررات وال�ساعات لق�سم تقانة املعلومات:
مطلوبات مطلوبات الف�سول

اجلامعة 
والتاأ�سيل

مطلوبات 
الكلية

مطلوبات 
التخ�س�س

املجموع

رات
املقر

عات
ل�سا

ا
رات

املقر
عات

ل�سا
ا

رات
املقر

عات
ل�سا

ا
رات

املقر

عات
ل�سا

ا

922--------71626الف�سل الدرا�سي الأول

1024--------81826الف�سل الدرا�سي الثاين
4103926925الف�سل الدرا�سي الثالث
382638822الف�سل الدرا�سي الرابع

143936719الف�سل الدرا�سي اخلام�س
1441225721الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س
1441213619الف�سل الدرا�سي ال�سابع
1441112617الف�سل الدرا�سي الثامن

36412718--------الف�سل الدرا�سي التا�سع
24412616--------الف�سل الدرا�سي العا�سر

26682981205474203املجموع



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

18جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي االأول
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
24-2القران الكرمي )1(مج تاأ 1101.
2--2التجويد )1(مج تاأ 2102.
2--2مدخل علوم القراآنمج تاأ 3103.
2--2مدخل اأ�سول الفقهمج تاأ 4104.
2--2فقه العبادات )1(مج تاأ 5105.
اللغة العربية)املهارات مج تاأ 6106.

اللغوية ( )1(
2--2

2--2اللغة االإجنليزية )1(مج تاأ 7107.

23-2اأ�سا�سيات الريا�سياتمك-ح 8101.

3-23مقدمة يف علوم احلا�سوبمك-ح 9102.
183422املجــــــــــــــــــموع

الف�سل الدرا�سي الثاين
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
24-2قراآن الكرمي )2(مج تاأ 1208.
2--2التجويد )2(مج تاأ 2.
2--2مدخل التف�سريمج تاأ 3209.
2--2العقيدة و املذاهب الفكريةمج تاأ 4210.
2--2الدرا�سات ال�سودانيةمج تاأ 211 5.
2--2فقه العبادات)2(مج تاأ 212 6.
اللغة العربية )املهارات مج تاأ 7213.

اللغوية()2(
2--2

2--2اللغة االإجنليزية)2(مج تاأ 8214.

اأ�سا�سيات اخلوارزميات مك-ح 9203.
والربجمة الهيكلية

23-3

23-2احل�سبان )1(مك-ح 10204.
203424املجــــــــــــــــــموع



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

19جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي الثالث
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
24-2القراآن الكرمي )3(مج تاأ 1315.
2--2مدخل علوم احلديثمج تاأ 2316.
2--2مدخل االإعجاز العلميمج تاأ 3317.
2--2مقا�سد ال�سريعةمج تاأ 4318.
23-2الريا�سيات املتقطعةمك-ح 305 5.
23-2احل�سبان )2(مك-ح 6306.
3-23تقنيات االإنرتنت )1(مك-ح 7307.
23-2الت�سميم املنطقي الرقميمت-ح ت 8301.
مت-ح ت 9.

302
اأ�سا�سيات الربجمة املوجهة 

باالأ�سياء 
23-3

186825املجــــــــــــــــــموع

الف�سل الدرا�سي الرابع
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
24-2القراآن الكرمي )4(مج تاأ1419.
فقه ال�سرية و تاريخ مج تاأ2420.

الرا�سدين
2--2

2--2مناهج تاأ�سيل العلوممج تاأ3421.

23-2املعادالت التفا�سلية العاديةمك-ح 4408.

مقدمة االإح�ساء مك-ح 5409.
واالحتماالت

2-23

مت-ح ت 6.
403

2--2مبادئ املحا�سبة

مت-ح ت 7.
404

3-23تقنيات انرتنت )2(

مت-ح ت 8.
405

اخلوارزميات وبنية 
البيانات

23-3

166622املجــــــــــــــــــموع



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

20جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي اخلام�س
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
24-2القراآن الكرمي )5(مج تاأ 1522.
3-23حتليل وت�سميم النظممك-ح 2510.
3-23نظم قواعد البياناتمك-ح 3511.
3-23�سبكات احلا�سوبمك-ح 4512.
مت-ح ت 5.

506
2--2مبادئ االقت�ساد

مت-ح ت 6.
507

2--2مبادئ االإدارة

مت- ح ت 7.
508

2--2اإدارة الت�سويق

149219املجــــــــــــــــــموع

الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
24-2القراآن الكرمي )6(مج تاأ 623 1.
3-23هند�سة الربجمياتمك-ح 2613.
املعاجلات الرقمية ولغة مك-ح 3614.

التجميع
23-3

3-23الربجمة املرئيةمك-ح 4615.

3-23النمذجة واملحاكاةمك-ح 5616.

مت-ح ت 6.
609

اإدارة وامن �سبكات 
احلا�سوب

23-3

مت-ح ت 7.
610

2--2االقت�ساد الكلي

1415221املجــــــــــــــــــموع



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

21جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي ال�سابع
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
24-2القراآن الكرمي )7(مج تاأ 1724.
23-2معمارية احلا�سوبمك- ح2717.
اإدارة م�سروعات مك-ح 3718.

الربجميات
2-23

3-23تفاعل االإن�سان واحلا�سوبمك-ح 4719.

3-23الر�سم باحلا�سوب مك- ح5720.

مت-ح ت 6.
711

اعتمادية وحتقق و�سالحية 
الربجميات

23-3

129619املجــــــــــــــــــموع

الف�سل الدرا�سي الثامن
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
24-2القراآن الكرمي )8(مج تاأ 1825.
2--2نظم املعلومات االإداريةمك-ح 2821.
3-23ت�سميم �سفحات متقدممك-ح 3822.
3-23برجمة تطبيقات االإنرتنتمك-ح 4823.
3-23الو�سائط املتعددةمك-ح 5824.
مت-ح ت 6.

812
نظم املعلومات املالية 

والت�سويقية
2--2

129217املجــــــــــــــــــموع
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22جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي التا�سع
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
2-6-القراآن الكرمي )9(مك-ح 1925.
2--2طرق ومناهج البحث العلميمك-ح 2926.
2--2نظم دعم القرارمك-ح 3927.
مت-ح ت 4.

913
3-23مقرر اختياري )1(

مت-ح ت 5.
914

3-23مقرر اختياري )2(

مت-ح ت 6.
915

3-23مقرر اختياري )3(

مت-ح ت 7.
916

3-9-م�سروع التخرج )1(

18-1024املجــــــــــــــــــموع

الف�سل الدرا�سي العا�سر
ال�ساعات متارينعملينظريا�سم املقرررمز املقررالرقم

املعتمدة
مك-ح 1.

1028
2-6-القراآن الكرمي )10(

مك-ح 2.
1029

ق�سايا مهنية واأخالقية يف 
املعلومات

2--2

مت-ح ت 3.
1017

معاجلة اللغات الطبيعية 
ومتييز الكالم

2-23

مت-ح ت 4.
1018

خوارزميات الت�سفري الأمن 
املعلومات

23-3

مت-ح ت 5.
1019

3-23مقرر اختياري )4(

مت-ح ت 6.
1020

3-9-م�سروع التخرج )2(

821216املجــــــــــــــــــموع
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23جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

مطلوبات الكلية:
الف�سل الدرا�سي االأول

ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم
املعتمدة

23-2مك-ح 101اأ�سا�سيات الريا�سيات1
3-23مك-ح 102مقدمة يف علوم احلا�سوب2

4326املجموع
الف�سل الدرا�سي الثاين

ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم
املعتمدة

اأ�سا�سيات اخلوارزميات 1
والربجمة الهيكلية

3-23مك-ح 203

23-2مك-ح 204احل�سبان )1(2
4226املجموع

الف�سل الدرا�سي الثالث
ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم

املعتمدة
23-2مك-ح 305 الريا�سيات املتقطعة1
23-2مك-ح 306احل�سبان)2(2
3-23مك-ح 307تقنيات الإنرتنت 3

6349املجموع
الف�سل الدرا�سي الرابع

ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم
املعتمدة

23-2مك-ح 408املعادلت التفا�سلية العادية1
23-2مك-ح 409مقدمة الإح�ساء والحتمالت2

46-4املجـموع
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24جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي اخلام�س 
ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم

املعتمدة
3-23مك-ح 510حتليل وت�سميم النظم1
3-23مك-ح 511نظم قواعد البيانات2
3-23مك-ح 512�سبكات احلا�سوب3

9-69املجــموع

الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س
ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم

املعتمدة
3-23مك-ح 613هند�سة الربجميات1
3-23مك-ح 614املعاجلات الرقمية ولغة التجميع2
3-23مك-ح 615الربجمة املرئية3
3-23مك-ح 616النمذجة واملحاكاة4

12-812املجـموع

الف�سل الدرا�سي ال�سابع
ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم

املعتمدة
23-2مك-ح 717معمارية احلا�سوب1
23-2مك-ح 718اإدارة م�سروعات الربجميات2
3-23مك-ح 719تفاعل الإن�سان واحلا�سوب3
3-23مك-ح 720الر�سم باحلا�سوب 4

86412املجـموع



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

25جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي الثامن
ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم

املعتمدة
2--2مك-ح 821نظم املعلومات الإدارية1
3-23مك-ح 822ت�سميم �سفحات متقدم2
3-23مك-ح 823برجمة تطبيقات الإنرتنت3
3-23مك-ح 824الو�سائط املتعددة4

11-89املجـموع
الف�سل الدرا�سي التا�سع

ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم
املعتمدة

2-6-مك-ح 925القراآن الكرمي )9(1
2--2مك-ح 926طرق ومناهج البحث العلمي2
2--2مك-ح 927نظم دعم القرار3

6-46املجموع

الف�سل الدرا�سي العا�سر
ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم

املعتمدة
2-6-مك-ح 1028القراآن الكرمي )10(1
يف 2 واأخالقية  مهنية  ق�سايا 

املعلومات
2--2مك-ح 1029

4-26املجموع
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26جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

مفردات مطلوبات الكلية :
الكليةاجلامعة

علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم

الأولعلوم + تقانة علوم + تقانة 
البيانات االأ�سا�سية للمقرر

امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مك-ح 101اأ�سا�سيات الريا�سيات

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتل يوجدعلوم حا�سوب+ تقانة معلومات

و�سف املقرر  :
يوفر اأهم املفاهيم الأ�سا�سية ال�سحيحة الن�سبية احلقيقة ، املربهنة الأ�سا�سية   

يف اجلرب ثم النتقال لتقدمي املتقدم.
اأهداف املقرر :

1. عمليات املجموعات املختلفة وا�ستخدامها .
2. عمليات املنطق الريا�سي والتي ت�ستخدم كثريا يف برجمة احلا�سب الآيل .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفــــردات املقـــــرراالأ�سبوع

3الفئات والفئات اجلزئيةالأول
3عمليات الفئات الأ�سا�سيةالثاين
3فئات الأعدادالثالث
3الدوالالرابع

3�سرب الفئات الكارتيزى والتمثيل البياين للدالةاخلام�س
3العالقاتال�ساد�س

3الأعداد الرئي�سيةال�سابع
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27جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

3الفئات املرتبة جزئيًا وكليًاالثامن
3جرب الفرتا�ساتالتا�سع
3املقايي�سالعا�سر

3جرب بوولاحلادي ع�سر
3الأ�سباب املنطقيةالثاين ع�سر

36جمموع ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع :
1. T.S.Blyth-Set theory and abstract algebra-Longman Group 

Limited-1975.

الدار  بها-  الفئة ومو�سوعات مرتبطة  �سوم-نظرية  �سل�سلة  ليب�ستز-  �سيمور   .2
الدولية لال�ستثمار الثقافية-2001.

كرمي متى- املنطق الريا�سي. بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة - 1983.  .3
عدنان جميل ح�سون- اأ�س�س الريا�سيات - عمان: دار الفرقان - 1984.  .4
حممود حممد كتكت- نظريات املجموعات-عمان: دار الفرقان- 1982.  .5
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28جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الأولعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مك-ح 102مقدمة يف علوم احلا�سوب
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سرات+ �سمناراتل يوجدعلوم حا�سوب+ تقانة معلومات

و�سف املقرر:
تعريف املكونات املادية والربجمية للحا�سب الآيل والتعامل مع برامج معالج   

الن�سو�س و نظم الت�سغيل ولغة برجمة بي�سك.
اأهداف املقرر :

يهدف املقرر اإىل اإعطاء الطالب مفاهيم اأ�سا�سية للحا�سبات وا�ستخداماتها.  -1
بنهاية املقرر يكت�سب الطالب خربة عملية باملكونات الأ�سا�سية للحا�سوب وبيئة   -2

ويندوز واإدارة امللفات والتطبيقات وامل�ستندات.
.Microsoft Office يكت�سب اأي�سًا خربة عملية مبكونات  -3

ويتوقع من خالل جل�سات العملي اأن يكون قد اأن�ساأ عدة م�ساريع وم�ستندات   -4
من�سقة وملفات جداول اإلكرتونية حتوي ح�ساباتور�سومات تو�سيحية واإن�ساء 
ملفات عرو�س تقدميية. واكت�سب خربة التعامل مع و�سائل الت�سال،  النرتنت 

و الربيد اللكرتوين.

مفردات املقرر :
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29جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

ال�ساعاتمفــــردات املقـــــرراالأ�سبوع
3اأ�سا�سيات ا�ستخدام احلا�سوبالأول
3الأجزاء ال�سلبة والربجمية للحا�سوبالثاين
3النظم العدديةالثالث
3نظام الت�سغيل Dosالرابع

3نظام الت�سغيل Windowsاخلام�س
3لغة برجمة بي�سكال�ساد�س

الن�سو�س ال�سابع معالج  مثل  �سيوعًا  الأكرث  التطبيقات 
 Microsoft Word

3

3اجلداول الإلكرتونية  Microsoft Excelالثامن
3الربامج التقدميية Microsoft Power Point التا�سع
3قواعد البياناتالعا�سر

3مقدمة خمت�سرة عن الت�سال مثل الإنرتنت احلادي ع�سر
3الربيد الإلكرتوين وال�سبكة العنكبوتيةالثاين ع�سر

36جمموع ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع :
توما�س بارين - املدخل لعلم احلا�سوب -  دار ماكجروهيل للن�سر 1975.  .1

عبدالله بن عبدالعزيز، مقدمة يف احلا�سوب والنرتنت، الريا�س، دار الكتب احلديثة، 1427هـ.  .2
حممد نبهان �سويلم، مدخل علوم احلا�سوب، م�سر، املكتبة الأكادميية، 2001م.  .3
ال�سماين عبداملطلب، مبادئ علوم احلا�سوب، ال�سودان، جامعة ال�سودان، 2004م.  .4

اأ�سا�سيات احلا�سب الآيل، القاهرة، دار جامعة قناة  حممد املهدي حممد علي،   .5
ال�سوي�س، 2009م.

معهد العاملية للتقنية واحلا�سوب، مقدمة لعلم احلا�سوب.  .6
عبدالله حامت عبدالله، مبادئ احلا�سوب وتطبيقات لغة فورتران.  .7



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

30جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الثاينعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

اأ�سا�سيات اخلوارزميات 
والربجمة الهيكلية

البكالوريو�س3مك-ح 203

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
مقدمة يف علوم علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

احلا�سوب
حما�سرات+ �سمنارات

و�سف املقرر :
والبنيه  تطورها  ومراحل  املختلفة  الربجمة مب�ستوياتها  لغات  علي  التعرف   

التحليلية للربامج والتعامل مع املتغريات املركبة وامللفات واملوؤ�سرات.
اأهداف املقرر :

اخل�سائ�س  معرفة  و  امل�سائل  حل  عملية  يف  اخلوارزميات  اأهمية  تو�سيح   .1
اخلوارزمية اجليدة.

كتابة  طرق  با�ستخدام  امل�سائل  حلل  اخلوارزميات  كتابة  من  الطالب  متكني   .2
اخلوارزميات املختلفة.

تعريف الطالب مب�ستويات لغات الربجمة املختلفة بالإ�سافة اإىل متييز اأ�ساليب   .3
الربجمة املتاحة.

تب�سري الطالب بدورة حياة تطوير برامج احلا�سوب، تدري�س الطالب اأحد لغات   .4
الربجمة الهيكلية مثل لغة ال�سى.
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31جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفــــردات املقـــــرراالأ�سبوع

3تاريخ لغات الربجمة عرب مراحل تطورها املختلفة الأول
3م�ستويات لغات الربجمة العليا والدنيا، ولغة املكنةالثاين
اأنواع اأ�ساليب الربجمة ) املت�سل�سلة، الهيكلية، ال�سيئية الثالث

الخ...(
3

3مبادئ تركيب و معنى لغات الربجمة ذات امل�ستوى العايلالرابع
املتغريات و انواعها، املوؤثرات و التعابري احل�سابية و اخلام�س

املنطقية و كيفية ادخالها و اخراجها
3

3بنية التحكم ) التفريع و التكرار(ال�ساد�س
3البنية التحليلية للربامجال�سابع
3املتغريات املركبة و امللفاتالثامن

3لغة برجمة هيكلية مثل لغة ال�سى: الرتكيب العام للربامجالتا�سع
3التعامل مع املتغريات و العمليات احل�سابية و املنطقيةالعا�سر

اأوامر الإدخال و الإخراج، اأوامر التفريع و التكرار، احلادي ع�سر
الدوال والربامج الفرعية

3

3املوؤ�سرات، املتغريات املركبة، التعامل مع امللفاتالثاين ع�سر
36جملة ال�ساعات

امل�سادر واملراجع :
1. حممد اأحمد الأفندي، اأ�ساليب الربجمة 1، ال�سودان، جامعة ال�سودان، 2004م.

2. عو�س من�سور، برجمة با�سكال وتريبو با�سكال، دار المل للن�سر والتوزيع 1994م.
3. بايرون�س، الربجمة بلغة با�سكال، الدار الدولية لال�ستثمارات 2001م.

4. مركزالتعريب والرتجمة، C++  الدليل الكامل، دارالعربية للعلوم1997م.
5. عبدالله حامت عبدالله، مبادئ احلا�سوب وتطبيقات لغة فورتران.

6. Basese,S, computer algorithms : introduction to analysis and 
design ,Addison Wesley,2000
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32جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الثاينعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مك-ح 204احل�سبان )1(

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
اأ�سا�سيات علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

الريا�سيات
حما�سرات

و�سف املقرر :
درا�سة املجموعات، املتباينات القيم املطلقة، ات�سال الدوال، خوا�س الدوال   

املت�سلة، النظرية الأ�سا�سية للتفا�سل والتكامل.
اأهداف املقرر : 

اأ�سا�سيات الأعداد احلقيقية وخوا�سها .  .1
اأ�س�س ال�ستقاق وال�ستقاقات العليا للدوال ذات املتغري الواحد .  .2

العلمية  التفا�سل والتكامل يف املجالت  تكامل الدوال ومعرفة الطالب لأهمية   .3
وتطبيقاتهما يف كافة جمالت العلوم .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفــــردات املقـــــرراالأ�سبوع

3املجموعات، املتباينات القيم املطلقةالأول
3ر�سم الدوال ، تركيب الدوالالثاين
الزوجية الثالث الدوال  املحدودة،  الدوال  الدوال،  اأنواع 

والفردية، ، نهايات الدوال
3

3ات�سال الدوال، خوا�س الدوال املت�سلةالرابع
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33جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

3نظرية القيمة البينيةاخلام�س
الدوال ال�ساد�س ال�ستقاق،ا�ستقاق  �سيغ  امل�ستقة،  تعريف 

املثلثية
3

3قاعدة ال�سل�سلة،امل�ستقات من الرتب العلياال�سابع
3النهايات العظمى وال�سغرى ، نقاط النقالبالثامن

3نظرية رول ونظرية القيمة املتو�سطةالتا�سع
3امل�ساحات وامل�سافات ،التكامل املحدود العا�سر

النظرية الأ�سا�سية للتفا�سل والتكامل ، امل�ساحة بني احلادي ع�سر
املنحنيات، احلجوم والقيمة املتو�سطة للدالة

3

الدوال الثاين ع�سر واللوغاراثمية،  الأ�سية  الدوال   ، الدالة  معكو�س 
املثلثية العك�سية والذائديةوالذائدية العك�سية قاعدة لوبيتال

3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

ال�سادر واملراجع :
ترجمة اأمني الأيوبي-ح�ساب التفا�سل والتكامل )�سوم(- اأكادمييا-2001.  .1

توما�س- ح�ساب التفا�سل والتكامل والهند�سة التحليلية، دار النـ�سر اديـ�سون   .2
وي�سلي الطبعة الثانية - 1968.

للطباعة  الفكر  دار  التحليليـة،  والهند�سة  لريا�سيات  �سمور-  قا�سم  خالد   .3
والن�سرعمان الأردن-1999.

خالد قا�سم �سمور-اأ�سا�سيات التفا�سل والتكامل ، دار الفكر للطباعـة والنـ�سر   .4
عمان الأردن- 2002.

الهند�سية �سل�سلة �سوم  الدار  التفا�سل والتكامل ، مطابع  اأبرز-ح�ساب  فرانك   .5
.1977-

6. Howard Anton- Calculus- John Wiley & sons-1999..
الكليةاجلامعة
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34جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم

الثالثعلوم + تقانة علوم + تقانة 
البيانات االأ�سا�سية للمقرر

امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مك-ح 305الريا�سيات املتقطعة

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
اأ�سا�سيات علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

الريا�سيات
حما�سرات+ 

�سمنارات+ بحوث
و�سف املقرر :

يتناول املقرر اأ�سا�سيات الريا�سيات املتقطعة وتطبيقاتها يف علوم احلا�سوب.   
ونظرية املجموعات واملنطق.

اأهداف املقرر :
معينة  م�سكلة  حل  حتديد  يف  الأ�سا�سية  املهارات  بع�س  الطالب  يكت�سب  اأن   .1
الطرق  اأف�سل  حتديد  على  واملقدرة  وا�سحة  منطقية  خوارزميات  با�ستخدام 

للربهان الريا�سي.
مفردات املقرر: 

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3الرباهني واملنطق، التقارير  والتقارير املركبة الأول 
جداول الثاين   ، املنطقي  والتكافوؤ  ال�سرطية  التقارير 

ال�سواب، الإ�سنادات واملقايي�س
3

3طرق الربهان ، جرب الق�سايا ، احلجج املنطقيةالثالث 
لغة الريا�سيات من منظور املنطق ، الفئات والعمليات الرابع 

املنطقية عليها
3

3العالقات الثنائية ، العالقات املتكافئةاخلام�س 
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35جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

3الرتتيب اجلزئي للفئة ، الدوال والعمليات عليهاال�ساد�س 
3الأعداد ال�سحيحة ، خوارزمية الق�سمةال�سابع 
وخوارزمية الثامن  اأقليد�س  وخوارزمية  الق�سمة  قابلية 

اأقليد�س املمتدة
3

التطابق وتطبيقاته يف جمال علوم التا�سع   ، الأولية  الأعداد 
احلا�سوب

3

3ت�سحيح الأخطاء ، ا�ستكمال كثريات احلدودالعا�سر 
3�سرية امل�ساركة ، مقدمة لت�سحيح الأخطاءاحلادي ع�سر 

العالقات املعادة ،املتتابعات املعرفة ب�سكل تكراري ، الثاين ع�سر 
حل العالقات املعادة

3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. Kenneth H.Rosen - Discrete Mathematics and it’s application- 

McGraw-Hill-  2003.
2. Richard Johnson Baugh- Discrete Mathematics- Macmillan 

publishing company-1990.
3. Skvarcius& Robinson -Discrete Mathematics with computer 

science Applications- The Benjamin/Cummings publishing 
company-1986.

�سمور ليب�ستز- �سل�سلة �سوم -الري�سيات املتقطعة - الدار الدولية لال�ستثمار   .4
الثقافية-2001.

د. عمار ح�سن خمي�س واخرون-الريا�سيات املتقطعة-جامعة ال�سودان املفتوحة-  .5
.2005

الكليةاجلامعة
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36جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم

الثالثعلوم + تقانة علوم + تقانة 
البيانات االأ�سا�سية للمقرر

امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مك-ح 306احل�سبان )2(

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتاحل�سبان )1(علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

و�سف املقرر :
ي�سف هذا املقرر اأنواع الدوال ذات املتغريات املتعددة وا�ستقاقها اجلزئي   

وطرق تكاملها والتطبيقات. 
اأهداف املقرر :  

1. تعريف الطالب بالدوال ذات املتغريات املتعددة وامل�ستقات اجلزئية .
2.  طرق التكامل،التكامل املعتل وتطبيقات على التكامل .

مفردات املقرر: 
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

3الدوال ذات املتغريات املتعددة ، تعريف الدوال الأول
3امل�ستقات اجلزئيةالثاين
3التكامل بالتعوي�سالثالث
3التكامل بالتجزئةالرابع

3تكامل الدوال املثلثيةاخلام�س
3التكامل بالتعوي�سات املثلثيةال�ساد�س

3التكامل با�ستخدام الك�سور اجلزئيةال�سابع
3التكامل الثنائي الثامن

3التكامل الثالثيالتا�سع
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ال�سوؤون العلمية

3التكامل املعتلالعا�سر
3تطبيقات التكامل املحدود لإيجاد طول القو�ساحلادي ع�سر

3م�ساحة ال�سطوح الدورانية واحلجوم الدورانيةالثاين ع�سر
36جملة ال�ساعات

احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي
%60%30 %10

التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
امل�سادر واملراجع :

ترجمة اأمني الأيوبي-ح�ساب التفا�سل والتكامل )�سوم(- اأكادمييا-2001.  .1
2. Howard Anton- Calculus- John Wiley & sons-1999.

توما�س- ح�ساب التفا�سل والتكامل والهند�سة التحليلية- دار النـ�سر اديـ�سون   .3
وي�سلي الطبعة الثانية - 1968.

خالد قا�سم �سمور-اأ�سا�سيات التفا�سل والتكامل - دار الفكر للطباعـة والنـ�سر   .4
عمان الأردن- 2002.

فرانك اأبرز-ح�ساب التفا�سل والتكامل - مطابع الدار الهند�سية �سل�سلة �سوم   .5
.1977-

الكليةاجلامعة
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38جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم

الثالثعلوم + تقانة علوم + تقانة 
البيانات االأ�سا�سية للمقرر

امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مك-ح 307تقنيات الإنرتنت

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتل يوجدعلوم حا�سوب+ تقانة معلومات

و�سف املقرر :
واأنواع  النرتنت  عمل  وكيفية  النرتنت  وبرتوكولت  النرتنت  تعريف   

الرتباط بالإنرتنت و و�سائط الت�سال بالإنرتنت والربيد اللكرتوين.
اأهداف املقرر :

1- معرفة املكونات املادية والربجمية ل�سبكة النرتنت وتاريخ ن�ساأتها.
2- تفهم تكوين النرتنت وطريقة عملها.

3- تعرف الو�سائط املختلفة لالت�سال بالإنرتنت.
4- تعريف كيفية عمل النرتنت والتعرف على خدمة الربيد الإلكرتوين.

5- التعرف على مفردات HTML وكيفية ا�ستخدامها لت�سميم �سفحات الويب.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3مقدمة عن النرتنتالأول 
3مبادى عمل النرتنتالثاين 
3برتوكولت النرتنتالثالث 
3عنونة النرتنتالرابع 

3كيف تعمل النرتنتاخلام�س 
3و�سائط الت�سال بالإنرتنتال�ساد�س 
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39جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

3انواع الرتباط بالإنرتنتال�سابع 
3ال�سبكة الن�سيجية العامليةالثامن 

3البحث فى الويبالتا�سع 
3الربيد الإلكرتوين عرب النرتنتالعا�سر 

3مقدمة ت�سميم �سفحات الويباحلادي ع�سر 
لغة الثاين ع�سر  ماهية   - الت�سعبية  الن�سو�س  ترميز  لغة  ماهية 

ترميز الن�سو�س الت�سعبية.
3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
،دار  للمعلومات  الر�سا  �سل�سلة  النرتنت  ا�سا�سيات  واخرون  �سليمان  د.ماهر   .1

الر�سا للن�سر،2000م.
الرخ�سة  د.عبدالله بن عبدالعزيز املو�سى مقدمة فى احلا�سب الىل والنرتنت   .2

الدولية لقيادة احلا�سب الطبعة الوىل ، الريا�س ،1424هـ.
الربيعى د.احمد احمد �سعبان د�سوقى تقنيات  ال�سيد حممود عبد احلميد  اأ.د   .3

النرتنت)1(.
ال�سيد حممودعبداحلميد، تقنيات الأنرتنت 1، جامعة ال�سودان2005م.  .4

ال�سيد حممود الربيعي، تقنيات النرتنت 2، جامعة ال�سودان2007م.  .5

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
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40جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الرابععلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مك-ح 408املعادلت التفا�سلية العادية
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتاحل�سبان )2(علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

و�سف املقرر :
والثانية  الأوىل  الرتبة  من  العادية  التفا�سلية  املعادلت  حل  طرق  درا�سة   

واأنظمتها.
اأهداف املقرر :

اأن يدر�س الطالب طرق حل املعادلت التفا�سلية من الرتبة الأوىل والرتبة الثانية   .1
وان يتعرف على املت�سل�سالت و تقاربها وا�ستخدامها بحل املعادلت التفا�سلية 

ومعادلة اويلر.
مفردات املقرر: 

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3تعريف املعادلت التفا�سلية العاديةالأول 
الأوىل، الثاين  الرتبة  من  العادية  التفا�سلية  املعادلت 

املعادلت التامة
3

3املعادلت اخلطية، معادلة برينوىلالثالث 
3املعادلت املتجان�سةالرابع 

3املعادلت ذوات املتغريات املنف�سلة التطبيقاتاخلام�س 
املعادلت التفا�سلية العادية من الرتبة الثانية،احللول ال�ساد�س 

الأ�سا�سية للمعادلة املتجان�سة
3
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ال�سوؤون العلمية

املعادلت ال�سابع   ، الرتبة  اختزال   ، اخلطى  ال�ستقالل 
املتجان�سة ذات املعامالت الثابتة

3

3املعادلت غري املتجان�سة ، طريقة املعامالت غري املعينةالثامن 
3طريقة البارامرتات املتغرية ، التطبيقاتالتا�سع 
3اأنظمة املعادلت التفا�سليةالعا�سر 

3مت�سل�سالت احللول ، مت�سل�سلة القوىاحلادي ع�سر 
3مت�سل�سلة تايلر ، معادلة اويلرالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. Richard Born-Differential Equations(theory and problems) 

–Schaum’s outline series-1994

ترجمة:د. اأحمد عالونة& د. ح�سن العزة - مبادئ املعادلت التفا�سلية - مركز   .2
الكتب الأردين-1990.

ر�سدي خليل- مقدمة يف املعادلت التفا�سلية- عمان: دار املناهج، .200.  .3
فرانك اأيرز- نظريات وم�سائل يف املعادلت التفا�سلية-القاهرة: الدار الدولية-199.  .4
قي�سر فيازمين�سكي- املعادلت التفا�سلية-دم�سق: املركز العربي للتعريب،1995.  .5

ريت�سارد برول�سون-2500م�ساألة حملولة يف املعادلت التفا�سلية-�سلـ�سلة املـ�سائل   .6
املحلولة �سوم- ترجمة فايز فوق العادة- بريوت: اأكادمييا اإنرتنا�سونال-199.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الرابععلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مك-ح 409مقدمة الإح�ساء والحتمالت
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
الريا�سيات علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

الأ�سا�سية
حما�سرات

و�سف املقرر :
ومبادئ  والت�ستت  التباين  ومقايي�س  املركزية  النزعة  مبقايي�س  ي�سف   

الحتمالت. والتوزيعات ونظرية التقدير.
اأهداف املقرر :

وكيفية  اخلام  البيانات  مع  التعامل  على  قادرًا  الطالب  جعل  اإىل  املقرر  يهدف   .1
تبويبها واخت�سارها  ومن ثم ح�ساب بع�س املقايي�س املهمة مثل مقايي�س النزعة 
املركزية وقادرًا على التعامل مع املتغريات الع�سوائية وكيفية اإيجاد نتائج التجربة 

وت�سنيفها اإىل متغريات متقطعة ومتغريات مت�سلة.
مفردات املقرر: 

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3تلخي�س وتبويب البياناتالأول 
3مقايي�س النزعة املركزيةالثاين 
3مقايي�س التباين والت�ستتالثالث 
3مقايي�س اللتواء والتفلطحالرابع 

3مبادئ الحتمالتاخلام�س 
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ال�سوؤون العلمية

3التوزيعات الحتمالية  للمتغريات املتقطعة واملت�سلةال�ساد�س 
3التوقع والتباين لدالة الكثافة الحتماليةال�سابع 
3الدالة الرتاكمية ور�سم الدوالالثامن 

3توزيع بر نوىل وتوزيع ذي احلدينالتا�سع 
3التوزيع الطبيعي والتوزيع الطبيعي القيا�سيالعا�سر 

3توزيع t وتوزيع كاي تربيعاحلادي ع�سر 
عن الثاين ع�سر  مقدمة   ، الثقة  فرتات  واإن�ساء  التقدير  نظرية 

اختبارات الفرو�س
3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
د. خا�سع حممود الراوي ،  املدخل اإىل الإح�ساء،   موؤ�س�سة دار الكتب جامعة   .1

املو�سل  1978
2.   د . عدنان ماجد عبد الرحمن بري واآخرون ، مبادئ الإح�ساء والحتمالت    

مكتبة ال�سقرى2004
حممد �سبحي اأبو �سالح واآخرون، مقدمة يف الإح�ساء. مركز الكتب الأردين   .3

. 2002
مواري د. �سبيجل، "الإح�ساء" ، �سل�سلة ملخ�سـات �سـوم، الـدارالدولية للن�سر   .4

والتوزيع .199
بول ج.هويل، " املبادئ الأولية يف الإح�ساء، ترجمة ومراجعـة د. بدرية �سوقي   .5

عبد الوهاب والدكتور حممد كامـل ال�سـربيني ، دارجون وايلي واأبنائه.
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44جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
اخلام�سعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مك-ح 510حتليل وت�سميم النظم
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتل يوجدعلوم حا�سوب+ تقانة معلومات

و�سف املقرر :
تعريف تقنيات حتليل النظم وكيفية اإن�ساء درا�سة جدوى وتطبيق لغة النمذجة   

.UML  املوحدة
اأهداف املقرر :

الهدف الأ�سا�سي من املقرر هو تدريب الدار�س على عملية تطوير النظم والطرق   -1
والأدوات امل�ستخدمة يف ذلك.

يف  امل�ستخدمة  والطرق  والنماذج  الربجميات  �سناعة  م�ساكل  املقرر  يعر�س    -2
تطوير الربجميات.

3-  يدر�س الطالب املراحل الأوىل للتطوير وهذا يت�سمن التقنيات امل�ستخدمة يف 
درا�سة اجلدوى، حتليل املتطلبات وحتديدها.

4-  واأي�سًا يطور الطالب فهم مف�سل لتحليل النظم.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3تو�سيح وفهم تقنيات حتليل النظم احلاليةالأول 
3اإجراء حتليل املتطلباتالثاين 
3اإن�ساء درا�سة جدوى وحتديد متطلبات امل�ستخدمالثالث 
تطبيق تقنيات النمذجة املوحدة )UML(وفهم كيفية الرابع 

ا�ستخدامها مع تقنيات منزجه اأخرى
3
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ال�سوؤون العلمية

تطوير اخلام�س  يف  م�ستخدمة  بديلة  طرق  و�سعف  قوة  فهم 
نظم املعلومات

3

3بحوثال�ساد�س 
3�سمناراتال�سابع 
3بحوثالثامن 

3�سمناراتالتا�سع 
3بحوثالعا�سر 

3�سمناراتاحلادي ع�سر 
3مراجعة عامةالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
الأعمال،  معلومات  نظم  وت�سميم  لتحليل  مدخل  2000م،  ال�سباغ،  عماد  د.   .1

الطبعة الأوىل، الدار العاملية الدولية ودار الثقافة للن�سر والتوزيع.
م. عزب حممد عزب، الب�سيط يف حتليل وت�سميم النظم، دار الكتب العلمية 2012م.  .2

م. عزب حممد عزب، مبادئ حتليل وت�سميم النظم، دار الكتب العلمية 2008م.  .3

اأ�سامة حممد فتحي، حتليل نظم املعلومات، الإ�سكندرية، دار الرباء، 2011م.  .4
يا�سر مطيع، مفاهيم اأ�سا�سية يف حتليل وت�سميم نظم املعلومات.  .5

د. عو�س حاج علي، حتليل وت�سميم نظم املعلومات املحو�سبة، اخلرطوم، جامعة   .6
النيلني، 2007م.

ال�سيد حممود عبداحلميد، مبادئ نظم املعلومات، جامعة ال�سودان.  .7
عو�س الكرمي حممد يو�سف، حتليل النظم وت�سميمها، جامعة ال�سودان 2006م.  .8

مريغني فتح الرحمن، مبادئ النظم الإلكرتونية، جامعة ال�سودان 2006م.  .9
حممد الفاحت حممود، نظم املعلومات الإدارية، جامعة ال�سودان2008م.  .10
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
اخلام�سعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مك-ح 511نظم قواعد البيانات
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
اخلوارزميات علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

وبنية البيانات
حما�سرات

و�سف املقرر :
التعرف علي مناذج البيانات ومكوناتها واملفاهيم ال�سا�سية ملعمارية قواعد البيانات   

ومعاجلة البيانات بلغة ال�ستف�سارات القيا�سية والتعرف علي انواع قواعد البيانات.
اأهداف املقرر :

1- اكت�ساب املعرفة عن خمتلف اأنواع تقنية قواعد البيانات. 
2- الإملام بت�سميم مناذج البيانات.

3- التعريف على معاجلة البيانات با�ستخدام لغة ال�ستف�سار القيا�سية.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
مقدمة، مناذج البيانات. و�سف مكونات و خ�سائ�س الأول 

نظم قواعد البيانات
3

البيانات، الثاين  قواعد  نظم  مكونات  م�ستودعات،  نظم 
م�ساكل دقة املعلومات، وظائف نظم

3

اإدارة قواعد البيانات و دورها فى نظم قواعد البيانات ، الثالث 
املفاهيم الأ�سا�سية ملعمارية قواعد البيانات، ا�ستخدام 

لغة ال�ستف�سار البنوية

3
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ال�سوؤون العلمية

البيانات، الرابع  منذجة  فوائد  و  دور  البيانات:  منذجة 
منوذج البيانات املفاهيمى و الفيزيائي و متثيل مناذج 

البيانات

3

املفاتيح اخلام�س  مثل  البيانات  لنماذج  الأ�سا�سية  املفاهيم 
و  امللف   ، ال�سجل  احلقل،  الأجنبية،  و  البتدائية 

العالقات

3

الأ�سا�سية، ال�ساد�س  املفاهيم   ، املفاهيمى  البيانات  منوذج 
منوذج الكيان

3

امل�ستخدمة. ال�سابع  الرموز  و  �سعفه  و  فوائده  العالقة 
و  العالقى   البيانات  لنموذج  الرئي�سية  امل�سطلحات 

فوائده و �سعفة

3

املفاهيمى الثامن  املخطط  مفاهيم   ، العالقية  البيانات  قواعد 
و العالقى: ال�ستخدامات، مقارنات، تخطيط املخطط 

املفاهيمىالعالقى

3

تعريف و ا�ستخدامات  قيود �سالمة  الكيانات و قيود التا�سع 
�سالمة املرجعية، اجلرب و احل�سبان العالقى

3

للغات العا�سر  عامة  نظره   ، البيانات  قواعد  ا�ستف�سار  لغة 
قواعد البيانات

3

الرتكيبية، احلادي ع�سر  ال�ستف�سار  للغة  الأ�سا�سية  املفاهيم 
�سياغة ال�ستف�سار ، لغة التحديث الفرعية، القيود و 

ال�سالمة

3

قواعد الثاين ع�سر  ت�سميم  العالقية:  البيانات  قواعد  ت�سميم 
اإنتاج  واآليات  التابعة،فوائد  الدوال  البيانات، مفاهيم 
والرابعة  الثالثة  الثانية،  الأوىل،  الطبيعية  ال�سيغ 

واخلام�سة

3

36جملة ال�ساعات
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احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي
%60%30 %10

التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
امل�سادر واملراجع:

1. Hoffer, Prescott, McFadden,  Modern Database Management, 
6th E, Prentice Hall,2002

م. عزب حممد عزب، الب�سيط يف حتليل وت�سميم النظم، دار الكتب العلمية 2012م.  .2
م. عزب حممد عزب، مبادئ حتليل وت�سميم النظم، دار الكتب العلمية 2008م.  .3
اأ�سامة حممد فتحي، حتليل نظم املعلومات، الإ�سكندرية، دار الرباء، 2011م.  .4

يا�سر مطيع، مفاهيم اأ�سا�سية يف حتليل وت�سميم نظم املعلومات.  .5
د. عو�س حاج علي، حتليل وت�سميم نظم املعلومات املحو�سبة، اخلرطوم، جامعة   .6

النيلني، 2007م.
ال�سيد حممود عبداحلميد، مبادئ نظم املعلومات، جامعة ال�سودان.  .7

عو�س الكرمي حممد يو�سف، حتليل النظم وت�سميمها، جامعة ال�سودان 2006م.  .8
مريغني فتح الرحمن، مبادئ النظم الإلكرتونية، جامعة ال�سودان 2006م.  .9
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
اخلام�سعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مك-ح 512�سبكات احلا�سوب
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتل يوجدعلوم حا�سوب+ تقانة معلومات

و�سف املقرر :
ال�سبكات  واأنواع  ومميزات  منها  ال�ستفادة  وكيفية  ال�سبكات  علم  تعريف   

وبرتوكولت الإنرتنت ونقل امللفات ومكونات ال�سبكات.
اأهداف املقرر :

1. التعرف على �سبكات احلا�سوب الوا�سعة النطاق.
2. درا�سة �سبكات احلا�سوب ال�سريعة.

3. الإملام باأ�سا�سيات الإنرتنت.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
ISDNFrame Relay ، الأول  ال�سبكات الوا�سعة النطاق 

حتويالت الدائرةوحزمة البيانات
3

، الثاين  ال�سريعة  ال�سبكات   ،  ATM، FDDI �سبكات 
Gigabit سبكات�

3

3الإيرثنت ال�سريعة ، اإيرثنتالثالث 
3ربط ال�سبكات، املودم واملواءمةالرابع 
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ال�سوؤون العلمية

3املحورات ، املكرراتاخلام�س 
3اجل�سور، املحولتال�ساد�س 

3املوجهات ، البواباتال�سابع 
3اأ�سا�سيات �سبكة الإنرتنت ، بنية �سبكة الإنرتنتالثامن 

3بروتوكولت الإنرتنتالتا�سع 
3نقل امللفاتالعا�سر 

3الربيد الإلكرتوين، مت�سفحات الإنرتنتاحلادي ع�سر 
3تطبيقات الإنرتنت الأخرىالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. William Stallings, High-Speed Networks and Internets, 2nd  

Edition, Prentice Hall, 200

عبداحلميد ب�سيوين، ا�ستخدام واإدارة ال�سبكات 2 .  .2
وائل  دار  احلا�سوب،  �سبكات  تكنولوجيا  احل�سني،  �سادق  جعفر   .3

للن�سر2006م.
وليد �سالمة عبدالفتاح التميمي، ال�سبكات املحلية والإنرتنت.  .4

الكتب  دار  ال�سطناعية،  الع�سبية  ال�سبكات  تكنولوجيا  ب�سيوين،  عبداحلميد   .5
العلمية2008م.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
ال�ساد�سعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مك-ح 613هند�سة الربجميات
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
نظم قواعد علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

البيانات
حما�سرات

و�سف املقرر :
التعرف علي هند�سة الربجميات وهند�سة النظم واأ�ساليب تطوير الربجميات   

وحتليل املتطلبات واختبار الأخطاء و�سيانة الربجميات وتوثيق النظام.
اأهداف املقرر :

1- التزويد بقواعد هند�سة الربجميات.
2- تطبيق مناذج لهند�سة الربجميات. 

3- بناء تطبيقات برجمية جيدة على اأ�سا�س من  الإجراءات القيا�سية.
4- التعريف بكيفية حتديد متطلبات النظام والت�سميم و التنفيذ وطرق الختبار واحلماية.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

النظم، الأول  معمارية  منذجة  النظم،  ،هند�سة  مقدمـة 
وتنظيم  تخطيط  الإدارة،  ن�ساطات  امل�ساريع،  اإدارة 
متطلبات  الن�ساطات.  وجدولة  تنظيم  امل�سروع، 

وموا�سفات نظم احلا�سوب،

3



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات
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ال�سوؤون العلمية

اأ�ساليب تطوير الربجميات ،هند�سة املتطلبات عملية الثاين 
و  �سالحية  املتطلبات،  توثيق  املتطلبات،  هند�سة 
رزمة  حتليل  املتطلبات:  حتليل  املتطلبات.  حتقيق 

النظم، حتليل الطرق

3

موا�سفات الثالث  املتطلبات،  ،تعريف  املتطلبات  حتليل 
املتطلبات، املتطلبات الهيكلية الغري وظيفية

3

الت�سميم، الرابع  ،عملية  الربجميات  لت�سميم  مقدمة 
ا�سرتاتيجيات الت�سميم، جودة الت�سميم ،الت�سميم 
توزيع  التحكم،  مناذج  النظام،  ،هيكل  املعماري 

الإجراءات

3

ت�سميم الإجراءات ، ت�سميم ان�سياب البيانات، توزيع اخلام�س 
الرتاكيب، الت�سميم التف�سيلي

3

الت�سميم، ال�ساد�س  اأ�سا�سيات   ، امل�ستخدم  تداخل  ت�سميم 
تفاعل النظام مع امل�ستخدم، عر�س املعلومات، دليل 

امل�ستخدم

3

تقومي التداخل ،اأدوات احلا�سوب امل�ساعدة لهند�سة ال�سابع 
الربجميات و اأدوات تطوير الربجميات

3

اعتما دية و حتقيق و �سالحية الربجميات ،اعتمادية الثامن 
الربجميات،  اعتمادية  ،موا�سفات  الربجميات 

الختبار الإح�سائي

3

احلالة التا�سع  معاجلة  اخلطاأ،  ،جتنب  لالعتمادية  الربجمة 
ا�ستخدام  ،اإعادة  الدفاعية  الربجمة  اخلا�سة، 

الربجميات ،تطوير الربجميات لإعادة ال�ستخدام

3

التخطيط العا�سر  الختبار،  عملية   ، التحقيق  و  ال�سالحية 
لالختبار، ا�سرتاتيجيات الختبار

3
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ال�سوؤون العلمية

اختبار الأخطاء ، تفتي�س الربنامج، التحقق الريا�سي، احلادي ع�سر 
اأدوات التحليل ال�ساكن

3

النظام، الثاين ع�سر  توثيق  ال�سيانة،  الربجميات:عملية  �سيانة 
ال�سيانة،  تكاليف  للربنامج،  احلركي  الت�سميم 

ال�سيانة

3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
للن�سر  العلمية  الكتب  دار  الربجميات،  هند�سة  اأ�سا�سيات  بيدنى،  عبداحلميد   .1

والتوزيع، 2005م .
عبداحلميد ب�سيوين، اأ�سا�سيات هند�سة الربجميات،دارالكتب العلمية2005م.  .2

جامعة  ،ال�سودان،   2 الربجميات  هند�سة  الربيعي،  احلميد  عبد  ال�سيد حممود   .3
ال�سودان،2009م.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
ال�ساد�سعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعاجلات الرقمية
ولغة التجميع

البكالوريو�س3مك-ح 614

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
مقدمة يف علوم علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

احلا�سوب
حما�سرات

و�سف املقرر :
اللة  ولغة  معها  والتعامل  الآيل  للحا�سب  الأ�سا�سي  النظام  علي  التعرف   

ومتثيل التعليمات بوا�سطة لغة التجميع.
اأهداف املقرر :

يعر�س هذا املقرر اأ�سا�سيات تنظيم احلا�سب الآيل، لغة الآلة و يو�سح املفاهيم   -1
الأ�سا�سية يف لغة التجميع.

اأ�ساليب  التعليمات،  فئة  التجميع،  لغة  �سيغ  املقرر  هذا  خالل  الطالب  يدر�س    -2
العنونة والتوجيه للذاكرة و تعريف البيانات.

الدوارات،  الريا�سية،  التعليمات  با�ستخدام  الربجمة  الطالب  يدر�س  اأي�سا   -3
التفرعات ال�سرطية، تعليمات الإدخال والإخراج و معاجلة الن�سو�س.

4-  يعرف الطالب اأي�سًا مفهوم الإجراءات.
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ال�سوؤون العلمية

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

النظام الثنائي و ال�ساد�س ع�سري و عمليات التحويل، الأول 
و�سف التمثيل الداخلي للحروف. 

3

التعليمات الثاين  تنفيذ  و  تنظيم   ، وامل�سفوفات  ال�سال�سل 
داخل احلا�سب ووحداته الإجرائية املختلفة.

3

�سيغ الثالث   ، واملجمع  الآلة  لغة  بوا�سطة  التعليمات  متثيل 
تعليمات العنونة املختلفة.

3

، الرابع  التجميع  لغة  با�ستخدام  ب�سيط  برنامج  كتابة مقطع 
العمليات والتعليمات الريا�سية.

3

متثيل برامج مكتوبة بلغات عالية امل�ستوى با�ستخدام اخلام�س 
لغة الآلة ، ا�ستدعاء الإجراءات يف لغة التجميع.

3

الإدخال ال�ساد�س  وعمليات  للمقاطعات  الأ�سا�سية  العمليات 
الذاكرة  لتنظيم  الأ�سا�سية  املفاهيم   ، والإخراج 

ووحدات الذاكرة املختلفة.

3

اإىل لغة الآلة ، مقدمة  يف احلا�سبات ال�سابع  حتويل لغة التجميع 
املعاجلات  لأنظمة  العامة  املعمارية   ، الدقيقة  واملعاجلات 
وبرجمة  معمارية   ،Intel معاجلات  معمارية   ، الدقيقة 

املعاجلات ، املعمارية الدقيقة للمعاجلات   8088 - 8086

3

اأمناط الربامج للمعاجلات   8088 – 8086 ، خطوط الثامن 
،م�سجالت  البيانات  ،اأنواع  امللفات  وتنظيم  العناوين 

الأق�سام وتق�سيم الذاكرة

3

-dedicated، reserved and general useالتا�سع 
، موؤ�سر التعليمة، م�سجل البيانات  memory

3

م�سجل املوؤ�سر والدليل ، م�سجل احلالة، توليد عناوين العا�سر 
الذاكرة، املكد�س، خطوط عناوين الدخل \ اخلرج

3
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توليف الذاكرة والدخل \ اخلرج يف معاجلات8088 احلادي ع�سر 
العلى  النمط   ،8086 –  8088 – 8086معاجلات 
�ساعة  والعناوين،  البيانات  خطوط  الدنى،  والنمط 
اإ�سارات  الذاكرة،  عناوين  العتاد/  تنظيم  النظام، 

التحكم بالذاكرة

3

دورات كتابة وقراءة النواقل، دائرة توليف الذاكرة، الثاين ع�سر 
Intel اأنواع الدخل \ اخلرج.تطور املعاجلات عائلة

3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
بيرتابيل، ترجمة املهند�س حيان ال�سيد، 1996م، برجمة احلوا�سيب ال�سخ�سية   .1

بلغة التجميع، الطبعة الأوىل، �ساع للن�سر.
2. Kip R. Irvine, 2002, Assembly Language for Intel Based, 5th  

edition, Paperback.

يحي عبدالله حممد، لغة التجميع واملعاجلات الدقيقة،جامعة ال�سودان2007م.  .3
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
ال�ساد�سعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مك-ح 615الربجمة املرئية

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
اأ�سا�سيات علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

الربجمة
حما�سرات

و�سف املقرر :
مكوناتها  وا�ستخدام  منها  وال�ستفادة  املرئية  الربجمة  لغات  علي  التعرف   

وتعريف مكونات VB و ا�ستخدام الأدوات واإن�ساء التقارير 
اأهداف املقرر :

.Visual Basic التعرف على التكوين العام للغة الـ  -1
التعرف على كيفية ا�ستخدامها فى ت�سميم قواعد البيانات والتطبيقات الربجمية.  -2

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

3خ�سائ�س الربجمة املرئيةالأول 
3لغات الربجمة املرئيةالثاين 
3تعريف مكونات نافذة VISUAL BASICالثالث 
الـCODE الرابع  )كتابة   VB برنامج  مراحل  تو�سيح 

الت�سميم املبدئي (
3

ثم اخلام�س  املرئي  الت�سميم  طريق  )عن  بيانات  قاعدة  اإن�ساء 
من  برنامج  با�ستخداماأي  املعالج(  طريق  عن  الربط 

برامج قواعد البيانات

3
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كتابة ال�ساد�س  بوا�سطة  معينة  لإداء وظيفة  الأزرار  ا�ستخدام 
CODE الـ

3

3ا�ستخدام الأدواتال�سابع 
3اإن�ساء التقارير وال�ستعالماتالثامن 

3اإن�ساء عدد من النماذج يف م�سروع واحدالتا�سع 
3اإن�ساء النافذة الأ�سا�سيةالعا�سر 

3حتويل امل�سروع اإىل ملف تنفيذياحلادي ع�سر 
3مراجعة عامةالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. Roger Jennings, Database Developer's Guide with Visual Basic 

4, 2nd Edition, SAMS, 1996.
حممد عبدالكرمي، املرجع ال�سامل لأكواد فيجولبي�سك.  .2

 . الفيجولبي�سك  بلغة  املرئية  الربجمة  �سمريحمموداآدم،تعلم   .3
نت،املكتبةالثقافية2005م.

 Visual Basic .net با�ستعمال  الربجمة  عزب،  حممد  عزب  م.   .4
2008،الدارامل�سريةللعلوم2008م.

جمدي حممد اأبوالعطا، الربجمة املتقدمة با�ستعمال Visual Basic،كيمو�سيان�س   .5
العربية للعلوم1999م.

م. عزب حممد عزب،الطريق اإىل احرتاف Visual C++.Net،دارالكتب العلمية2003م.  .6
م.عزب حممدعزب،اإدارةقواعد البيانات با�ستخدام Oracle 10g DBA،الدار   .7

امل�سرية للعلوم2008م.
م. عزب حممدعزب،اأ�سا�سيات اإدارة قواعدبيانات اأوراكل،دارالكتب العاملية2007م.  .8

تطوير تطبيقات الويب با�ستخدام اأوراكل 9 اآي.  .9
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الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
ال�ساد�سعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مك-ح 616النمذجة واملحاكاة
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
اخلوارزميات علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

وبنية البيانات
حما�سرات

و�سف املقرر :
تو�سيح عملية النمذجة واملحاكاة ومعرفة اأنواع وت�سنيف النماذج وخطوات   
املحاكاة  وتقنيات  املحاكاة  مناذج  �سالحيات  من  التحقق  وكيفية   ، النموذج  بناء 

بطريقة مونتكارلو.
اأهداف املقرر :

وكيفية  النماذج  اأنواع  ومعرفة  واملحاكاة  النمذجة  عمليتي  اأهمية  تو�سيح   -1
تطويرها.

2-  تدري�س ا�ستخدامات الطرق الريا�سية لعمل النماذج الريا�سية.
اختبار النماذج بغر�س الو�سول لدللت ت�ساعد على معرفة العوامل املوؤثرة يف   -3

الأمنوذج و ذلك لتح�سني النظام العامل اأو التعرف عليه.
التعريف بلغات املحاكاة و تطبيقاتها يف جمال تخ�س�س الطالب .  -4

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

3التعريفات الرئي�سية للنظام،  النمذجة، النموذج و املحاكاةالأول 
اأنواع و ت�سنيف النماذج ح�سب �سيغة التنظيم، اأثر الثاين 

الزمن، اأثر املكان، الرتكيب، الطريقة واملجال.
3
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خطوات بناء النموذج و ن�ساطات كل خطوة ، خوا�س الثالث 
النموذج اجليد

3

3الربجمة اخلطية ، معنى وتطبيقات الربجمة اخلطيةالرابع 
ال�سياغة الريا�سية للم�سائل العامة للربجمة اخلطية. اخلام�س 

احلل با�ستخدام الر�سم البياين و احلل الريا�سي
3

اأ�سا�سيات عملية املحاكاة ، طبيعة املحاكاة و خطوات ال�ساد�س 
عملية املحاكاة

3

اأنواع املحاكاة: حماكاة الأحداث ملتقطعة و امل�ستمرة ، ال�سابع 
حما�سن و م�ساوئ املحاكاة

3

حتليل الثامن  طرق  و  املحاكاة  مناذج  �سالحية  من  التحقق 
نتائجها و اختبار اأدائها

3

اأ�سا�سيات التا�سع   ، مونتكارلو  بطريقة  املحاكاة  تقنيات 
املحاكاة بطريقة مونتكاركو. توليد الأرقام الع�سوائية 

و اختبارها

3

يف العا�سر  الحتمايل  التوزيع  دور  و  الع�سوائية  الت�سكيلة 
املحاكاة.

3

و احلادي ع�سر  املخزون  و  ال�سفوف  مناذج  حماكاة  خوا�س 
اإح�سائيات النتائج

3

لغات املحاكاة ، لغات امل�ستوى العايل و لغات املحاكاة، الثاين ع�سر 
خوا�س واأمثلة للغات املحاكاة ، تطوير منوذج حماكاة 
با�ستخدام اإحدى لغات املحاكاة على اأن يكون النموذج 

فى اإطار تخ�س�س الطالب

3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
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امل�سادر واملراجع:
1. Averill M. Law and W. David Kelton, Simulation Modelling  

and Analysis, 3rd Edition, McGraw Hill, 2000.
2. Bernard P. Zeigler, Tag Gon Kim, Herbert Praehofer (2000). 

Theory of Modeling and Simulation. Academic Press; 2nd 
edition. 

3. Diran Basmadjian (2002). Mathematical Modeling of Physical 
Systems: An Introduction. Oxford University Press, USA.

4. J. Lowen Shearer, Bohdan T Kulakowski, John F. Gardner 
(1997). Dynamic Modeling and Control of Engineering 
Systems. Prentice Hall; 2nd edition.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
ال�سابععلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مك-ح 717معمارية احلا�سوب
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
الت�سميم علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

املنطقي الرقمي
حما�سرات

و�سف املقرر :
التعرف على اأجيال احلا�سوب ومكونات الأنظمة ومعمارية جمموعة التعليمات   

ومعمارية نظام الذاكرة .
اأهداف املقرر :

يهدف املقرر اإىل الإملام مبعمارية احلوا�سيب ومكوناتها واأجيالها .  -1
املركزية، وحدة  املعاجلة  منظومة وحدة   ، الدقيق  املعالج  مكونات  على  التعرف   -2

املنطق احل�سابية.
درا�سة معمارية نظام الذاكرة.  -3

التعرف على اأجهزة الإدخال والإخراج ،اأجهزة التخزين الثانوية.  -4
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
اأ�سا�سيات معمارية احلوا�سيب ، اأجيال احلا�سوِب، مكّونات الأول 

اأنظمِة احلا�سوب، تركيب املمرات، تراكيب الرتابط
3

املعاجلة الثاين  وحدة  منظومة   ، الدقيق  املعالج  مكونات 
املركزية، وحدة املنطق احل�سابية

3
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اأجهزة الثالث  الذاكرة،  نظم  بنية  والأوامر،  التعليمات  بنية 
الإدخال والإخراج

3

التعليمات، الرابع  مكّونات   ، التعليمات  جمموعة  معمارية 
اأنواع املعامالت ، دور ال�سجالت يف تعليمات املاكنة

3

اأنواع التعليمات ، اأمناط العنونة )فوري، مبا�سر، غري اخلام�س 
مبا�سر، �سجّل، �سّجل غري مبا�سر، اإزاحة(

3

�سفرية ال�ساد�س  اأو  اأحادية  ثنائية،  )ثالثية،  التعليمة  �سيغ 
العنونة(

3

ذاكرة ال�سابع  لنظام  عامة  نظرة   ، الذاكرة  نظام  معمارية 
تدرجات  الذاكرة،  نظم  خ�سائ�س  احلا�سوب، 

الذاكرة

3

الذاكرة الثامن   ، فقط  القراءة  ذاكرة  الرئي�سية،  الذاكرة 
الو�سيطة وعنا�سرها ، الذاكرة الفرتا�سية

3

الإدخال،اأجهزة التا�سع  اأجهزة   ، والإخراج  الإدخال  اأجهزة 
الإخراج، اأجهزة التخزين الثانوية

3

تخطيط الذاكرة مع الدخل/اخلرج، برجمة الدخل/العا�سر 
اخلرج، القطع ل�سواقة الدخل/اخلرج

3

فى احلادي ع�سر  املتحكم  بالأجهزة،  التقاطع  بالربامج،  التقاطع 
القطع املربمج،التقاطع اخلطى ، الأولويات

3

املمر الثاين ع�سر  والتتابعي،  )املتوازي  الدخل/اخلرج  تو�سيل 
ال�سغرية،  احلا�سوب  نظام  و�سلة  العاملي،  التتابعي 
املمر  مع  النار  �سلك  مقارنة   ،)1394 النار  �سلك 
التتابعيالعاملي، قناة الليف احللقية ، الو�سول املبا�سر 

للذاكرة

3

36جملة ال�ساعات
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احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي
%60%30 %10

التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
امل�سادر واملراجع:

1. William Stallings, Computer Organization and Architecture, 
6th Edition, Prentice Hall, 2003.

ادري�س احمدعلي، تقنية احلا�سب الآيل، بريوت، دار النه�سةا لعربية، 1997م.  .2
DOS 5 ، لبنان،  دانعو ك�سني، دليل مايكرو�سوفت لإدارة الذاكرة مع النظام   .3

الدار العربية للعلوم، 1993م.
حممد ب�سري ال�سراج، بناء وحتديث احلا�سب ال�سخ�سي، القاهرة، دار احل�سارة   .4

للن�سر والتوزيع، 1993م.
عزب حممد عزب،الب�سيط يف �سيانة الكمبيوتر .  .5

معتز النا�سوري، �سيانة املذربورد، املركز امل�سرى لتب�سيط العلوم 2010م.  .6
عبداحلميد ب�سيوين، قامو�س اأعطال الكمبيوتر واإ�سالحها، دار الكتب العلمية    .7

للن�سر 2006م.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
ال�سابععلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مك-ح 718اإدارة م�سروعات الربجميات
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
هند�سة علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

الربجميات
حما�سرات + 

�سمنارات
و�سف املقرر :

الت�سع  العمليات  وفهم  امل�سروع،  مدير  ، دور  للم�سروع  وفهمه  الطالب  نعلم   
يف  اإدارة امل�ساريع تعرف على معهد اإدارة امل�ساريع والمتحانات الدولية يف  اإدارة 
امل�ساريع CAPM وPMP ا�ستخدم مهارات التوا�سل للعمل ب�سكل  بناء يف الفريق.

اأهداف املقرر :
1. تزويد الطالب بفهم وا�سح للمخاطر والق�سايا املرتبطة باإدارة امل�ساريع.

2. تعريف الطالب بدور ووظيفة اإدارة امل�سروع.
3. دار�سة اأ�ساليب التعامل مع اجلودة بامل�سروع.
4. دار�سة اأ�ساليب التعامل مع عمليات امل�سروع.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفــــردات املقـــــرراالأ�سبوع

3مقدمة لإدارة امل�ساريعالأول
3التاأثريات التنظيمية ودورة حياة امل�سروعالثاين
3عمليات اإدارة امل�سروعالثالث
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3م�سروع الإدارة املتكاملةالرابع
3اإدارة نطاق امل�سروع، اإدارة الوقت امل�سروعاخلام�س
3اإدارة التكلفة امل�سروع، اإدارة اجلودة امل�سروعال�ساد�س

3اإدارة امل�ساريع املوارد الب�سريةال�سابع
3اإدارة الت�سالت امل�سروع، م�سروع اإدارة املخاطرالثامن

ت�سليم التا�سع امل�سروع،  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  اإدارة 
امل�سروع، اإنهاء امل�سروع.

3

3�سمناراتالعا�سر
3�سمناراتاحلادي ع�سر

3�سمناراتالثاين ع�سر
36جملة ال�ساعات

امل�سادر واملراجع :
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK® Guide) - Fourth Edition, Arabic
2.	 •Microsoft® Project 2010 Step by Step By Carl Chatfield, 

Timothy Johnson

3. مواقع الإنرتنت، و�سائل الإعالم الجتماعي ،....الخ.
4. http://www.projectmanagementdocs.com/
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
ال�سابععلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مك-ح 719تفاعل الإن�سان واحلا�سوب
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتل يوجدعلوم حا�سوب+ تقانة معلومات

و�سف املقرر :
التعرف علي ت�ساميم التفاعل مع احلا�سوب وامل�ستعملون وطرق الت�سميم   

التفاعلي ودورة حياة الت�سميم التفاعلي والت�سميم ال�سحيح للواجهات.
اأهداف املقرر :

1- يهدف املقرر اإيل تقدمي مفهوم تفاعل الإن�سان مع احلا�سوب.
2- الإملام مبنهج ت�سميم التفاعل، والت�سميم ال�سحيح للواجهة.

3- التعرف على الق�سايا املتقّدمة يف تفاعل الإن�سان مع احلا�سوب .
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
و�سّيئ، الأول  جيد  ت�سميم   ، التفاعل  ت�سميم  فى  املقدمة   

ومبادئ  التفاعل  ت�سميم  اأهداف  تفاعل،  ت�سميم 
ال�ستعمال

3

ت�سوري، الثاين  منوذج   ، والت�سوري  املتعاطف  التفاعل 
اأمثلة تفاعل

3
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ال�سوؤون العلمية

امل�ستعملون وتاأثريات الواجهة على امل�ستعملني ، عملية الثالث 
الإدراك، اإطار الإدراك، منوذج عقلي

3

معاجلة املعلومات، �سمات علم نف�س امل�ستعمل، �سمات الرابع 
اأ�سكال  امل�ستعمل،  اإحباط  معرّبة،  واجهة  عاطفية، 

افرتا�سية

3

ت�سميم اخلام�س  وعملية  اأن�سطة   ، التفاعل  ت�سميم  طريقة 
امل�ستعمل،  ومتطلبات  احلاجات  متييز  التفاعل، 

ت�سميم بديل

3

دورة حياة الت�سميم التفاعلي، طرق التفاعل )قائمة، ال�ساد�س 
اأوامر، �سوت، تخطيطي الخ(

3

ت�سميم ال�سابع  الت�سميم،  يف  الب�سرية  الأعراق  و�سف 
ت�ساركي

3

م�ستعملني الثامن  وعر�س  اختبار  وتقنيات  تقييم  اإطار 
)اختبار م�ستعمل، جتارب، مناذج تنبوؤيه(

3

يف التا�سع  الجتماعية  الآلية  والت�سال،  للتعاون  ت�سميم 
اإعالنات،  لوحة  اإلكرتوين،  بريد  والتعاون،  الت�سال 

موؤمترات فيديو، بيئة تعاونية افرتا�سية

3

املوا�سيع املتقّدمة يف تفاعل الإن�سان ، تفاعل متعّدد العا�سر 
العامل  يف  تفاعل  واخلطاب،  البادرة  تفاعل  �سكلي، 

الفرتا�سي

3

واجهة احلادي ع�سر   ، واحلا�سوب  الإن�سان  تفاعل  البايومرتكفى 
م�ستعمل ذكية، ا�سرتجاع املعلومات

3

3مادة اإنرتنت ومكتبات عامة رقميةالثاين ع�سر 
36جملة ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي
%60%30 %10

التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
امل�سادر واملراجع:

1. Ben Schneiderman, Designing the User Interface: Strategies for 
Effective Human-Computer Interaction, 4th Edition, Addison 
Wesley, 2004.

فاطمة �سعيد اأحمد، دور الكمبيوتر يف تنمية البتكار، ال�سركة العربية املتحدة    .2
للن�سر 2010م.

فاطمة اأحمد بركات، دور الكمبيوتر يف تنمية البتكار لدى الأطفال املتاأخرين   .3
درا�سيًا.

حممد اجلابري، احلا�سوب يف التعليم.  .4
عزو ا�سماعيل ع�سانة، طرق تدري�س احلا�سوب، دار امل�سرية 2008م.  .5

ح�سام الدين حممد مازن، ا�سرتاتيجيات حديثة يف تعليم وتعلم احلا�سب الآيل.  .6
م. عزب حممد عزب،الب�سيط يف التعليم الإلكرتوين، دارالكتب العاملية2012م.  .7

م. عزب حممدعزب، تطبيقات قواعدالبيانات.  .8
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
ال�سابععلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مك-ح 720الر�سم باحلا�سوب
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
اخلوارزميات علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

وبنية البيانات
حما�سرات

و�سف املقرر :
وتعريف  برجميات  وا�ستخدام  الآيل  باحلا�سب  الر�سم  كيفية  علي  التعرف   
 ) املنحنيات  و  واخلطوط  )النقاط  باحلا�سوب  الر�سم  ومكونات  امل�سح  اأجهزة 

والتحويالت الهند�سية.
اأهداف املقرر :

درا�سة نظرة عامة حول اأنظمة الر�سومات ، والتعرف على اأجهزة امل�سح والعر�س.  -1
من  امل�ستخدمني  لتمكني  ك�سور،  املعلومات  وتظهر  متّثل  مناذج  وبناء  ت�سميم   -2
مواجهة بيئة ثالثية الأبعاد وّلدت با�ستعمال ر�سومات حا�سوب، لتح�سني درجة 

التفاعل ما بني امل�ستخدم وعامل احلا�سوب.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3نظرة عامة حول اأنظمة الر�سوماتالأول 
3اأجهزة امل�سح والعر�سالثاين 
3الربجمياتالثالث 
3املكونات الأولية للر�سمالرابع 

3النقاط، اخلطوط، املنحنياتاخلام�س 
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ال�سوؤون العلمية

3خوارزميات الر�سمال�ساد�س 
3حتويالت هند�سية ، حتويالت فى بعدينال�سابع 
3حتويالت ثالثية الأبعادالثامن 

3متثيل الأج�سامالتا�سع 
3اإ�ساءة واإعادة وحتريك ال�سورالعا�سر 

3مقدمة فى نظام البيئة الفرتا�سياحلادي ع�سر 
علم وظائف الأع�ساء والفهم يف البيئة الفرتا�سية، الثاين ع�سر 

تقنية البيئة الفرتا�سية
3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
. AutoCAD 2000 3D الت�سميم ثالثي الأبعاد با�ستخدام  .1

مركزالتعريب والرتجمة، C++  الدليل الكامل، دارالعربية للعلوم1997م.  .2
نهي مدثر بحريي، نظم الو�سائط املتعددة، جامعةال�سودان 2005م.  .3

حممد كامل عبداحلافظ، املرجع ال�سامل ل�سرح مايا، دارالكتب 2007م.  .4
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الثامنعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س2مك-ح 821نظم املعلومات الإدارية
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
اخلوارزميات علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

وبينة البيانات
حما�سرات

و�سف املقرر :
البيانات ومكونات نظم  املعلومات الإدارية واختالفها من نظم  تعريف نظم   

املعلومات املحا�سبية وكيفية تطويرها  ونظم املعلومات الت�سويقية والت�سنيعية.
اأهداف املقرر :

1- يهدف املقرر اإيل فهم مهام نظم املعلومات الإدارية للموؤ�س�سات و مكوناتها.
2- درا�سة العنا�سر اخلارجية املوؤثرة للمن�ساءات التجارية.

3- درا�سة مكونات نظم املعلومات املحا�سبية و كيفية تطويرها.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
نظم الأول  اختالفها من  و  املعلومات  لنظم  ، مقدمة  املقدمة 

البيانات
2

2مقدمة لنظم معلومات املوؤ�س�سات و مكوناتهاالثاين 
2موارد املن�ساة التجارية و كيفية ادارتهاالثالث 
ت�سنيف الوحدات الوظيفية و امل�ستويات الإدارية فى الرابع 

املن�ساة
2
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ال�سوؤون العلمية

التجارية اخلام�س  للمن�ساءات  املوؤثرة  اخلارجية  العنا�سر 
)الزبون، املورد، املناف�س، احلكومة، اأ�سحاب الأ�سهم 
احتادات  التمويل،  موؤ�س�سات  البنوك  واملالكني، 

العمال، املجتمع(

2

2ن�ساطات معاجلة البياناتال�ساد�س 
معرفة ال�سابع  و  البيانات  معاجلة  نظم  يوؤديها  التى  املهام 

خوا�س نظم املعلومات املحا�سبية
2

2مكونات نظم املعلومات املحا�سبية و كيفية تطويرهاالثامن 
مكونات نظم معلومات املوؤ�س�سات ، اأهداف و مكونات التا�سع 

نظم املعلومات املالية
2

2اأهداف و مكونات نظم املعلومات الت�سويقيةالعا�سر 
2اأهداف و مكونات نظم املعلومات الت�سنيعيةاحلادي ع�سر 

، الثاين ع�سر  الب�سرية  املوارد  ادارة  لنظم  مكونات  و  اأهداف 
اأهداف و مكونات نظم الإدارة العليا

2

24جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
املعلومات  نظم  �سرور.  ابراهيم  على  �سرور  ترجمة:  مكليود،  تاليف:راميوند   .1

الدارية. دار املريخ ،2000 .
العلمية  دارالكتب  النظم،  وت�سميم  حتليل  يف  عزب،الب�سيط  حممد  عزب  م.   .2

2012م.
العلمية  الكتب  دار  النظم،  وت�سميم  حتليل  مبادئ  عزب،  حممد  عزب  م.   .3

2008م.



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

74جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

اأ�سامة حممد فتحي، حتليل نظم املعلومات، الإ�سكندرية، دارالرباء، 2011م.  .4
يا�سرمطيع، مفاهيم اأ�سا�سية يف حتليل وت�سميم نظم املعلومات.  .5

د. عو�س حاج علي، حتليل وت�سميم نظم املعلومات املحو�سبة، اخلرطوم، جامعة   .6
النيلني، 2007م.

ال�سيدحممودعبداحلميد،مبادئ نظم املعلومات،جامعةال�سودان.  .7
ال�سودان  جامعة  وت�سميمها،  النظم  حتليل  يو�سف،  حممد  الكرمي  عو�س   .8

2006م.
مريغني فتح الرحمن،مبادئ النظم الإلكرتونية، جامعةال�سودان2006م.  .9
حممدالفاحت حممود،ن ظم املعلومات الإدارية، جامعةال�سودان2008م.  .10

الثقافة  دار  مكتبة  املعلومات،  نظم  يف  احلا�سوب  تطبيقات  عمادال�سباغ،   .11
2000م.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الثامنعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مك-ح 822ت�سميم �سفحات متقدم
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتتقنيات الإنرتنتعلوم حا�سوب+ تقانة معلومات

و�سف املقرر :
مقدمة عامة عن ت�سميم املواقع ومعايري وعنا�سر ومبادي ت�سميم املواقع   

.CSS وكيفية التعامل مع لغة
اأهداف املقرر :

والعملية  النظرية  للمفاهيم  اجليدة  املعرفة  من  الطالب  متكني  املقرر  من  الهدف   -1
لت�سميم املواقع الإلكرتونية.

درا�سة مقدمة عن لغات ت�سميم املواقع الإلكرتونية.  -2
.)CSS( )Cascading Style Sheets( درا�سة لغة الت�سميم  -3

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

3مقدمة عامة عن ت�سميم املواقعالأول 
3معايري ت�سميم املواقع الإلكرتونيةالثاين 
3عنا�سر ت�سميم املواقع الإلكرتونيةالثالث 
3مقدمة عن لغات ت�سميم املواقع الإلكرتونيةالرابع 
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ال�سوؤون العلمية

الت�سميم)CSS( )Cascading Style اخلام�س  لغة  مبادئ 
)Sheets

3

لغة ال�ساد�س  بوا�سطة  واخللفيات  ال�سور  مع  التعامل  كيفية 
CSS

3

كيفية التعامل مع الألوان وحواف ال�سفحة بوا�سطة ال�سابع 
CSS لغة

3

3كيفية التعامل مع اجلداول والقوالب بو�سطة CSSالثامن 
3الوراثة يف لغة CSSالتا�سع 
3قواعد البيانات ولغة CSSالعا�سر 

3بحوثاحلادي ع�سر 
3�سمناراتالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. CSS: The Missing Manual second edition , by David Sawqer
2. Web Design For Dumies, by Lisa Lopuc

ال�سيد حممود عبد احلميد، تقنيات النرتنت 1،جامعة ال�سودان2005م.  .3
ال�سيد حممود الربيعي، تقنيات النرتنت 2،جامعة ال�سودان2007م  .4
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77جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الثامنعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مك-ح 823برجمة تطبيقات الإنرتنت
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
الربجمة املوجهة علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

بالأ�سياء
حما�سرات

و�سف املقرر :
الويب  �سفحات  ان�ساء  وكيفية  العنكبوتية  وال�سبكة  النرتنت  عمل  كيفية   

)HTML ، ASP(ومن هم مقدمي خدمة ال�ست�سافة.
اأهداف املقرر :

يهدف املقرر اإيل الإملام باأدوات وو�سائل برجمة التطبيقات على الإنرتنت .  -1
درا�سة كيفية اإن�ساء �سفحة ويب با�ستخدام عر�س مفاهيم لغة تو�سيف الن�سو�س   -2

.HTML الت�سعبية
اإن�ساء �سفحة املخدم الن�سط ASP وا�ستخدامها لربجمة قواعد البيانات.  -3

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

3الإنرتنت وال�سبكة العنكبوتيةالأول 
3كيف يعمل الإنرتنتالثاين 
3مقدمي خدمات ال�ست�سافةالثالث 
لغة الرابع  مفاهيم  عر�س  با�ستخدام  ويب  �سفحة  اإن�ساء 

HTML تو�سيف الن�سو�س الت�سعبية
3
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78جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

3برجمة جانب العميلاخلام�س 
3برجمة جانب املخدمال�ساد�س 

3الربجمة با�ستخدام بنيات التحكمال�سابع 
3الإجراءات والدوالالثامن 

3اإن�ساء �سفحة املخدم الن�سط ASPالتا�سع 
املخدم العا�سر  �سفحة  با�ستخدام  البيانات  قواعد  برجمة 

ASP الن�سط
3

3ا�ستخدام الـ Server side include file.الإنرتنتاحلادي ع�سر 
قواعد بيانات على الإنرتنت، مراقبة اأحداث امل�ستعمل،  الثاين ع�سر 

ربط قاعدة بيانات
3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. Hall, M., Core Web Programming, Prentice Hall, 998.
2. Weinman, W., The CGI Book, 1997.

وبرجمة  تقنيات  الربيعي  حممود  اأ.د.ال�سيد  د�سوقي  �سعبان  اأحمد  احمد  د   .3
النرتنت مكتبة الر�سد الريا�س،2001م

.PHP يزن حممد اأبو�سوان، تطويرمواقع الأنرتنت  .1
العاملية  الكتب  الإنرتنت، دار  الب�سيط يف ت�سميم مواقع  م. عزب حممد عزب،   .2

2012م.
مركز التعريب والرتجمة، ت�سميم �سفحات الإنرتنت، دارالعربية للعلوم 2004م.  .3

اأمين �سيد دروي�س، الإنرتنت بني يديك، �سعاع للن�سر والعلوم 2006م.  .4
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79جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الثامنعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مك-ح 824الو�سائط املتعددة
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
مقدمة يف علوم علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

احلا�سوب
حما�سرات

و�سف املقرر :
معها  التعامل  كيفية  الفيديو  و  وال�سورة  وال�سوت  الن�س  هي  الو�سائط   
واملفاهيم الأ�سا�سية لأن�ساأها وفوائد الأنظمة املتعددة  والتعامل مع الو�سائط املتعددة، 

التقاطها ومعاجلاتها .
اأهداف املقرر :

وعتادها  وبراجمها  املتعددة  الو�سائط  مفهوم  على  التعرف  اإيل  املقرر  يهدف   -1
وفوائدها.

درا�سة ملحقات الو�سائط املتعددة يف اأنظمة الت�سغيل.  -2
ت�سميم مناذج عملية لأو�ساط متعددة.  -3

درا�سة تقنيات �سغط مكونات الو�سائط املتعددة.  -4
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
ال�سوت، الأول  الن�س،   ، املتعددة  الو�سائط  اأ�سا�سيات 

ال�سورة، الفيديو
3

تطبيقات الو�سائط املتعددة ،ا�ستعرا�س مناذج واقعية الثاين 
للو�سائط املتعددة

3
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80جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

3املفاهيم الأ�سا�سية يف طرق اإن�ساء الو�سائط املتعددةالثالث 
3اأهداف وفوائد الو�سائط املتعددةالرابع 

3املفاهيم النظرية التي ي�سملها  مفهوم الو�سط املتعدداخلام�س 
3التعرف على برامج وعتاد الو�سائط املتعددةال�ساد�س 

3ملحقات الو�سائط املتعددة يف اأنظمة الت�سغيلال�سابع 
3فوائد الأنظمة املتعددةالثامن 

3ت�سميم مناذج عملية لأو�ساط متعددةالتا�سع 
3متثيل معلومات الو�سائط املتعددةالعا�سر 

3تقنيات �سغط مكونات الو�سائط املتعددةاحلادي ع�سر 
التعامل مع الو�سائط املتعددة ، التقاطها، معاجلتها، الثاين ع�سر 

تخزينها، اإر�سالها، عر�سها، ا�سرتجاعها
3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. Ralf Steinmetz &KlaraNahrstedt, Media Coding and Content 

Processing, Volume 1, Prentice Hall, 2002.a.
2. Fred Halsall, “Multimedia Communications: Applications, 

Networks, Protocols and Standards”, Pearson Education, 2000

اللكرتوين  التعليم   .)2012( �سعيد  ا�سامة  هنداوي،  ح�سن،  بن  كابلي، طالل   .3
دار  املنورة:  املدينة   .)156 �س94  )ط1،  التقنية  ومعا�سرة  املعا�سرة..  التقية 

الميان.
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81جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
التا�سععلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س2مك-ح 926طرق ومناهج البحث العلمي
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سرات + ل يوجدعلوم حا�سوب+ تقانة معلومات

�سمنارات
و�سف املقرر :

البحث  اأهمية  العلمي  البحث  وخ�سائ�س  واأهدافه  العلمي  بالبحث  املراد   
العلمي، واأثره يف تاأهيل طالب العلم اأنواع البحث العلمي والتمييز بينهما

اأهداف املقرر :
1. اأن يتعرف الطالب على مناهج البحث العلمي

2. اأن يتعرف الطالب على م�سادر البحث ومراجعه، واملكتبات وتاريخها
3. اأن يت�سم الطالب ب�سمات الباحث

4. اأن يكت�سب الطالب مهارة تقنيات البحث
5. اأن يكت�سب الطالب مهارة البحث عن طريق احلا�سب الآيل، و�سبكة املعلومات

6. اأن يت�سم الطالب بالعتزاز بح�سارته وتراثه يف جمال البحث العلمي
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفــــردات املقـــــرراالأ�سبوع
البحث الأول خ�سائ�س  واأهدافه  العلمي  بالبحث  املراد 

العلمي اأهمية البحث العلمي، واأثره يف تاأهيل طالب 
�سفات  بينهما  والتمييز  العلمي  البحث  اأنواع  العلم 

الباحث واآدابه اأهم الكتب املوؤلفة يف البحث العلمي.

2
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82جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

العلمي الثاين البحث  منهج  حتديد  اأهمية  املنهج  تعريف 
مناهج  من  منهج  اختيار  عليها  يبنى  التي  الأ�س�س 

البحث العلمي مناهج البحث العلمي املنا�سبة

2

اختيار مو�سوع البحث و�سياغة عنوانه اإعداد خطة الثالث
اإىل  الداعية  والأ�سباب  البحث  اأهمية  اإبراز  للبحث 
اختياره  ذكر اأهم اأهداف البحث املنهج العلمي املتبع 

يف البحث  

2

املقارنة بالدرا�سات ال�سابقة  و�سع تق�سيمات البحث الرابع
ب�سكل منطقي ومتوازن ومراعاة املو�سوعية الإ�سارة 

لأهم م�سادر البحث

2

اأ�ساليب جمع املادة العلمية مراحل جمع املادة العلمية اخلام�س
على  العتماد  العلمية  املادة  جمع  يف  ال�ستق�ساء 
امل�سادر الأ�سلية ال�ستفادة من الدرا�سات املعا�سرة 

ال�ستفادة من التقنية احلديثة

2

والتحليل ال�ساد�س منها،  والإفادة  العلمية  املادة  توظيف 
واآلية  البحث،  م�سودة  كتابة  منهجية  وال�ستنتاج 
الختيار منها اللتزام بقواعد اللغة العربية الهتمام 
البحث  خامتة  �سياغة  منهجية  الرتقيم  بعالمات 

منهجية اإعداد الفهار�س املتنوعة

2

�سوابط التعليق الوظائف املتعددة للحوا�سي اختيار ال�سابع
ما ينا�سب مو�سوع البحث وحجمه من طرق ترقيم 

احلوا�سي �سرح الألفاظ الغريبة وامل�سطلحات

2

املراد بامل�سادر واملراجع  اأنواع املراجع وامل�سادر اأهم الثامن
جمالت  يف  العلمي  البحث  لكتابة  وامل�سادر  املراجع 
التخ�س�س طريقة ترتيب املراجع وامل�سادر يف احلا�سية 

طريقة ترتيب املراجع وامل�سادر يف الفهار�س

2
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ال�سوؤون العلمية

على التا�سع الكتابة  والكلمات  احلروف  بو�سوح  الهتمام 
البحث  �سفحات  ترقيم  ال�سفحة  من  واحد  وجه 
ا�ستقالل  واجلانبية  الرئي�سية  العناوين  بني  التمييز 
كل معلومة بفقرة الف�سل بني املباحث وعدم التداخل 
املعلومات  كتابة  البحث  بينها حجم اخلط يف �سلب 

على �سفحة العنوان مظهر البحث و�سكله

2

اإعداد بحث علمي(: اختيار املو�سوع العا�سر )التدرب على 
العلمي  للمنهج  وفقا  البحث  خطة  اإعداد  املنا�سب 
اأف�سل  اإىل  بها  للو�سول  املر�سد  على  اخلطة  عر�س 

م�ستوى ممكن.

2

العلمية احلادي ع�سر املادة  علمي(: جمع  بحث  اإعداد  على  )التدرب 
وفقا للمنهج العلمي �سياغة البحث وكتابته وفقا للمنهج 

العلمي اللتزام باملنهج العلمي يف التعليق والتهمي�س

2

ب�سياغة الثاين ع�سر العناية  علمي(:  بحث  اإعداد  على  )التدرب 
املقدمة واخلامتة اإعداد اأنواع الفهار�س املختلفة التي 
يحتاجها الباحث والإفادة من التقنية احلديثة يف ذلك 

عر�س البحث واملناق�سة

2

24جملة ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

رجاء وحيد دويدي )البحث العلمي- اأ�سا�سياته النظرية وممار�سته العملية( دار   .1
الفكر دم�سق 2005

مكتبة  الثالثة،  الطبعة  العلمي(  البحث  ومناهج  احلديث  )املنطق  قا�سم  حممود   .2
اجنلو امل�سرية 1963

عبد الرحمن بدوي مناهج البحث العلمي دار النه�سة العربية 1963م.  .3
اأحمد ال�سبلي كيف تكتب بحثا او ر�سالة : درا�سة منهجية لكتابة البحوث واإعداد   .4
الر�سائل املاج�ستري والدكتوراه مكتبة النه�سة امل�سرية الطبعة الرابعة والع�سرون 

القاهرة 1997م.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
التا�سععلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س2مك-ح 927نظم دعم القرارات
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
نظم قواعد علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

البيانات
حما�سرات + 

�سمنارات
و�سف املقرر :

تعريف نظم دعم القرار ومفاهيم واأهداف نظم دعم القرار واأنواع النماذج   
واملحاكاة ومراحل عملية تطوير نظم دعم القرار.

اأهداف املقرر :
امل�ساعدة يف  احلا�سوبية  والنظم  القرار  اأ�ساليب �سناعة  اإيل  املقرر  هذا  يهدف   -1

اتخاذه .
درا�سة مراحل �سناعة القرار)ال�ستخبارات التجارية، الت�سميم و الختيار(.  -2

دعم  نظم  تطوير  عملية  مراحل   ، القرارات  دعم  نظام  بناء  كيفية  على  التعرف   -3
القرار ، التخطيط، البحث.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

املقدمة ، تعريف عملية �سناعة القرار و حل امل�سكلة الأول 
و كيفية دعم احلا�سوب لهذه العملية

2

2املفاهيم الأ�سا�سية واأهداف  النظم الداعمة للقراراتالثاين 
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ال�سوؤون العلمية

2منوذج النظم الداعمة للقرار ، النظام،  النمذجةالثالث 
2اأنواع النماذج و املحاكاةالرابع 

التجارية، اخلام�س  القرار)ال�ستخبارات  �سناعة  مراحل 
الت�سميم و الختيار(

2

الدورية ال�ساد�س  التقارير  للقرار،  الداعم  النظام  منوذج 
واخلا�سة، النماذج الريا�سية

2

بناء نظام دعم القرارات ، مراحل عملية تطوير نظم ال�سابع 
دعم القرار ، التخطيط، البحث

2

2التحليل و الت�سميم املفهومى، الت�سميمالثامن 
2الت�سييد، التنفيذ، ال�سيانة و التوثيق و التطبيعالتا�سع 
2عملية تطوير النموذج الوىلالعا�سر 

قرار احلادي ع�سر  دعم  نظم  تعريف   ، املجموعة  قرار  دعم  نظم 
املجموعة و معرفة اهدافها و تقنياتها

2

2بناء نظام دعم قرار املجموعة  و حمددات جناحهالثاين ع�سر 
24جملة ال�ساعات

احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي
%60%30 %10

التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
امل�سادر واملراجع:

تاأليف: ايفرامتوربات، ترجمة: �سرور على ابراهيم �سرور. نظم دعم الدارة –   .1
نظم دعم القرارات و نظم اخلربة. دار املريخ ،2000.

العلمية  الكتب  دار  النظم،  وت�سميم  حتليل  يف  الب�سيط  عزب،  حممد  عزب  م.   .2
2012م.

م. عزب حممد عزب، مبادئ حتليل وت�سميم النظم، دارالكتب العلمية 2008م.  .3
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ال�سوؤون العلمية

اأ�سامة حممد فتحي، حتليل نظم املعلومات، الإ�سكندرية، دارالرباء، 2011م.  .4
يا�سرمطيع، مفاهيم اأ�سا�سية يف حتليل وت�سميم نظم املعلومات.  .5

د. عو�س حاج علي، حتليل وت�سميم نظم املعلومات املحو�سبة، اخلرطوم، جامعة   .6
النيلني، 2007م.

ال�سيد حممود عبداحلميد،  مبادئ نظم املعلومات، جامعةال�سودان.  .7
ال�سودان  جامعة  وت�سميمها،  النظم  حتليل  يو�سف،  حممد  الكرمي  عو�س   .8

2006م.
مريغني فتح الرحمن، مبادئ النظم الإلكرتونية، جامعةال�سودان 2006م.  .9

حممدالفاحت حممود، نظم املعلومات الإدارية، جامعة ال�سودان 2008م.  .10
الثقافة  دار  مكتبة  املعلومات،  نظم  احلا�سوب يف  تطبيقات  ال�سباغ،  عماد   .11

2000م.
ثقاء علي القباين، نظم املعلومات الإلكرتوين.  .12
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
العا�سرعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

ق�سايا مهنية واأخالقية يف 
املعلومات

البكالوريو�س2مك-ح 1029

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتل يوجدعلوم حا�سوب+ تقانة معلومات

و�سف املقرر :
وطرق  اأنواعها  اللكرتونية  واجلرائم  الأخالقية  الق�سايا  علي  التعرف   

ارتكابها وكيفية مكافحتها واملجهودات التي بذلت ملكافحتها .
اأهداف املقرر :

اأن يتعرف الطالب على ق�سايا املعلومات وجرائم احلا�سب الآيل والنرتنت.  .1
اأن يتعرف الطالب على طرق مكافحة جرائم احلا�سب الآيل والنرتنت.  .2

اأن يتعرف الطالب على القوانني واملعاهدات الدولية يف جمال املعلوماتية وحقوق   .3
امللكية الفكرية.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مدخل ومتهيد تعريفيالأول 
2مفهوم اجلرميةالثاين 
2تعريف مفهوم جرائم احلا�سب والنرتنتالثالث 
2اأنواع جرائم احلا�سب والنرتنتالرابع 

2طرق مكافحة جرائم احلا�سب والنرتنتاخلام�س 
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ال�سوؤون العلمية

2اأخالقيات املهنةال�ساد�س 
2حقوق امللكية يف جمال احلا�سوبال�سابع 
2ال�سريعة الإ�سالمية وم�ساكل املعلوماتيةالثامن 

2التفاقيات واملعاهدات الدولية يف جمال املعلوماتيةالتا�سع 
2موؤمتر جنيف للمعلوماتيةالعا�سر 

2موؤمتر تون�ساحلادي ع�سر 
مو�سوعات خمتلفة عن جرائم احلا�سب ومكافحتها الثاين ع�سر 

يف املنطقة
2

24جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
النا�سئة عن ا�ستخدام النرتنت، الأحكام  د.عمرحممداأبوبكربنيون�س، اجلرائم   .1

املو�سوعية واجلوانب الإجرائية، دارالنه�سة العربية – القاهرة. 
الدولية يف جمال املعلوماتية، موؤمتر  اأوراق عمل بع�س التفاقيات واملعاهدات   .2

جنيف للمعلوماتية، موؤمتر تون�س.
3. Lawrence Rosen. (2005). “Open Source Licensing . Prentice 

Hall PTR.

ال�سيدحممودالربيعي،اأخالقيات املهنة،جامعةال�سودان2008م.  .4
عو�س حاج علي، طرق التحويل والتعريب والتواقيع الرقمية، جامعة النيلني 2002م.  .5

عبدالله املناعي،ثقافة الكمبيوتر،قطر،داراملتنبي للن�سر،1993م.  .6
منري اجلبيهي،برتوكولت وقوانني الأنرتنت،دارالفكراجلامعى2005م.  .7

حمدي اأبوالفتوح عطية، القتبا�س والتوثيق من الإنرتنت، دار الن�سر للجامعات 2009م.  .8
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ال�سوؤون العلمية

مطلوبات تخ�س�س ق�سم علوم احلا�سوب:
الف�سل الدرا�سي الثالث

ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم
املعتمدة

23-2مت-ح ع 301الت�سميم املنطقي الرقمي1
اأ�سا�سيات الربجمة املوجهة 2

بالأ�سياء )1(
3-23مت-ح ع 302

4326املجـموع
الف�سل الدرا�سي الرابع

ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم
املعتمدة

23-2مت-ح ع 403اجلرب اخلطي1
3-23مت-ح ع 404 مفاهيم قواعد البيانات2
3-23مت-ح ع 405 اخلوارزميات وبنية البيانات3

6629املجـموع
الف�سل الدرا�سي اخلام�س 

ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم
املعتمدة

23-2مت-ح ع 506بحوث العمليات1
23-2مت-ح ع 507الطرق الريا�سية2
3-23مت-ح ع 508مفاهيم يف لغات الربجمة3
الذكاء ال�سطناعي والنظم 4

اخلبرية
3-23مت-ح ع 509

86412املجـموع
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ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س
ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم

املعتمدة
23-2مت-ح ع 610 التح�سيب العددي1
اأ�سا�سيات الربجمة املوجهة 2

بالأ�سياء )2(
3-23مت-ح ع 611

4326املجـموع
الف�سل الدرا�سي ال�سابع

ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم
املعتمدة

3-23مت-ح ع 712نظم الت�سغيل1
3-23املجموع

الف�سل الدرا�سي الثامن
ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم

املعتمدة
3-23مت-ح ع 813حتليل وت�سميم اخلوارزميات1
3-23مت-ح ع 814قواعد البيانات املوزعة2

6-46املجموع
الف�سل الدرا�سي التا�سع

ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم
املعتمدة

3-23مت-ح ع 915ت�سميم املرتجمات1
3-23مت-ح ع 916اأمن املعلومات2
3-23مت ح ع 917مقرر اختياري )1(3
3-23مت ح ع 918مقرر اختياري )2(4
3-9-مت ح ع 919م�سروع التخرج )1(5

15-821املجموع
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ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي العا�سر
ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم

املعتمدة
3-23مت ح ع 1020مقرر اختياري )3(1
3-23مت ح ع 1021مقرر اختياري )4(2
3-23مت ح ع 1022مقرر اختياري )5(3
3-23مت ح ع 1023مقرر اختياري )6(4
3-9-مت ح ع 1024م�سروع التخرج )2(5

15-821املجـموع
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ال�سوؤون العلمية

مفردات ق�سم علوم احلا�سوب:
الكليةاجلامعة

علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم

الثالثعلوم + تقانة علوم + تقانة 
البيانات االأ�سا�سية للمقرر

امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مت-ح ع 301الت�سميم املنطقي الرقمي

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
مقدمة يف علوم علوم حا�سوب

احلا�سوب
حما�سرات

و�سف املقرر :
التعرف على الأعداد الثنائية وحتويالت اأ�س�س الأعداد )ثماين – ع�سري –   

�سدا�سي ع�سري ( والتعرف على املنطق الرقمي وجرب بول والعليات املنطقية.
اأهداف املقرر :

1. التعريف على النظم العددية وحتويالتها.
2. التدريب على عمليات اجلرب البووىل والبوابات املنطقية.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات  املقرراالأ�سبوع

3الأعداد الثنائيةالأول
3حتويالت اأ�س�س الأعداد )ثماين، �سدا�سي ع�سري، ع�سري(الثاين
3تكمالت، اأعداد ثنائية بارزةالثالث
3�سفرات ثنائية ومنطق ثنائيالرابع

3تعريف اجلرِب البوىلاخلام�س
3الدوال البولية، جمموع امل�سروبات وم�سروب املجموعاتال�ساد�س
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ال�سوؤون العلمية

طريقة اخلريطَة مبتغريات عديدة )اإثنان، ثالثة، اأربعة ال�سابع
وخم�س(

3

3تب�سيِط م�سروب املجموعاتالثامن
NAND & NOR3  تطبيق بوابتىالتا�سع
3مقدمة، اإجراء ت�سميِم، عنوان، اإجراء حتليِلالعا�سر

امل�ستويات احلادي ع�سر العاملية ذات  – منطق   combinational

العديدة
3

NAND & NOR3  دوائر بوابةالثاين ع�سر
36جملة ال�ساعات

احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي
%60%30 %10

التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
امل�سادر واملراجع :

1. Norman Balabanian and Bradley Carlson, Digital Logic Design 
Principles, John Wiley & Sons, 2001.

مبادئ الت�سميم الإلكرتوين الرقمي ، اإعدادد.�سليم اإدري�س، 2002-دار �سعاع.  .2

اإدري�س اأحمد علي، تقنية احلا�سب الآيل، بريوت، دارالنه�سة العربية،1997م.  .3
لبنان،   ،  DOS 5 النظام  مع  الذاكرة  لإدارة  مايكرو�سوفت  دليل  دانعوك�سني،   .4

الدار العربية للعلوم،1993م.
حممد ب�سريال�سراج، بناء وحتديث احلا�سب ال�سخ�سي، القاهرة، دار احل�سارة   .5

للن�سر والتوزيع،1993م.
عزب حممد عزب، الب�سيط يف �سيانة لكمبيوتر .  .6

معتز النا�سوري، �سيانة املذربورد، املركز امل�سرى لتب�سيط العلوم 2010م.  .7
العلمية  الكمبيوتر واإ�سالحها، دارالكتب  اأعطال  عبداحلميد ب�سيوين، قامو�س   .8

للن�سر 2006م.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الثالثعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

اأ�سا�سيات الربجمة املوجه 
بالأ�سياء )1(

البكالوريو�س3مت-ح ع 302

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
اأ�سا�سيات علوم حا�سوب

الربجمة
حما�سرات

و�سف املقرر :
تعريف الربجمة الكائنية التوجيه وال�ستفادة من خ�سائ�سها ودوال الإدخال   

و الخراج او ت�سميم واجهات امل�ستخدم واأوامر التحكم والتعامل مع امللفات.
اأهداف املقرر :

تو�سيح املفاهيم ال�سا�سية للربجمة املوجه بالأ�سياء .  .1
زيادة قادرات الطالب الربجمية بتمليكه املهارات ال�سا�سية لت�سميم و تنفيذ و   .2

اختبار برامج بلغة برجمة موجه بالأ�سياء.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
مفاهيم الربجمة املوجهة بالأ�سياء، الفئات و ال�سياء الأول 

و البيانات و العمليات
3

3الوراثة و التعميمالثاين 
3اإعادة ال�ستخدامالثالث 
3تعدد ال�سكالالرابع 
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3التغليف و اخفاء البياناتاخلام�س 
مثل ال�ساد�س  بالأ�سياء  املوجهة  الربجمة  لغات  احد  ا�ستخدام 

++JAVA  or C
3

3تركيب الربنامجال�سابع 
3التعامل مع الفئاتالثامن 

3التعامل مع املتغرياتالتا�سع 
3دوال الدخال و الخراج او ت�سميم واجهات امل�ستفيدالعا�سر 

3اوامر التحكماحلادي ع�سر 
3التعامل مع امللفاتالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. Joseph Bergin, Data Abstraction – The Object Oriented 

Approach Using C++, McGraw-Hill, 1994.

2. نعمة عزالدين حممد عثمان، الربجمة بلغة جافا،ال�سودان، جامعة ال�سودان، 2006م.
3. كن اأرنولد، لغةالربجمة جافا.

4. مركزالتعريب والرتجمة، C++  الدليل الكامل، دارالعربية للعلوم1997م.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الرابععلوم حا�سوبعلوم حا�سوب

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مت-ح ع 403اجلرب اخلطي

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتاحل�سبان )1(علوم حا�سوب

و�سف املقرر :
اإحدى البني اجلربية املهمة للريا�سيات وهو ف�ساء املتجهات الذي يعد تعميما   

طبيعيا ايل جمموعة العداد احلقيقة واحلقول ب�سكل عام.
اأهداف املقرر :

1. اأنظمة املعادلت اخلطية وطرق حلولها .
2. امل�سفوفات واملحددات وا�ستخدامها يف حل النظم اخلطية .

3. املتجهات وف�ساءاتها.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3مقدمة لأنظمة املعادلت اخلطية الأول
،اأنظمة الثاين جوردان(  جاو�س  و  )جاو�س  احلذف  طرق 

املعادلت اخلطية املتجان�سة
3

3امل�سفوفات والعمليات عليهاالثالث
الأ�سا�سية الرابع امل�سفوفات  امل�سفوفات،  ح�ساب  قواعد 

وطرق اإيجاد معكو�س امل�سفوفة
3

3نتائج على اأنظمة املعادلت اخلطيةاخلام�س
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3دالة املحددال�ساد�س
3اإيجاد املحدد باختزال ال�سفوفال�سابع
3خوا�س دالة املحددالثامن

3قابلية امل�سفوفات لالنعكا�سالتا�سع
3املتعامالت وقاعدة كرامرالعا�سر

3ف�ساءات املتجهات ، ف�ساءات التجزيئةاحلادي ع�سر 
3ال�ستقالل اخلطى ، الأ�سا�س والبعدالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع :
1.  خالد قا�سم �سمور ، الريا�سـيات واليند�ســة التحميميـة ط :1دار الفكر للطباعة 

والن�سر والتوزيع ، عمان، 1999ـ
عبا�س ال�سيد ابراهيم ، اأ�ســــ�س الريا�ســــيات : من�سورات جامعة �سنعاء ، �سنعاء   .2

،ـ.1993
موفق حجة ، حممد هيالت ، حممد خنفر ، اجلرب اخلطي : من�سورات جامعة   .3

القد�ساملفتوحة ، عمان ، 2003ـ
للن�سر- ماكجروهيل  �سوم(-دار  ملخ�سات  )�سل�سة  امل�سفوفات  ايرز-  فرانك   .4

.1984
5. David C. Lay- Linear algebra and it’s applications- Wesley, 

Longman- 1997
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الرابععلوم حا�سوب علوم حا�سوب 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مت-ح ع 404مفاهيم قواعد البيانات
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة

اخلوازرميات علوم حا�سوب
وبنية البيانات

حما�سرات

و�سف املقرر :
وا�ستخداماتها  منها  ال�ستفادة  وكيفية  البيانات  قواعد  علي  التعرف   

وخ�سائ�سها وكينوناتها ولغات ال�ستف�سارات.
اأهداف املقرر :

الهدف من املقرر متكني الطالب من املعرفة اجليدة للمفاهيم النظرية والتطبيقية   -1
لنظم قواعد البيانات. 

2-  متكني الطالب من ان�ساء قاعدة بيانات �سليمة وفقا لل�سيغ املعيارية .
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3نظام اإدارة قواعد البيانات و اأنواع امل�ستخدمنيالأول 
3بنية ومفاهيم نظم قواعد البياناتالثاين 
3ا�ستقاللية البيانات ومعمارية الثالثة م�ستوياتالثالث 
قاعدة البيانات العالئقية)العالقات الريا�سية ، عالقات الرابع 

قواعد البيانات ، املفاتيح و القيود(
3

3منوذج الكينونة و التعلقاخلام�س 
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اجلرب ال�ساد�س  على  املعتمدة  النظرية  ال�سرتجاع  لغات 
العالئقي و�سيغ العالقات الريا�سية

3

3املعامالت Transactionsال�سابع 
3موجهات الت�سميمالثامن 

3املوجه الرابع )مناق�سة يف �سمنار(التا�سع 
3العتمادية الوظيفية و التطبيعالعا�سر 

الأ�سا�سي احلادي ع�سر  املفتاح  على  املعتمدة  املعيارية  ال�سيغ 
)ال�سيغة املعيارية الأوىل ، الثانية و الثالثة(

3

3�سمناراتالثاين ع�سر 
36جملة ال�ساعات

احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي
%60%30 %10

التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
امل�سادر واملراجع:

1. Fundamentals of Database Systems – third edition – for 
RamezElmasri.

2. Database Systems – for Thomas
يا�سرمطيع،اأ�سا�سيات قواعد البيانات  .3

قواعد البيانات – دكتور منيب اأحمد قطي�سات  .4
حممدعثمان علي،قواعد البيانات 2.  .5

م. عزب حممدعزب،اأ�سا�سيات مفاهيم قواعدالبيانات،دارالكتبالعاملية2007م.  .6
م. عزب حممدعزب،تطبيقات قواعدالبيانات.  .7

عبدالرحمن اأحمدحممد،نظم موزعة.  .8
حممدعبدالكرمي،املرجع ال�سامل لأكواد فيجولبي�سك.  .9

م. عزب حممد عزب، الربجمة با�ستعمال Visual Basic .net 2008،الدار امل�سرية للعلوم 2008م.  .10

هاين عبدالنبي، لغة Visual Basic .net  وهياكل البيانات Data Structures، دارالكتب العاملية 2009م.  .11
جمدي حممد اأبوالعطا، الربجمة املتقدمة با�ستعمال Visual Basic، كيمو �سيان�س العربية للعلوم 1999م.  .12
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الرابععلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مت-ح ع 405اخلوارزميات وبنية البيانات
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة

اأ�سا�سيات علوم حا�سوب
الربجمة

حما�سرات

و�سف املقرر :
التعرف علي اأنواع بنية البيانات باأنواعها املختلفة والعمليات التي تتم علي   

البيانات ) املكد�س و ال�سفوف و الأ�سجار و املخطط (.
اأهداف املقرر :

1- معرفة الأنواع املختلفة من بنية البيانات
2- و كيفية متثيلها على ذاكرة احلا�سوب واإجراء العمليات املختلفة عليها.

3- درا�سة اخلوارزميات وخ�سائ�سها و طرق كتابتها و معرفة كيفية تقييمها.
4- دور اخلوارزميات يف عملية حل امل�سائل.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

3اخلوارزميات و حل امل�سائل، ا�سرتاتيجيات حل امل�سائلالأول 
3دور اخلوارزميات يف عملية حل امل�سائلالثاين 
كيفية الثالث  معرفة  و  خلوارزميات  خ�سائ�س  و  مفاهيم 

طبيعية،  لغة   ( اخلوارزميات  كتابة  طرق  تقييمها، 
املخطط الن�سيابي ، لغات �سبيه بلغات الربجمة(

3
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3تعريف بنية البيانات و انواعها و اهمية درا�ستهاالرابع 
العمليات التى تتم على البيانات ) الدخال، اخلذف، اخلام�س 

التعديل، ال�ستعرا�س، البحث ، الرتتيب، والدمج(
3

امل�سفوفات ) طريقة تخزينها على الذاكرة، و اجراء ال�ساد�س 
العمليات عليها(

3

القوائم املت�سلة ) اأنواع القوائم، طريقة تخزين القوائم ال�سابع 
على ذاكرة احلا�سوب، العمليات على القوائم(

3

اجراء الثامن  و  الذاكرة،  على  تخزينه  )طريقة  املكد�س 
العمليات عليه(  

3

اجراء التا�سع  و  الذاكرة،  على  تخزينها  طريقة   ( ال�سفوف 
العمليات عليها(

3

اجراء العا�سر  و  الذاكرة،  على  تخزينها  طريقة   ( الأ�سجار 
العمليات عليها(

3

اجراء احلادي ع�سر  و  الذاكرة،  على  تخزينها  طريقة   ( املخطط 
العمليات عليها( 

3

التطبيق لإجراء العمليات املختلفة على خمتلف انواع بنية البيانات الثاين ع�سر 
با�ستخدام اخلوارزميات و احد لغات الربجمة الهيكلية

3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. weiss,MA,data structures and algorithm analysis,Benjamin pub,1992.

معاوية الفكي يحيى، حتليل وت�سميم اخلوارزميات.  .2
ال�سماين عبداملطلب،هياكل البيانات،ال�سودان جامعة ال�سودان،2005م.  .3
مركزالتعريب والرتجمة، C++  الدليل الكامل، دارالعربية للعلوم1997م.  .4

د. زروق واآخرون، تراكيب البيانات و�سيغها الريا�سية، جامعة دم�سق، 2000م.  .5
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
اخلام�سعلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مت-ح ع 506بحوث العمليات

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
مقدمة الإح�ساء علوم حا�سوب

والحتمالت+ 
اجلرب اخلطي

حما�سرات

و�سف املقرر :
من فروع الريا�سيات املهمة وله تطبيقات عديدة.  

اأهداف املقرر :
1. يهدف املقرر اإىل التطبيق العملي للتقنيات الأ�سا�سية لبحوث العمليات يف عدة جمالت 
وتقدمي  و�سف معني للتنبوؤ، التوقع، ت�سميم وت�سفري واختبار الربامج التطبيقية 

حلل امل�سكالت يف نطاق بحوث العمليات وامل�ساعدة يف اتخاذ القرارات.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
، الأول  المثلية  )م�سكالت  الريا�سية  الربجمة   ، مقدمة 

الربامج،برامج الأعداد ال�سحيحة ،الربامج الرتبيعية 
، �سياغة امل�سكلة،احلل التقليدي(

3

)�سروط الثاين  اخلطية  للربجمة  القيا�سية  ال�سيغة 
المثلية،املتغريات امل�ساعدة والزائدة وال�سناعية(

3

نظرية احللول، العتماد وال�ستقالل اخلطي، التكوينات الثالث 
املحدبة، الفئات املحدبة، حلول النقط الطرفية

3

3اإيجاد حلول الربامج اخلطية )طرق الر�سم البياين، طريقة ال�سمبلك�س(الرابع 
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ال�سوؤون العلمية

عند اخلام�س  املرحلتني  وطريقة  اجلزئية  التكلفة  طريقة 
ا�ستخدام متغريات �سناعية(.      

3

3الزدواج )اأنواع الزدواج وحلوله (ال�ساد�س 
3طرق احلل اخلا�سة املتعلقة بربجمة الأعداد ال�سحيحةال�سابع 
3نظرية املبارياتالثامن 

ولها التا�سع  فردين  وبني  ال�سفري  العائد  ذات  املباريات 
ال�سافية  ال�سرتاتيجيات   - حمددة.  ا�سرتاتيجيات 

واملختلطة للمباريات

3

نظام العا�سر   - اخلطية.  الربجمة  طرق  و  اجلربية  الطرق 
ال�سفوف. -  مقدمة و مفاهيم وتعاريف اأ�سا�سية

3

خ�سائ�س ال�سف، اأمناط الو�سول، اأمناط اخلدمة، احلادي ع�سر 
طاقة النظام ، الرتميز

3

نظام ال�سفوف با�ستخدام التوزيع الأ�سى - نظام ال�سفوف الثاين ع�سر 
با�ستخدام توزيع يوا�سون ، مناذج اأخرى لل�سفوف

3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
حمدي اأ.طه تعريب د. احمد ح�سني علي ح�سني، مقدمة يف بحوث العمليات، دار املريخ للن�سر.  .1

اأ.د. ابو القا�سم م�سعود ال�سيخ - بحوث العمليات – املجموعة العربية للتدريب   .2
والن�سر القاهرة م�سر – 2009م.

اأبراهيم اأحمد اأونور، بحوث العمليات- مفاهيم نظرية وتطبيقية، اخلرطوم: د.ن، د.ت.  .3
اأحمد �سرور حممد، بحوث العمليات يف الإدارة( القـاهرة: مكتبـة عـني �سم�س،1987م.  .4

ريت�سارد برون�سون –بحوث العمليات )�سوم( – الطبعة العربية الثانية – الدار   .5
الدولية لال�ستثمارات الثقافية م�سر- 2004م.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
اخلام�سعلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مت-ح ع 507الطرق الريا�سية
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة

حما�سراتاحل�سبان )2(علوم حا�سوب
و�سف املقرر :

يف  اخلطية  للمعادلت  املت�سل�سالت  وحلول  اخلا�سة  الدوال  بدرا�سة  يهتم   
الرتبة الثانية و امل�ستقات.

اأهداف املقرر :
يهدف هذا الكور�س لإعطاء الطالب فكرة وا�سحة عن الدوال اخلا�سة وا�ستخدامها   .1
وتطبيقاتها ، حتويالت ل بال�س وتطبيقاتها الوا�سعة يف كافة املجالت خا�سة 

جمالت الهند�سة اللكرتونية  والفيزياء .
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3الدوال اخلا�سة ، دالة جاماالأول 
3دالة بيتاالثاين 
3دالة اخلطاأالثالث 
3قاعدة ا�سرتلينجالرابع 

3حلول املت�سل�سالت للمعادلت اخلطية يف الرتبة الثانيةاخلام�س 
3مت�سل�سالت فورير ، الدوال املت�سلة قطاعيًاال�ساد�س 

3الدوال الزوجية والفرديةال�سابع 
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ال�سوؤون العلمية

3ال�سيغة املركبة ملت�سل�سالت فوريرالثامن 
3حتويالت ل بال�س ، الدوالالتا�سع 
3امل�ستقاتالعا�سر 

3بع�س اخلوا�س معكو�س حتويالت ل بال�ساحلادي ع�سر 
التفا�سلية ذات املعامالت الثاين ع�سر  التطبيقات ، حل املعادلت 

الثابتة
3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
للن�سر  طيبة  والهند�سة–دار  العلوم  لطالب  املتقدمة  –الريا�سيات  طه  عادل   .1

)القاهرة(- 2013م.
الوطنية/ الكتب  الريا�سية–دار  الطرق  يف  حما�سرات   - عوين  حممد  علي   .2

بنغازي- ليبيا – 2006م.
3. D. W. Jordan and P. Smith - Mathematical Technique-2nd  edition- 

Oxford university Press -1997.
4. Ian N.Seddon- Special Function of  mathematical physics and chemistry 

- John Wiley& Sons1966.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
اخلام�سعلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مت-ح ع 508مفاهيم يف لغات الربجمة
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة

اأ�سا�سيات علوم حا�سوب
الربجمة

حما�سرات

و�سف املقرر :
التعرف علي لغات الربجمة ومكوناتها وبيئات عملها وا�ستخدام خوا�سها   

يف بناء برامج ناجحة.
اأهداف املقرر :

يهدف هذا املقرر ايل زيادة  قدرة الطالب علي فهم اأ�ساليب الربجمة.  -1
حت�سني قدرة الطالب يف اختيار اللغة الربجمية املنا�سبة له ، و زيادة قدرة الطالب   -2

يف ت�سهيل فهم وتعلم لغات برجمة جديدة.
وتعريف  لغات برجمية جديدة.  ت�سميم  الطالب يف  قدرة  زيادة   ايل  بالإ�سافة   -3

الطالب باملفاهيم الأ�سا�سية للملفات. 
البيانات  ومعاجلة  ل�سرتجاع  املتقدمة  الربامج  كتابة  مهارة  الطالب  اإك�ساب   -4

با�ستخدام اإحدى لغات الربجمة .
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ال�سوؤون العلمية

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

، الأول  ت�سميمها  وطرق  الربجمة  لغات  يف  عامة  مقدمة 
جمالت الربجمة، بيئات الربجمة

3

3مكونات لغات الربجمة ، معايري تطوير لغات الربجمةالثاين 
املقارنة بني لغات الربجمة من حيث الرتكيب والبنية ، كيفية الثالث 

بناء اجلمل والتعابري يف لغات الربجمة ، اأنواع البيانات
3

خوا�س العمليات علي البيانات ، التحكم يف البيانات الرابع 
والتحكم يف التتابع .

3

3التحكم يف م�سار الربنامج ، التكرار Loopingاخلام�س 
التحكم يف م�سار الربنامج بوا�سطة اجلمل ال�سرطية ال�ساد�س 

Subs والإجراءات الفرعية Functions الدوال ،
3

الدالة والربنامج الفرعي Function&Sub ، التعامل ال�سابع 
Sub مع الإجراء الفرعي

3

الدالة الثامن  ، حتديد جمال   Function الدالة  مع  التعامل 
Function

3

3الدوال اجلاهزة Built in Functionsالتا�سع 
حالة العا�سر  تغيري   ، احلرفية  ال�سال�سل  دوال  مع  التعامل 

الأحرف، حذف واإ�سافة اأجزاء اإىل الن�س
3

الزائدة، احلادي ع�سر  امل�سافات  التخل�س من  الن�س،  معرفة طول 
اقتبا�س جزء من الن�س

3

3التعامل مع دوال التاريخ والوقتالثاين ع�سر 
36جملة ال�ساعات

احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي
%60%30 %10

التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
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ال�سوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع:
1. Robert W. Sebesta ,Concepts of Programming Languages, 9/E, 10: 

0136073476, Addison-Wesley, .

حممداحل�سن م�سطفى، مفاهيم لغات الربجمة، ال�سودان، جامعةال�سودان،200م.  .2
حممداأحمدالأفندي،اأ�ساليب الربجمة 1 ،ال�سودان،جامعةال�سودان، 2004م.  .3

حممد امل�سيلحي، الربمج بدونكود، دارالرباء للن�سر والتوزيع 2011م.  .4
مركزالتعريب والرتجمة، C++  الدليل الكامل، دارالعربية للعلوم1997م.  .5
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
اخلام�سعلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مت-ح ع 509الذكاء الإ�سطناعي والنظم اخلبرية
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة

حتليل وت�سميم علوم حا�سوب
النظم

حما�سرات

و�سف املقرر :
تعريف علم الذكاء ال�سطناعي والنظم اخلبرية واإ�سارات الذكاء وهند�سة   

املعرفة  وطرق واأدوات تطوير النظم اخلبرية.
اأهداف املقرر :

1- يهدف املقرر اإيل الإملام باأ�سا�سيات الذكاء ال�سطناعي وبراجمه.
2- درا�سة النظم اخلبرية، طرق تطوير و بناء النظم اخلبرية، وتركيب النظام اخلبري.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

3مقدمة لعلم الذكاء ال�سطناعي ، التعريف والأهدافالأول 
3اإ�سارات الذكاءالثاين 
3التطبيقات الرئي�سية و جمالت الذكاء ال�سطناعيالثالث 
3متثيل و حل امل�ساكل باحلا�سوبالرابع 

3هند�سة املعرفة ، تعريفها و مفاهيمهااخلام�س 
3ن�ساطاتها )اكت�ساب املعرفة،  متثيل املعرفة، وال�ستنتاج(ال�ساد�س 

3النظم اخلبرية ، تعريف مفاهيم النظم اخلبريةال�سابع 
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ال�سوؤون العلمية

3تركيب النظام اخلبريالثامن 
3طرق تطوير و بناء النظم اخلبريةالتا�سع 
3اأدوات تطوير النظم اخلبريةالعا�سر 

3�سمناراتاحلادي ع�سر 
3مراجعة عامةالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
ترجمة: �سرور على اإبراهيم �سرور، الذكاء ال�سطناعي – دليل النظم الذكية،   .1

دار Michael Negnevitsky املريخ، 2004م .
حممدعثمان علي حجازي، الذكاء ال�سطناعي،جامعة ال�سودان2009م.  .2

ترجمة: �سرور على اإبراهيم �سرور، الذكاء الإ�سطناعى – دليل النظم الذكية،   .3
.Michael Negnevitsky :دار  املريخ 2004م ،. تاأليف

الذكاء ال�سطناعي اأحمد كاظم 2012.  .4
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
ال�ساد�سعلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مت-ح ع 610التح�سيب العددي
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة

اجلرب اخلطي واملعادلت علوم حا�سوب
التفا�سلية العادية

حما�سرات+ 
�سمنارات + بحوث

و�سف املقرر :
يهتم بدرا�سة حل املعادلت الآنية يف جمهولني اأو ثالثة با�ستخدام املحددات   

طريقة تكامل الدالة الخ..
اأهداف املقرر :

لغات برجمة  با�ستخدام  للحل  باإيجاد خوارزمية  الريا�سية  امل�سائل  ربط حلول   .1
احلا�سوب وكذلك بتحديد اخلطوات الالزم اإتباعها لإيجاد حل عددي للم�سائل 

الريا�سية.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3حل املعادلت الآنية يف جمهولني اأو ثالثة با�ستخدام املحدداتالأول 
3طريقة جاو�س/ جوردن حلل املعادلت بالتعوي�سالثاين 
3طريقة تكامل الدالةالثالث 
3قانون �سبة املنحرفالرابع 

3طرق ح�ساب قيمة الدالة عند نقطة اأو ح�ساب املثلثاتاخلام�س 
3طرق اإيجاد جذور معادلت الدرجة الثانية والثالثةال�ساد�س 
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ال�سوؤون العلمية

3طرق اإيجاد جذور املعادلت غري اخلطيةال�سابع 
3الدوالالثامن 

القيم التا�سع  ذات  العادية  التفا�سلية  املعادلت  تقريب 
البتدائية واحلدودية

3

3احلل العددي للمعادلت التفا�سلية اجلزئيةالعا�سر 
3اإيجاد النهاية ال�سغرى والعظمى للدالةاحلادي ع�سر 

3مراجعة عامةالثاين ع�سر 
36جملة ال�ساعات

احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي
%60%30 %10

التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
امل�سادر واملراجع:

فران�سي�س �سيد، التحليل العددي، الطبعة الثانية، الدار الدولية للن�سر والتوزيع،   .1
م�سر، 1995.

ال�سماين عبد املطلب /عو�س حاج علي/مزمل مو�سى �سعيد- التح�سيب العددي   .2
–م�سر- والتوزيع/القاهرة  للن�سر  اجلوهرة  –دار  املاتالب  لغة  با�ستخدام 

2014م.
الثانية  –الطبعة  العددي(  العددية)التحليل  ال�سبول–التقنيات  احمد  يا�سني   .3

– 2013م. – عمان  والتوزيع  للن�سر  العربي  املجتمع  –مكتبة 
4. J. H. Mathews and K. D. Fink, Numerical Methods Using MATLAB, 

3rd ed., Prentice-Hall, 1999.
5. C. Van Loan, Introduction to Scientific Computing: A Matrix-Vector 

Approach Using MATLAB, 2nd ed., Prentice-Hall, 1999.
6. L. V. Fausett, Applied Numerical Analysis Using MATLAB, Prentice-

Hall, 1999.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
ال�ساد�سعلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

اأ�سا�سيت الربجمة املوجهة 
بالأ�سياء )2(

البكالوريو�س3مت-ح ع 611

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
اأ�سا�سيات الربجمة علوم حا�سوب

املوجهة بالأ�سياء )1(
حما�سرات

و�سف املقرر :
ودوال  خ�سائ�سها  من  وال�ستفادة  التوجيه  الكائنية  الربجمة  تعريف   
مع  والتعامل  التحكم  واأوامر  امل�ستخدم  واجهات  ت�سميم  او  الخراج  و  الإدخال 

امللفات، وتوافقية الربجمة املوجهة مع نظم الت�سغيل وكيفية ان�ساء نظم خبرية . 
اأهداف املقرر :

على  بالرتكيز  بالكائنات  املوجهة  الربجمة  مفهوم  بتو�سيع  للطالب  ي�سمح   -1
املوجهة  الت�سميم  واأ�سا�سيات  البيانات  وهيكلة  وتفاعلها  اخلوارزميات 

بالكائنات.
درا�سة التغليف واإخفاء املعلومات، و ف�سل ال�سلوك والتطبيق.  -2

عر�س لنظم الت�سغيل وعملها مع OOP ، وكيفية ت�سميم نظم خبرية  با�ستخدام   -3
.OOP
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ال�سوؤون العلمية

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

3تعدد الأ�سكالالأول 
3هرمية ال�سفوفالثاين 
3جتمع ال�سفوفالثالث 
3اآلية التكرارالرابع 

3التمثيل الداخلي للكائناتاخلام�س 
3جدول اخل�سائ�سال�ساد�س 

3الت�سميم املوجهة بالكائناتال�سابع 
3التغليف واإخفاء املعلوماتالثامن 

3ف�سل ال�سلوك والتطبيقالتا�سع 
3عر�س لنظم الت�سغيل وعملها مع OOPالعا�سر 

3كيفية ت�سميم نظم خبرية  با�ستخدام OOPاحلادي ع�سر 
3مراجعة عامةالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. Joseph Bergin, Data Abstraction – The Object Oriented Approach 

Using C++, McGraw-Hill, 1994.

كن اأرنولد، لغة الربجمة جافا.  .2
م. عزب حممد عزب، الطريق اإىل احرتاف Visual C++.Net، دارالكتب العلمية   .3

2003م.
مركزالتعريب والرتجمة، C++  الدليل الكامل، دارالعربية للعلوم1997م.  .4
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
ال�سابععلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مت-ح ع 712نظم الت�سغيل

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
مقدمة يف علوم علوم حا�سوب

احلا�سوب
حما�سرات

و�سف املقرر :
واإدارة  العمليات  واأولويات  عملة  وكيفية  الت�سغيل  نظام  بنية  على  التعرف   

الذاكرة والذاكرة الفرتا�سية وتوافقية اللب مع العمليات.
اأهداف املقرر :

1- التعرف على بنية نظم الت�سغيل املختلفة ووظائفها، مزاياها وعيوبها.
2- درا�سة الوحدات املكونة للنظام.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

واملتعددة الأول  الأحادية  الت�سغيل  اأنظمة  بنية   ، املقدمة 
ووظائفها، مزاياها وعيوبها

3

تراكيب نظام الت�سغيل، اخلدمات، مواءمة امل�ستخدمني، الثاين 
نداءاِت النظام

3

3املعاجلات ، املفاهيم، اجلدولة،  العملياتالثالث 
3جدولة وحدة املعاجلة املركزية ، املفاهيم الأ�سا�سيةالرابع 
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ال�سوؤون العلمية

جدولة اخلام�س  اجلدولة،  خوارزميات  اجلدولة،  معايري 
املعاجِلات املتعّددة

3

اإدارة الذاكرة ، �سحب واإحالل البيانات بني الذاكرة ال�ساد�س 
وو�سائط التخزين الأخرى

3

تخ�سي�س مواقع الذاكرة ، َترقيم ال�سفحات، تركيب ال�سابع 
جدول ال�سفحات، التق�سيم

3

3الذاكرة الفرتا�سية ، ترقيم ال�سفحات، الن�سخ والكتابةالثامن 
3تبديل ال�سفحات ، تخ�سي�س الإطاراتالتا�سع 
طرق العا�سر   ، الدليل  الرتكيب،   ، امللِف  نظاِم  تطبيق 

، حترير املكان التخ�سي�سِ
3

نظم الإدخال والإخراج ، الأجهزة، املواءمة، لّب نظام احلادي ع�سر 
الإدخال والإخراج الفرعي

3

3حتويل طلبات الإدخال والإخراج اإىل عمليات الأجهزةالثاين ع�سر 
36جملة ال�ساعات

احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي
%60%30 %10

التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
امل�سادر واملراجع:

1. William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, 
4th Edition, Prentice Hall, 2001.

2. Cattel ,R, Object data management : object oriented and extended 
relational database 1994.

ال�سماين عبد املطلب اأحمد، مبادئ نظم الت�سغيل، جامعة ال�سودان 2006م.  .3
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الثامنعلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مت-ح ع 813حتليل وت�سميم اخلوارزميات
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة

اخلوارزميات علوم حا�سوب
وبنية البيانات

حما�سرات

و�سف املقرر :
لتنفيذ اخلوارزمية ودرا�سة  النمو  كيفية حتليل اخلوارزميات ومدي زمن   

حالتها وحمدودية قوة اخلوارزمية.
اأهداف املقرر :

يهدف املقرر اإيل معرفة زمن تنفيذ اخلوارزميات املختلفة.  -1
منوها  معدل  معرفة  خالل  من  ما  م�ساألة  حلل  خوارزمية  اأف�سل  اإيجاد  كيفية   -2

وح�ساب زمن تنفيذها .
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3درا�سة مبادئ حتليل اخلوارزميات الأول 
3ت�سنيف معدلت منو اخلوارزميات وكيفية احل�سول عليهاالثاين 
3احلد العلى واحلد الأدنىالثالث 
3درا�سة قواعد حتليل معدل النمو لزمن التنفيذ الأعلىالرابع 

3التحليل الزمني والريا�سي للخوارزمياتاخلام�س 
واحلالة ال�ساد�س  الو�سطى  واحلالة  الف�سل  احلالة  درا�سة 

الأ�سواأ لزمن تنفيذ اخلوارزميات
3
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ال�سوؤون العلمية

3حتليل تعقيد خوارزميات البحثال�سابع 
3حتليل تعقيد خوارزميات الرتتيبالثامن 

3حتليل تعقيد اخلوارزميات القراريةالتا�سع 
3درا�سة التعقيد املحو�سب للم�سائل املحدودة وغري املحدودةالعا�سر 

3درا�سة حمدودية قوة اخلوارزمياتاحلادي ع�سر 
3مراجعة عامةالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. ANANY LEVITIN, Introduction to Design and Analysis Algorithms.

معاوية الفكي يحي، حتليل وت�سميم اخلوارزميات.  .2
ال�سماين عبداملطلب،هياكل البيانات،ال�سودان جامعةال�سودان،2005م.  .3

مركزالتعريب والرتجمة، C++  الدليل الكامل،دار العربية للعلوم1997م..  .4
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الثامنعلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مت-ح ع 814قواعد البيانات املوزعة
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة

مفاهيم قواعد علوم حا�سوب
البيانات

حما�سرات

و�سف املقرر :
التعرف على قواعد البيانات املوزعة والتعامل معها وكيفية املزامنة والتحديث   

وطرق التعامل معها واأنواعها .
اأهداف املقرر :

1- يهدف هذا الكور�س لدرا�سة عميقة لق�سايا ت�سميم اأنظمة قواعد البيانات املوزعة.
2- درا�سة عميقة اأي�سًا لق�سايا تطبيق اأنظمة قواعد البيانات املوزعة .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

3مقدمةالأول 
3امل�سطلحات والق�سايا الهامةالثاين 
3املعامالت Transactionsالثالث 
3املخطط والت�سل�سلالرابع 

3التحكم املتزامناخلام�س 
3التح�سني يف قواعد البيانات املوزعةال�ساد�س 

3معاجلة ال�ستع�ساءال�سابع 
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ال�سوؤون العلمية

3معاجلة ال�ستعالم املوزعالثامن 
3بحوثالتا�سع 
3�سمناراتالعا�سر 

3بحوثاحلادي ع�سر 
3�سمناراتالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. Database Management System, 4 edition, Raghu Ramakrishnan& 

Johannes 
2. Database System Design , Implementation & Management, Peter Rob, 

Carlos Coronel. 
3. Fundamental of DatabaseSystem,Ramez  Elmasri&Shamkant B. 

Navathe

عبدالرحمن اأحمد حممد، نظم موزعة، جامعة ال�سودان 2008م.  .4
م. عزب حممد عزب، تطبيقات قواعدالبيانات.  .5

العاملية  الكتب  دار  قواعدالبيانات،  مفاهيم  اأ�سا�سيات  عزب،  حممد  عزب  م.   .6
2007م.

حممد عثمان علي، قواعد البيانات 2، جامعة ال�سودان 2008م.  .7
العلمية،  الكتب  دار  القاهرة،   ،  SQL اأوامر  عزب،اأ�سا�سيات  حمد  عزمب  م.   .8

2008م..
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
التا�سععلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مت-ح ع 915ت�سميم املرتجمات
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة

حما�سراتل يوجدعلوم حا�سوب
و�سف املقرر :

النهائية  واحلالة  املختلفة  واأنواعها  عملها  وكيفية  املرتجمات  على  التعرف   
لالآلة ذاتية احلركة املحددة  ومعرفة البيانات املهمة باملرتجمات.

اأهداف املقرر :
يهدف هذا املقرر لإعطاء الطالب فهم عميق لالأ�ساليب واخلوارزميات امل�ستخدمة   -1

يف الأوجه املختلفة لعملية الرتجمة وكيفية ت�سميمها.
درا�سة مكونات املرتجمات وبع�س  البيانات املهمة يف املرتجمات.  -2

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

3التعرف علي املرتجمات والربامج التي لها عالقة بهاالأول 
يف الثاين  املهمة  البيانات  وبع�س   املرتجمات  مكونات 

املرتجمات ومراحل املرتجمات.
3

3حملل املفردات ، عملية امل�سح و التعبريات املنتظمةالثالث 
احلالة النهائية لالآلة ذاتية احلركة ، الآلة ذاتية احلركة الرابع 

املحددة و غري املحددة
3
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ال�سوؤون العلمية

3القواعد حرة ال�سياق والإعراب ، عملية الإعراباخلام�س 
3الإنتاج وال�ستقاقال�ساد�س 

3نحو اللغة و ت�سنيف النحوال�سابع 
3اأ�سجار الإعراب ، �سجرة الإعراب و�سجرة الإعراب املجردةالثامن 

3النحو املبهم ، طرق الإعراب اأو التحليل الرتكيبيالتا�سع 
3الإعراب من الأعلى اإيل الأ�سفلالعا�سر 

3خوارزمية التكرار املتناق�س اأو التنازيلاحلادي ع�سر 
اإيل الثاين ع�سر  الأ�سفل  من  LL)1(والإعراب  بطريقة   الإعراب 

الأعلى ، حتليل املعاين
3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. Seth D, Bergmann, 1994, Compiler design Theory Tools and 

examples.

معاوية الفكي يحيى، حتليل وت�سميم اخلوارزميات.  .2
ال�سماين عبداملطلب، هياكل البيانات، ال�سودان جامعة ال�سودان، 2005م.  .3
مركز التعريب والرتجمة، C++  الدليل الكامل، دارالعربية للعلوم 1997م.  .4
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
التا�سععلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مت-ح ع 916اأمن املعلومات

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتل يوجدعلوم حا�سوب

و�سف املقرر :
واحلديث  التقليدي  الت�سفري  وانواع  الت�سفري  خوارزميات  على  التعرف   
والتواقيع  الر�سائل  من  والتحقق  الت�سفري  خوارزميات  با�ستخدام  واملوثوقية  

الرقمية
اأهداف املقرر :

1- فهم اأهمية امن البيانات وتطبيقاته املختلفة.
2- فهم الق�سايا الأمنية املتعلقة بالأنظمة متعددة امل�ستخدمني.

3- القدرة على حتليل نقاط الخرتاق ومواجهتها.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3مقدمة عامة عن املعلوماتالأول 
3الهداف واملميزاتالثاين 
3اأنظمة خمتلفة للحماية والتحكم بدءًا باحلماية املاديةالثالث 
3حماية  الربامج، حماية  الأجهزةالرابع 

3اإتباع طرق التكبري والت�سفري احلديثةاخلام�س 
3التهديدات واملخاطر التي تتعر�س لها النظم املحو�سبةال�ساد�س 

3الق�سايا املعا�سرة يف الأمنية وال�سريةال�سابع 
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ال�سوؤون العلمية

3طرق تقليل املخاطر واخل�سائرالثامن 
3اأمن نظم املعلومات داخل املوؤ�س�ساتالتا�سع 
3التحكم باأمن املعلوماتالعا�سر 

3برامج اأمن املعلوماتاحلادي ع�سر 
3مراجعة عامةالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
ال�سماين عبداملطلب اأحمد، مبادئ نظم الت�سغيل، جامعة ال�سودان 2006م.  .1

2. Charles and Shari Pfleeger, “Security in Computing,” 4th Edition, 2006, 
Prentice Hall,

3.  William Stallings, Cryptogramphy and Network Security (principles 
and Practice thied edition ),2003  , Prentice  hall.

الدار  الإنرتنت،  برجمة  يف  ال�سامل  الأ�سا�سي  الدليل  ب�سيوين،  احلميد  عبد   .4
العلمية 2003م.

مركز التعريب والرتجمة، ت�سميم �سفحات الإنرتنت،دارالعربية للعلوم2004م.  .5
اأمين �سيد دروي�س،الإنرتنت بني يديك، �سعاع للن�سر والعلوم 2006م.  .6

اأحمد ح�سن خمي�س، تعلم بدون عقيد الإنرتنت.  .7
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ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي التا�سع )مقررات اختيارية(:
الكليةاجلامعة

علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم

التا�سععلوم + تقانةعلوم + تقانة
البيانات االأ�سا�سية للمقرر

امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مت-ح عنظم ت�سغيل مفتوحة امل�سدر

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتنظم الت�سغيلعلوم حا�سوب

و�سف املقرر :
ومنها  عليها  تعمل  التي  والنماذج  امل�سدر  املفتوحة  الأنظمة  على  التعرف   

اللينك�س وكيفية عمله وم�ساكله واأنواعه.
اأهداف املقرر :

اأن يتعرف الطالب على الربجميات مفتوحة امل�سدر واخذ نظام اللينك�س كنظام   -1
مفتوح امل�سدر.

اأن يتعرف الطالب على الفروقات بني نظام الت�سغيل لينك�س ونظام الوندوز.   -2
اأن يتعرف الطالب على كيفية التعامل مع نظام اللينك�س كنظام مفتوح امل�سدر   -3

وبديل عن نظام الويندوز.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3مقدمة عن الربجميات مفتوحة امل�سدرالأول 
3تاريخ اللينك�سالثاين 
3الفرق بني نظام لينك�س و وندوزالثالث 
3توزيعات لينك�س املختلفة والفروقات بينهاالرابع 

3 لينك�س اوبنتو الن�ساأة واملميزاتاخلام�س 
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ال�سوؤون العلمية

3انزال نظام لينك�س اوبنتو على جهاز احلا�سوبال�ساد�س 
3م�ساكل ت�سغيل نظام لينك�سال�سابع 
3الواجهة التطبيقية لنظام لينك�س اوبنتوالثامن 

3التعامل مع مدير النظام يف لينك�س اوبنتوالتا�سع 
3التعامل مع الربجميات يف لينك�س اوبنتوالعا�سر 

و�سائل احلماية يف لينك�س اوبنتو وفرق بينها وبني احلادي ع�سر 
نظام وندوز

3

ادارة الثاين ع�سر   - اوبنتو  لينك�س  نظام  يف  امللفات  ادراة 
امل�ستخدمني يف نظام لينك�س اوبنتو

3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
اأوبنتو بب�ساطة . اأحمد حممد اأبوزيد . الإ�سدارة 1.1.  .1

2. Beginning Ubuntu Linux (Books for Professionals by Professionals) 
ISBN-13: 9781590599914-

ال�سماين عبداملطلب اأحمد، مبادئ نظم الت�سغيل، جامعة ال�سودان 2006م.  .3



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

127جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
التا�سععلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مت-ح عقواعد بيانات متقدمة
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة

مفاهيم قواعد علوم حا�سوب
البيانات

حما�سرات

و�سف املقرر :
ت�سميم قواعد البيانات وتقنيات التحكم يف تزامن املعامالت وقواعد البيانات   

املوزعة.
اأهداف املقرر :

يتعرف الطالب علي املفاهيم املتقدمة يف قواعد البيانات مثل التحكم يف تزامن   -1
املعامالت. 

درا�سة اإدارة اأنظمة قواعد البيانات املوزعة الكائنية.  -2
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3التطبيع املتقدمالأول 
3ت�سميم قاعدةالبيانات 1 الثاين 
3ت�سميم قاعدةالبيانات 2الثالث 
3تقنيات التحكم يف تزامن املعامالت )برتوكولت الغالق(الرابع 

)برتوكولت اخلام�س  املعامالت  تزامن  يف  التحكم  تقنيات 
الطوابع الوقتية(

3
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ال�سوؤون العلمية

3تقنيات التحكم يف تزامن املعامالت املتفائلةال�ساد�س 
3تقنيات التحكم يف املعافاة 1 ال�سابع 
3تقنيات التحكم يف املعافاة 2 الثامن 

3ادارة انظمة قواعد البيانات املوزعة 1التا�سع 
3ادارة انظمة قواعد البيانات املوزعة 2العا�سر 

3ادارة انظمة قواعد البيانات املوزعة3احلادي ع�سر 
3اأنظمة ادارة قواعد البيانات الكائنية  1الثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. Database Management System, 4 edition, Raghu Ramakrishnan& Johannes. 
2. Database System Design , Implementation & Management, Peter Rob, 

Carlos Coronel. 
3. Fundamental of DatabaseSystem,Ramez  Elmasri&Shamkant B. Navathe.

عبدالرحمن اأحمد حممد، نظم موزعة، جامعةال�سودان 2008م.  .4
م. عزب حممدعزب،تطبيقات قواعدالبيانات.  .5

م. عزب حممد عزب، اأ�سا�سيات مفاهيم قواعدالبيانات، دارالكتب العاملية 2007م.  .6
حممد عثمان علي، قواعدالبيانات 2، جامعة ال�سودان 2008م.  .7

معاوية الفكي يحي، قواعدالبيانات1 ،ال�سودان جامعة ال�سودان، 2006م.  .8
يا�سر مطيع، اأ�سا�سيات قواعدالبيانات.  .9

م. عزب حممد عزب، اأ�سا�سيات اأوامر SQL، القاهرة، دار الكتب العلمية، 2008م.  .10
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
التا�سععلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مت-ح عم�ستودعات وتنقيب البيانات
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة

حما�سراتل يوجدعلوم حا�سوب
و�سف املقرر :

التعرف علي م�ستودعات و تنقيب البيانات ومكوناتها واجتاهاتها والتعرف   
علي متطلبات الأعمال.

اأهداف املقرر :
يهدف هذا املقرر لتمكني الطالب من ت�سميم  وبناء م�ستودعات البيانات لتلبي   -1

حاجة �سناع القرار.
تعريف الطالب باأ�ساليب تعدين البيانات واكت�ساف املعرفة.  -2

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

3احلاجة مل�ستودعات البيانات وتعدينهاالأول 
3املكونات الأ�سا�سية مل�ستودعات البياناتالثاين 
3الجتاهات وتطور م�ستودعات البياناتالثالث 
3تخطيط واإدارة م�سروع م�ستودع   البياناتالرابع 

3تعريف متطلبات الأعمالاخلام�س 
3بنية ومكونات م�ستودع البياناتال�ساد�س 

3الدور املعنوي للـ metadataال�سابع 
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ال�سوؤون العلمية

3اأ�سا�سيات النموذج الجتاهيالثامن 
3ا�ستخال�س وحتويل وحتميل البياناتالتا�سع 
3ا�ستخدام تقنية  OLAPالعا�سر 

3م�ستودعات البيانات والويباحلادي ع�سر 
3اأ�ساليب تعدين البيانات واكت�ساف املعرفةالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. PAULRAJ PONNIAH 2005, Datawarehousing Fundamentals-  

Acomprehensive Guide For  IT Proffessional  : Awiley –interscience 
Publication.

2. Adler, P.2003,.data mining New Jersey :Prentic Hall .
عبدالرحمن اأحمد حممد، نظم موزعة، جامعة ال�سودان 2008م.  .3

م. عزب حممد عزب، تطبيقات قواعد البيانات.  .4
م. عزب حممد عزب، اأ�سا�سيات مفاهيم قواعد البيانات، دار الكتب العاملية 2007م.  .5

حممدعثمان علي، قواعد البيانات 2، جامعة ال�سودان 2008م.  .6
معاوية الفكي يحيى، قواعد البيانات1 ، ال�سودان جامعة ال�سودان، 2006م.  .7

يا�سر مطيع، اأ�سا�سيات قواعد البيانات.  .8
م. عزب حممد عزب، اأ�سا�سيات اأوامر SQL ، القاهرة، دار الكتب العلمية، 2008م.  .9

 ،2008  Visual Basic .net با�ستعمال  الربجمة  عزب،  حممد  عزب  م.   .10
الدارامل�سرية للعلوم 2008م.

 ،Data Structures وهياكل البيانات  Visual Basic .net هاين عبدالنبي، لغة  .11
دار الكتب العاملية 2009م.

 ،Visual Basic با�ستعمال  املتقدمة  الربجمة  اأبوالعطا،  حممد  جمدي   .12
كيمو�سيان�س العربية للعلوم 1999م.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
التا�سععلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مت-ح عحو�سبة �سحابية

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
مقدمة يف علوم علوم حا�سوب

احلا�سوب
حما�سرات

و�سف املقرر :
والربجميات  واخلطط  التحتية  والبنية  ال�سحاب  معمارية  تعلم  حول  يدور   

بو�سفها خدمات والفوائد والتحديات والأثر ال�سرتاتيجي واثر املخاطر 
اأهداف املقرر :

1- تعريف مفهوم احلو�سبة ال�سحابية.
2- تعليم معمارية ال�سحابة.

3- تعريف فوائد وحتديات احلو�سبة ال�سحابية.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
احلو�سبة الأول  معمارية   ، ال�سحابية  احلو�سبة  يف  مقدمة 

ال�سحابية
3

3البنية التحتية كخدمةالثاين 
3اخلطط كخدمةالثالث 
3الربجميات كخدمةالرابع 

3املنافع والتحدياتاخلام�س 
3الأثر ال�سرتاتيجيال�ساد�س 
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3اأثر املخاطرال�سابع 
3�سمناراتالثامن 

3�سمناراتالتا�سع 
3�سمناراتالعا�سر 

3�سمناراتاحلادي ع�سر 
3�سمناراتالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, 4th 

Edition, Prentice Hall, 2001.
2. Cattel ,R, Object data management : object oriented and extended relational 

database 1994.

اجلهني،ليلي.  )2013(. تقنيات وتطبيقات اجليل الثاين من التعليم اللكرتوين:   .3
بريوت: الدار الغربية للعلوم.

موؤ�س�سات  تغزو  ال�سحابية  احلو�سبة   . العايل  والنعليم  للمكتبات  ن�سيج  مدونة   .4
التعليم العايل.

�سلتوت، حممد. )2014(. احلو�سبة ال�سحابية بني الفهم والتطبيق، جملة التعليم   .5
اللكرتوين.
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ال�سوؤون العلمية

مفردات ق�سم علوم احلا�سوب – الف�سل الدرا�سي العا�سر )اختيارية(:
الكليةاجلامعة

علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم

العا�سرعلوم + تقانةعلوم + تقانة
البيانات االأ�سا�سية للمقرر

امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مت-ح عبرجمة نظم الت�سغيل

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتنظم ت�سغيلعلوم حا�سوب

و�سف املقرر :
التعامل مع امللفات والعمليات وا�ستدعاء  الت�سغيل  التعرف علي مهام نظام   

النظام واملكتبة املعمارية لعمليات الإدخال والإخراج.
اأهداف املقرر :

يهدفا ملقرر اإىل متكني الطالب من كتابة �سفرات لتنفيذ مهام يف بيئة نظم الت�سغيل   -1
ح�سب اأغرا�س امل�ستخدم.

درا�سة امللفات يف بيئات متعددة امل�ستخدمني وامللفات ذات الأ�سماء املتعددة.  -2
درا�سة نظام ملفات اليونك�س.  -3

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

3امللفاتالأول 
3العملياتالثاين 
3ا�ستدعاء النظامالثالث 
3املكتبة املعيارية لعمليات الإدخال والإخراجالرابع 

3الأخطاء القيا�سيةاخلام�س 
3امللفات يف بيئات متعددة امل�ستخدمنيال�ساد�س 
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3امللفات ذات الأ�سماء املتعددةال�سابع 
3الفهار�سالثامن 

3نظام الفهار�س، الربجمة بالفهار�سالتا�سع 
3امللفاتالعا�سر 

3نظام ملفات اليونك�ساحلادي ع�سر 
خ�سائ�س الثاين ع�سر   ، العمليات  تزامن   ، العمليات  اإن�ساء 

العمليات ، الت�سال بني العمليات
3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. Keith Havilland and Dina Gray ,Unix System programming Second Edition.

ال�سماين عبداملطلب اأحمد، مبادئ نظم الت�سغيل، جامعة ال�سودان 2006م.  .2
3. William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, 4th 

Edition, Prentice Hall, 2001.
4. Cattel ,R, Object data management : object oriented and extended relational 

database 1994.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
العا�سرعلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

معاجلة اللغات الطبيعية 
ومتييز الكالم

البكالوريو�س3مك-ح ع

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
الذكاء الإ�سطناعي علوم حا�سوب

والنظم اخلبرية
حما�سرات

و�سف املقرر :
وتراكيب  القواعد  الطبيعية وبرجمياتها ومتثيل  اللغات  مع  التعامل   كيفية   
ال�سوتي  الت�سجيل  وت�سفري  الكالم  وت�سفري  ومعاجلة  برولوج  اإىل  القواعد 

وخوارزميات الكالم .
اأهداف املقرر :

يهدف هذا املقرر لتمكني الطالب من الإملام مبفاهيم معاجلة اللغات ومتييز الأ�سوات.  -1
درا�سة م�ستويات خمتلفة من حتليل اللغة.  -2

درا�سة معاجلة الكالم ، ت�سفري الكالم ، ت�سفري الت�سجيل ال�سوتي وخوارزميات   -3
الكالم والتح�سينات ال�سمعية.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

التعريف، الأول   ، الطبيعية  اللغة  معاجلة  حول  عاّمة  نظرة 
تاريخ معاجلة اللغة الطبيعية

3

علم الثاين  الأ�سوات،  ]علم  اللغة  حتليل  من  خمتلفة  م�ستويات 
ال�سرف، النحو، درا�سة معاين -الكلمات، وبراجماتي�س[

3
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ال�سوؤون العلمية

لغة طبيعية ذات واجهات الثالث  ]اأ�سا�سها ن�ّس،   تطبيقات 
اأ�سا�سها  اأنظمة  اأو  البيانات  --قواعد  اإىل  اأمامية 
القواعد،  مدّقق  املاكنة،  تعلم  ن�ّس،   جيل  املعرفة، 

-ومتييز ال�سوت والتاأليف[

3

3منظمة فهم اللغة الطبيعيةالرابع 
خلفية لغوية ، النحو الإجنليزي الأ�سا�سي ]الكلمات، اخلام�س 

العبارات  الإ�سمية،  العبارات  مثل  العبارات  تركيب 
علم  الظرفية،  العبارات  نعتية،  العبارات  -الفعلية، 

ال�سرف وتركيب الكلمات، تركيب القواعد]

3

حترير ال�ساد�س  قواعد  ال�سجرة،  تركيب   ، القواعد  متثيل 
ال�سياق، قواعد �سبكة الإنتقال، وحتويل

3

3تراكيب القواعد اإىل برولوجال�سابع 
لالأ�سفل، الثامن  الأعلى  ]من  التقنية  اإعراب   ، نحوي  حتليل 

اإنتقال  �سبكة  ي�سرى،  وزاوية  لالأعلى،  الأ�سفل  من 
لغوية،  معربات  مدجمة،  اإنتقال  �سبكة  تكرارية، 
معربات خمططة، ميّزات وتوحيد، الإعراب الكفوء[.

3

الفل�سفية التا�سع  الق�سايا   ، الكلمات  معاين  درا�سة  حتليل 
الكلمات  معاين  درا�سة  الكلمات،  معاين  درا�سة  يف 

وال�سكل املنطقّي لالإجنليزي

3

واحلوار، العا�سر  املحادثة  وكيل  احلديث،   ، براجماتي�س 
توليد اللغة الطبيعية، ترجمة اإلكرتونية

3

الت�سجيل احلادي ع�سر  ت�سفري   ، الكالم  ت�سفري   ، الكالم  معاجلة 
ال�سوتي وخوارزميات الكالم والتح�سينات ال�سمعية

3

3الإلغاء التكيفي لل�سو�ساء ، متييز ال�سوتالثاين ع�سر 
36جملة ال�ساعات

احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي
%60%30 %10

التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
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امل�سادر واملراجع:
1. Jurafsky& Martin, “Speech and Language” Prentice Hall 2000

الكتب  دار  ال�سطناعية،  الع�سبية  ال�سبكات  تكنولوجيا  ب�سيوين،  احلميد  عبد   .2
العلمية 2008 م.

3. Freeman, J. A. and Skapura, D. A., "Neural Networks: Algorithms, 
Applications and Programming Techniques", Reading, MA: Addison-

Wesley. 1999
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
العا�سرعلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

ال�سبكات الع�سبية 
الإ�سطناعية

البكالوريو�س3مت-ح ع

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
الذكاء ال�سطناعي علوم حا�سوب

والنظم اخلبرية
حما�سرات

و�سف املقرر :
الع�سبية  ال�سبكات  مناذج  وت�سميم  املبهمة  التعلم  نظم  مع  التعامل   

وتطبيقاتها.
اأهداف املقرر :

الإملام باأ�سا�سيات وتطبيقات املنطق املبهم وال�سبكات والنظم اخلبرية الع�سبية.  -1
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3ال�سبكات الع�سبية: تعريف ال�سبكة الع�سبية ال�سطناعيةالأول 
ت�سابهات ال�سبكة الع�سبية بدماغ الإن�سان. ت�سنيف الثاين 

ال�سبكات الع�سبية ال�سناعية
3

ال�سبكات الثالث  يف  امل�ستعملة  وامل�سطلحات  التعبريات 
الع�سبية ال�سناعية دخل/خرج الفئات

3

الأوزان، التحيز، التعّلم بالإ�سراف، تدريب ال�سبكة، عملية الرابع 
التقارب، الإدراك بطبقة وحيدة --مقابل طبقة متعددة

3
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�سبكة اخلام�س  ميل.  هبوط  قاعدة  واخللفي،  الأمامي  التوليد 
امل�ستعمل  املتغرّي  التعبري  الع�سبية -اخللفية،  التوليد 
التعّلم،  ن�سبة  اخللفية:  الع�سبية  التوليد  �سبكة  يف 

الزخم

3

العقد املخفية، وظيفة تن�سيط قولون ملتوي. خوارزمية ال�ساد�س 
التوليد اخللفية لل�سبكة الع�سبية،

3

واختبار ال�سابع  تدريب  الع�سبية،  لل�سبكات  ت�سميم منوذج 
الفئات لل�سبكات الع�سبية،  اختبار واأداء --ال�سبكة. 

تطبيق ال�سبكات الع�سبية يف الهند�سة

3

3�سمناراتالثامن 
3�سمناراتالتا�سع 
3�سمناراتالعا�سر 

3�سمناراتاحلادي ع�سر 
3�سمناراتالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. Freeman, J. A. and Skapura, D. A., "Neural Networks: Algorithms, 

Applications and Programming Techniques", Reading, MA: Addison-
Wesley. 1991

الكتب  دار  ال�سطناعية،  الع�سبية  ال�سبكات  تكنولوجيا  ب�سيوين،  احلميد  عبد   .2
العلمية 2008م.

للعلوم  ال�سودان  جامعة  الع�سبية،  ال�سبكات  علي،  طيفور  الله  عو�س   .3
والتكنولوجيا.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
العا�سرعلوم + تقانةعلوم + تقانة

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مت-ح عاحلا�سوب وات�سالت البيانات
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة

مقدمة يف علوم علوم حا�سوب
احلا�سوب

حما�سرات

و�سف املقرر :
وتقنياتها   املحلية  ال�سبكات  وبني  وبروتوكولتها  الت�سالت  نظم  معرفة   

امل�ستخدمة.
اأهداف املقرر :

1. التعريف بنظم الت�سالت وكيفية ترا�سل البيانات.
2. تو�سيف بروتوكولت الت�سالت ومعمارية ال�سبكات.

3. درا�سة اأمثلة ل�سبكات احلا�سوب املحلية.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3مقدمة يف ات�سالت البياناتالأول 
نقل البيانات الرقمي والتماثلي، معوقات النقل:التاأخري الثاين 

ال�سجيج، �سعة القناة
3

ترميز الثالث  تقانات   ، والال�سلكي  ال�سلكي  النقل  و�سائط 
وحتويل الإ�سارات الرقمية والتماثلية 

3

)ب�سيط، الرابع  الت�سال  اأمناط  الرقمي:  النقل  تقنيات 
متو�سط، كامل(، اأمناط الإر�سال

3

3تعريف ال�سبكات والو�سائط املختلفةاخلام�س 
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ال�سوؤون العلمية

، ال�ساد�س  )الناقل  ال�سبكات  بنى  املحلية:  احلا�سوب  �سبكات 
احللقة ، النجمة ، ال�سجرة(؛

3

3مناذج ال�سبكات osi  ومنوذج tcp.ipال�سابع 
3عناوين �سبكة النرتنت الفيزيائي واملنطقيالثامن 

التحكم فى و�سلة البيانات: اكت�ساف الأخطاء )خانة التا�سع 
التماثل، اإختبار احل�سو الدورى، اإختبار املجموع(؛

3

املنزلقة(؛ العا�سر  النافذة  واإنتظر،  )قف  التدفق  فى  التحكم 
التحكم فى اخلطاأ )طلب اإعادة الإر�سال فى حالة قف 
واإنتظر،  وبالرجوع اىل اخللف اأو الإختيار فى حالة 
و�سلة  فى  التحكم  بروتوكولت  املنزلقة(؛  النافذة 

البيانات عالية امل�ستوى

3

لإثرنت املعيارية )التحكم فى الو�سول اىل الو�سائط ، العنونة احلادي ع�سر 
التطبيقات(؛  الإطارات،  تخطيط  الكهربائية،  ،اخل�سائ�س 
التوكنج رنق املعيارية ) طرق الو�سول، العنونة، اخل�سائ�س 

الكهربائية، تخطيط الإطارات، التطبيقات(.

3

3�سمناراتالثاين ع�سر 
36جملة ال�ساعات

احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي
%60%30 %10

التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
امل�سادر واملراجع:

1. William Stallings, Data and Computer Communications, 7th  Edition, 
Prentice Hall, 2004.

مازن عبد العزيز دياب وع�سام يحي،مقدمة اإيل ال�سبكات.  .2
خ�سر م�سباح اإ�سماعيل،ات�سالت و�سبكات احلا�سوب،مكتبة املتنبئ2011م.  .3
عبد احلميد ب�سيوين، �سبكات وات�سالت احلا�سب،دار الن�سر للجامعات2002م.  .4
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ال�سوؤون العلمية

مطلوبات تخ�س�س ق�سم تقانة املعلومات:
الف�سل الدرا�سي الثالث

ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم
املعتمدة

23-2مت-ح ت 301الت�سميم املنطقي الرقمي1
اأ�سا�سيات الربجمة املوجهة 2

بالأ�سياء
3-23مت-ح ت 302

4326املجـموع

الف�سل الدرا�سي الرابع
ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم

املعتمدة
2--2مت-ح ت 403مبادئ املحا�سبة1
3-23مت-ح ت 404تقنيات انرتنت )2(2
3-23مت-ح ت 405اخلوارزميات وبنية البيانات3

8-66املجــموع

الف�سل الدرا�سي اخلام�س 
ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم

املعتمدة
2--2مت-ح ت 506مبادئ القت�ساد1
2--2مت-ح ت 507مبادئ الإدارة2
2--2مت-ح ت 508اإدارة الت�سويق3

6--6املجــموع
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ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س
ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم

املعتمدة
3-23مت-ح ت 609اإدارة واأمن �سبكات احلا�سوب1
2--2مت-ح ت 610القت�ساد الكلي2

5-43املجـموع

الف�سل الدرا�سي ال�سابع
ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم

املعتمدة
و�سالحية 1 وحتقق  اعتمادية 

الربجميات
3-23مت-ح ت 711

3-23املجموع

الف�سل الدرا�سي الثامن
ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم

املعتمدة
املالية 1 املعلومات  نظم 

والت�سويقية
2--2مت-ح ت 812

2--2املجـموع
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ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي التا�سع
ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم

املعتمدة
3-23مت-ح ت 913مقرر اختياري )1(1
3-23مت-ح ت 914مقرر اختياري )2(2
3-23مت-ح ت 915مقرر اختياري )3(3
3-9-مت-ح ت 916م�سروع التخرج )1(4

12-618املجـموع

الف�سل الدرا�سي العا�سر
ال�ساعات متارينعملينظريرمز املقررا�سم املقررالرقم

املعتمدة
الطبيعية 1 اللغات  معاجلة 

ومتييز الكالم
23-2مت-ح ت 1017

خوارزميات الت�سفري لأمن 2
املعلومات

3-23مت-ح ت 1018

3-23مت-ح ت 1019مقرر اختياري )4(3
3-9-مت-ح ت 1020م�سروع التخرج )2(4

615212املجـموع
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ال�سوؤون العلمية

مفردات ق�سم تقانة املعلومات:
الكليةاجلامعة

علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم

الثالثعلوم + تقانة علوم + تقانة 
البيانات االأ�سا�سية للمقرر

امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مك-ح ت 301الت�سميم املنطقي الرقمي

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
مقدمة يف علوم علوم حا�سوب + تقانة املعلومات

احلا�سوب
حما�سرات

و�سف املقرر :
التعرف علي الأعداد الثنائية وحتويالت اأ�س�س الأعداد )ثماين – ع�سري –   

�سدا�سي ع�سري ( والتعرف علي املنطق الرقمي وجرب بول والعليات املنطقية.
اأهداف املقرر :

1. التعريف على النظم العددية وحتويالتها.
2. التدريب على عمليات اجلرب البووىل والبوابات املنطقية.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات  املقرراالأ�سبوع

3الأعداد الثنائيةالأول
3حتويالت اأ�س�س الأعداد )ثماين، �سدا�سي ع�سري، ع�سري(الثاين
3تكمالت، اأعداد ثنائية بارزةالثالث
3�سفرات ثنائية ومنطق ثنائيالرابع

3تعريف اجلرِب البوىلاخلام�س
3الدوال البولية، جمموع امل�سروبات وم�سروب املجموعاتال�ساد�س



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

146جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

طريقة اخلريطَة مبتغريات عديدة )اإثنان، ثالثة، اأربعة ال�سابع
وخم�س(

3

3تب�سيِط م�سروب املجموعاتالثامن
NAND & NOR3  تطبيق بوابتىالتا�سع
3مقدمة، اإجراء ت�سميِم، عنوان، اإجراء حتليِلالعا�سر

امل�ستويات احلادي ع�سر العاملية ذات  – منطق   combinational

العديدة
3

NAND & NOR3  دوائر بوابةالثاين ع�سر
36جملة ال�ساعات

احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي
%60%30 %10

التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
امل�سادر واملراجع :

1. Norman Balabanian and Bradley Carlson, Digital Logic Design 
Principles, John Wiley & Sons, 2001.

مبادئ الت�سميم الإلكرتوين الرقمي ، اإعدادد.�سليم اإدري�س، 2002-دار �سعاع.  .2

اإدري�س اأحمد علي، تقنية احلا�سب الآيل، بريوت، دارالنه�سة العربية،1997م.  .3
لبنان،   ،  DOS 5 النظام  مع  الذاكرة  لإدارة  مايكرو�سوفت  دليل  دانعوك�سني،   .4

الدار العربية للعلوم،1993م.
حممد ب�سريال�سراج، بناء وحتديث احلا�سب ال�سخ�سي، القاهرة، دار احل�سارة   .5

للن�سر والتوزيع،1993م.
عزب حممد عزب، الب�سيط يف �سيانة لكمبيوتر .  .6

معتز النا�سوري، �سيانة املذربورد، املركز امل�سرى لتب�سيط العلوم 2010م.  .7
العلمية  الكمبيوتر واإ�سالحها، دارالكتب  اأعطال  عبداحلميد ب�سيوين، قامو�س   .8

للن�سر 2006م.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الثالثعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

اأ�سا�سيات الربجمة املوجه 
بالأ�سياء )1(

البكالوريو�س3مك-ح ت 302

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
اأ�سا�سيات علوم حا�سوب+ تقانة معلومات

الربجمة
حما�سرات

و�سف املقرر :
تعريف الربجمة الكائنية التوجيه وال�ستفادة من خ�سائ�سها ودوال الإدخال   

و الخراج او ت�سميم واجهات امل�ستخدم واأوامر التحكم والتعامل مع امللفات.
اأهداف املقرر :

تو�سيح املفاهيم ال�سا�سية للربجمة املوجه بالأ�سياء .  .1
زيادة قادرات الطالب الربجمية بتمليكه املهارات ال�سا�سية لت�سميم و تنفيذ و   .2

اختبار برامج بلغة برجمة موجه بالأ�سياء.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
مفاهيم الربجمة املوجهة بالأ�سياء، الفئات و ال�سياء الأول 

و البيانات و العمليات
3

3الوراثة و التعميمالثاين 
3اإعادة ال�ستخدامالثالث 
3تعدد ال�سكالالرابع 
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ال�سوؤون العلمية

3التغليف و اخفاء البياناتاخلام�س 
مثل ال�ساد�س  بالأ�سياء  املوجهة  الربجمة  لغات  احد  ا�ستخدام 

++JAVA  or C
3

3تركيب الربنامجال�سابع 
3التعامل مع الفئاتالثامن 

3التعامل مع املتغرياتالتا�سع 
3دوال الدخال و الخراج او ت�سميم واجهات امل�ستفيدالعا�سر 

3اوامر التحكماحلادي ع�سر 
3التعامل مع امللفاتالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. Joseph Bergin, Data Abstraction – The Object Oriented 

Approach Using C++, McGraw-Hill, 1994.

2. نعمة عزالدين حممد عثمان، الربجمة بلغة جافا،ال�سودان، جامعة ال�سودان، 2006م.
3. كن اأرنولد، لغةالربجمة جافا.

4. مركزالتعريب والرتجمة، C++  الدليل الكامل، دارالعربية للعلوم1997م.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الرابععلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س�ساعتانمك-ح ت 403مبادئ املحا�سبة

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتل يوجدتقانة معلومات

و�سف املقرر :
تتناول مفهوم علم املحا�سبة ن�ساأتها  ومراحل تطورها وتعريفها واأهدافها   

بالن�سبة للمجتمع.
اأهداف املقرر:

تهدف املادة اإىل تزويد الطالب باملبادئ واملفاهيم الأ�سا�سية املتعلقة بعلم املحا�سبة   .1
املالية .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

2ن�ساأة املحا�سبة ومراحل تطورها وتعريفها واأهدافهاالأول
الجتماعية الثاين بالعلوم  املحا�سبة  املحا�سبة عالقة  اأنواع 

الأخرى
2

2الفرو�س واملبادئ واملفاهيم والأ�س�س املحا�سبيةالثالث
والدفاتر الرابع املحا�سبية  والدورة  املزدوج  القيد  نظرية 

املحا�سبية
2

الطرق املحا�سبية )الإيطالية ، الفرن�سية ، الإجنليزية، اخلام�س
الأمريكية(

2
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ال�سوؤون العلمية

املعاجلات املحا�سبية للعمليات والأحداث املالية بدفرت ال�ساد�س
اليومية

2

2املعاجلة املحا�سبية لعمليات راأ�س املالال�سابع
2املعاجلة املحا�سبية لعمليات الب�ساعةالثامن

وامل�سروفات التا�سع النقدية  للعمليات  املحا�سبية  املعاجلة 
والإيرادات و�سراء وبيع الأ�سول الثابتة

2

2املعاجلة املحا�سبية لعمليات اخل�سم وعمليات امل�سحوباتالعا�سر
2املعاجلة املحا�سبية لعمليات الأوراق التجاريةاحلادي ع�سر 

الأ�ستاذ الثاين ع�سر  دفرت  اإيل  اليومية  دفرت  من  القيود  ترحيل 
واإعداد ميزان املراجعة

2

24جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع :
املدخل يف املحا�سبة املالية د.حلمي منر م.  .1

املحا�سبة املالية فالرت ميج�س وروبريت ، ترجمة وتعريب د.و�سفي عبد الفتاح   .2
اأبو املكارم ود.�سلطان بن حممد ال�سلطان ود.حممد ها�سم البدوي.

اأ�سا�سيات املحا�سبة املالية د.عبد ال�سميع الد�سوقي.  .1
املحا�سبة املالية يف املن�ساآت الفردية د.حازم اأحمد ي�س.  .2

مبادئ املحا�سبة املالية د.عبد املاجد عبد الله ح�سن .  .3
مبادئ املحا�سبة املالية ، اأ. د. يحي قللي   .  .4

يف مبادئ املحا�سبة املالية ، د. اأحمد حممد نور  و د. الأمرية اإبراهيم عثمان.  .5
املحا�سبة املالية )املبادئ والإجراءات(، د. عبدال�ستار الكبي�سى واآخرون، اجلزء   .6

الأول.
7.  مبادئ املحا�سبة : حممد عثمان البطمة .
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الرابععلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مت-ح ت 404تقنيات الإنرتنت )2(
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة

تقنيات تقانة معلومات
الإنرتنت )1(

حما�سرات

و�سف املقرر :
بلغة  والربجمة  املحتوى  الثابتة  املواقع  وتطوير  النرتنت  مواقع  اأنواع  علي  التعرف   

اجلافا �سكريت والتحقق من �سحة بيانات النماذج واحداث املكتبات والربجمة لدي اخلادم.
اأهداف املقرر :

با�ستخدام حزم  بنوعيها  الويب  �سفحات  وتطوير  ت�سميم  كيفية  الطالب  تعليم   .1
ملعرفة  الفعالة  الويب  برجمة  للغات  املختلفة  النواع  .درا�سة  اجلاهزة   الربامج 
وجمال  �سكربت  اجلافا  لغة  و�سرح  اللغات.و�سف  هذه  بني  اجلوهرية  الفروق 

ا�ستخدامها مع التطبيق لها.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3النواع الرئي�سية ملواقع النرتنتالأول 
3الت�سور الكامل لعنا�سر اطار عمل ت�سغيل �سفحات الويبالثاين 
3تطوير مواقع ثابتة املحتوى Microsoft Front Pageالثالث 
3تطوير مواقع ثابتة املحتوىالرابع 

3الربجمة لدى العميل لغة جافا �سكربت نظرة عامةاخلام�س 
3الربجمة لدى لغة جافا �سكربت تعريف الدوالال�ساد�س 
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3التحقق من �سحة بيانات النماذجال�سابع 
3احداث مكتبة DHTMLالثامن 

3الربجمة لدى اخلادم VBScriptالتا�سع 
3الربجمة لدى اخلادم Server-Side Programmingالعا�سر 

3التعامل مع قواعد البيانات adoاحلادي ع�سر 
3التعامل مع قواعد البيانات ان�ساء ا�سم م�سدر البياناتالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
الريا�س  ديناميكية مكتبة جرير  لبناء ويب  الزرق  املخطط  العقيل  الكرمي  عبد   .1

2001 م.
وبرجمة  تقنيات  الربيعى  حممود  اأ.د.ال�سيد  د�سوقى  �سعبان  اأحمد  احمد  د   .2

النرتنت مكتبة الر�سد الريا�س،2001م
اأ.د ال�سيد حممود الربيعى ، د.ابراهيم فتحى معو�س تقنيات النرتنت)2( جامعة   .3

ال�سودان املفتوحة
ال�سيد حممودعبداحلميد، تقنيات الأنرتنت 1، جامعة ال�سودان 2005م.  .4

ال�سيد حممود الربيعي، تقنيات النرتنت 2، جامعة ال�سودان 2007م  .5
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الرابععلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

اخلوارزميات وبنية 
البيانات

البكالوريو�س3مت-ح ت 405

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
اأ�سا�سيات تقانة معلومات

الربجمة
حما�سرات

و�سف املقرر :
التعرف على اأنواع بنية البيانات باأنواعها املختلفة والعمليات التي تتم علي   

البيانات ) املكد�س و ال�سفوف و الأ�سجار و املخطط (.
اأهداف املقرر :

1- معرفة النواع املختلفة من بنية البيانات.
2- كيفية متثيلها على ذاكرة احلا�سوب و اجراء العمليات املختلفة عليها.

3- درا�سة اخلوارزميات و خ�سائ�سها و طرق كتابتها و معرفة كيفية تقييمها.
4- دور اخلوارزميات يف عملية حل امل�سائل.

مفرردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

3اخلوارزميات و حل امل�سائل ، ا�سرتاتيجيات حل امل�سائلالأول 
3دور اخلوارزميات فى عملية حل امل�سائلالثاين 
كيفية الثالث  معرفة  و  خلوارزميات  خ�سائ�س  و  مفاهيم 

طبيعية،  لغة   ( اخلوارزميات  كتابة  طرق  تقييمها، 
املخطط الن�سيابي ، لغات �سبيه بلغات الربجمة(

3
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3تعريف بنية البيانات و انواعها و اهمية درا�ستهاالرابع 
العمليات التى تتم على البيانات ) الدخال، اخلذف، اخلام�س 

التعديل ، ال�ستعرا�س، البحث ، الرتتيب ، و الدمج(
3

الذاكرة، و اجراء ال�ساد�س  امل�سفوفات ) طريقة تخزينها على 
العمليات عليها(

3

القوائم املت�سلة ) اأنواع القوائم، طريقة تخزين القوائم ال�سابع 
على ذاكرة احلا�سوب، العمليات على القوائم(

3

اجراء الثامن  و  الذاكرة،  على  تخزينه  طريقة   ( املكد�س 
العمليات عليه(  

3

اجراء التا�سع  و  الذاكرة،  على  تخزينها  طريقة   ( ال�سفوف 
العمليات عليها(

3

اجراء العا�سر  و  الذاكرة،  على  تخزينها  طريقة   ( ال�سجار 
العمليات عليها(

3

اجراء احلادي ع�سر  و  الذاكرة،  على  تخزينها  طريقة   ( املخطط 
العمليات عليها( 

3

التطبيق لإجراء العمليات املختلفة على خمتلف انواع الثاين ع�سر 
لغات  احد  و  اخلوارزميات  با�ستخدام  البيانات  بنية 

الربجمة الهيكلية

3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
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امل�سادر واملراجع:
1. weiss,MA,data structures and algorithm analysis,Benjamin 

pub,1992 .

معاويةالفكي يحي،حتليل وت�سميم اخلوارزميات.  .2
ال�سماين عبداملطلب،هياكل البيانات،ال�سودان جامعةال�سودان،2005م.  .3
مركزالتعريب والرتجمة، C++  الدليل الكامل،دارالعربية للعلوم1997م.  .4

دم�سق،  جامعة  الريا�سية،  و�سيغها  البيانات  تراكيب  واآخرون،  زروق  د.   .5
2000م.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
اخلام�سعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س�ساعتانمت-ح ت 506مبادئ القت�ساد
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة

حما�سراتل يوجدتقانة معلومات
و�سف املقرر :

درا�سة علم القت�ساد ن�ساأته وتطوره واملراحل التي مر بها. واملتغريات التي   
توؤثر يف الن�ساط القت�سادي للمجتمع.

اأهداف املقرر :
يهتم مقرر اقت�ساد جزئي بدرا�سة مفاهيم علم القت�ساد والظواهر القت�سادية   .1
تهيئة  اىل  املقرر  ويهدف   . القت�سادية  والنظريات  ال�ستهالك  واأمناط   العامة 
الطالب وظيفيا للعمل م�ستقبال يف هذا املجال وتنفيذ الأعمال امل�سنودة اإليه يف 

الوظائف ذات العالقة بالقت�ساد اجلزئي . 
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2تعريف واهداف وطبيعة ونطاق الدرا�سة فى القت�ساد.الأول 
2بع�س املفاهيم القت�سادية ال�سا�سية .الثاين 
2بع�س املفاهيم القت�سادية ال�سا�سية .الثالث 
2قوانني النتاج والغلة فى الجلني الق�سري والطويل .الرابع 

2حتركات ال�سعار .اخلام�س 
2حتديد ال�سعار فى اطار الظروف املختلفة .ال�ساد�س 

2التوازن اجلزئي امل�ستهلك واملنتج فى الآجال الزمنية املتباينة.ال�سابع 
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2درا�سة بع�س جوانب القت�ساد التطبيقي فى م�سر .الثامن 
2جوانب العر�س والطلب فى �سوق عنا�سر النتاج املختلفة.التا�سع 
2نظرية �سلوك امل�ستهلك .العا�سر 

2ال�سواق اجلزئية )�سوق ال�سلع و�سوق عوامل النتاج(احلادي ع�سر 
الظروف الثاين ع�سر  ظل  فى  ال�سواق  وتوازن  امل�سروع  �سلوك 

املختلفة وفى الآجال الزمنية املتباينة .
2

24جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
يف القت�ساد الإ�سالمي )القت�ساد اجلزئي( . د.عبد املنعم عفر ،  .1

القت�ساد الإ�سالمي )الإطار اجلزئي( . د. عبد الواحد عثمان ،  .2
القت�ساد اجلزئي . اأ.د.كامل بكرى ،  .3

اقت�ساديات الوحدة . �سل�سلة �سوم ترجمة اأ.د. �سعد الدين ال�سيال  .4
حتليل القت�ساد اجلزئي : د. طارق احلاج  .5

النظرية القت�سادية اجلزئية: د. حممد علي الليثي واآخرون.  .6
القت�ساد اجلزئي املفاهيم والتطبيقات: جي. هولنت ول�سون.  .7
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
اخلام�سعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س�ساعتانمت-ح ت 507مبادئ الإدارة

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتل يوجدتقانة معلومات

و�سف املقرر :
خا�س  ب�سكل  الأعمال  اإدارة  ومفاهيم  واأ�س�س  عام  ب�سكل  الإدارة  درا�سة   

وذلك من خالل تقدمي مفهوم واإطار متكامل ملبادئ اإدارة الأعمال.
اأهداف املقرر :

يهدف هذا املقرر اإىل تنمية القدرات املعرفية للطالب يف جمال اإدارة الأعمال . كما   .1
يهدف اإىل تنمية املهارات التطبيقية يف ذلك املجال . وتكوين خلفية علمية يف مبادئ 

اإدارة الأعمال كمتطلب اأ�سا�سي لفهم ودرا�سة مقررات تالية يف جمال الإدارة.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مفهوم وطبيعة واأهمية الإدارةالأول 
2مدار�س الفكر الإداريالثاين 
2العملية الإداريةالثالث 
2نظريات الإدارةالرابع 

2وظائف الإدارةاخلام�س 
2وظائف امل�سروعال�ساد�س 

2اتخاذ القراراتال�سابع 
2الأ�ساليب الكمية فى الإدارةالثامن 
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2�سمناراتالتا�سع 
2�سمناراتالعا�سر 

2�سمناراتاحلادي ع�سر 
2مراجعة عامةالثاين ع�سر 

24جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. اأ�سول الإدارة – �سوقي ح�سني عبد الله .

2. الإدارة يف الإ�سالم – احمد اإبراهيم اأبو �سن .
3. اإدارة الأعمال – حممد �سعيد عبد الفتاح .

4. الإدارة العامة – حممد رفعت عبد الوهاب .
5. مدخل اإىل علم الإدارة – د. يون�س عبد العزيز املقدادي .
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
اخلام�سعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س�ساعتانمت-ح ت 508اإدارة الت�سويق

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتل يوجدتقانة معلومات

و�سف املقرر :
فكرة  واإعطاء  الت�سويق  لإدارة  الأ�سا�سية  واملهارات  املبادئ  على  التعرف   

متكاملة عن الت�سويق.
اأهداف املقرر :

ميثل الت�سويق جزء كبري من حياتنا كما اأنه يعد اأي�سًا اأمرًا اأ�سا�سيًا لبقاء العديد من   .1
املوؤ�س�سات وا�ستمرارها يف العمل . ويتمثل هذا املقرر يف م�ساعدة الدار�سني على 
وال�سرورية  املهمة  الأ�سا�سية  والأ�ساليب  وال�سرتاتيجيات  املفاهيم  على  التعرف 
لالإدارة الفعالة للت�سويق ؛ لهذا يهتم املقرر بدرا�سة مفاهيم وطرق التحليل والنظريات 
على  وُي�سمل  واملجتمع،  املن�ساأة  يف  الت�سويق  واأهمية  ونطاق  طبيعة  تو�سح  التي 
ا�سرتاتيجيات  خطط  واإعداد  امل�ستهلكني  �سلوك  ودرا�سة  البيئية  الظروف  حتليل 

الت�سويق ، وعنا�سر املزيج الت�سويقي ، ودور اإدارة الت�سويق باملن�ساأة .
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ال�سوؤون العلمية

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

2دور الت�سويق يف املجتمعالأول 
2دور الت�سويق يف املوؤ�س�سةالثاين 
2املبادئ القت�ساديةالثالث 
2جمع املعلومات عن ال�سوقالرابع 

2�سلوك امل�ستهلكاخلام�س 
2جتزئة ال�سوق والتنبوؤ بقدراته ال�سرائيةال�ساد�س 

2املزيج الت�سويقيال�سابع 
2الت�سويق يف الأ�سواق الدوليةالثامن 

2�سمناراتالتا�سع 
2بحوثالعا�سر 

2�سمناراتاحلادي ع�سر 
2مراجعة عامةالثاين ع�سر 

24جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. مبادئ الت�سويق ) د / ن�سيم حنا ( .

2. قراءات خمتارة من كتاب الت�سويق – مايكل اإيتزل و ويليام �ستانتون .
3. الت�سويق الفّعال - د . طلعت اأ�سعد عبد احلميد.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
ال�ساد�سعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

اإدارة واأمن �سبكات 
احلا�سوب

البكالوريو�س3مت-ح ت 609

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتل يوجدتقانة معلومات

و�سف املقرر :
وخوارزميات  ال�سبكات  اإدارة  وبرامج  وتاأمينها  ال�سبكات  اإدارة  كيفية   

الت�سفري و امن املعلومات وم�ستويات امن ال�سبكات �سد الدخالء.
اأهداف املقرر :

1. التعرف على نظم اإدارة ال�سبكات .
2. الإملام بطرق اأمن ال�سبكات واملعلومات .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

3اإدارة �سبكة الإنرتنت ، اأنواع امل�ساكلالأول 
3برامج اإدارة ال�سبكةالثاين 
3منوذج اإدارة ال�سبكةالثالث 
3نظام اإدارة ال�سبكة الب�سيطالرابع 

3اأمن املعلومات ، خوارزميات الت�سفري والتحقق والتوثيقاخلام�س 
3خماطر ال�سبكاتال�ساد�س 

3م�ستويات اأمن ال�سبكاتال�سابع 
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3اأمن الإنرتنت بروتوكولالثامن 
3اأمن الربيد الإلكرتوينالتا�سع 
3اأمن الويب، اجلدار الناريالعا�سر 

اأمن النظام ، الدخالء، الربامج اخلبيثة مثل الفريو�سات احلادي ع�سر 
والتهديدات ذات العالقة

3

3مبادئ ت�سميم برنامج احلمايةالثاين ع�سر 
36جملة ال�ساعات

احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي
%60%30 %10

التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
امل�سادر واملراجع:

1. William Stallings, Cryptography and Network Security: 
Principles and Practices, 3rd Edition, Prentice Hall, 2003.

اأحمد �سالح الدين عبدالله، مقدمة يف �سبكات احلا�سوب، جامعة ال�سودان 2007م.  .2
مازن عبدالعزيز دياب وع�سام يحيى، مقدمة اإيل ال�سبكات.  .3

خ�سرم�سباح ا�سماعيل، ات�سالت و�سبكات احلا�سوب، مكتبة املتنبئ2011م.  .4
عبداحلميد ب�سيوين، �سبكات وات�سالت احلا�سب، دار الن�سر للجامعات 2002م.  .5

عبداحلميد ب�سيوين،ا�ستخدام واإدارة ال�سبكات 2 .  .6
جعفر �سادق احل�سني، تكنولوجيا �سبكات احلا�سوب، دار وائل للن�سر 2006م.  .7

وليد �سالمة عبدالفتاح التميمي، ال�سبكات املحلية والإنرتنت.  .8
الكتب  دار  ال�سطناعية،  الع�سبية  ال�سبكات  تكنولوجيا  ب�سيوين،  عبداحلميد   .9

العلمية 2008م.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
ال�ساد�سعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س�ساعتانمت-ح ت 610القت�ساد الكلي

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتل يوجدتقانة معلومات

و�سف املقرر :
يت�سمن هذا املقرر درا�سة علم القت�ساد الكلى من حيث تعريفه واأ�ساليب   
قيا�س  طرق  درا�سة  ،ثم  به  املتعلقة  امل�سطلحات  باأهم  الإملام  ثم  و�سيا�ساته  حتليله 
الناجت املحلى وم�ساكل الناجت املحلى الإجمايل ،وبيان العالقة بني الدخل والإنفاق، 
ال�سيا�سة  التي تقوم عليها  الأ�س�س  الت�سخم والبطالة ،واأهم  العالقة بني  ثم درا�سة 
املالية ، ثم درا�سة النقود والبنوك والتجارة الدولية والتنمية القت�سادية واأثر هذه 

ال�سيا�سات على الدول النامية.
اأهداف املقرر :

يهدف هذا املقرر اإىل تنمية القدرات املعرفية للطالب فى جمال اقت�ساد كلى. .   .1
كما يهدف اإىل تنمية املهارات التطبيقية فى ذلك املجال.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

2جمال القت�ساد الكلى واأدواتهالأول 
2طرق البحث يف النظرية القت�سادية الكليةالثاين 
2ال�سيا�سة القت�سادية الكلية واأهدافهاالثالث 
2الدخل القومي وطرق قيا�سهالرابع 

2حتديد م�ستوى الدخل القومي )الناجت(اخلام�س 
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2الطلب الكلى والعر�س الكلىال�ساد�س 
2حتديد م�ستوى التوظفال�سابع 
2نظرية ال�ستهالك ، نظرية ال�ستثمارالثامن 

2نظرية التفاق العام ، نظرية التعامل اخلارجيالتا�سع 
2التغري يف م�ستوى الناجتالعا�سر 

2التوازن ال�ساكناحلادي ع�سر 
2امل�ساعف واملعجلالثاين ع�سر 

24جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. د. عبد املنعم عفر ، القت�ساد الإ�سالمي الكلى .

2. جورتينى و �سرتوب ، القت�ساد الكلى – الختيار العام واخلا�س .
3. مايكل ابيدجمان ، القت�ساد الكلى – النظرية وال�سيا�سة .

4. القت�ساد الكلي الختيار العام واخلا�س: جيم�س لوار–ريجار  �سرتوب.
5. مقدمة القت�ساد الكلي: د. حممد فوزي اأبو ال�سعود.

6. مبادئ القت�ساد الكلي ببني النظرية والتطبيق:  د. خالد وا�سف الوزين واآخرون.
7. مبادئ القت�ساد الكلي: د. اأحمد حممد مندور واآخرون.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
ال�سابععلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

اعتمادية وحتقق و�سالحية 
الربجميات

البكالوريو�س3مت-ح ت 711

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتل يوجدتقانة معلومات

و�سف املقرر :
كيفية قيا�س العتمادية الربجمية والتحقق من �سالحيات وتفتي�س الربجميات   

واختبار النظم واملواد املكونة لها ونظم الإدخال الفرعية لنظم املعلومات الت�سويقية.
اأهداف املقرر :

يهدف املقرر لتعزيز معرفة الطالب مبعنى قواعد البيانات. �سوف يدرب خالل املقرر   .1
الطالب خالل املقرر على اأدوات متقدمة ميكن ا�ستخدامها يف العامل احلقيقي .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

تعريفات و اهداف و كيفية قيا�س كل من العتمادية و الأول 
التحقق و ال�سالحية للربجميات.

3

الإح�سائي، الثاين  الختبار  الربجميات،  اعتمادية  موا�سفات 
الربجمة لالعتمادية،  جتنب اخلطاأ، معاجلة احلالة اخلا�سة.

3

3تخطيط التحقق و ال�سالحية، تفتي�س الربجميات.الثالث 
اختبار النظام و الوحدات املكونة له، اختبار املتطلبات الرابع 

و الت�سميم.
3

فرتة اخلام�س  حتديد  ال�سالحية،  و  التحقق  بيانات  اعداد 
اختبار �سالحية الربجميات.

3
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النظام، ال�ساد�س  توثيق  الربجميات،  تطور  و  �سيانة  عملية 
الت�سميم احلركي  للربنامج، تكاليف ال�سيانة.

3

3�سمناراتال�سابع 
3�سمناراتالثامن 

3�سمناراتالتا�سع 
3�سمناراتالعا�سر 

3�سمناراتاحلادي ع�سر 
3مراجعة عامةالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. Ian Sommerville, Software Engineering 7ed. Pearson Education Ltd. 2004

2. عبدالرحمن اأحمد حممد، نظم موزعة، جامعة ال�سودان 2008م.
3. م. عزب حممد عزب، تطبيقات قواعد البيانات.

4. م. عزب حممد عزب، اأ�سا�سيات مفاهيم قواعد البيانات، دار الكتب العاملية 2007م.
5. حممد عثمان علي، قواعد البيانات 2، جامعة ال�سودان 2008م.

6. معاوية الفكي يحي، قواعد البيانات1، ال�سودان جامعة ال�سودان، 2006م.
7. يا�سر مطيع، اأ�سا�سيات قواعد البيانات.

8. م. عزب حممد عزب، اأ�سا�سيات اأوامر SQL ،القاهرة، دار الكتب العلمية، 2008م.
2008،الدار   Visual Basic .net با�ستعمال  الربجمة  عزب،  حممد  عزب  م.   .9

امل�سرية للعلوم 2008م.
 ،Data Structures وهياكل البيانات  Visual Basic .net هاين عبدالنبي، لغة  .10

دار الكتب العاملية 2009م.
كيمو   ،Visual Basic با�ستعمال  املتقدمة  الربجمة  اأبوالعطا،  حممد  جمدي   .11

�سيان�س العربية للعلوم 1999م.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
الثامنعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

نظم املعلومات املالية 
والت�سويقية

البكالوريو�س3مت-ح ت 812

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
نظم املعلومات تقانة معلومات

الإدارية
حما�سرات

و�سف املقرر :
املعلومات  واإخراج( ونظم  )اإدخال  باأنواعها  املالية  املعلومات  اأنظمة  تعريف   

الت�سويقية باأنواعها )اإدخال واإخراج(.
اأهداف املقرر :

يهدف املقرر لتعزيز معرفة الطالب مبعنى قواعد البيانات. �سوف يدرب خالل املقرر   .1
الطالب خالل املقرر على اأدوات متقدمة ميكن ا�ستخدامها يف العامل احلقيقي.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

3مقدمة لنظم املعلومات املاليةالأول 
3منوذج نظم املعلومات املاليةالثاين 
) الثالث  املالية  املعلومات  لنظام  الفرعية  الإدخال  نظم 

الداخلية  املراجعة  املحا�سبية،  املعلومات  نظم 
وال�ستخبارات املالية(

3

نظم الإخراج الفرعية لنظام املعلومات املالية ) التنبوؤات الرابع 
املالية، اإدارة القرو�س، الرقابة و التحكم املايل(

3
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ال�سوؤون العلمية

3مقدمة لنظم املعلومات الت�سويقيةاخلام�س 
3منوذج نظام املعلومات الت�سويقيةال�ساد�س 

الت�سويقية ال�سابع  املعلومات  لنظام  الفرعية  الإدخال  نظم 
و  الت�سويقية  البحوث  املحا�سبية،  املعلومات  )نظم 

ال�ستخبارات الت�سويقية(

3

الت�سويقية الثامن  املعلومات  لنظام  الفرعية  الإخراج  نظم 
)ال�سنف، املكان، التحفيز و اخللط املتكامل(

3

3�سمناراتالتا�سع 
3�سمناراتالعا�سر 

3�سمناراتاحلادي ع�سر 
3مراجعة عامةالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
راميوند مكليود، ترجمة: �سرور على اإبراهيم �سرور. نظم املعلومات الإدارية.   .1

دار املريخ ،2000
الكتب  النظم،دار  وت�سميم  حتليل  يف  الب�سيط  عزب،  حممد  عزب  م.   .2

العلمية2012م.
م. عزب حممد عزب، مبادئ حتليل وت�سميم النظم،دار الكتب العلمية2008م.  .3

اأ�سامة حممد فتحي، حتليل نظم املعلومات، الإ�سكندرية، دار الرباء،2011م.  .4
يا�سر مطيع، مفاهيم اأ�سا�سية يف حتليل وت�سميم نظم املعلومات.  .5

د. عو�س حاج علي، حتليل وت�سميم نظم املعلومات املحو�سبة، اخلرطوم، جامعة   .6
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ال�سوؤون العلمية

النيلني،2007م.
ال�سيد حممود عبداحلميد، مبادئ نظم املعلومات،جامعة ال�سودان.  .7

عو�س الكرمي حممد يو�سف، حتليل النظم وت�سميمها، جامعة ال�سودان 2006م.  .8
مريغني فتح الرحمن، مبادئ النظم الإلكرتونية، جامعة ال�سودان 2006م.  .9

حممد الفاحت حممود، نظم املعلومات الإدارية، جامعة ال�سودان 2008م.  .10
الثقافة  دار  مكتبة  املعلومات،  نظم  يف  احلا�سوب  تطبيقات  ال�سباغ،  عماد   .11

2000م.
ثقاء علي القباين، نظم املعلومات الإلكرتوين.  .12
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ال�سوؤون العلمية

مفردات ق�سم تقانة املعلومات – الف�سل الدرا�سي التا�سع )اختيارية(
الكليةاجلامعة

علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم

التا�سععلوم + تقانة علوم + تقانة 
البيانات االأ�سا�سية للمقرر

امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مت-ح تاأنظمة حماية وحتكم

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتل يوجدتقانة معلومات

و�سف املقرر :
علي  التعرف  وكيفية  املعلومات  وت�سنيف  واحلماية  التحكم  اأنظمة  هي  ما   

ثغرات الأنظمة الربجمية وتطبيق تقنيات الت�سفري املتقدم.
اأهداف املقرر :

ثغرات  الت�سغيل،  اأنظمة  ثغرات  مثل  املعلومات  لنظم  التهديدات  اأنواع  فهم   .1
التطبيقات، ثغرات �سبكات احلا�سوب . التعرف على خمتلف التطبيقات والتقنيات 
وال�سيا�سات  التقنيات  وتقييم  اختبار   . املعلومات  نظم  حماية  يف  امل�ستخدمة 

امل�ستخدمة يف نظم املعلومات.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3نبذة تاريخية عن اأمن املعلومات واأنظمة التحكمالأول 
3ت�سنيف املعلوماتالثاين 
3ثغرات الأنظمةالثالث 
3الأنواع املختلفة من الهجمات املحتملةالرابع 

3امل�سادقة والرتخي�ساخلام�س 
3التحكم بالو�سول املتقدمال�ساد�س 
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ال�سوؤون العلمية

3تطبيق تقنيات الت�سفري املختلفةال�سابع 
3تقنية الـFirewall Technology والـ configurationsالثامن 

3مقدمة يف الـAudit ، Policy وComplianceالتا�سع 
3مقدمة يف الـAccountability ، Procedures ، Policesالعا�سر 

تطبيق العمليات )Access، Identification،Moniاحلادي ع�سر 
 toring،Loging،Audit، Object Reuse، Single

) sign On and Polyinstantiation

3

3درا�سات حالة يف حماية نظم املعلوماتالثاين ع�سر 
36جملة ال�ساعات

احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي
%60%30 %10

التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
امل�سادر واملراجع:

1. Thomas R. Peltier - Justin Peltier - John Blackley(Information
SecurityFUNDAMENTALS)

ال�سماين عبداملطلب اأحمد، مبادئ نظم الت�سغيل، جامعة ال�سودان 2006م.  .2
اأحمد �سالح الدين عبدالله، مقدمة يف �سبكات احلا�سوب، جامعة ال�سودان 2007م.  .3

مازن عبدالعزيز دياب وع�سام يحي، مقدمة اإىل ال�سبكات.  .4
خ�سرم�سباح ا�سماعيل،ات�سالت و�سبكات احلا�سوب،مكتبة املتنبئ2011م.  .5
عبداحلميدب�سيوين، �سبكات وات�سالت احلا�سب،دارالن�سرللجامعات2002م.  .6

عبداحلميد ب�سيوين، ا�ستخدام واإدارة ال�سبكات 2 .  .7
جعفر �سادق احل�سني، تكنولوجيا �سبكات احلا�سوب، دار وائل للن�سر 2006م.  .8
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
التا�سععلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مت-ح تم�ستودعات وتنقيب البيانات
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة

حما�سراتل يوجدتقانة معلومات
و�سف املقرر :

التعرف علي م�ستودعات و تنقيب البيانات ومكوناتها واجتاهاتها والتعرف   
علي متطلبات الأعمال.

اأهداف املقرر :
يهدف هذا املقرر لتمكني الطالب من ت�سميم  وبناء م�ستودعات البيانات لتلبي   -1

حاجة �سناع القرار.
تعريف الطالب باأ�ساليب تعدين البيانات واكت�ساف املعرفة.  -2

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

3احلاجة مل�ستودعات البيانات وتعدينهاالأول 
3املكونات الأ�سا�سية مل�ستودعات البياناتالثاين 
3الجتاهات وتطور م�ستودعات البياناتالثالث 
3تخطيط واإدارة م�سروع م�ستودع   البياناتالرابع 

3تعريف متطلبات الأعمالاخلام�س 
3بنية ومكونات م�ستودع البياناتال�ساد�س 

3الدور املعنوي للـ metadataال�سابع 
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ال�سوؤون العلمية

3اأ�سا�سيات النموذج الجتاهيالثامن 
3ا�ستخال�س وحتويل وحتميل البياناتالتا�سع 
3ا�ستخدام تقنية  OLAPالعا�سر 

3م�ستودعات البيانات والويباحلادي ع�سر 
3اأ�ساليب تعدين البيانات واكت�ساف املعرفةالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. PAULRAJ PONNIAH 2005, Datawarehousing Fundamentals-  

Acomprehensive Guide For  IT Proffessional  : Awiley 
–interscience Publication.

2. Adler, P.2003,.data mining New Jersey :Prentic Hall .
عبدالرحمن اأحمد حممد،نظم موزعة،جامعة ال�سودان2008م.  .3

م. عزب حممد عزب،تطبيقات قواعد البيانات.  .4
م. عزب حممد عزب، اأ�سا�سيات مفاهيم قواعد البيانات، دار الكتب العاملية 2007م.  .5

حممدعثمان علي، قواعد البيانات 2،جامعة ال�سودان2008م.  .6
معاوية الفكي يحيى، قواعد البيانات1، ال�سودان جامعة ال�سودان، 2006 م.  .7

يا�سرمطيع، اأ�سا�سيات قواعد البيانات.  .8
م. عزب حممد عزب، اأ�سا�سيات اأوامر SQL، القاهرة، دار الكتب العلمية، 2008م.  .9

م. عزب حممد عزب، الربجمة با�ستعمال Visual Basic .net 2008، الدار   .10
امل�سرية للعلوم 2008م.

 Data البيانات  وهياكل    Visual Basic .net لغة  عبدالنبي،  هاين   .11
Structures، دارالكتب العاملية 2009م.

 ،Visual Basic با�ستعمال  املتقدمة  الربجمة  اأبوالعطا،  حممد  جمدي   .12
كيمو�سيان�س العربية للعلوم 1999م.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
التا�سععلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مت-ح تحو�سبة �سحابية

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
مقدمة يف علوم تقانة معلومات

احلا�سوب
حما�سرات

و�سف املقرر :
والربجميات  واخلطط  التحتية  والبنية  ال�سحاب  معمارية  تعلم  حول  يدور   

بو�سفها خدمات والفوائد والتحديات والأثر ال�سرتاتيجي واثر املخاطر.
اأهداف املقرر :

1- تعريف مفهوم احلو�سبة ال�سحابية.
2- تعليم معمارية ال�سحابة.

3- تعريف فوائد وحتديات احلو�سبة ال�سحابية.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3مقدمة يف احلو�سبة ال�سحابية، معمارية احلو�سبة ال�سحابيةالأول 
3البنية التحتية كخدمةالثاين 
3اخلطط كخدمةالثالث 
3الربجميات كخدمةالرابع 

3املنافع والتحدياتاخلام�س 
3الأثر ال�سرتاتيجيال�ساد�س 



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

176جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

3اأثر املخاطرال�سابع 
3�سمناراتالثامن 

3�سمناراتالتا�سع 
3�سمناراتالعا�سر 

3�سمناراتاحلادي ع�سر 
3�سمناراتالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. William Stallings, Operating Systems: Internals and Design 

Principles, 4th Edition, Prentice Hall, 2001.
2. Cattel ,R, Object data management : object oriented and 

extended relational database 1994.

اجلهني،ليلي.  )2013(. تقنيات وتطبيقات اجليل الثاين من التعليم اللكرتوين:   .3
بريوت: الدار الغربية للعلوم.

موؤ�س�سات  تغزو  ال�سحابية  احلو�سبة   . العايل  والتعليم  للمكتبات  ن�سيج  مدونة   .4
التعليم العايل.

�سلتوت، حممد. )2014(. احلو�سبة ال�سحابية بني الفهم والتطبيق، جملة التعليم   .5
اللكرتوين.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
العا�سرعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

معاجلة اللغات الطبيعية 
ومتييز الكالم

البكالوريو�س3مت-ح ت 1017

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
الذكاء الإ�سطناعي تقانة معلومات

والنظم اخلبرية
حما�سرات

و�سف املقرر :
كيفية التعامل  مع اللغات الطبيعية وبرجمياتها ومتثيل القواعد وتراكيب القواعد   

اإيل برولوج ومعاجلة وت�سفري الكالم وت�سفري الت�سجيل ال�سوتي وخوارزميات الكالم.
اأهداف املقرر :

يهدف هذا املقرر لتمكني الطالب من الإملام مبفاهيم معاجلة اللغات ومتييز الأ�سوات.  -1
درا�سة م�ستويات خمتلفة من حتليل اللغة.  -2

درا�سة معاجلة الكالم ، ت�سفري الكالم ، ت�سفري الت�سجيل ال�سوتي وخوارزميات   -3
الكالم والتح�سينات ال�سمعية.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

التعريف، الأول   ، الطبيعية  اللغة  معاجلة  حول  عاّمة  نظرة 
تاريخ معاجلة اللغة الطبيعية

3

الأ�سوات، الثاين  ]علم  اللغة  حتليل  من  خمتلفة  م�ستويات 
-الكلمات،  معاين  درا�سة  النحو،  ال�سرف،  علم 

وبراجماتي�س[

3
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ال�سوؤون العلمية

لغة طبيعية ذات واجهات الثالث  ن�ّس،   ]اأ�سا�سها  تطبيقات 
اأ�سا�سها  اأنظمة  اأو  البيانات  --قواعد  اإىل  اأمامية 
القواعد،  مدّقق  املاكنة،  تعلم  ن�ّس،   جيل  املعرفة، 

-ومتييز ال�سوت والتاأليف[

3

3منظمة فهم اللغة الطبيعيةالرابع 
خلفية لغوية ، النحو الإجنليزي الأ�سا�سي ]الكلمات، اخلام�س 

العبارات  الإ�سمية،  العبارات  مثل  العبارات  تركيب 
علم  الظرفية،  العبارات  نعتية،  العبارات  -الفعلية، 

ال�سرف وتركيب الكلمات، تركيب القواعد[

3

حترير ال�ساد�س  قواعد  ال�سجرة،  تركيب   ، القواعد  متثيل 
ال�سياق، قواعد �سبكة الإنتقال، وحتويل

3

3تراكيب القواعد اإىل برولوجال�سابع 
لالأ�سفل، الثامن  الأعلى  ]من  التقنية  اإعراب   ، نحوي  حتليل 

اإنتقال  �سبكة  ي�سرى،  وزاوية  لالأعلى،  الأ�سفل  من 
لغوية،  معربات  مدجمة،  اإنتقال  �سبكة  تكرارية، 
معربات خمططة، ميّزات وتوحيد، الإعراب الكفوء[.

3

الفل�سفية التا�سع  الق�سايا   ، الكلمات  معاين  درا�سة  حتليل 
الكلمات  معاين  درا�سة  الكلمات،  معاين  درا�سة  يف 

وال�سكل املنطقّي لالإجنليزي

3

واحلوار، العا�سر  املحادثة  وكيل  احلديث،   ، براجماتي�س 
توليد اللغة الطبيعية، ترجمة اإلكرتونية

3

الت�سجيل احلادي ع�سر  ت�سفري   ، الكالم  ت�سفري   ، الكالم  معاجلة 
ال�سوتي وخوارزمياتالكالم والتح�سينات ال�سمعية

3

3الإلغاء التكيفي لل�سو�ساء ، متييز ال�سوتالثاين ع�سر 
36جملة ال�ساعات

احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي
%60%30 %10

التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(
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ال�سوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع:
1. Jurafsky& Martin, “Speech and Language” Prentice Hall 2000

الكتب  دار  ال�سطناعية،  الع�سبية  ال�سبكات  تكنولوجيا  ب�سيوين،  احلميد  عبد   .2
العلمية 2008 م.

3. Freeman, J. A. and Skapura, D. A., "Neural Networks: 
Algorithms, Applications and Programming Techniques", 

Reading, MA: Addison-Wesley. 1991
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
العا�سرعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

خوارزميات الت�سفري لأمن 
املعلومات

البكالوريو�س3مت-ح ت 1018

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
�سبكات تقانة معلومات

احلا�سوب
حما�سرات

و�سف املقرر :
واحلديث  التقليدي  الت�سفري  واأنواع  الت�سفري  خوارزميات  على  التعرف   
واملوثوقية با�ستخدام خوارزميات الت�سفري والتحقق من الر�سائل والتواقيع الرقمية.

اأهداف املقرر :
من  والتحقق  املعلومات  وتامني  وحماية  ت�سفري  كيفية  اإىل  املقرر  هذا  يهدف   .1
بكيفية  الطالب  وتعريف  املختلفة   الت�سفري  اأ�ساليب  با�ستخدام  وذلك  الر�سائل 
الربيد اللكرتوين وعناوين  ال�سبكات مثل �سرية  الهامة  يف  التطبيقات  حماية 

برتوكولت الأجهزة .
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3اأ�سا�سيات الت�سفري التقليدية  الأول 
3ت�سفري البيانات القيا�سيالثاين 
3الت�سفري القيا�سي للبيانات املتقدمالثالث 
3تخطيط واإدارة م�سروع م�ستودع البياناتالرابع 

3واملوثوقية با�ستخدام خوارزمية الت�سفري املتماثلةاخلام�س 
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ال�سوؤون العلمية

3الت�سفري با�ستخدام مفتاح عامال�ساد�س 
3التحقق من الر�سائلال�سابع 
3اإدارة مفاتيح الت�سفريالثامن 

3تطبيقات التحقق من الر�سائلالتا�سع 
3�سرية الربيد الإلكرتوين العا�سر 

3برتوكولت عناوين النرتنتاحلادي ع�سر 
3مراجعة عامةالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1.  William Stallings, Cryptogramphy and Network Security 

(principles and Practice thied edition ),2003  , Prentice  hall.
ال�سيد حممودعبداحلميد،تقنيات الأنرتنت 1،جامعة ال�سودان2005م.  .2

ال�سيد حممود الربيعي،تقنيات النرتنت 2،جامعةال�سودان2007م.  .3
عبداحلميد ب�سيوين، الدليل الأ�سا�سي ال�سامل يف برجمة الإنرتنت، الدار العلمية 2003م.  .4

.PHP يزن حممد اأبو �سوان،تطوير مواقع الأنرتنت  .5
م. عزب حممد عزب،الب�سيط يف ت�سميم مواقع الإنرتنت،دارالكتب العاملية 2012م.  .6
مركز التعريب والرتجمة، ت�سميم �سفحات الإنرتنت، دار العربية للعلوم 2004م.  .7

اأمين�سيددروي�س،الإنرتنتبينيديك،�سعاع للن�سر والعلوم2006م.  .8
اأحمد ح�سن خمي�س،تعلم بدون عقيد الإنرتنت.  .9

حمدي اأبو الفتوح عطية،القتبا�س والتوثيق من الإنرتنت، دار الن�سر للجامعات 2009م.  .10

اأ�سد الدين التميمي،معجم م�سطلحات الإنرتنت واحلا�سوب، دار ا�سامة للن�سر 2006م.  .11
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ال�سوؤون العلمية

مفردات ق�سم تقانة املعلومات – الف�سل الدرا�سي العا�سر )اختيارية(:
الكليةاجلامعة

علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم

العا�سرعلوم + تقانة علوم + تقانة 
البيانات االأ�سا�سية للمقرر

امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مت-ح تالتجارة الإلكرتونية

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتل يوجدتقانة معلومات

و�سف املقرر :
املفاهيم الأ�سا�سية عن التجارة اللكرتونية وال�سوق اللكرتوين وموؤ�س�سات   

التجارة اللكرتونية.
اأهداف املقرر :

تزويد الطالب باأ�سا�سيات واقت�ساديات ال�سوق اللكرتوين  ، تو�سيح مفهومات   .1
التجارة اللكرتونية ومعوقاتها .

معاونة الطالب على ا�ستيعاب التغيري يف تنظيم الأعمال ، اخل�سائ�س التي يتمتع   .2
بها املنتجون ، النرتنت والك�سرتانت .

اإملام الطالب باملنتجات الرقمية ، حماية حقوق الطبع والن�سر للمنتجات الرقمية   .3
ومتيز املنتج والت�سعري وا�ستخدام بيانات الزبائن .

بالتجارة  املرتبطة  الأعمال  وتو�سيح  اللكرتونية   املتاجر  بالأ�سواق  التعريف   .4
اللكرتونية .
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ال�سوؤون العلمية

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

3مفاهيم اأ�سا�سية عن التجارة اللكرتونية الأول 
3اأ�سا�سيات واقت�ساديات ال�سوق اللكرتوينالثاين 
التجارة الثالث موؤ�س�سات   - اللكرتوين  ال�سوق  مفهوم 

اللكرتونية : التغري يف تنظيم الأعمال - اخل�سائ�س 
التي يتمتع بها املنتجون - النرتنت ، الك�سرتانت

3

تابع لـ: مفهوم ال�سوق اللكرتوين-موؤ�س�سات التجارة الرابع
الأعمال-اخل�سائ�س  تنظيم  يف  التغري  اللكرتونية: 

التي يتمتع بها املنتجون-النرتنت، الك�سرتانت

3

تابع لـ: مفهوم ال�سوق اللكرتوين-موؤ�س�سات التجارة اخلام�س
الأعمال-اخل�سائ�س  تنظيم  يف  التغري  اللكرتونية: 

التي يتمتع بها املنتجون-النرتنت، الك�سرتانت

3

3املنتجات الرقمية ال�ساد�س
3ت�سعري املنتجات الرقمية ال�سابع
وحماية الثامن البيانات  وا�ستخدام  والت�سعري  املنتج  متيز 

حقوق الطبع للمنتجات الرقمية 
3

3الأ�سواق واملتاجر اللكرتونية التا�سع
اجلودة وال�سمعة والو�سطاء - الإعالن والت�سويق يف العا�سر

التجارة اللكرتونية 
3

امل�سارف اللكرتونية واأنظمة الدفع -  العملة الرقمية احلادي ع�سر
وتاأثرياتها - البنك اللكرتوين

3

3الأمن وال�سالمة والبيئة القانونية الثاين ع�سر
36جملة ال�ساعات

احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي
%60%30 %10

التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

184جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                  دليل كلية علوم احلا�سوب وتقانة املعلومات

ال�سوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع:
الإدارة الإلكرتونية ، الإ�سرتاتيجية والوظائف وامل�سكالت جنم عبود حلم .   .1

مالحظات   ، اللكرتونية  التجارة   - حامد   حممد  هند   - اللكرتونية  التجارة   .2
�سريعة عمار احلداد .

3.  مقدمة يف �سبكات احلا�سوب - اأحمد �سالح الدين ، جالل الدين اإ�سماعيل. 
املحا�سبة اللكرتونية - اأ. د. حممد �سريف توفيق.  .4

التحكيم التجاري اللكرتوين -  �سامي عبد الباقي اأبو �سالح  .  .5
عقد البيع اللكرتوين - طاهر �سوقي موؤمن.  .6
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
العا�سرعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
البكالوريو�س3مت-ح تالويب الدليل

طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة
حما�سراتل يوجدتقانة معلومات

و�سف املقرر :
تعريف الويب الدليل وقطاع الإعمال والتعامل مع )meta data  و xml و    

.)xpath و xsl

اأهداف املقرر :
وكيفية جعل  الدليل  الويب  مفهوم  معرفة  من  الطالب  املقرر متكني  من  الهدف   .1

الويب اأكرث للفهم من قبل احلا�سوب.
مفردت املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
3مقدمة يف الويب الدليل الأول 
3ا�ستخدامات الويب الدليلالثاين 
3الويب الدليل وقطاع الأعمالالثالث 
3مقدمة عن metadataالرابع 

3م�ساكل metadataاخلام�س 
3مقدمة عن لغة XMLال�ساد�س 

3قواعد اإن�ساء ملفات XMLال�سابع 
XSL3الثامن 
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ال�سوؤون العلمية

3مفهوم XPATHالتا�سع 
3اأمناط XPATHالعا�سر 

3دوال XPATHاحلادي ع�سر 
 RDF)The Resource Descriptionالثاين ع�سر 

Framework 1،2(
3

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
1. The Semantic Web for Dummies
2. XML: Visual Quick Start Guide,2nd edition
دارالكتب  ال�سطناعية،  الع�سبية  ال�سبكات  تكنولوجيا  ب�سيوين،  احلميد  عبد   .3

العلمية 2008م.
ال�سيدحممودعبداحلميد، تقنيات الأنرتنت 1، جامعة ال�سودان2005م.  .4

ال�سيدحممودالربيعي،تقنيات النرتنت 2، جامعةال�سودان2007م.  .5
عبداحلميد ب�سيوين، الدليل الأ�سا�سي ال�سامل يف برجمة الإنرتنت، الدار العلمية 2003م.  .6

.PHP يزن حممداأبو�سوان، تطويرمواقعالأنرتنت  .7
م. عزب حممد عزب، الب�سيط يف ت�سميم مواقع الإنرتنت، دار الكتب العاملية 2012م.  .8
مركزالتعريب والرتجمة،ت�سميم �سفحات الإنرتنت، دارالعربية للعلوم2004م.  .9

اأمين �سيد دروي�س،الإنرتنت بني يديك، �سعاع للن�سر والعلوم 2006م.  .10
اأحمد ح�سن خمي�س، تعلم بدون تعقيد الإنرتنت.  .11

حمدي اأبوالفتوح عطية، القتبا�س والتوثيق من الإنرتنت، دار الن�سر للجامعات   .12
2009م.

اأ�سد الدين التميمي، معجم م�سطلحات الإنرتنت واحلا�سوب، دار ا�سامة للن�سر   .13
2006م.
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ال�سوؤون العلمية

الكليةاجلامعة
علوم  احلا�سوب وتقانة املعلوماتجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سيالتخ�س�سالق�سم
العا�سرعلوم + تقانة علوم + تقانة 

البيانات االأ�سا�سية للمقرر
امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

البكالوريو�س3مت-ح تالتقنيات احلديثة لالت�سال
طرق التدري�سمتطلب �سابقالتخ�س�س املعني بالدرا�سة

حما�سراتل يوجدتقانة معلومات
و�سف املقرر :

التعرف على تقنيات املعلومات احلديثة الأجهزة والربامج  وتقنيات ال�سبكات   
وعمل تطبيقات عملية علي تقنيات الإنرتنت.

اأهداف املقرر :
تعريف الطالب بتقنيات املعلومات املختلفة واأهميتها يف املجتمعات احلديثة.  .1
تعريف الطالب باأهم التقنيات املادية )الأجهزة( امل�ستخدمة يف الت�سالت.   .2

تعريف الطالب باأهم الربامج وتطبيقاتها امل�ستخدمة يف معاجلة وتنظيم املعلومات.   .3
تعريف الطالب بتقنيات الإنرتنت املختلفة وتطبيقاتها.  .4

اإك�ساب الطالب املهارات التطبيقية الأ�سا�سية يف ا�ستخدام تقنيات املعلومات.  .5
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
يف الأول  واأهميتها  املختلفة  املعلومات  بتقنيات  التعريف 

املجتمعات احلديثة 
3

3تقنيات الت�سالت: الأجهزة، الربامجالثاين 
3تقنيات الرقمنةالثالث 
3تقنيات ال�سبكاتالرابع 

3�سبكة الإنرتنت وخدماتها املختلفةاخلام�س 
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3بع�س تطبيقات الإنرتنت احلديثةال�ساد�س 
3و�سائل الت�سال وتقنياتهال�سابع 
3و�سائل الت�سالت احلديثة واأهميتهاالثامن 

3تاأثري تقنيات الت�سالت احلديثة على املجتمع والتعليمالتا�سع 
3تطبيقات عملية على تقنيات الت�سالت احلديثةالعا�سر 

3بحوثاحلادي ع�سر 
3�سمناراتالثاين ع�سر 

36جملة ال�ساعات
احل�سور وامل�ساركةالتقومي الف�سلياالمتحان النهائي

%60%30 %10
التقومي الف�سلي= امتحان ن�سف الفرتة +)ال�سمنارات + الأوراق البحثية(

امل�سادر واملراجع:
اأحمد �سالح الدين عبد الله، مقدمة يف �سبكات احلا�سوب، جامعة ال�سودان 2007م.  .1

بروفي�سور علي حممد �سمو- اأ�سا�سيات ومهارات الت�سال– جامعة ال�سودان   .2
املفتوحة .

مازن عبد العزيز دياب وع�سام يحي، مقدمة اإىل ال�سبكات.  .3
خ�سر م�سباح اإ�سماعيل،ات�سالت و�سبكات احلا�سوب،مكتبة املتنبئ2011م.  .4
عبداحلميد ب�سيوين، �سبكات وات�سالت احلا�سب، دار الن�سر للجامعات 2002م.  .5

عبد احلميد ب�سيوين، ا�ستخدام واإدارة ال�سبكات 2 .  .6
جعفر �سادق احل�سني، تكنولوجيا �سبكات احلا�سوب،دار وائل للن�سر2006م.  .7

وليد �سالمة عبد الفتاح التميمي،ال�سبكات املحلية والإنرتنت.  .8
الكتب  دار  ال�سطناعية،  الع�سبية  ال�سبكات  تكنولوجيا  ب�سيوين،  احلميد  عبد   .9

العلمية 2008م.
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ــــــــــــــــــــــــــَة َخامتمِ

اَلم على خري خلقه  َوال�سَّ اَلة  َوال�سَّ ات،  احِلَ ال�سَّ تتّم  بنعمته  الَِّذي  لله  مد  َ احلحْ  
حبه َو�سلم ، َوبعد .. ِه وَعلى اآله َو�سَ د �سلى الله َعَليحْ مَّ َنبيَنا حُمَ

ويف خامتة هذا الدليل، والذي نتمنى اأن يحظي بقبول القارئ وا�ستح�سانه    
اأق�سام  عوام القادمة ، لي�سمل افتتاح  ون�ساأل الله تعاىل اأن يت�سع هذا العمل يف الأ

جديدة تكون نواة للكلية  ت�سعى يف خدمة املجتمع والعامل  اأجمع.

والله املوفق ،،،

د. اأبو العز االأمني اأحمد علي
عميد الكلية
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