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Number of the 

course plan 

2021/2022  

 

Computer Science / 

Computer Science 

 

 

Academic Department 
Science and 

Information 

Technology 
Faculty 

28/07/2021 Date of plan approval 82 

Number of Major 

requirement 

courses 

This form is just for the major requirement courses  

عدد  اسم المادة المتطلب السابق

 الساعات

 رقم المادة

 0112131 3 تصميم المنطق الرقمي الرياضيات المتقطعة

، عززةموقعززة والموق، الرقززات الائاةيززة ايززر ال، الألرمززة الرقميززةعلززا الموضززوعات التاليززةة األرمززة الرقززات والت ززوي ت يركززه اززلا المسززا  

المتسلسزلة ، السزج ت  ، الزدواةر MSI بات المئطقية ، طريقة الخريطة ، الزدواةر التواققيزة ، دواةزربواوال، الجبر المئطقي الرموز الائاةية

 .لعداداتوا

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Discrete 

Mathematics 
Digital Logic Design 3 0112131 

This course emphasis on the following topics: the number systems and conversions., Digital systems, 

Unsigned and signed binary numbers, Binary codes, Boolean Algebra and logic gates, The map method, 

Combinational circuits, MSI circuits, Sequential circuits, Registers and counters. 

عدد  اسم المادة المتطلب السابق

 الساعات

 رقم المادة

3011223 3 تنظيم ومعمارية الحاسوب تصميم المئطق الرقمي  

يةة مقدمة وضوعات التالورة الملمواد الخرى. تقدت اله الديوتر واألرمة التشغيل والشبكات والعديد من ايهتم تئريم الكمبيوتر وتصميمه بهئدسة الكمب

عالجة لوحة ومقدمة قي م ،جميع والتعليمات التي تؤثر علا اللاكرة ، ولغة الت8086، وتئريم اجههة الكمبيوتر علا اساس عاةلة ب اسوقي ائدسة ال

ي ، لروتين الفرعلية اآ مات ال سابية والعمليات ، والقفهات وال لقات ، والبرمجة الهيكلية ، والمكدس و دوراا قيالمفاتيح والشاشة ، والع 

 ير.ت المئطقية ، والت ول ، والتدووالعاة 

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Digital Logic 

Design 
Computer Organization and Design 3 3011223  

Computer organization and design is concerned with computer architecture, operating systems, networks, and 

many other materials. This course introduces the following topics: Introduction to PC architecture, Organization 

of computers based on 8086 family, Assembly language and instructions which affect memory, Introduction to 

keyboard and screen processing, Arithmetic flags and operations, Jumps and loops, Structured programming, The 

stack and its role in subroutine mechanism, Logical, shift, and rotate families. 

عدد  اسم المادة المتطلب السابق

 الساعات

 رقم المادة

 0112212 3 تراكيب البيانات البرمجة الكيئوألية

. تكديس ADTsة مصئفة ( والتغليف. قاةمة اير مصئفة وقاةمADTsواع البياألات واياكلها. األواع البياألات المجردة )البياألات. األمبادئ تصميم 

ية. اشجار جة مع العودطة. البرمة والقواةم المصئفة والكوات وقواةم االألترار كبئا مرتبفيل القواةم اير المصئف. الهياكل المرتبطة. تئADTsوقاةمة 

 .ب ث الائاةيةال
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Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Object Oriented 

Programming 
Data Structures 3 0112212 

Principles of data design. Data types and structures. Abstract data types (ADTs) and encapsulation. 

Unsorted List and Sorted List ADTs. Stack and Queue ADTs. Linked structures. Implementing 

Unsorted Lists, Sorted Lists, Stacks and Queues as linked structures. Programming with recursion. 

Binary Search Trees. 

عدد  اسم المادة المتطلب السابق

 الساعات

 رقم المادة

 0114341 3 قواعد البيانات البرمجة الكيئوألية

واعد البياألات الع ةقية. ق( المستخدمة مع Oracle)المطبقة قي  SQLيقدت الا المسا  مفاايم شاملة لتصميم قواعد البياألات الع ةقية و 

؛ والئملجة الم ّسئة ER؛ ؛ ت ليل وتصميم قاعدة البياألاتSQL؛ الجبر الع ةقي ات الع ةقيةلا ألموذج البياأليشدد العرض التقديمي ع

 .البياألات تطبيع

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Object Oriented 

Programming 
Database 3 0114341 

This course provides comprehensive concepts of the relational database design and SQL (implemented 

in Oracle) used with relational databases. The presentation stresses at relational data model; relational 

algebra; SQL; database analysis and design; ER and enhanced modeling; data normalization 

 

عدد  اسم المادة المتطلب السابق

 الساعات

 رقم المادة

رمجة المرئيةتطبيقات الب البرمجة الكيئوألية  

 

3 0112333 

عليم تيركه علا  ، قإأله خدت الرسومية. باإلضاقة إلا ذلكلمهارات الساسية لتصميم واجهة المستيركه الا المسا  علا تهويد الط ب با

 JFramesتعريف ب يبدا الا المسا كتابة الكواد ال زمة لتصميم واجهة المستخدت الرسومية.  الط ب مهارات البرمجة من خ ل

 و JCheckBoxو  JoptionPaneو  JButtonsو  JTextFieldو  JLabelصر الت كم الموضوعة علا اإلطار مال وجميع عئا

JRadioButton  وJComboBox  وJList  اللون قئةوالمفاتيح وتسجيل الحداث والبكسل والحداثة احداث الماوس واحداث لوحة ،

 .، معالجة االستائاءات ، جاقاث ثية البعاد، اشكال جاقا ثئاةية البعاد وJTextArea، قئة الخط

 

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Object Oriented 

Programming  
Visual Programming 

 

3 0112333 

This course focuses on providing the students the main skills for designing the GUI interface. In 

addition it focuses on teaching the students the programming skills by writing the necessary codes for 

designing the GUI interface. This course starts by defining the JFrames, and all controls which are 

placed on the frame such as JLabel, JTextField, JButtons, JoptionPane, JCheckBox, JRadioButton, 

JComboBox, JList, Events: Mouse events and Keyboard events, event Registration, Pixels, Color Class, 

Font Class, JTextArea, Java 2D and 3D Shapes, Exception Handling, Java. 
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متطلب السابقلا عدد  اسم المادة 

 الساعات

 رقم المادة

 نظم التشغيل تئريم ومعمارية ال اسوب

 

3 
0112333 

، ألوع لمعالجلوجدولتها  عمليات، إدارة الت التشغيل، الخدمات التي يقدمها ألرامقدمة قي ألرات التشغيل وبئية اآللة. ألرات التشغيل وتعليماته

يل ألرات التشغيل ، ، الساليب ال دياة لتصميم وتئف AWT، طر  حساب متوسط وقت االألترار ير الجدولة، معايالجدولة وخوارزمياتها

 ات ، وساةطالملف الوصول إلا يوط ، ألماذج الخيوط وتئفيلاا ، الجمود ، ألوع الخوارزميات لمئع الجمود ، الت عب بالملفات ،الخ

 يل.ل الترحكرة الوصول العشواةي ، اللاكرة الراارية ، الترحيل ، تبديالتخهين المئاسبة للملفات ، إدارة اللاكرة ، ذا

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Computer Design 

and Organization 
Operating Systems 

 

3 
0112333 

Introduction to Operating System and Machine Architecture. Operating system and its instruction, the 

services provided by the OS, process management and its scheduling to the processor, type of 

scheduling and its algorithms, scheduling criteria's, Ways of calculating the average waiting time AWT, 

the modern methods of design and implementation of OS, threads , thread models and its 

implementation,  deadlock, type of algorithms for prevents the deadlock, manipulation with files, access 

to the files, the proper storage media for files, memory management, RAM, and VIRUAL memory, 

paging, paging swapping. 

متطلب السابقلا عدد  اسم المادة 

 الساعات

 رقم المادة

 0112313 3 الخوارزميات تراكيب البياألات

ت حل االصطداوتجهةة لر  ا. مصطل ات وخوارزميات الشجرة. الشجار الائاةية. طحل عمليات الجمع والتكرار. ت ليل الكفاءة والتعقيد

وارزميات ميات. خألي والتمايل والخوارزقي التجهةة. اكوات وكومة قرز. إدراج قرز ودمج قرز وترتيب سريع. مصطل ات الرسم البيا

Prim  وKruskal  وDijkstra  وFloyd يكيةئامالبرمجة الجشعة ، قر  تسد ، والدي. الب ث الول والعمق اوالً. تقئيات. 

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Data Structures Algorithms 3 0112313 

Solving summations and recurrences. Efficiency and complexity analysis. Tree terminology and 

algorithms. Binary trees. Hashing methods and solving collision in hashing. Heaps and heap sort. 

Insertion sort, merge sort and quicksort. Graph terminology, representation and algorithms. Algorithms 

of Prim, Kruskal, Dijkstra and Floyd. Breadth-first and depth-first search. The greedy, divide-and-

conquer, and dynamic programming techniques 

متطلب السابقلا عدد  اسم المادة 

 الساعات

 رقم المادة

 0114324 3 تطوير تطبيقات االنترنت تصميم المواقع

ً األعكاس الا المسا  او تزدريب التم يز، ازلا المسزا . قزي C# التي تدعمها لغة برمجة ASP.Netلتقئيات تطوير صف ات الويب باستخدات  ا

هزد  ازله تشاء صف ات ويب كاملة ومتكاملزة ومتهامئزة مزع بع زها الزبع . إأل للوصول إلاعلا كيفية إألشاء صف ات الويب من البداية 

ضززاقة إلززا الززدورة إلززا تعلززيم المسززتخدت معرززم تقئيززات برمجززة صززف ات الويززب وكيفيززة ربطهززا ببع ززها الززبع  ومززع قواعززد البياألززات. باإل

 اا من القرصئة.شاؤالتي تم إألاساسيات المان ، حيث سيتم تعليم المستخدت كيفية تأمين صف ات الويب 

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number 

Web Design Web Applications Programming 3 0114324 

This module is a reflection of web pages development techniques using ASP.Net which supported by 

C# programming language. In this module, a training on how to create web pages from scratch to reach 
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a creation of full, integrated and synchronized with each other web pages. This course is leaded to teach 

the user most of the web pages programming techniques and how to link them with each other’s and 

with the databases. As well as the fundamentals of security, where the user will be taught how to secure 

the created web pages from hacking. 

 

متطلب السابقلا عدد  اسم المادة 

 الساعات

 رقم المادة

 0112434 3 النظم الضمنية الخوارزميات

له الدورة اخرى. تقدت واد الوالتصميم والتئريم واألرمة التشغيل واجههة الت كم الدقيقة والعديد من الم  اسوببهئدسة ال يهتم الا المسا 

، واألواع التطبيقاتررة عامة أل -( ES، والألرمة الم مئة )، والهئدسة المعماريةئريمالت، والتصميم -مبيوتر الموضوعات التاليةة الك

لغة  -ES، البرمجة ES-I / O، (PICو  8051روكئترولر )ميك -ES، و والجههة الطرقية -ES، وادوات -ESالهئدسة المعمارية 

 المقاطعات. -ES، لعدادت / اقالمؤ -ES، وألةع العئاوضا -ES، تسجي ت البئك / المكدس -ES، التجميع

 

 

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Algorithms Embedded Systems 3 0112434 

Embedded systems is concerned with computer architecture, design, organization, operating systems, 

microcontrollers, and many other materials. This course introduces the following topics: PC- Design, 

Organization, and Architecture, Embedded Systems (ES)- Overview and Applications, ES- Architecture 

Types, ES- Tools and Peripherals, ES- Microcontrollers (8051 and PIC), ES-I/O Programming, ES- 

Assembly Language, ES- Registers Bank / Stack, ES- Addressing Modes, ES- Timer / Counter, ES- 

Interrupts. 

 

متطلب السابقلا عدد  اسم المادة 

 الساعات

 رقم المادة

اتنظرية الحساب الرياضيات المتقطعة  3 0112241 

عادية. الالتعبيرات  (. مخططات االألتقال.NFAو  DFAلوتوماتا. الجمل واللغات. اوتوماتيكية م دودة )المفاايم الساسية لئررية ا

يات ت ليل سيا . اساسية من الوالقواعد العادية. لغات وقواعد أل وية خالية المئترمة. اللغات المئتهية والوتومات الت ويل بين التعبيرات

قمي اعد الر، اللغات المقبولة بواسطة اجههة المسات. اجههة المساعد الرقمي الشخصيوت ليل الشجار. اموض القواعد واللغ

 التسلسل الهرمي لتشومسكي. آالت توريئج.ههة المساعد الرقمي الشخصي القطعية واير الم ددة. اج، الشخصي

 

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Discrete 

Mathematics 

Computation Theory 3 0112241 

Basic concepts of automata theory. Strings and languages. Finite automata (DFA and NFA). Transition 

diagrams. Regular expressions. Converting between finite automata and regular expressions. Regular 

languages and grammars. Context-free languages and grammars. Fundamentals of parsing and parse 

trees. Ambiguity of grammars and languages. PDAs, languages accepted by PDAs, deterministic and 

nondeterministic PDAs. The Chomsky hierarchy. Turing machines. 
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متطلب السابقلا عدد  اسم المادة 

 الساعات

 رقم المادة

(1جبر خطي )  0112250 3 بحوث العمليات   

رمجة ي تشملة البعات التتقوت الوحدة بت ويل الموضو تساعد اب اث العمليات قي حل المشك ت قي البيئات المختلفة التي ت تاج إلا قرارات.

ي ت التي تواجه مدير. سيتم استخدات التقئيات الت ليلية وحهت الكمبيوتر ل ل المشك CPM / MSPT، وتقئيات ، والتعيين، والئقلالخطية

ااة ؛ صيت قعالةذ قرارالتقئيات الكمية التخاعمال قي بيئات اتخاذ القرار. تهد  اله الوحدة إلا تعريف الط ب باستخدات الساليب واال

 ت العمال.الئماذج والتطبيقات المستخدمة قي حل مشك ت قرارا

 

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Linear   ِ lgebra 1   Operations Research 3 0112250 

Operations research helps in solving problems in different environments that needs decisions. The module 

converts topics that include: linear programming, Transportation, Assignment, and CPM/ MSPT techniques. 

Analytic techniques and computer packages will be used to solve problems facing business managers in 

decision environments. This module aims to introduce students to use quantitively methods and techniques 

for effective decisions–making; model formulation and applications that are used in solving business 

decision problems.   

متطلب السابقلا عدد  اسم المادة 

 الساعات

 رقم المادة

 0112252 3 تراسل البيانات وأمنها شبكات ال اسوب

ل لساسية مااموضوعات يوقر تغطية متعمقة لبع  الو.  اسوبل شبكات الالمستوى الااألي من المئااج المتعلقة بمجا يتئاول الا المسا 

 ت.خوارزميات التوجيه والعئوألة وامن الشبكا

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Computer networks Data Communication and Security 3 0112252 

This module is the second level module of curricula related to the computer networks field. It provides 

in depth coverage of some basic topics such as routing algorithms, addressing, and networks security. 

متطلب السابقلا عدد  اسم المادة 

 الساعات

 رقم المادة

(1قواعد البياألات )  0112351 3 برمجة نظم قواعد البيانات 

يركه الا للمطور.  10g و oracle 10gتطوير تطبيقات باستخدات ادوات قواعد البياألات دلي ً شام ً لتطوير تطبيقات  يقدت الا المسا 

للمطور  10gومئشئ الئماذج ؛ استخدات مئشئ ألماذج  SQL * Plusباستخدات كل من  PL / SQLإألشاء برامج و SQLعلا  المسا 

 ومئشئ التقارير إلألشاء تطبيق قاعدة بياألات متكامل ؛ الئماذج المخصصة.

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Database (1) Database System Programming 3 0112351 

This course provides a comprehensive guide for developing database applications using the oracle 10g 

and the developer 10g application development utilities. The course emphasizes on SQL; creating 

PL/SQL programs using both SQL*Plus and forms builder; using developer 10g forms builder and 

reports builder to create an integrated database application; custom forms. 
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متطلب السابقلا عدد  اسم المادة 

 الساعات

 رقم المادة

عمارية الحاسوبم ألرم التشغيل  3 0112341 

موضوعات لدورة الاالشبكات والعديد من المواد الخرى. تقدت اله و ،لتشغيلوالتئريم واألرمة ا  اسوببتصميم ال المسا  هتم الاي

، ، دورة التعليمات كم، وحدة الت، ائدسة الكمبيوتر البسيطة، ألرات ال اق تALU، داةرة التاليةة ت ويل التسجيل والعمليات الدقيقة

  .طر  الئقلو، RISCو  CISC  اسوب، اجههة ال، المعالجة المتوازيةمعماريات العئاوين

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Operating System Computer Architecture 3 0112341 

Computer architecture is concerned with computer design, organization, operating systems, 

 networks, and many other materials. This course introduces the following topics: Register transfer and 

microoperations, ALU circuit, Bus system, Simple computer architecture, Control unit, Instruction 

cycle, Addressing architectures, Parallel processing, CISC and RISC computers, and Modes of transfer.

  

عدد  اسم المادة المتطلب السابق

 الساعات

 رقم المادة

المحمولة األجهزةبرمجة  البرمجة المرةية  3 0112424 

. تبدا الدورة بتعريف ألرات األدرويد وادوات تطوير Androidالمبادئ الساسية لتطوير التطبيقات قي بيئة  يالمسا  التمهيد يتئاول الا

 Tip)مال تطبيق  Eclipseئ تصميم الواجهة الساسية متبوعة بالتطوير العملي للتطبيق قي برمجياته المطلوبة. يتم تقديم مباد

Calculatorق ، تطبيFlag Quiz Game  تطبيق ،Cannon Game  تطبيق ،Doodlzتغطي الدورة تطبيقات (. ع وة علا ذلك ،

 الساسية. قواعد البياألات والتطبيقات الرسومية ث ثية البعاد مدعومة ببع  المالة

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Visual 

Programming 

Mobile Device Programming 3 0112424 

This introductory course covers the basic principles of application development in Android 

environment. The course starts by introducing the Android system and its required software 

development tools. Basic interface design principles are presented followed by practical application 

development in Eclipse (i.e Tip Calculator App, Flag Quiz Game App, Cannon Game App, Doodlz 

App). Furthermore, the course covers database applications and 3D Graphical application supported by 

some basic examples. 

عدد  اسم المادة المتطلب السابق

 الساعات

 رقم المادة

011 3 تحليل وتصميم النظم  الخوارزميات 3434  

؛ بات الئراتيد متطل؛ طر  ت دوالتخطيط؛ ألرات إدارة المشروع والبدء ؛ دورة حياة التئميةرمةاساسيات تطوير الأل يقدت الا المسا 

هولة سير. تقييم التقار؛ الئماذج و؛ قواعد البياألاتة س مة البياألات وضوابط المنيةعملية الئملجة. ألماذج قواعد البياألات الع ةق

 الألرمة.صياألة و؛ التئفيل واالختبار والتركيب والتدريب؛ وثاةق ؛ واجهة المستخدت وتصميم ال وارتاالستخدا

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Algorithm  System Analysis and Design 3 011 3434  

This module presents fundamentals of systems development; Development life cycle; project 

management, Initiating and planning system; Methods for determining system requirements; Process 

modeling. Relational database models; databases: data integrity and security controls; forms and 

reports; Assessing usability; User interface and dialogue design; Implementation, Testing and 

installation documentation and training; Maintaining systems. 
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عدد  اسم المادة المتطلب السابق

 الساعات

 رقم المادة

مقدمة قي تكئولوجيا 

 شبكات الحاسوب المعلومات
3 0122141 

البريد و FTPو  HTPP؛ طبقة التطبيقة ات ائدسة الشبكةة. تشمل الموضوعقدمة قي تصميم وت ليل شبكات االتصال ال اسوبيم

اط البياألاتة تقئيات ؛ طبقة ارتب IPالت كم قي االزدحات ؛ طبقة الشبكةة بروتوكول ، و UDP  ،TCP؛ طبقة الئقلة DNSاإللكتروألي و 

 ووصلة الوصول المتعدد ؛ وكللك مبادئ الطبقة المادية. الكشف عن الخطاء ،

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Introduction to 

Information 

Technology 
Computer Networks 

3 0122141 

An introduction to the design and analysis of computer communication networks. Topics include 

network architecture; application layerة HTPP, FTP, electronic mail, and DNS; transport layer: UDP, 

TCP, and congestion control; network layer: IP protocol; data link layer: errors detection techniques, 

and multi access link; as well as principles of physical layer. 

السابق المتطلب عدد  اسم المادة 

 الساعات

 رقم المادة

مقدمة قي تكئولوجيا 

 المعلومات
في الذكاء االصطناعي مبادئ   3 0142141 

ج والجههة لجعل (. يخصص اللكاء االصطئاعي إلألشاء البرامAIالمفاايم الساسية وتقئيات اللكاء االصطئاعي ) يقدت الا المسا 

آلن ماير واو اويخ ألشط االصطئاعي بتار راا "ذكية" كما لو ان الئاس قعلواا. يتمتع اللكاءكن اعتبااجههة الكمبيوتر تقوت بأشياء يم

د من حققت العديلصئاعي وامعقولة لعلوت الكمبيوتر. لقد وصلت العديد من االكتشاقات الب اية اآلن إلا ألقطة التطبيق مجال ألاضج بدرجة 

رات عامة تساب مهارة باكألتاةج اب اث اللكاء االصطئاعي. ستسمح لك اله الدواستغ ل الشركات ووقّرت م يين الدوالرات من خ ل 

ا تئاوله قها علا مجموعة واسعة من مشك ت العالم ال قيقي. تشمل الموضوعات التي يتمقي حل المشك ت والتي يمكن تطبي

 اليقين. ظل عدت لذكياء ، واالستدالل قيلوك ء ااستراتيجيات الب ث ل ل المشك ت ، وتمايل المعرقة ، والتخطيط اآللي ، وا

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course 

Credit 

hours 
Course number 

Introduction to 

Information 

Technology 

Artificial Intelligence Principles  3 0142141 

This course introduces you to the basic concepts and techniques of Artificial Intelligence (AI). AI is 

devoted to creating software and hardware to get computers to do things that would be considered 

‘intelligent’ as if people did them. Artificial intelligence has had an active and exciting history and is 

now a reasonably mature area of computer science. Many of the research discoveries have now reached 

the point of industrial application and many companies have made and saved millions of dollars by 

exploiting the results of AI research. This course will allow you to gain generic problem-solving skills 

that have applicability to a wide range of real-world problems. Topics covered include search strategies 

for solving problems, knowledge representation, automated planning, and intelligent agents, and 

reasoning under uncertainty. 
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عدد  اسم المادة المتطلب السابق

 الساعات

 رقم المادة

(1)جبر خطي  اإلحصاء واالحتماالت  3 0101221 

، المئتج جموعات، تماثل الم، التشابه الشكلي للمجموعات، مجموعات التقليب، المجموعات الدوريةوالمجموعات الفرعية المجموعات

 ألررية التشابه الولا.و، ، المجموعات الفرعية العادية ومجموعات العوامل، ألررية الجراألجللمجموعات المباشر

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Principles of 

Mathematics and 

Statistics 

Linear Algebra 1 3 0101221 

Groups and Subgroups, Cyclic Groups, Permutation Groups, Homomorphism’s of Groups, 

Isomorphism's Of Groups, Direct Product Of Groups, Cosets and LaGrange's Theorem, Normal 

Subgroups and Factor Groups, The First Isomorphism Theorem. 

عدد  اسم المادة المتطلب السابق

 الساعات

 رقم المادة

(1)تحليل عددي  اإلحصاء واالحتماالت  3 0101272 

ا ن ذلك طرقً اء. يت ملطالب كيفية القيات ببع  ت ليل الخطاالعددية وكللك لتعليم  صمم الا المسا  لتعريف الطالب بعدد من الطر 

 .، وإلق ات ألقاط البياألات مع كايرات ال دود ول ل الئرات الخطيلتقريب جلور الوظاةف

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Principles of 

Mathematics and 

Statistics 

Numerical Analysis 1 3 0101272 

This course is designed to introduce the student to a number of numerical methods as well as to teach 

the student how to do some error analysis. These include methods to approximate roots of functions, to 

interpolate data points with polynomials and to solve linear system 

عدد  اسم المادة المتطلب السابق

 الساعات

 رقم المادة

حاسوبرسومات ال البرمجة الكيئوألية  3 0112223 

ال كاتها الشي موضوعلمبادئ الساسية لتصميم واستخدات وقهم األرمة وتطبيقات رسومات الكمبيوتر. تغطإلا تقديم ا يهد  الا المسا 

ة عالية استخدات لغأمالة بثئاةية وث ثية البعاد ، وتماي تها ، وخوارزميات الرسم ، والت والت. يتم شرح تئفيل خوارزميات الرسوت ب

 .OpenGL( ومكتبة Java++ او  Cالمستوى )مال 

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Object Oriented 

Programming 
Computer Graphics 3 0112223 

This course aims to present basic principles for the design, use, and understanding of computer graphics 

systems and applications. Its topics cover 2D and 3D shapes, their representations, drawing algorithms, 

and transformations. Implementation of graphics algorithms is explained with examples using a high-

level language (such as C++ or Java) and OpenGL library. 

عدد  اسم المادة المتطلب السابق

 الساعات

 رقم المادة

 0112254 3 قواعد البيانات المتقدمة قواعد البياألات

 البياألات؛عدة ية ألرات قارداد بئ؛ الت كم التهامئي؛ ألرات االستهايقدت الا المسا  مفاايم متقدمة تتعلق بقاعدة البياألات. المعام ت وخصاةص

 ألات.واستخراج البيا OLAPعد البياألات الموزعة؛ ت ليل البياألات وتخهين البياألات و قواعد البياألات الموازية قوا
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Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Database Advanced Database 3 0112254 

This course provides advanced concepts related to database; transactions and their ACID properties; 

concurrency control; recovery system; database-system architecture; parallel databases; distributed 

databases; data analysis, data warehousing, OLAP, and data mining. 

عدد  اسم المادة المتطلب السابق

 الساعات

 رقم المادة

 0112451 3 معالجة الصور البرمجة المرةية

 ية او مجااًل قئة قرع ية. باعتبارااالرقممعالجة الصور علا الصور  معالجة الصور الرقمية اي استخدات خوارزميات الكمبيوتر إلجراء

ارة عن المسا  عب ية. الا، تتمتع معالجة الصور الرقمية بالعديد من المهايا مقارألة بمعالجة الصور التئاظرلمعالجة اإلشارات الرقمية

ات التي مل الموضوعية. تش قيقاة الطبيقاتها ل ل مشاكل ال يمقدمة للمفاايم والتقئيات الساسية قي معالجة الصور الرقمية الساسية وت

، وجيةلمورقول، ومعالجة الصور ا، واالستعادة وال غط، وت سين الصورةر، وت وي ت الصويتم تئاولها اساسيات الصور الرقمية

 ، وت ليل الصور. يتم ايً ا ت مين امالة التطبيق.ومعالجة الصور اير الخطية

لف ابية. ستتأات ال سيات والتقئيات المستخدمة قي معالجة الصور الرقمية باستخدات الدووارزماستكشا  الخ مسا لأل اول قي اله ا  

، سيكون ا لا المسالدورة من قهم شامل لإلشارات ومعالجة اإلشارات والصور الرقمية ومعالجة الصور الرقمية. عئد االألتهاء من ا

 ل من ألرريةقية قي كت ال قيقية. سيكون لدى الطالب ايً ا خبرة كاالمشك ور الساسية ل ل الط ب علا دراية بتقئيات معالجة الص

 ل الصور.ر وت لي، استعادة الصورة وضغط الصو، علا سبيل الماالمعالجة اإلشارات ثئاةية البعاد ومجموعة واسعة من التطبيقات

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course number  

Visual 

programming 

Image Processing 3 0112451 

Digital image processing is the use of computer algorithms to perform image processing on digital 

images. As a subcategory or field of digital signal processing, digital image processing has many 

advantages over analog image processing. This course is an introduction to the fundamental concepts 

and techniques in basic digital image processing and their applications to solve real life problems. The 

topics covered include Digital Image Fundamentals, Image Transforms, Image Enhancement, 

Restoration and Compression, Morphological Image Processing, Nonlinear Image Processing, and 

Image Analysis. Application examples are also included.  

 In this course we try to explore the algorithms and techniques involved in Digital Image Processing 

using computational tools. The course will comprise of comprehensive understanding of signals, signal 

processing, digital imagery and digital image processing.  Upon completion of this course, students will 

be familiar with basic image processing techniques for solving real problems. Student will also have 

sufficient expertise in both the theory of two-dimensional signal processing and its wide range of 

applications, for example, image restoration, image compression, and image analysis.  

عدد  اسم المادة المتطلب السابق

 الساعات

 رقم المادة

الحاسوب في هندسة مبادئ 0120117  3 0114251 

ت. تسلط لبرمجيااادئ والساليب الساسية لهئدسة ، وتعريف الطالب بالمبيقدت الا المسا  لم ة عامة عن تخصص ائدسة البرمجيات

  ة إلا ألهج ائدسي لمئتجات البرمجيات من خ ل تقديم عمليات تطوير البرمجيات.الدورة ال وء علا ال اج

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course Credit 

hours 

Course 

number 

0120117 Software Engineering Principles 3 0114251 

. 
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This course provides an overview of the software engineering discipline, introducing the student to 

fundamental principles and methods of software engineering. The course highlights the need for an 

engineering approach to software products by presenting the software development processes. 

ةاداسم الم المتطلب السابق عدد  

 الساعات

 رقم المادة

مقدمة قي تكئولوجيا 

 المعلومات
في الذكاء االصطناعي مبادئ  3 0142141 

مشك ت واألتشار القيد (. ويغطي مخططات التمايل البسيطة وألماذج حل الAIيقدت الا المسا  المبادئ الساسية قي اللكاء االصطئاعي )

 وبوتات.لرؤية والربيرة وابيق مال تمايل المعرقة ومعالجة اللغة الطبيعية والألرمة الختطواستراتيجيات الب ث. يتم استكشا  مجاالت ال

Prerequisite-co-

requisite 
Title of the course 

Credit 

hours 

Course 

number 

Introduction to 

Information 

Technology 

Principles of Artificial Intelligence 3 0142141 

This course introduces the basic principles in artificial intelligence (AI). It covers simple representation 

schemes, problem solving paradigms, constraint propagation, and search strategies. Areas of application 

such as knowledge representation, natural language processing, expert systems, vision and robotics are 

explored. 
 

عدد  اسم المادة المتطلب السابق

 الساعات

 رقم المادة

 0113353 3 أمن المعلومات الخوارزميات

 المواضيع التاليةة يقدت الا المسا 

التبديل ، وستبدال ، كيةة االوقهم تقئيات التشفير الك سي عف قي ألرات ال وسبة ،مقدمة لمن المعلومات وااميتها ، والتهديدات وألقاط ال 

قهم تقئيات  .DESال واصفار المئتج. ق ص خوارزميات التشفير التقليدية ومبادئ التصميم بما قي ذلك تقئيات التبديل واالستبدال م

 ساسي لألواعقير الفهم المفاتيح المشاركة. تود الهوية والمصادقة ووتوزيع المفاتيح والتوقيع الرقمي وت دي RSAالتشفير ال دياة مال 

 ات.اء المعلومة / إخفالهجمات وامن الشبكة واساليب الت كم قي الوصول وجدران ال ماية والبرامج ال ارة والع مات الماةية الرقمي

Prerequisite-Co-Requisite Title of the Course 
Credit 

Hours 

Course 

Number 

Algorithms Information Security 3 0113353 

This course provides the following topics: 

Introduction to information security and its importance, threats and vulnerabilities of computing system, 

understanding of classical encryption techniques: Substitution, Transposition and Product Ciphers. 

Examination of conventional encryption algorithms and design principles including transposition and 

substitution techniques such as DES. Understanding of the modern cryptographic techniques such as 

RSA, Key distribution, digital signature, identification and authentication, and sharing keys. Provide 

basic understanding of attack types, Network security Access control methods, Firewalls, Malware, and 

Digital watermarking/Steganography 
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