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 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 ساعة معتمدة 6: الدائرة  متطلبات

 

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية

Algorithms and 
Programming Principles 

3 
الخوارزمياااااااات ومباااااااا   

 البرمجة
 9462 

Database Introduction 3 9442  مق مة في قواع  البيانات 

 

 :الدائرة متطلباتوصف 

 :  الخوارزميات ومبادئ البرمجة -9642

(،والتعريا  بجمال اخ خاال Structural Programming Languagesالمساق مق مة عامة عن لغاات البرمجاة  البنيوياة  يشمل هذا 

 واخخراج والمتغيرات والثوابت، وجمل التحكم والتكرار والحلقات و االقترانات والمصفوفات والمؤشرات والتراكيب.

 :مقدمة في قواعد البيانات -9666

ق تخزينها وكيفية معالجتها . كذالك التعر  على مفهوم قاعا   البياناات وماا تحتوياة مان عناصار ائات وأنواعها وطرالتعر  على البيان
ق التطبيا  المختلفاة ائاوالنمااذج .التعار  علاى أناواع العالقاات التاي يمكان  يجا هاا باين الجا اول وطر، واالستعالمات  ، الج اول : مثل

 برامج ال اعمة لقواع  البيانات.لهذه العالقات .التعر  على بعض ال
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 المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
رمز 
 المساق

رقم 
 المساق

Mathematics (1) 3 1 الرياضيات             
ACA13

5 
9002 

Engineering Workshop  9  المشغل الهن سي             
ME 
123 

9002 

Principles of Elect. Ciruits 3 الكهربائية  مبا ىء ال وائر 
ELE 
131 

9011 

Logic Circuits  3 9396   وائر المنطق 

Project 9 9361  المشروع 

Efficient Communication 1 9462  االتصال الفعال 

Computer Aided Design 9 9420  الرسم بوساطة الحاسوب 

Electrical Measurements 3 9421  القياسات الكهربائيه 

Microcontrollers / Theoretical 1 9429  المتحكمات ال قيقة /نظري 

Microcontrollers / Practical 9  9423  عملي/المتحكمات ال قيقة 

Computer And Microprocessor 3 9426  المعالج ال قيق والحاسوب 

Computer Interfacing Systems 3 9422  أنظمة الربط الحاسوبية 
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Field Training 1 9 9424  (              1  ت ريب المي اني 

Field Training 2 9 9422  (               9  ت ريب المي اني 

Web Pages Design 3 9422  تصميم صفحات االنترنت 

Software Applications 9 9422  تطبيقات برمجية 

Maintenance of Personal Computer  9 9440  حاسوب الشخصي          صيانة ال 

Advanced Programming Languages 3 9441  لغة برمجة متق مة 

Electronics Principles / Practical 1 9449  مبا ىء الكترونيات /عملي 

Electronics Principles / Theoretical 9  9443  الكترونيات / نظريمبا ىء 

Computer Network Principles 3 9446  مبا ىء شبكات الحاسوب 

Computer Peripherals  3  9444  ملحقات الحاسوب 

Operating Systems 3 9442                         نظم التشغيل 

 

 متطلبات تخصص تكنولوجيا الحاسوب: وصف 

 :1الريـاضيـات  -5002
االقترانات الرياضاية الجبرياة والمثلثياة وايةساية واللويرتمياة، النهاياات ونظرياات علاى النهاياات،  االتصاال،  المشاتقة ايولاى وقواعا  
  االشتقاق . االشتقاق واالقترانات الجبرية وايةسية واللويرتمية، تطبيقات على المشتقة ايولى ومنها رسام المنحنياات . التكامال المحا و

 ق التكامل وتكامل االقترانات بأنواعها المختلفة.  ائقاته. طروتطبي

 المشغل الهندسي: -9006

المعااا ن ومواصاافاتها، الخصااائص والمواصاافات، أ وات القيااان بمختلاا  أنواعهااا، تخطاايط وتشااكيل قطاا  العماال، المبااار  الي ويااة، 
الكهرباائي، التم يا ات الكهربائياة، أجهاز  القياان الكهربائياة وتشاغيل المنشار، قاص المعاا ن، رباط قطا  العمال بالتباشايم، لحاام القاون 

 اآلالت والمحركات والمحوالت الكهربائية، العناصر وال وائر اخلكترونية.

 :الكهربائيةمبادئ الدوائر  -9011

المباشاار، التيااار المتغياار أحااا ي  ق تحلياال  وائاار التيااارائااعناصاار  وائاار التيااار المباشاار، قااوانين ونظريااات  وائاار التيااار المباشاار، طر
الطااور، عناصاار  وائاار التيااار المتغياار ، تحلياال  وائاار التيااار المتغياار ، اسااتعمال ايعاا ا  المركبااة فااي تحلياال  وائاار التيااار المتغياار ، 

 ايطوار. و وائر التيار المتغير ثالثي ، المغناطيسية والكهرومغناطيسية ،  وائر الحث  الكهرومغناطيسية ،  وائر  الرنين

 دوائر المنطق : -9294

ووحا ات الاذاكر  ، وال وائر المنطقية التتابعياة ،  والنطاطات ، وال وائر المنطقية التجميعية ، والجبر البولي ، التعري  باينظمة الع  ية
 والحاسوب الرقمي.

 : /عمليدوائر المنطق

التعرياا  باينظمااة الع  يااة والجباار البااوولي والاا وائر المنطقيااة التجميعيااة والنطاطااات والاا وائر المنطقيااة التتابعيااة ووحاا ات الااذاكر  
 والحاسوب الرقمي. 

 :مشروع ال -9241

باساتخ ام الحاساوب  يه   مشروع التخرج  لى قيام الطالب بتطبيق المعلومات التي حصل عليها من جمي  المسااقات ببنااء نظاام تحكام 
وأن يكاون التخاطاب باين هاذه ايجهاز   ، ليتم السيطر  من خالله على التعامل وتشغيل أجهز  أخرى ، ب وائر ووح ات اتصال خارجية
 االتجاهين بما يسمح باتخاذ القرارات  لكترونيا. وجهاز الحاسوب المتحكم في كال

 االتصال الفعال -5462
وفان التعامال ما  اآلخارين،  ، وكيفياة تالفاي المعوقاات التاي تواجاه عملياات االتصاال ، تنمياة مهاارات االتصااليه   هذا المساق  لاى 

 الخطوات الهامة في تطوير الذات ،كيفية كتابة السير  الذاتية ،التعر  على قيم وأخالقيات المهنة .و

 الرسم بواسطة الحاسوب -9660

 ,EWB, ORCAD: وعمال محاكاا  لهاا بواساطة الحاساوب مان خاالل حازم برمجياة معيناة مثال ، رسم ال وائر الكهربائية وااللكترونياة
Circuit Maker  ، )المطبوعة. ركذلك رسم ال وائ 

 : القياسات الكهربائية -9661

وكيفياة  طالاة  ، وأجهاز  قياان التياار المباشار والمتار  ، أساسيات القيان الكهربائية وتصاني  أجهاز  القياان الكهربائياة واخلكترونياة 
ومولا ات اخشاار  وأجهاز   ، م ى القيان في أجهز  القيان،  وائر البوتنشايوميتر والفلطياات القياساية وقنااطر التياار المباشار والمتار  

قااة قيااان الطاوقيااان القاا ر  الكهربائيااة ، وأثاار التحمياال يجهااز  القيااان ، وقيااان المقاومااة وفاارق الجهاا  والتيااار ، و ،القيااان الرقميااة
 الكهربائية.  
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 : القياسات الكهربائية/عملي

جهااز  القيااان، قيااان القاا ر  الكهربائيااة، قيااان الطاقااة الكهربائيااة، قناااطر التيااار رق الجهاا  والتيااار، أثاار التحمياال يقيااان المقاومااة وفاا
ان الرقمياااة  اساااتخ اماتها، ـأجهاااز  القيااا ، وب(ـوسيلوسكاااام راسااام االشاااارات الكهربائياااة  ايالمباشااار، قنااااطر التياااار المتغيااار، اساااتخ 

 لى زيا   م ى أجهز  القيان المختلفة. وتطبيقات 

 وعملي : المتحكمات الدقيقة /نظري -9662و 9669

، كيفياة برمجاة المتحكماات (  (PIC 16C, 18F، تصانيفات المتحكماات ال قيقاة ( PIC Controller بياان مواصافات ومميازات أنظماة

فااي الع ياا  ماان  PIC Controller، وترحياال البرنااامج  لااى ذاكاار  المااتحكم، اسااتخ ام Assembly )  أو C) غااة ال قيقااة بواسااطة ل

 التطبيقات. 

 : المعالج الدقيق والحاسوب -9664

 ، خانااة والحاسااوب الميكااروي 39و  14المعااالج الاا قيق ذو ثمانيااة خانااات والمعااالج الشاارائحي ، ومقارنااة بااين المعالجااات ال قيقااة ذات 

ونظاام الوصاول ، ووحا ات اخ خاال واخخاراج ، ورقاقاات الاذاكر  وتنظيمهاا  ، والذاكر  الرئيساية المساتعملة فاي الحاساوب الميكاروي
 وبرمجيات الحاسوب الميكروي.  ، وتوصيل وح ات الحاسوب ، المباشر  لى الذاكر 

 : الحاسوبيةأنظمة الربط  -9666

 Data Acquisition  علاى أنظماة  ، التعار ووصلها م  الحاسوب  (Interfacing Circuit )تصميم وبناء أنظمة الربط الحاسوبية 
Cards المجسااات الحراريااة : التعاار  علااى اينااواع المختلفااة ماان المجسااات ماان حيااث العماال والمجااال التطبيقااي مثاال  (وتطبيقاتهااا ،

 .SIM (CAD و التعامل م  برنامج(  D/AوA/D   والتحويالت من، ومجسات الوض   ، والضوئية

 1تدريب ميداني  -9666

فااي هااذا المساااق يتعاار  الطالااب علااى مكونااات جهاااز الحاسااوب الشخصااي: اللوحااة ايم وشااقوق التوسااعة، القاارص الصاالب وأنواعااه 
مها وأنواعها المت اولة. صن وق الحاسوب وكيفية تركياب القطا  والمكوناات وأحجامه، المعالج ال قيق وسرعاته، الذاكر  الرئيسية بأحجا
 ثم تجهيزه لعملية تنصيب نظام التشغيل والبرامج التطبيقية.

كيفياة تشاخيص ايعطاال ووكارت الصاوت وييرهاا.  ، كذلك يتعر  الطالب على كيفياة تعريا  البطاقاات المختلفاة مثال كارت الشاشاة
 البرمجية. والقيام بأعمال الصيانة.وتح ي  المشاكل الما ية و

 :9تدريب ميداني  -9666

واتصاالها ما   ، وأسااليب تطبياق وعمال صافحات اخنترنات الثابتاة والتفاعلياة ، في هذه المساق يتعامل الطالب م  البرمجيات المختلفاة 
 وتطوير مهارات االتصال من خالل تواج ه في مكان الت ريب. ، و تقان التعامل م  الشبكات وصيانتها ، قواع  البيانات

 :تصميم صفحات االنترنت -9668

 وأهميتها في المجتما  كاذلك التعار  علاى بنااء صافحات الوياب الثابتاة ، يه   هذا المساق  لى تعري  الطالب بماهية صفحات  الويب

 HTMLوال يناميكيااة باسااتخ ام لغااة برمجااة المواقاا  مثاال )  : PHP، )  ثاام ، حيااث يتعاار  علااى  مكونااات هااذه اللغااة وجملهااا البرمجيااة

 وكيفية  نشائها وربطها م  صفحات الويب.،   (MySql) :مثل  (PHP التعر  على برنامج   ار  قواع  البيانات المرتبطة م  

 : تطبيقات برمجية -9662

لفاات . و  ار  المجلا ات والمExcel, Word, PowerPoint )   مثل( Microsoft office  التعر  على تطبيقات الحاسوب المكتبية 

لكترونااي و رسااال واسااتقبال خنترناات ماان تصاافح وبحااث ومعالجااة، كااذلك القاا ر  علااى التعاماال ماا  البرياا  االقاا ر  علااى التعاماال ماا  اخ
 الرسائل .

 : صيانة الحاسوب الشخصي -9660

اخضاافية   جهاز،  والتعامال ما  ايواكتشا  ايعطاال وتصاليحها، و عا   تجميعها  ، التعامل م  ايجيال المختلفة من أجهزه الحاسوب
 وأجهز  الماسح. ، الطابعات : مثل

وتعرياا  ايجهااز  ، والباارامج المختلفااة ، وتنصاايب أنظمااة التشااغيل ، وأنظمااة الملفااات ، كااذلك التعاماال ماا  أنظمااة التشااغيل المختلفااة 
 المضافة.

 :لغة برمجة متقدمة -9661

وجماال الااتحكم  ،اخ خااال واخخااراج ، الثواباات والمتغياارات أواماار،  (Object Oriented )التعاار  علااى أساااليب البرمجااة  الح يثااة

 .واخجراءات ،  اتواالقتران ، والمصفوفات، والتكرار 

 /عملي:الكترونياتمبادئ  -9669

،  ، اساتخ ام راسام اخشاار  المقاومات ل وائر التيار المستمر، نظريات التيار المستمر، تبسيط ال وائر، قاانوني كيار تشاو ق ربط ائطر
 ، و وائار الارنين ، تطبيقات على  وائر التيار المتر   أحا ي الطور،  وائر الحث الكهربائية، المحوالت الكهربائية لمكثفات الكهربائيةا

المهااارات العمليااة فااي المواضااي  التاليااة: العناصاار اخلكترونيااة والاا ارات المتكاملااة الرقميااة كااذلك  تقااان   ايطااوار. ، والاا وائر ثالثيااة

وال ائر  ايساساية فاي منطاق   ياو  ،  (MOC(. وعاكن  م . أو . سي  RTLوال ائر  ايساسية في منطق ال يو  وعاكن آر . تي .  ل 

ومنطاق ساي  ،( .M.O.Sوبواباات منطاق ام . أو.  ن   ، وال ائر  ايساسية في منطق ربط مراسالت الترانزستورات ،  ترانزستور(–

 وتجمي  وتحليل  وائر رقمية بسيطة. ، (.C.M.O.S.  م . أو.  ن  
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 : /نظريالكترونياتمبادئ  -9662

ني ، خاط العماال،  وائاار التوحياا  نصاا  موجااة وموجااة كاملااة خااواص حسااب التقريااب ايول والثاااالوتمثياال  ،  الصامام الثنااائي  الاا يو (

 وثنااائي القطبيااة ((UJTأحا يااة الطااور، المرشااحات،  تطبيقااات علااى الاا يو  ،  يااو  زيناار وخواصااه وتطبيقاتااه ، الترانزيسااتور أحااا ي 

 (BJT روخواصه وأنحيازه وتطبيقات عملية عليه ،  راسة بعض خواص الثايريستور وتطبيقاته، تراززيساتو (FET  أنحياازه وتطبيقاتاه

 . 

 : مبادىء شبكات الحاسوب -9664

وكيفياة  رساال البياناات  ، ونظاام الطبقاات فاي بنااء الشابكات ،  والمكوناات ايساساية للشابكات، التعر  على تركيب شبكات الحاسوب 
 وعنونتها . كذلك عمل شبكات محلية للحواسيب ونقل بيانات من خالل الشبكة .

 : ملحقات الحاسوب -9666

مان حياث  CPUيتناول هذا المساق  راسة ايجهز  والمكونات الملحقة بالحاسوب والتي تمثل جمي  مكونات الحاسوب باستثناء المعاالج 

وشااقوق  Portsوالمنافااذ  Busesتكاوين هااذه ايجهاز  ومباا أ عملهاا ومسااير  تطورهاا . حيااث ساايتم التعار  علااى أنظماة نقاال البياناات  

كاذلك سايتم التعار  علاى أجهاز  اخ خاال : لوحاة المفااتيح، أجهاز  التأشاير/الماون بأنواعهاا ،الماساحات  Expansion Slotsالتوساعة

،ايقااراص RAM ،ROMالسااماعات وييرهااا...أجهز  التخاازين:  أجهااز  اخخااراج :الشاشااات، الطابعااات، الضااوئية ثاام التعاار  علااى

 الصلبة والمرنة والم مجة وييرها ...

 : /عمليالحاسوبملحقات 

في هذا المختبر يتم التعر  على كيفية استخ ام لغات البرمجة المختلفة للتحكم في منافذ الحاسوب كاالتحكم فاي المنفاذ المتاوازي وربطاه 
بواجهة تطبيقية والتحكم من خاللها ب وائر رباط خارجياة يمكان اساتخ امها مان أجال السايطر  علاى أجهاز  كهربائياة وأنظماة  لكترونياة 

 ويفي  الجزء العملي في مشروع التخرج.

 : نظم التشغيل-9666

، واخ خااال واخخااراج  ، وأنااواع أنظمااة التشااغيل وخصائصااها ، التعرياا  بنظااام التشااغيل والتراكااب المكاااني والزماااني فااي الحاسااوب
و  ار  وحاا ات اخ خااال واخخااراج ،  و  ار  الااذاكر  الرئيسااية ، و  ار  وحاا   المعالجااة المركزيااة ، واسااتعمال القنااوات واالعتراضااات

 ونظام الملفات . 

 


