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إن تقـدم األمم يبىن علـى اهتمامهـا مبجـاالت عدة،
ومن أهمهـا احلاسب اآليل .ولذلك يسعى برنامج

احلاسب اآليل إىل سد حاجة اجملتمع من الكوادر

املتخصصة يف احلاسب اآليل ،تتماشى مع متطلبات سوق

العمل يف احلاسب اآليل على مستوى اململكة ،ومبا يلبي

حاجات اجملتمع التعليمية والتنموية.

مدير الربنامج
سعادة الدكتور  /سامى عبدالوهاب سعفان

برنامج علوم احلاسب:

برنامج علوم احلاسب يتطلب من الطالب اجتياز ( )67ساعة معتمدة ،تستغرق عامني
ُ
من الدراسة بنظام التفرغ الكلي .وقد صمم دبلوم احلاسب لتطوير كل من املعارف
واملهارات الالزمة للتوظيف يف اجملاالت املهنية املساعدة.

أهداف الربنامج:
.1

تزويد اجملتمع وسوق العمل بالكفاءات املتخصصة يف جمال علوم احلاسب.

.2

عال يف جمال علوم احلاسب.
تقديم معارف ومهارات ذات مستوى
ٍ

.3

تطبيق معايري اجلودة يف تأهيل الطالب أكادمييا وفكريا ومهنيا للحصول على الفرص
الوظيفية املناسبة.

.4

متكني الطالب من حتديد املشكالت املتعلقة باحلاسب ومعاجلتها بشكل فردي أو مجاعي.

.5

االستخدام الكفء والفعال للحاسب وتقنية املعلومات واالتصاالت.

.6

تزويد الطالب بأسس العمل اجلماعي ومقومات فعاليته مع مراعاة أخالقيات العمل
وحتمل املسئولية الشخصية واالجتماعية ،مبا يتناسب مع قيم اجملتمع.

شروط القبول بالربنامج:

تتحدد شروط قبول الطالب بالربنامج على النحو التايل:

.1

حصول الطالب على الثانوية العامة أو ما يعادهلا.

.2

اجتياز الطالب اختبارات القدرات العامة.

.3

اجتياز الطالب املقابلة الشخصية يف التخصصات التي يطلب هلا مقابلة شخصية.

.4

أن يكون الطالب الئقا طبيا.

.5

تفرغ الطالب للدراسة بالكامل يف الفرتات الزمنية التي تقتضيها الدراسة سواء

أكانت صباحية أو مسائية..

مدير الربنامج

جلنة اجلودة

جلنة الدراسة الذاتية

منسق الربنامج

أعضاء هيئة التدريس

خصائص اخلرجيني:
ينبغي أن يكون احلاصلون على دبلوم علوم احلاسب قد أثبتوا ما يلي:
 .1أن يبادر الطالب يف التخطيط لتعزيز معلوماته ومهاراته.
 .2أن يفكر الطالب ويتصرف باستقاللية ،ويتفاعل بشكل بناء يف املواقف اجلماعية لتحقيق األهداف املشرتكة.
 .3أن يتصرف الطالب بطرق تتوافق مع القيم و املعتقدات اإلسالمية ،وتعكس اإلخالص و حتمل املسؤولية و االلتزام
جتاه خدمة اجملتمع.
 .4أن يستطيع الطالب تولي زمام القيادة يف جمموعة صغرية يف نطاق مسؤولية حمدد.

 .5أن يستطيع حتديد جوانب الضعف يف معرفته ومهاراته الذاتية ،ولديه القدرة على التخطيط و العمل على دعم
تعلمه املستمر.
 .6أن يتحمل مسؤولية تصرفاته الشخصية يف املواقف الفردية أو اجلماعية .ويدرك اللوائح التنظيمية و قواعد

السلوك واملمارسة ويلتزم بها  ،ويطلب املشورة كلما دعت احلاجة إىل ذلك.

نواتج التعلم للربنامج
أ -املعارف:
.1

املعرفة العميقة بتقنية املعلومات.

.2

املعرفة بالربجمة وأنواعها اهليكلية و الشيئية و املرئية.

.3

املعرفة برتاكيب و قواعد البيانات و برجمتها.

.4

القدرة على استيعاب املعارف واملفاهيم األساسية لعلوم احلاسب اآللي.

.5

القدرة على معرفة أسس التصميم الفعال لربامج احلاسب اآللي.

.6

القدرة على حتليل مشكالت احلاسب اآللي املادية والربجمية وإجياد حلول مالئمة هلا.

.7

املعرفة بتصميم صفحات االنرتنت و برجمتها مبا يف ذلك النظريات واملفاهيم واملبادئ املهمة.

.8

املعرفة بالتطورات احلديثة يف املمارسة املهنية و املتطلبات التقنية واللوائح التنظيمية لذلك اجملال املهين.

ب -املهارات :
 .1أن يستطيع الطالب حتليل وتفسري املعلومات التقنية وتطبيقها على القضايا العملية مع قدر بسيط من

التوجيه.
 .2أن يستطيع الطالب البحث فى املشكالت احملددة أو املعتادة (الروتينية) ،ويقوّم احللول البديلة ،ويقرتح

أساليب جديدة مستنداً على املعرفة النظرية والعملية ذات الصلة.
 .3أن يستطيع الطالب البحث حتديد املفاهيم والنظريات ذات العالقة من املواد اليت درسها وأن يطبقها خارج
السياق الذي تعلمها فيه ،يف كل من احلقل األكادميي أو الوظيفي.
 .4أن يكون الطالب مدركاً لطبيعة التغري السريع يف املعلومات يف جمال ختصصه ،وأن يكون قادراً على مراعاة
ذلك عند حتليل املشكالت واقرتاح احللول.

املهارات :
 .7أن يطبق الطالب األساليب اإلحصائية والرياضية املعتادة (الروتينية) ذات العالقة يف االستقصاء و اقرتاح
احللول للمشكالت والقضايا.
 .8أن يتواصل الطالب بفعالية كتابياً و شفهياً ،ويقدم املناقشات ،والتحليالت و النتائج بدقة وبشكل صحيح.
 .9أن يستخدم الطالب تقنية املعلومات واالتصاالت بفعالية يف حتليل القضايا واحلصول على املعلومات و تقدميها
و تصميمها و برجمتها.
 .01أن يطبق الطالب تقنيات واسرتاتيجيات التصميم الفعال لربامج احلاسب اآللي.
 .11أن يستطيع الطالب حتليل مشكالت احلاسب اآللي املادية والربجمية وإجياد حلول مالئمة هلا.
 .21أن يطبق الطالب املعارف التقنية واملهنية يف التحليل واختاذ القرارات للقضايا العملية بقدر حمدود من
التوجيه ،باإلضافة إىل القدرة على فهم وتفسري كل ما يرتتب على القرارات املتخذة.

مقررات املستوى الثاني

مقررات املستوى الثالث

مقررات املستوى الرابع

أخالقيات املهنة MOG 101
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بالدّستور اإلنساني والفرق بينه وبني السلوك األخالقي
وغري األخالقية ومظاهر االحنراف يف الوظيفة العامة ووسائل أخالقيات املهنة وطرق حل
املشاكل األخالقي وأمناط السلوك لعالج هذه املظاهر.
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :
• تعليم الطالب دستور أخالقيات مهنته وطرق حل املشاكل األخالقية .
• تعريف الطالب بأمناط السلوك اإلنساني ،والفرق بينه وبني السلوك األخالقي.
• إملام الطالب بأنواع السلوك احملمود وغري احملمود.
• تدريب الطالب على احملافظة على القوانني واإلجراءات اإلدارية.
• تأصيل أصول األخالق اإلسالمية وطرق اكتسابها وتهذيبها وآثارها االجتماعية.
• تعريف الطالب بطرق عالج السلوك غري احملمود.

مهارات االتصال MGMT103

يهدف هذا املقرر إىل بناء وتنمية معرفة الطالب مبفهوم االتصاالت اإلدارية وأهميتها وخطورة عدم
فعاليتها ،وتعريف الطالب بأشكال وأنواع االتصاالت اإلدارية ،ومقومات جناحها واملهارات الالزمة
هلا ،وإكسابه مهارات التعامل مع اآلخرين والرؤساء واملرؤوسني وزمالء العمل  ،و بناء وتنمية
مهاراته يف التحدث واحلوار واالستماع وكتابة التقارير واملقابالت  ،وإتقانه ملهارات االتصال.
نواتج التعلم :

•
•
•
•
•
•
•

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :
اإلملام مبفاهيم وأساسيات عملية االتصال الفعال وعناصرها وأنواعها ووسائلها .
اإلملام الدقيق باملهارات األساسية لالتصال الفعال يف بيئة األعمال .
القدرة علي التمييز بني أنواع ووسائل االتصال املختلفة واستخداماتها يف بيئة األعمال .
التوظيف العملي ملهارات االتصال الفعال يف العمل اإلداري .
إتقان مهارات وفنون اإلرسال واالستقبال والتواصل اإلداري بشكل سليم .
القدرة علي معاجلة مشاكل ومعوقات االتصال يف بيئة األعمال .
تعزيز الثقة بالنفس والقدرة الذاتية علي املبادرة  ،وتوظيف لغة اجلسد بشكل فعال يف التواصل
مع اآلخرين .

مبادئ احلاسب اآليل COS 101
يهدف املقرر إىل تعريف الطالب بأجهزة احلاسب  ،واستخدامها يف احلياة  ،وأساسيات احلاسب،
ونظام احلاسب  ،وشراء أجهزة الكمبيوتر  ،ووحدات اإلدخال واإلخراج يف احلاسب  ،واختيار الطابعة
 ،ووحدات التخزين (التخزين املغناطيسية ،والتخزين البصرية) ،وتعريف شبكة االنرتنت  ،والربيد
االلكرتوني  ،والدردشة  ،واملؤمترات  ،وأمن االنرتنت الالزم جلودة العالقات الشخصية والوظيفة
وجودة احلياة ككل .
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :

•
•
•
•
•
•

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :
تشغيل احلاسب اآللي وملحقاته واستخدام املكونات املادية له .
إدارة امللفات يف نظم التشغيل .
استخدام برامج جتهيز ومعاجلة النصوص والتطبيقات املكتبية يف نظام ويندوز .
استعراض وتصفح االنرتنت  ،وعمل الربيد االلكرتوني  ،وإجراء املراسالت االلكرتونية .
احلفظ والطباعة بطريقة سليمة وسريعة .

مقدمة يف تقنية املعلومات COS 113
يهدف املقرر إىل إكساب الطالب معرفة بتقنيات املعلومات وسبل التعامل معها واستخدامها ،ومعرفته
بنظم الشبكات احلاسوبية واالنرتنت ،ودراسة أنظمة املكاتب احلديثة ،و دراسة دور تقنية املعلومات يف
الصناعة واإلدارة وإدارة األعمال.
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :
•
•
•
•

إكساب الطالب معرفة بتقنيات املعلومات وسبل التعامل معها واستخدامها.
إكساب الطالب معرفة بنظم الشبكات احلاسوبية واالنرتنت.
دراسة أنظمة املكاتب احلديثة.
دراسة دور تقنية املعلومات يف الصناعة واإلدارة وإدارة األعمال.

تاريخ اململكة وأنظمتهاHISR 101

يهدف املقرر إىل تعرف الطالب على تاريخ اململكة العربية السعودية من نشأة حتى الوقت احلاضر ،وإبراز دور
امللك عبدا لعزيز يف بناء الدولة ،و التعرف على دور اململكة يف دعم القضايا العربية ،وإبراز دور ا ململكة يف
رعاية احلرمني الشريفني.
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :

•
•
•
•
•
•

تعزيز انتماء الطالب ووالئهم باململكة أرضا وشعبا ونظما .
التعريف مبراحل نشأة الدولة السعودية .
تقدير دور امللك عبدا لعزيز يف توحيد البالد ونشر األمن .
تعزيز االجتاهات الوطنية لدى الطالب .
تعريف الطالب بالنظام السياسي السعودي .
تثمني دور امللك عبد العزيز وأبنائه يف رعاية وخدمة احلرمني الشريفني.



اللغة العربية ARAB 101

يهدف املقرر إىل تعليم الطالب قواعد اللغة العربية وتنمية مهاراته املوجودة بالفعل حبيث يستطيع أداء عبارة
سليمة من األخطاء ،ورفع القدرات التعبريية له  ،وزيادة ثروته اللغوية  ،ومساعدته على استخدام العبارة
املناسبة بشكل داللي ،وتدريبه على التحدث ،والتنظيم املنطقي لألفكار ،مع احلرص على التمسك باللغة
العربية الفصحى ،ورفع األداء اللغوي العام لديه.
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :
• اإلملام بقواعد النحو.
• تعليم الطالب قواعد القراءة السّليمة واجليّدة.
• تعلم مهارة التحدث بالفصحى .
• إجادة مهارة القراءة بأنواعها.
• اإلملام بالكتابة اإلمالئية الصحيحة.

الثقافة اإلسالمية IC 101
يهدف املقرر إىل ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وربط األجيال املسلمة مبصادر اإلسالم
األساسية ،و إبراز أهمية حتول هذه املعارف إىل واقع حي يف سلوك املسلم ،وتعريف الشباب
مبا حييط بهم من املخاطر املعاصرة ،وإجياد احللول اإلسالمية املناسبة للمشكالت اليت تثريها
النظريات والنظم الوضعية ،مع رد شبهاتها ،و بيان واقع األمة اإلسالمية ،وأسباب ختلفها
وسبل النهوض بها.
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :
•
•
•
•
•

تعريف الطالب باملبادئ األساسية للثقافة اإلسالمية وما يتعلق بها.
إملام الطالب بالثقافات األخرى ،وبيان تفوق الثقافة اإلسالمية عليها.
تعريف الطالب خبصائص اإلسالم العامة ومميزاته ومتيزه على باقي الثقافات.
معرفة مناهج السلف يف تلقي العقيدة وطرق االستدالل عليها.
معرفة أركان اإلميان وبيان ما يناقضه.

قراءة وكتابة 101ENG
يهدف املقرر إىل تنمية املهارات اللغوية لدى الطالب  ،مبا يؤهله إىل استخدام املفردات اللغوية والرتاكيب يف
صياغة اجلمل االجنليزية  ،وكذالك تنمية مهارات الكتابة واستخدام آلياتها بطريقة سليمة .
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :
• معرفة القواعد واملهارات اللغوية املتقدمة .
• القدرة علي القراءة املتعمّقة الستخالص املعلومات  ،االستماع والفهم واملناقشة والنطق بشكل أفضل.
• اكتساب حصيلة لغوية من املصطلحات يف جمال التخصص .
• القدرة علي قراءة املوضوعات اإلدارية واالقتصادية واملالية املتخصصة
• القدرة علي الكتابة املقالية يف موضوعات التخصص  ،وكتابة التقارير واملراسالت اإلدارية بشكل
سليم.
.

االستماع واحملادثة 102ENG
يهدف املقرر إىل مساعدة الطالب على فهم األفكار الرئيسة والثانوية من املواد اليت يستمع إليها ،وتدوين
املالحظات واملعلومات بطريقة حمددة  ،ومتييز الفروق بني األصوات واملعاني واألفكار.
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :

•
•
•
•
•

إتقان القواعد واملهارات اللغوية املتقدمة .
القدرة علي القراءة املتعمقة الستخالص واسرتجاع املعلومات  ،االستماع والفهم واملناقشة والنطق
بشكل أفضل .
اكتساب حصيلة لغوية متقدمة من املصطلحات يف جمال التخصص .
القدرة علي قراءة املوضوعات اإلدارية واالقتصادية واملالية األكثر صعوبة .
القدرة علي الكتابة املقالية املتقدمة يف موضوعات التخصص والكتابة املتقنة للتقارير واملراسالت
اإلدارية .

برجمة حاسبات COS 122 1 -
تعليم الطالب أساليب النظر يف حل املشاكل باستخدام احلاسوب  ،وكيفية تصميم اخلوارزميات
الالزمة لذلك ويف هذا السياق  ،يتم تعريفه بأنواع البيانات والدوال املمكن استخدامها  ،وكذا
مبادئ وأسس برجمة احلاسبات ليمكنه تطبيق األساليب املذكورة عمليا.
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :

•
•
•
•
•

اكساب الطالب مفاهيم لغات الربجمة وأنواعها
اشرح كيفية عمل برنامج C++
يستطيع الطالب على اكتشاف األخطاء و كيفية إصالحها
يستطيع الطالب تقييم برنامج C ++و وصف طرق لتحسينه
حتليل املشاكل و تصميم برنامج الذي حيلها

برجمة حاسباتCOS 123 2-

تعريف الطالب بأساليب الربجمة اإلجرائية والربجمة الشيئية  ،وكيفية تصميم
الربامج يف مثل هذه األحوال  ،يف هذا السياق  ،يدرس للطالب خصائص هذا النوع
من الربجمة  ،باإلضافة إىل تعريفه بأساسيات التعامل مع امللفات ولغات الربجمة.
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :

•
•
•
•
•

متكني الطالب من معرفة الربجمة وكيفية تطبيقها باستخدام Visual
Basic
(مثال :املتغريات  ،الشروط  ،عبارات التكرار  ،إخل).
القدرة على برجمة تطبيقات ويندوز.
القدرة على تطوير واجهة املستخدم الرسومية ) (GUIألي مشكلة حمددة.
تطوير وتصحيح التطبيقات باستخدام  Visual Basic 2010اليت تعمل
على نظام التشغيل ويندوز.

مقدمة عن احلاسب اآليل COS 121

يهدف هذا املقرر على تعريف الطالب مبكونات احلاسوب املادية ووظائفها ،
باإلضافة إىل دراسة مبدئية ،لشقي الربجميات :
• ( أ ) نظم التشغيل .
• ( ب ) بعض برامج التطبيقات اهلامة .
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :

• تزويد الطالب بالقدر الكايف من املعلومات اليت تساعده على فهم جهاز
احلاسوبي ومكوناته األساسية.
• تستخدم احلزم الربجمية اخلاصة مبعاجلة النصوص ،MSWord
وبالعروض التقدميية  ،PowerPointوبرنامج اجلداول .Excel

الرتاكيب املتقطعة COS 124

أوال :اهلدف األساسي من هذا املقرر " الرياضيات املتقطعة " توضيح أساسيات مفاهيم
الرياضيات املتقطعة وما هي عالقتها باحلاسب االلي.
ثانيا :توضيح مفاهيم أساسية للطالب مثل ( املنطق  ،اخلوارزميات  ،اجملموعات و
الدوال  ،املصفوفات  ،االحتماالت  ،الشجر  ،الرسوم  ....اخل
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :

•
•

معرفة الطالب للمفاهيم والقواعد الرياضية.
تطبيق الطالب للمفاهيم والقواعد الرياضية على املسائل العملية.

الربجمة املرئية COS 211
يهدف هذا املقرر إىل تعليم الطالب القدرة على الربجمة باستخدام لغات الربجمة املرئية مثل

. JAVA
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :

•
•
•
•

مفاهيم الربجمة املوجهة .
حل املشاكل باستخدام لغة جافا.
حتليل وفهم الربامج املوجهه .
كتابة برامج بكفائة عالية باستخدام لغة اجلافا.

تراكيب البيانات COS 212
يهدف هذا املقرر إىل التعمق يف دراسة أنواع تراكيب البيانات املختلفة وكيفية استخدامها يف
حل املسائل إىل سوبية ،وكذا تعريف الطالب بأهم اخلوارزميات واألساليب الربجمية اليت
تستخدم حلل املسائل وكذا دراسة الرسومات البيانية.
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :

•
•

•

•

القدرة على التعامل مع العمليات احلسابية واملنطقية يف إعداد خوارزمية.
القدرة على التمييز بني البحث والرتتيب داخل القوائم واملصفوفات ،وطرق تطبيقها
على البيانات.
القدرة على بناء هياكل شجرية .
التمكن من معرفة الطرق املختلفة لعملية البحث والرتتيب.

أسس نظم قواعد البيانات COS 213

يهدف هذا املقرر إىل تعليم كيفية استخدام أسس نظم قواعد البيانات لتمكني الدارس من
تطبيق هذه األسس يف تنظيم امللفات وعمارة قواعد البيانات ،وكذا إدارتها .
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :

•
•
•
•

إكساب الطالب معرفة بفهوم قواعد البيانات ونظام إدراة قواعد البيانات ،ومعرفة
أنواع امللفات.
إكساب الطالب معرفة فوائدوحماسن قواعد البيانات.
دراسة هيكلية نظام إدارة قواعد البيانات-مناذج البيانات وأنواعها-خمطط قواعد
البيانات.
معرفة قواعد البيانات العالئقية.

عمارة احلاسبات COS 214
دراسة أسس تصميم وعمارة احلواسيب وبناء الذاكرات ،وتصميم املرتمجات
ومبادئ اإلدخال واإلخراج يتم باإلضافة إىل ذلك دراسة معايري األداء والتكلفة.
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :
• متكني الطالب من مفاهيم عمارة احلاسبات .
• القدرة على فهم املفاهيم األساسية لتصميم وحدة املعاجلة املركزية .
• الطالب لديهم معرفة ذاكرة خمبئة ذكية ونواة املعاجل .
• متكني الطالب مبفاهيم واضحة خلطوط أنابيب التعليمات و املقاطعات و أنواعها.

نظم التشغيل COS 215
يهدف هذا املقرر إىل تقديم نظم التشغيل للطالب وتعريفه باخلدمات املمكنة
باستخدامها  ،وكيفية جدولة املهام وإدارة املوارد واملكونات املتاحة .
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية:

•
•
•
•

متكني الطالب من معرفة أساسيات عمل نظم التشغيل.
متكني الطالب من معرفة وفهم وظائف أنظمة التشغيل.
متكني الطالب من معرفة الوظائف االساسية اليت توفرها تلك االنظمة،
أكساب الطالب مهارات التعامل مع أنظمة التشغيل.

شبكات احلاسبات COS 221
يهدف هذا املقرر إىل تقديم موضوع شبكات احلواسيب :فوائدها وأشكاهلا،
وعمارتها وطبقاتها ،دواهلا وخدماتها املكنة ،باإلضافة إىل كيفية تشبيكها
وحتقيق أمنها.
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :

• متكني الطالب من معرفة أساسية لشبكات الكمبيوتر
• القدرة على حتليل متطلبات مؤسسة معينة واختيار أنسب شبكة.
• املعرفة من حتديات شبكة اجلوال والشبكات الالسلكية .

• متكني الطالب من معرفة منوذج اإلتصال املرجعي ( )OSIووظائف الربوتوكوالت.

تصميم وحتليل اخلوارزميات

COS 222

يهدف هذا املقرر إىل التعريف بأمناط العمليات احلسابية احلاسوبية  ،وأسسها
الرياضية وكذا أساليب تصميم وحتليل اخلوارزميات والربجميات وأساليب
البحث والرسوم البيانية.
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :

•
•
•
•
•

فهم االطار العام لكيفية وحتليل اخلوارزمية
إجياد الصيغة التنفيذية للربامج املكتوبة باستخدام كود الشفرة
مقارنة اخلوارزميات باستخدام طرق قياس النمو للربنامج
حل املسألة من تصميمها يف خمططات انسيابية
التعرف على األنواع املختلفة لتنفيذ اخلوارزميات وآلية حلها.

معمل نظام إدارة قواعد البيانات COS 223
يهدف هذا املقرر إىل تطبيقات عملية على نظم إدارة قواعد البيانات لرتسيخ املفاهيم
النظرية اليت سبقت دراستها وإعطاء الطالب اخلربة العملية الالزمة للتعامل معها.
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :

•
•
•
•

القدرة على استخدام اوامر  SQLلبناءاألستعالمات والقيود.
معرفة قواعد البيانات العالئقية.
معرفة مكونات نظم قواعد البيانات.
مهارات يف التعامل مع اجلرب العالئقي -املشغالت والعمليات -عمليات
اجملموعات بإستخدام .SQL

حتليل النظم

COS 224

يهد ف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بأمناط وأساليب حتليل الربجميات وكيفية إدارة
إنشائها ودراسة موثوقيتها وسبل تقوميها وقياسها.
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :

•
•
•
•

تصميم مشروعات وحتليلها متهيداً لربجمتها يف كورسات متقدمة
حتليل نظم املعلومات املختلفة وإعادة تصميمها لتتالئم مع االهداف املتجددة للنظام
استخدام أدوات التحليل والتصميم اهليكلية يف بناء النظم
وضع االساليب لتحليل االنظمة التطبيقية اليت تساعد االدارة يف عمليات صنع القرار
يف ظل حمدودية املوارد.

تقنيات االنرتنت COS 225
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بتقنيات اإلنرتنت ومعداتها وعمارات نظم
استخدامها وتطبيقاتها وكذا كيفية تطويرها وحتقيق أمنها.
نواتج التعلم :

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والكفاءات التالية :

•
•
•
•

فهم املفاهيم والتطبيقات األساسية لإلنرتنت و شبكة االنرتنت.
تصميم صفحات الويب باستخدام . HTML
متكني الطالب من استخدام تكنولوجيا اإلنرتنت احلالية الالزمة لتطبيق احلياة
اليومية.
متكني الطالب من معرفة منوذج ( )(TCP/IPووظائف الربوتوكوالت.
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أعضاء هيئة التدريس بربنامج علوم احلاسب

د /سامي عبد الوهاب سعفان

رئيس قسم العلوم الطبيعية والتطبيقية

د /ياسر شعبان عبد العزيز
(أمني القسم)

د /أمين البدري أمحد جاد احلق
أستاذ مساعد

أعضاء هيئة التدريس بربنامج علوم احلاسب

أ /أجمد إقبال
حماضر

أ.أجنم ألطاف
حماضر

أ  /على بن فايز الكريديس
حماضر (مبتعث)

أعضاء هيئة التدريس بربنامج علوم احلاسب

أ /فيصل بن عثمان الربيدي
معيد

أ.حممد عيسي الصوماىل
معيد

م

اجلهة

اهلاتف

1

سنترال الكلية

3220713

2

مدير البرنامج

0541251077

3

الموقع اإللكتروني للكلية

https://bcc.qu.edu.sa
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