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Caching

 Pipelining

A0812401

A0814405112

MIPSBasic

VHDL & FPGA 

A0814404 

A0814406333

،  (Creation)أدارة ال مليات ) التملين ،مقدمة عامة للتقنيات المستتتمدمة  ت بيقين م ا التيتتويال واعمذات اات ال بأة مةم مة القام يات 

، ب نب اعختناق ، الاجذت إلى أصال التيويال ، ادارة الذاكاة الائيسية ،  Deadlock)) اقمنع اعختن ،التزامن ، اعبصال ( جدولة الم الج

هيقلية  ،التقديال ، التصتتت،  ، الت،تي  ، خذاراميات الصتتت،اات ، التاقا ماعأاان ومقذمات اعدخال واعخاا   ،أدارة الذاكاه أع تااضتتتي 

 . الن ا المذاعة  ،  بن،يذ اعم مة ،امن وحماية األم مة،ام مة المل،ات وبيقيقابها 

A0812401

 

  A081460138

115 

A0815301333 

مماا  اليتتتتققات اعصتتتتيناعية ال صتتتتقية وم ال ات الم لذمات المنيقية الايذيةص اليتتتتققات اعصتتتتيناعية ال صتتتتقية األمامية، اليتتتتققات 

اعصتتيناعية ال صتتقية اات التوذية المل،ية، ااق الت لا، ااق التصتتنيب، اليتتققات ال صتتيقة اات التوذية المل،ية ااق التصتتميا، اليتتققات 

 ال مبء، ب لا اإلل ، خذاراميات ال يال ال ينت، ب امال ال مبء المت ددين.  م ماريةادئ بصميا الذكبء اعلي ، ال صقية النقالة، مق

 

A0814301

A0815401333 

ب مي ت ماستتتتتتمداا خدمات الذاكاة الق يدةص بذايع القيامات والقاامج للماكينات الق يدة، اخذ مزايا كي،ية بذايع الم ال ة عقا أكثا من مقذن 

 الم ال ات المت ددة على ماكينة واحدة وإدارة ال مليات الق يدة.

 A0814406

 0815501A333 

. اققة اعمتقال ز ATMو  اليتتتتتتققةز خذاراميات التاقا  ت اعادحااز بيتتتتتتقياال حاكة الاذائب الناريةز اققة اليتتتتتتققة  ت اعمتام  تااقق

 (  أمن شتتتققةزApplicationز اققة التيقين)TCPز خذاراميات باقا ماادحاا Transport المدماتز مذعية المدمة ز عناصتتتا اققة ال

Domain Name System ز مياكال األداء و باليال األداء  ت  شققات الااسذب. مماا  وصذل الااكةز مماا  اعصي،افز حساب األداء

  ت شققات الااسذب المالية.
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 A0813501

 0815502A  112 

الااستتتذب و ماوبذكذعت اليتتتققة الم اصتتتاةص استتتت مال األدوات  بيقيقات عملية على م ض المذاضتتتيع التت با بوييتها  ت مادة شتتتققات

إميتتتتتتاء م،ابي  التيتتتتتت،يا،  مماا  و أدوات لتاليال و  ا   والتقنيات  ت باليال و وبقييا آلية و متيلقات  خذان األمن: التاقن من الهذياة،

للتن،يذ  القاملة ا  النمذا  اعحتمالت، م اية األل اب، النماا   وباديد ميزات األمن، الاال المياوا، جقا ال مليات، منين القاوبذكذل،

ن الن اا و خصتتائصتت  بذكذل أو م اا وباليل ، ب يي)ام،اادا او مم مذعات صتتوياه( مامتقاء ماو اليلقةعلى أستتاا القام ة المنيقية، يقذا 

  .الماغذمة مدأة

A0815501

A0815503

نةص الستتتاي ة اليتتتققة أم مة م ام ص وأمن الااستتتذب شتتتققات  ت األخياة التقدا وستتتائال  التدخال كيتتتب أم مة اعمنةص التمزين ام مة واعما

ة  ت والن ايات والتيقين الاالت الااستتتذب امن  ت اعستتتاستتتية الم،اهيا ال، الة، اعستتتت مال ستتتذء ام مة الستتتاي ةص  ح،ظ آلية الهذياةص صتتتاا

 .الاديثة التيويال ام مة  ت المصذصية

 A0815501

A08156011112

 مالتنسين مع القسا يقذا اليالب أو م مذعة من اليبب ماختيار مياوت للدراسة والتاليال ويابقب هذا المياوت مالتمص  الائيست.

 A0814601 

 0815602A2224

استتتتقماع لما با إم ااه  ت ال زء األول من الميتتتاوت، حي  يتا بن،يذ كامال متيلقات الميتتتاوت المقارة ويلزا اليالب  هذا الميتتتاوتيةبت 

 إلى بقديا عاض ومناأية المياوت مع ل نة المناأية. ماإلضا ةمتقديا بقايا  نت شامال عن مياوت التما  مةكمل ، 

A08156011 

 

A0822502
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       :  CB  CE    

 :BJT     :  -   JFET  MOSFET  
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A08235022-1} [1 {مختبر إلكترونيات[  

دوائا التقذيا النص،ت والقلت، ثنائت اينا وبن يا ال هدص خصائ   ،دوائا القيع والذصال :خصائ  ثنائت أشقاه المذصبت وبيقيقاب 

( ودوائا اعمايااص مققاات اإلشارةص اعست امة التاددية FETاعمايااص خصائ  التاامزستذر )( ودوائا BJTالتاامزستذر ثنائت القيقية )

 للمضممات من ماحلة واحدة ومت ددة المااحال، مضممات ب،اضليةص مضممات ال ملياتص ماشاات سلقية و  الة.

. 

A0822502

 

A0823401 3-3 [}3{إشارات وأنظمة[ 

اشتارة مستتماة و متقي ة مع الزمنص م ال ة اإلشتارات ماستتمداا  ،عينات من اإلشتارةأستاستيات أخذ  بمثيال وبصتنيب األم مة واإلشتارات:

، خصائ  األم مة  (LTI)الويا متوياة مع الزمن المتصلة امنيا و  بصنيب األم مةز خصائ  األم مة الميية ز(MATLAB)مام ية 

، اعستتتتتتت امة لل ينة( م ادلة التاذيال و Laplace مليات اعلتذائية، باذيال "عمبا" )الويا متوياة مع الزمن، الا والمتقي ة امني الميية

ايب اليذر و ماتذى اإلشتتتارات من الياأة والقدرة، عاض مياق  ،التمثيال ماستتتتمداا مستتتلستتتلة  ذريي  ال امة، باذيا  ذريي  وبيقيقابها

 .اإلشارات

A0872303

A0823402}3] {3-3[ 

(، التادد AM، األاياف، الماشتتتتااتص بقنيات التضتتتتمين التناساع: اعبستتتتات )(Hilbert)هيلقات" "ص باذيل  ي مااج ة لتاذيبت  ذري

(FM( اليـتتـتتـتتـتتـتتذر ،)PM ص بمثيـتتـتتـتتال حزمة الضذضاء: أداء الضذضـتتاء  ت التضميـتتـتتن)( التناسـتتاعص خلب المذجاتFDM ص م يار)

( وااق م ال تهاص اإلرسال الاأمت الثنائت ضمن ISI(ص الماش  المذائا وأداء الضذضاءص بداخال الامذا النقضية )Nyquistمايقذس  )

(ص أداء الضتتتتتذضتتتتتاء وك،اءة النياقص (M-ary  ASK, PSK, FSK, QAMص بااستتتتتال BASK ،BFSK ،BPSK ،DPSKحزمة: 

 التزامن.

A0823401إشارات وأنظمة

 

A0823503 }3] {3-3[
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ص الهتزات: دوائا  CMOS، وRTL  ،DTL،TTL ،ECL  ،MOS( كم،تاح: مذامات منينBJTاستتت مال التاامزيستتتذر ثنائت القيقية )

ص دوائا مستتذيات اليتتقال المذجتص ماذعت بناساعيرأمت 555التذأي   ثنائية اعستتتقاار، أحادية اعستتتقاار، عديمة اعستتتقاار، ومذأ  

 ورأمتيبناساعص دوائا ال ينات والمسك.

A0822502 

A0823504}  1] {1-2[ 

ص باليال وبصتتتميا دوائا القبماتص دوائا التذأي ص RTL ،TTL، CMOSخصتتتائ  المقذمات الم،تاحيةص خصتتتائ  مذامات المنين: مذت

.CMOSمع مذامات  TTLومسذيات اليقال المذجتص بيقيقات دوائا ماذعت بناساعيرأمت ورأمتيبناساعص مذاءمة مذامات 

 A0823503

A0872303}3] {3-3[

استتتتتتاستتتتتتيات الدائاة القهامائية، ال هد، التيار، القدرة، المقاومة، المقثب والملب، بقنيات باليال الدوائا مثال  مقدمة  ت الدوائا القهامائية،

يال الالقت. م اي يال ال قدع، التال يار  ةأذامين كياشتتتتتتذف، التال قدرة  ت دوائا الت لدوائا أحادية اليذر، ال يال ا ثي،نن وم اية مذربن، بال

 .المتادد. الدوائا ثبثية األاذار المتزمة، رمين التذالت والتذااع

 A01112022

A0872304}1] {1-2[

لل هد والتيار، م ايات اليتتتققات، مقال القدرة القصتتتذىص دوائا اعم مة ال اماة: المقاومة ومااثة دوائا التيار المستتتتما: أامذمت كياشتتتذف 

(RL( المقاومة ومقثب ،)RC( المقاومة ومااثة ومقثب ،)RLCص )  دوائا الامينص الدوائا المقتامة موناايستياص اليتققات القهامائية ثنائية

 المن،ذ.

A0872303

A0873501 }3] {3-3[ 

مقدمة  ت األم مة ثبثية األاذار، الماذل احادع اليذر الماذعت ثبثية اليذر ودوائاها، مااكات التيار المقاشتتا التاكيب والتصتتنيب، 

المااكات التزامنية، مقذمات الن اا القهامائت، أداء خيذا النقال، المااكات الاثية أحادية اليذر وثبثية األاذار األداء والمصتتتتتتائ ، 

 م اا الذحدة، باليال األعيال المتماثلة.

A0872303

A0874501 }3] {3-3[ 

الدالة اعمتقالية وممييات بمثيال المن ذماتص م،هذا أم مة التاقاص األم مة الم،تذحة والمولقةص التمثيال الاياضتتتتتتت لام مة ال،يزيائيةص 

خصتتائ  اعستتت امة ألم مة التاقاص مذاصتت،ات أداء األم مةص باليال اعستتتقاارية ألم مة التاقا المييةص م يار روا لبستتتقااريةص باليال 

 م ال الزمن ألم مة التاقاص بصميا المسيياات والم ذضات.

A0823401

A0814302 333 

 والمتوياات، المستتتتمدمين، إدخال دراستتتة الضتتتذامبص من م ينة أمذات ماستتتتمداا المستتتتمدا واجهة بيذيا النقالةص التيقيقات منصتتتة  ها

ستمداا وال ملياتص ضا ة المتنقلةص التيقيقات  ت الذيب ومتص،اات والمص،ذ ات، القذائا، ا ياء المذسيقىص مثال األصذات إ  التيقيقات إم

 .مت ددة شاشات  ت عستمدامها وب ديلها القيامات بمزين بتيلب التت القسيية

A0812303

A0814303333 
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مة ب، والمذثذأية، والتذا ا والستتتتتتاألداء: والمارجية، باديد وأياا الصتتتتتت،ات الداخلية اعحتياجات: أمذات اعحتياجاتمقدمة  ت هندستتتتتتة 

ص لوات ومماا  لتمثيال اعحتياجاتص م اييا بذثين اعحتياجاتص باليال اعحتياجات واستتتتتتتمبنبقنيات اكتيتتتتتتتاف  الكصوما إلى  واألمنية

 اعحتياجات. التتقع، الت امال مع بويا  جات:اعحتياص إدارة اعحتياجاتص بقنيات التاقن من صاة اعحتياجات

A0813302 

A0814602333

مدء غيا موياة  ت المية الدراستتيةص بادد المادة المياوحة لقال  صتتال دراستتت وب لن لليلقة عند مذعد  واات اهميةبياح مذاضتتيع حديثة 

   المذاد  ت الك ال،صال. البس ي

A0815303   333 

 Amazon Elastic Cloud, Microsoft Azure: Google App التقنذلذجيا لهذه الداعمة اليتتاكات الستتااميةص الاذستتقة إلى مقدمة

Engineالساامية الاذسقة ماوبذكذعت ص. 

A0815401

 

 

 

A0815302333 

ص الت،تيش والمااج اتص األخاىوميتتاكال ال ذدة  األخياءجذدة القام يات: كي،ية ضتتمامها والتاقن منها، والااجة إلى ثقا ة ال ذدةص ب نب 

 ا  القام ياتص بقنيات التاقن والتدأينص ضتتتتتتمان ال ملية مقامال ضتتتتتتمان المنتجص م اييا جذدة ال مليةص المنتج وضتتتتتتمان ال مليةص باليال 

 .لمااأقة ال ذدة اإلحصائيةداد التقارياص النهج وإع الميقبت

A0813302

A0815201 333 

 مدى على البامة اععمال لقا ة اليتتامال التمييب. الميتتاوت عمال ومياق مذاصتت،ات وإدارة بمييب وأهميتها، الميتتاريع إدارة أستتاستتيات

 مذاامة وإدارة بمييب ،(PERT,CPM,GERT) الاا  المستتتتتتار ماستتتتتتتمداا الميتتتتتتاوت وأ  وإدارة بمييب الميتتتتتتاوت، حياة دورة

 الم نيين مين التذاصتتتال إدارة والمذارد، والمصتتتاو ات الذأ  جدولة الستتتهمت، المميب اايقة جام ، مميب استتتتمداا الميتتتاوت، وبقل، 

 .المياوت  اين إدارة مالمياوتص

 A0814401

A0835402333

 يقدأ هذا المساق مم ال ة الصذر الاأمي  مالمستذى القدائت ويستما حتى ب،سيا الصذرة والت امال م ها مالمستذى اععلى. يياح هذا المساق

ال،ببا ثنائية األم اد ايضا، وم ال ة الصذر الاأمية، واإلدراك القياع للصذر، ومماا  األلذان، األم مة المن،صلة ثنائية األم اد، وبصميا 

وب ميع وضتتتتتتوب القيامات، وباستتتتتتين الصتتتتتتذرة، واستتتتتتت ادة القيامات وباليلها، وبن،يذ األجهزة والقاامج. يميلب من اليبب بيقين  همها 

 لازمة المناسقة من القاامج الااسذمية )مثال ماببب(.للمذاضيع التت با ب لمها م ايا من خبل استمداا ا

A0823401

A0834401333

باليال ياكز هذا المستتاق على جمع القيامات واستتتماا  الم لذمات الم،يدة منها. يقدا ايضتتا شتتاحا للياق المستتتمدمة  ت: بصتتذر القيامات، 

القيامات والت اف على اعمماا المذجذدة  يها. ي يت م اة عامة على خذاراميات استتتتتماا  القيامات والنماا  واألمماا، وييتتتتمال الياق 

 التذلي،ية مثال بلك القائمة على م اية مايز وبقنيات التذأع األخاى.
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A0812301

A0834403333

 والمحتوى الهدف في المساق هذا ويبحث الصحية. بالمؤسسات وعالقتها الصحية المعلومات نظم مصادر المساق هذا غطيي
 الطالب ادراك ويوسع المجال هذا في المستخدمة الحاسوبية للبرامج مقدمة يعطي وكما الطبية  السجالت في الدقيق والتحليل

 المساق هذا  يتيح كماالمريض. لخصوصية بالإلضافة البيانات قواعد وادارة HCIS في المتباينة التطبيقات في التفاعل لمدى
 بهذا تعنى التي الصحية والمنظمات ةالصحي الرعاية مجاالت في التكنولوجيا اليه توصلت ما اخر دراسة للطلبة
 للمعلومات والترقيم التجميع طرق عن نبذة يعطي كما .  الكترونيا الطبية السجالت الى الوصول كيفية وتوضيح   المجال

 .وحفظها الصحية
A0813301

 

A0161100333

اعستتتتتمية، ال ملة ال، لية، كان وأخذابها، إن  الناذية: ال ملةم،هذا اللوة ومستتتتتتذيابها، مصتتتتتذن ال،ها واعستتتتتتي اب والتاداص التدريقات 

سا ال،اعال سالا، الم،اد، المثنى، ال دد، التذامع، عبمات التاأيا، التدريقات الصا ية )ا سالا، جمع المؤم  ال سا  وأخذابها، جمع المذكا ال وا

  م، ذل(، أضايا إمبئية: )كتامة الهمزة(  ت مذاأ ها الممتل،ة، همزة القيع والذصال، األلب م د واو ال ماعة، األلب اللينة، التنذين.  ال

A0161200}3{]33[

القذاعد: األ  ال المستتتتاعدة، صتتتتيا أ  ال الماضتتتتت والااضتتتتا والمستتتتتققالص الم،ادات: ال بأات، اإلعبا، األماكن، األدوات، النيتتتتاااتص 

األستتتاستتتيةص  اعستتتتماتالمهارات القتامية: كتامة  قاة، التمييز مين الاستتتائال الاستتتمية وغيا الاستتتميةص مهارات القااءة األستتتاستتتيةص مهارات 

 المهارات الي،ذية: ال اوض الي،ذية، النقاش، المقالمات الهاب،ية الاسمية، التذصية مالمياعا.
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الصيامة الذأائية للااسذبص م اا أساسيات بقنذلذجيا الم لذمات: مقدمة إلى جهاا الااسذب اليمصت، ب ميع الااسذب، لماة عامة عن 

( MS Word(: اإلعدادات، إدارة الم لدات والمل،ات، القا ص مهارات أساسية  ت استمداا مام ية م الج النصذن )10التيويال )النذا ذ 

مداا ص مهارات أستاستية  ت استت2016( مستمة MS PowerPointص مهارات أستاستية  ت استتمداا مام ية ال اض التقديمت )2016مستمة 

 .2016( مسمة MS Excelمام ية جداول القيامات )

 


