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  الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في علم الحاسوب

  -مسار الرسالة-
  

   عامة:وشروط  أحكام )أوالً 
  .مؤتة جامعةفي  الدراسات العليا لخطة بتعليماتتلتزم هذه ا )1
  التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج: )2

أو هندسة  نظم المعلومات الحاسوبيةأو  بكالوريوس في علم الحاسوب  -أ
  .البرمجيات

  .حاسوب الهندسة الكهربائية تخصص أوبكالوريوس في هندسة الحاسوب   -ب
  

  االستدراكية: المواد )ثانيا
  .مؤتة في جامعة لدراسات العلياا تعليماتموجب بتحدد 

  
  الدراسية: الخطة )ثالثا

  ) ساعة معتمدة موزعة كما يلي:33تتكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير من (
  :ةمعتمد ة) ساع15( متطلبات التخصص اإلجبارية )1

 الساعات   سم المادة إ  رقم المادة 
  المعتمدة

  المتطلب السابق

  -  3  ةقواعد بيانات متقدم  2202710
  -  3  شبكات حاسوب متقدمة   2201720
  -  3  البحث العلميالمحاكاة و أساليب  2201730
  -  3  خوارزميات متقدمة  2201740
  -  3  معالجة الصور الرقمية  2201750

  
  ) ساعات معتمدة:9( ختياريةاال متطلبات التخصص )2

الساعات   اسم المادة  رقم المادة
  المعتمدة

  المتطلب السابق

  2201720  3  من المعلومات والشبكاتا  2201721
    3  متقدمالصطناعي الذكاء اال  2201760
  2201760  3  الحيويةالقياسات   2201761
  -  3  تراكيب لغات البرمجة  2201770
  -  3  هندسة برمجيات متقدمه 2202771
  2201770  3  المتوازيةالبرمجة   2201772
  -  3  معمارية حاسوب متقدمة  2201780
  -  3  تشغيل متقدمةنظم   2201781

 
 تسع ساعات معتمدة. يخصص لها) 2201706( جامعيةرسالة  )3
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اد   وصف ال
  

  ساعات معتمدة 3                                           متقدمه قواعد بيانات
Advanced Database Systems 

  
ات د البيان اذج قواع ات. نم د البيان ق قواع ميم نس ار. تص ات االستفس رقا. لغ زين وط ول  لتخ الوص

د  ات. قواع د البيان ة قواع ارك. أمني تحكم بالتش امالت وال ارات. إدارة التع ة االستفس ات ومعالج للبيان
  البيانات الموزعة. مخازن البيانات واستخراج البيانات.

  
  ساعات معتمدة 3                                شبكات حاسوب متقدمة

Advanced Computer Networks 
  

ي بكات االتصال الحاسوبيةومكونات ش هيكلية بكات ف ات الش وزع.  OSI.و  TCP/IP. طبق ر الم التمري
ة  IPv6.طبقة النقل وخدماتها. برمجة التراسل. ربط الشبكات غير المتجانسة. اإلصدار السادس  معالج

ا البيانات.طبقة تمثيل  أخطاء التراسل والتزاحم والتحكم في التدفق في طبقة النقل. ل البيان ة نق  ت.أمني
ات التراسل:  802.11. و Gigabit Ethernetو Ethernet حاسوبية: شبكات أمثلة و  M/G/1و  M/M/1نماذج أوق

G/G/1.أجزاء مختارة من الطبقات المرجعيةومشاريع لمحاكاة في التراسل  ةمشاريع برمج.  
  
  ساعات معتمدة 3                          أساليب المحاكاة والبحث العلمي  

simulation and scientific research methods 
 

ى طرقالتعرف  اة والطرق  عل تير. المحاك ائل الماجس ات رس ة مقترح ة. كتاب ي المختلف البحث العلم
داد ملخصات  ا وإع ة وتحليله ة حديث ة أوراق بحثي ي. مراجع أدوات بحث علم الرياضية والتجريبية ك

ا تير ح ة ماجس ث لها. مكونات رسائل الماجستير. تقديم طلب رح بح ة مقت اثهم. مشروع: كتاب ليين ألبح
  علمي.

 

  ساعات معتمدة 3                                  خوارزميات متقدمة
Advanced Algorithms 

 
  

دنيا  ا وال دود العلي اتالح ة للخوارزمي ة والزمني ات التخزيني ات. للمتطلب ل الخوارزمي رق تحلي . ط
. تطبيقات خوارزميات االحتمالية. مجة الديناميكيةالبر. فرق تسد الخوارزميات الجشعة وخوارزميات
ة.  ل والجدول ب والهياك ى الترتي اتعل ذ الخوارزمي ات تنفي اب أوق ردة لحس اذج مج ائل ذات  .نم المس

  .لحل التقريبيا خوارزميات  NP-complete.و NP-hard  ةمحددالغير  األوقات
 
  
  مدةساعات معت 3                                   معالجة الصور 

Image Processing 
اسية المتصلة بالصور الرقمية وطرق معالجتها. المفاهيم واألساليب والتقنيات األسيوفر هذا المساق 

المواضيع التي يغطيها المساق تشمل: طرق التحويل، طرق تحسين الصور باستخدام طرق رياضية 
)، bmp, gif, jpgلتقليل الضوضاء وتوضيح الصورة، ضغط الصورة، طرق تمثيل الصورة مثل (

 كيفية استخراج المعلومات من الصورة وتصنيفها.
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  ساعات معتمدة 3                          متقدمالصطناعي الء اذكاال
Advanced Artificial Intelligence 

  
ر  ة وغي ا. المقدمة. طرق البحث المختلفة (استراتيجيات البحث الموج ة وطرق تمثيله ة). المعرف موج

تنباط المتوازي ة االس تنتاج. أنظم تنباط واالس ة واالس رة. الريب ة الخبي بكات والموزع ةاألنظم ة. الش
ة.  ات الطبيعي ة اللغ ة. معالج ات الجيني بب. الخوارزمي ق المض يط. المنط تعلم. التخط بونية. ال العص

    تطبيقات برمجية باستخدام إحدى لغات الذكاء االصطناعي مثل لغة برولوج أو ليسب.
  

  ساعات معتمدة 3                                    الحيويةالقياسات 
Biometrics  

  
لوكية، القياسات التعر ف على الطرق المختلفة لتمييز األشخاص بناء على هويتهم الفسيولوجية أو الس

مل:  لوكية وتش بكية. الس ة والش ه، القزحي ز الوج بع، تميي مة اإلص مل: بص يولوجية وتش ة الفس الحيوي
  طريقة الطباعة والصوت المسموع والمرئي. باإلضافة إلي تمييز إشارات الدماغ.

  
  ساعات معتمدة 3                              مات والشبكاتامن المعلو

Information and network security 
  

    
رامج  ات وب ن البيان ي ام ات ف ةتقني وب أنظم ة ،الحاس رق الموثق دخول  ،الط ات ال ىعملي ة إل  أنظم

دخول  أوالحاسوب الشرعية  ذهطرق السماح بال ة له أثي ،اإلحصائيةالسيطرة  ،التحصين ،األنظم ر ت
ةنظم التشغيل ومعمارية الحاسوب على امن  اييس  ،األنظم ة ومق ين التكلف اومة ب ة أخرىالمس  ،مختلف

ات ل واألوتوماتيكيةليدوية ا األنظمة ،نماذج تدفق المعلومات دات والمعلوم ى المع ل المخاطرة عل تحلي
  غير تقنية.  أخرىمواضيع  إلى باإلضافة

  
  ساعات معتمدة 3                               تراكيب لغات البرمجة

Programming languages Structures 
  

ة.  وتصنيف لغاتخصائص  ىالبرمج و والمعن ة.  .النح ات البرمج ي لغ و ف ل قواعد النح طرق تمثي
ب  ىجوان ص المعن ة تخ ات.  :لغوي ر المعطي د وتمري ال والتحدي نف والمج ب. الص د والتعلي التجري

ة. البرمجة الداليةلغات . التزامن. تاالستثناءا ةمعالجية. البرمجة الكينون ات باستخدام أمثل ة  لغ برمج
   .  C++ , VB.netمثلمختارة حديثة 

  
  ساعات معتمدة 3                                هندسة برمجيات متقدمه

Advanced Software Engineering 
 
  

وتصمميها  هاومتطلباتا هيتناول هذا المساق هندسة البرمجيات ودورة حياة البرمجيات وإدارة مشاريع
 وتنفيذها وصيانتها.

  
  

  ساعات معتمدة 3                       معمارية حاسوب متقدمة 
Advanced Computer Architecture 
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حدة المعالج المركزي ونظام الذاكرة ووحدات وو يتناول هذا المساق مكونات الحاسوب األساسية
  اإلدخال واإلخراج.

  
  ساعات معتمدة 3                               متقدمة التشغيلنظم 

Advanced Operating Systems 
  

ادم. مهام نظم التشغيل ون والخ وذج الزب ية للحواسيب. نم بكات. الخصائص الرئيس  .نظم تشغيل الش
ة.  بة الموزع ام التراسلبيئات الحوس ين المه دو ب تدعاء اإلجراءات عن بع ات الموزعة. اس . الكينون

  .Sun NFS و  CORBAمثل الموزعة. أمثلة  الملفاتن والتحكم بالتشارك. خيوط التنفيذ. التزام
  

  ساعات معتمدة 3                           البرمجة المتوازية
Parallel Programming 

  
ة. ة المتوازي ات البرمج ة.  تطبيق ذاكرة الموزع تركة وذات ال ذاكرة المش ة ذات ال يب المتوازي الحواس

اني،  وات تطوير البرنامج المتوازي: التقسيمخطالحوسبة المتوازية.  نماذج وظيفي والبي ع، وال التجمي
ة .توزيع األقسام على المعالجاتو رامج المتوازي اس أداء الب ي الحواسيب . معايير قي ربط ف بكات ال ش

ةالمتوازية الحواسيب والحواسيب المتوازية ذات الذاكرة المشتركة ، . المتوازية  .ذات الذاكرة الموزّع
دودي.التراس ل  ل. التمرير ال ة مث ات برمجة متوازي ة . LINDAو   PARIXو  PVMلغ ات برمجي تطبيق

  .متوازي حاسوبباستخدام 
0304741  

  
  ساعات معتمدة 9                        رسالة الماجستير

MS Thesis 
  حسب تعليمات الجامعة :متطلب سابق

  


