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 قسـم علم الحاسوب

كليـة األمير الحسين بن عبداهلل 
 جيا المعلوماتلتكنولو

 جامعة آل البيت

 

 علم الحاسوب الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في
 ()مسار الشامل

     
 / مسار الشامل علم الحاسوباسم الدرجة )بالعربيــة(: الماجستير في 

  MS in Computer Science / Comprehensive Trackاسم الدرجة )باإلنجليزية(:
 

 أحكام وشروط عامـة: -أ
 تلتزم هذه الخطة باإلطار العام لتعليمات منح درجة الماجستير في جامعة آل البيت. -1
 التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج: -2

 .أو نظم المعلومات الحاسوبية أو هندسة البرمجيات بكالوريوس في علم الحاسوب -أ     
 حاسوب. بائية تخصصبكالوريوس في هندسة الحاسوب أو الهندسة الكهر -ب     

 

 مكّونات الخطة: -ب
( ساعة معتمدة موزعة على النحو 33من ) علم الحاسوبتتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في 

 اآلتي:
 

 متطلبات التخّصص

 الساعات المعتمدة نوع المتطلب

 24 اإلجبارية مساقاتال  -أ

 9 تختيار اال مساقاتال -ب

 0 امتحان الشامل  -ج

 33 المجموع
 

 نظام الترقيم: -ج
 رمز الكلّية: -1

 

 الكليـــة الرمز

 تكنولوجيا المعلوماتاألمير الحسين بن عبداهلل ل 90
 

 رموز األقسام: -2
 

 القسم الرمز

 علم الحاسوب 91
 نظم المعلومات الحاسوبية  92
 نظم المعلومات اإلدارية 90
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية 05

 

 : مساقاترموز ال -3
 

0-9 0-9 7 10 10 

     

 الكلية القسم المستوى المجال التسلسل
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 مساقاتمدلول منزلة العشرات )المجال( في أرقام ال
 

رمز  عنوان مجال التخصص رمز المجال
 المجال

 عنوان مجال التخصص

 تخوارزميات 5 علوم حاسوبية عامة 9
 نمذجة ومحاكاة 6 لغات برمجة 1
 اصطناعيذكاء  7 شبكات حاسوبية 2
 معمارية حاسوب 8 نظم حاسوبية 3
  امتحان شامل/بحث 0 برمجياتوبناء تصميم  0

 
 االستدراكية: مساقاتد( ال
 .آل البيت في جامعة الدراسات العليا تعليماتموجب بتحدد 

 
 :( ساعة موزعة عل النحو اآلتي33) متطلبات التخصص:

 
 التالية: مساقات(ساعة معتمدة وتشمل ال42ة: )اإلجباري مساقاتال -أ

السااااااعات  مساقاسم ال مساقرقم ال ت
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 تراكيب لغات البرمجة 9091719 1
 9091719 3 المتوازيةالبرمجة  9091711 2
 - 3 شبكات حاسوب متقدمة  9091729 3
 - 3 نظم قواعد بيانات متقدمة 9091732 0
 9091719 3 بناء البرمجيات كينونية التوجه 9091709 5
 - 3 تحليل الخوارزميات 9091759 6
 - 3 معمارية حاسوب متقدمة 9091789 7

 3 حلقة بحث 9091701 8
ساعات معتمدة  0النجاح في 

 من مستوى الدراسات العليا 

 
 التالية:  تمساقا( ساعات معتمدة يختارها الطالب من ضمن ال0االختيارية: ) مساقاتال -ب

الساعات  مساقاسم ال مساقرقم ال ت
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 9091759 3 معالجة الصور 9091799 1

 9091729 3 شبكات الحاسوب الالسلكية  9091721 2

 9091729 3 شبكات الحاسوب أمنية 9091722 3

 موافقة القسم 3 نظم التشغيل الموزعة 9091739 0
 موافقة القسم 3 يات متقدمههندسة برمج 9091701 5
 9091759 3 النمذجة والمحاكاة 9091769 6

 موافقة القسم 3 متقدمالصطناعي الذكاء اال 9091779 7

 
 ساعة معتمدة. (1)بواقع : االمتحان الشامل( 1010000) -ج
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 لبرنامج الماجستير في علم الحاسوب / مسار الشامل ةالخطة االسترشادي
 

 السنة األولى

 الفصل الثاني صل األولالف

رقم 
 مساقال

رقم  س.م. مساقاسم ال
 مساقال

 س.م. مساقاسم ال

 3 بناء البرمجيات كينونية التوجه 9091709 3 تراكيب لغات البرمجة 9091719

 3 معمارية حاسوب متقدمة 9091789 3 شبكات حاسوب متقدمة 9091729

 3 حلقة بحث 9091701 3 خوارزمياتتحليل ال 9091759

 
 

 السنة الثانية

 الفصل الثاني الفصل األول

 س.م. مساقاسم ال مساقرقم ال س.م. مساقاسم ال مساقرقم ال

 3 اتختيار  مساق - 3 نظم قواعد بيانات متقدمة 9091732

 3 اتختيار  مساق - 3 المتوازيةالبرمجه  9091711

 9 االمتحان الشامل 9091706 3 اتختيار  مساق -

 
 

 
 

 تي يقدمها القسم ال مساقاتال
 

 ت مساقال رقم مساقال اسم المعتمدة الساعات

 1 9091719 تراكيب لغات البرمجة 3

 2 9091711 المتوازيةالبرمجة  3

 3 9091729 شبكات حاسوب متقدمة  3

 0 9091709 بناء البرمجيات كينونية التوجه 3

 5 9091759 تحليل الخوارزميات 3

 6 9091789 معمارية حاسوب متقدمة 3

 7 9091721 شبكات الحاسوب الالسلكية  3

 8 9091722 شبكات الحاسوب أمنية 3

 0 9091739 نظم التشغيل الموزعة 3

 19 9091732 نظم قواعد بيانات متقدمة 3

 11 9091701 هندسة برمجيات متقدمه 3

 12 9091799 معالجة الصور 3

 13 9091779 متقدمالصطناعي الذكاء اال 3

 10 9091701 قة بحثحل 3
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 مساقاتوصف ال
 

 ساعات معتمدة( 3) معالجة الصور 1010011
 Image Processing 1010091 :سابقالمتطلب ال 

المفاهيم واألساليب والتقنيات األساسية المتصلة بالصوور الرقميوة وطورق معالجتهوا. الموا وي       يوفر هذا المساق 
طورق تحسوين الصوور باسوتخدام طورق ريا وية لتقليول ال و واء         التي يغطيهوا المسواق تشومل: طورق التحويول       

(  كيفيوة اسوتخراج المعلوموات    bmp, gif, jpgوتو يح الصورة   غط الصورة  طورق تمييول الصوورة ميول )    
  من الصورة وتصنيفها.

 
 ساعات معتمدة 3 تراكيب لغات البرمجة 1010001

 Programming Languages Structures ال يوجد  سابق:المتطلب ال 
طرق تمييل قواعد النحو فوي لغوات البرمجوة. جوانوب لغويوة       .النحو والمعنىتخصائص وتصنيف لغات البرمجة. 

 ةيووة. معالجووالبرمجووة الكينونتخووص المعنووى: الصوونف والمجووال والتحديوود وتمريوور المعطيووات. التجريوود والتعليووب.  
  Lispو  ++Cميول حدييوة مختوارة   برمجوة   لغوات  امباسوتخد أميلوة  . البرمجوة الداليوة  . التوزامن. لغوات   تاالسوتيناءا 

 مشاري  برمجة..  Adaو

 
 ساعات معتمدة 3 البرمجة المتوازية 1010000

 Parallel Programming 1010001 :سابقالمتطلب ال 
 الحوسبة نماذجالحواسيب المتوازية ذات الذاكرة المشتركة وذات الذاكرة الموزعة.  تطبيقات البرمجة المتوازية.

توزيوو  األقسووام علووى  والتجميوو   والوووفيفي والبيوواني    تخطوووات تطوووير البرنووامج المتووواز : التقسوويم  المتوازيووة. 
الحواسويب المتوازيوة   . شوبكات الوربط فوي الحواسويب المتوازيوة     . معايير قياس أداء البرامج المتوازيوة  .المعالجات

. التراسول. التمريور الودود . لغوات برمجوة      ذات الذاكرة الموزّعوة المتوازية الحواسيب وذات الذاكرة المشتركة   
  .تطبيقات برمجية باستخدام حاسوب متواز . LINDAو   PARIXو  PVMمتوازية ميل 

       
 ساعات معتمدة 3 شبكات حاسوب متقدمة 1010041

 Advanced Computer Networks سابق: ال يوجدالمتطلب ال 
التمريور المووز . طبقوة     OSI.و  TCP/IP. طبقوات الشوبكات فوي    االتصوال الحاسووبية  ومكونوات شوبكات    هيكلية

معالجووة أتخطوواء   IPv6.النقوول وتخوودماتها. برمجووة التراسوول. ربووط الشووبكات ةيوور المتجانسووة. اإلصوودار السووادس       
 شوبكات  يلوة أم أمنيوة نقول البيانوات.    البيانوات. طبقوة تمييول    التراسل والتوزاحم والوتحكم فوي التودف  فوي طبقوة النقول.       

و  M/G/1و  M/M/1نموواذج أوقووات التراسوول:   802.11. و Gigabit Ethernetو Ethernet حاسوووبية:
G/G/1.أجزاء مختارة من الطبقات المرجعيةومشاري  لمحاكاة في التراسل  ةمشاري  برمج.  

 
 ساعات معتمدة 3 الحاسوب الالسلكية شبكات 1010040

 Wireless Networks 1010041 :قسابالمتطلب ال 
أساسيات الطبقة الفيزيائية وطبقة الربط وطبقة الشبكات وطبقة النقل في الشبكات الحاسوبية الالسلكية. الوصوول  

. ربووط الشووبكات المتحركووة. بروتوكووول النقوول فووي 802.11المحليووة. البروتوكووول  ةالالسوولكي تللوسووط فووي الشووبكا
  . الشبكات اآلنية المتحركة.بروتوكول التطبيقات الالسلكية الشبكات المتحركة.

 
 ساعات معتمدة 3 الموزعة التشغيلنظم  1010031

 Distributed Operating Systems أو ما يعادلها 1010334: سابقالمتطلب ال 
. الخصائص الرئيسية للحواسويب الموزعوة. نمووذج الزبوون والخوادم للحوسوبة الموزعوة. عودم         مهام نظم التشغيل

. اسوتدعاء اإلجووراءات عون بعوود  و بوين المهووام  التراسول بيئووات الحوسوبة الموزعووة.   .ل الشوبكات نظوم تشووغي التماثول.  
 و  CORBA الموزعووة. أميلووة ميول   الملفوات الكينونوات الموزعووة. تخيووت التنفيووذ. التووزامن والوتحكم بالتشووار .    

Sun NFS.  
 

 ساعات معتمدة 3 نظم قواعد بيانات متقدمة 1010034
 Advanced Database Systems أو  1010330 :سابقالمتطلب ال

 ما يعادلها
. لغات االستفسار. تصميم نس  قواعد البيانات. ألتخزين وطرق الوصول للبيانات ومعالجوة  نماذج قواعد البيانات

االستفسووارات. ادارة التعووامالت والووتحكم بالتشووار . أمنيووة قواعوود البيانووات. قواعوود البيانووات الموزعووة. مخووازن        
  استخراج البيانات.البيانات و
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 ساعات معتمدة 3 بناء البرمجيات كينونية التوجه 1010021

 Object Oriented Software Development 1010001 :سابقالمتطلب ال 
وأدوات بنوواء واتختبووار البرمجيووات: التصووميم الهيكلووي  وتصووميم المكونووات    طوورق أساسوويات البرمجووة الكينونيووة. 
د البيانووات والخوارزميووات وتصووميمها. تصووميم البرمجيووات كينونيووة التوجووه باسووتخدام   وتحديوود الواجهووات  وتحديوو

هيكليووات البرمجيووات كينونيووة التوجووه الموزعووة. مشوورو  يووتم موون تخاللووه تحديوود         (UML).أدوات حدييووة ميوول  

  متطلبات وتصميم نظام.
 

 ساعات معتمدة 3  هندسة برمجيات متقدمه 1010020
 Advanced Software Engineering موافقة القسم :سابقالمتطلب ال 

وتصومميها وتنفيوذها    هوا ومتطلباتها يتناول هذا المساق هندسة البرمجيات ودورة حيواة البرمجيوات وادارة مشواريع   
   وصيانتها.

 
 ساعات معتمدة 3 تحليل الخوارزميات 1010091

 Analysis of Algorithms  :أو  1010321المتطلب السابق
 ما يعادلها

. طوورق تحليوول الخوارزميووات. الخوارزميووات للمتطلبووات التخزينيووة والزمنيووة للخوارزميوواتالحوودود العليووا والوودنيا 
. تطبيقوات علوى الترتيوب والهياكول     تخوارزميوات االحتماليوة  . البرمجة الديناميكية. فرق تسد الجشعة وتخوارزميات

 NP-hard  ةمحودد الةيور   ائل ذات األوقوات المسو  .نماذج مجوردة لحسواب أوقوات تنفيوذ الخوارزميوات     والجدولة. 

  .لحل التقريبيا تخوارزميات  NP-complete.و
 

 ساعات معتمدة 3 الذكاء االصطناعي المتقدم 1010001
 Advanced Artificial Intelligence  :أو  1010201المتطلب السابق

 ما يعادلها
يور الموجوة(. المعرفوة وطورق تمييلهوا. األنظموة       مقدمة. طرق البحوث المختلفوة )اسوتراتيجيات البحوث الموجوة وة     

والموزعووة. الشووبكات العصووبونية. الووتعلم.    ةالخبيوورة. الريبووة واالسووتنبات واالسووتنتاج. أنظمووة االسووتنبات المتوازيوو   
التخطيط. المنط  الم بب. الخوارزميات الجينيوة. معالجوة اللغوات الطبيعيوة. تطبيقوات برمجيوة باسوتخدام احودى         

  صطناعي ميل لغة برولوج أو ليسب.لغات الذكاء اال
  

 
 ساعات معتمدة 3 معمارية حاسوب متقدمة 1010091

 Advanced Computer Architecture أو  1010341 :سابقالمتطلب ال
 ما يعادلها

ووحوودة المعووالج المركووز  ونظووام الووذاكرة ووحوودات اإلدتخووال    يتنوواول هووذا المسوواق مكونووات الحاسوووب األساسووية  
  واإلتخراج.

 
 ساعات معتمدة 3 حلقة بحث 1010000

 Seminar ساعات  0النجاح في  :متطلب سابق
 العليامعتمدة من مستوى الدراسات 

مراجعووة أوراق بحييووة حدييووة وتحليلهووا واعووداد ملخصووات لهووا. مكونووات البحووث. تقووديم طلبووة ماجسووتير حوواليين        
  ألبحاثهم. مشرو : كتابة مقترح بحث علمي.

 
 ساعات معتمدة 3 جة والمحاكاةالنمذ 1010001

 Modeling and Simulation 1010091 :سابقالمتطلب ال 
توليوود   المتصوولة والمتقطعووة األنظمووةمحاكوواة   األنظمووةنمذجووة  للمحاكوواة باسووتخدام الحاسوووب  المفوواهيم المتقدمووة 

, المحاكواة الخاصوة بالحود     طورق تمريور الوقوت    العشووائية   األرقوام   الدوال المستخدمة لتوليود  العشوائية األرقام
. التحقو  والتيبوت مون نمواذج المحاكواة: تحليول المودتخالت        بالمحاكواة والنمذجوة   والعنصر. لغات البرمجوة الخاصوة  

أميلوة علوى بورامج المحاكواة     تصوميم واتختبوار وتصوحيح بورامج المحاكواة.       الطووابير   والمخرجات. نمواذج نظريوة  
   .ProcSmityالتطبيقية ميل المحاكي 
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 ساعة معتمدة 1 شبكات الحاسوب أمنية 1010044
 Computer Network Security 1010041 :سابقالمتطلب ال 

الحاسوووب  أنظمووة الووىعمليووات الوودتخول    الطوورق الموثقووة   الحاسوووب أنظمووةتقنيووات فووي اموون البيانووات وبوورامج   
تأثير نظوم التشوغيل ومعماريوة     ة اإلحصائيالسيطرة   التحصين األنظمة  لهذهطرق السماح بالدتخول  أوالشرعية 

 األنظموة   نمواذج تودف  المعلوموات     مختلفوة  أتخورى المسواومة بوين التكلفوة ومقوايي       األنظموة  الحاسوب على امن 
  ةير تقنية. أتخرىموا ي   الى باإل افةتحليل المخاطرة على المعدات والمعلومات ل واألوتوماتيكيةليدوية ا
 

 عات معتمدةسا 3 االمتحان الشامل 1010000
 A Comprehensive Exam حسب تعليمات الجامعة :سابقالمتطلب ال 
  


