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 علم الحاسوبقسـم 

األمير الحسين بن عبداهلل كليـة 
 وجيا المعلوماتلتكنول

 جامعة آل البيت

 

 علم الحاسوب في الخطة الدراسية لدرجة الماجستير
 )مسار الرسالة(

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

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

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

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

 

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

 اآلتي:
 

 متطلبات التخّصص

 الساعات المعتمدة نوع المتطلب

 15 اإلجبارية مساقاتال  -أ

 9 االختيارية مساقاتال -ب

 9 رسالة الماجستير  -ج

 33 لمجموعا
 

 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

 خوارزميات 5 علوم حاسوبية عامة 9
 نمذجه ومحاكاه 6 لغات برمجة 1
 اصطناعيذكاء  7 شبكات حاسوبية 2
 معمارية حاسوب 8 نظم حاسوبية 3
 بحث أطروحة/رسالة/ 0 برمجياتوبناء تصميم  0

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

 
 :( ساعة موزعة عل النحو اآلتي33:)متطلبات التخصص

 
 التالية: مساقاتساعة معتمدة وتشمل ال 15))ة:اإلجباري مساقاتال -أ

 مساقاسم ال مساقرقم ال ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 تراكيب لغات البرمجة 9091719 1
 - 3 شبكات حاسوب متقدمة  9091729 2
 - 3 تحليل الخوارزميات 9091759 3
 - 3 معمارية حاسوب متقدمة 9091789 4
 - 3 ثحلقة بح 9091701 5

 - 15 المجموع

 
 
 التالية:  مساقات( ساعات معتمدة يختارها الطالب من ضمن ال9):االختيارية مساقاتال -ب

 مساقاسم ال مساقرقم ال ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 9091719 3 المتوازيةالبرمجة  9091711 1

 9091729 3 شبكات الحاسوب الالسلكية  9091721 2

 9091729 3 شبكات الحاسوب أمنية 9091722 3

 - 3 نظم التشغيل الموزعة 9091739 4

 - 3 نظم قواعد بيانات متقدمة 9091732 5

 9091719 3 بناء البرمجيات كينونية التوجه 9091709 6

 - 3 هندسة برمجيات متقدمه 9091701 7

 - 3 متقدمالصطناعي الذكاء اال 9091779 8

 
 ( ساعات معتمدة0)جستير:( رسالة الما1010000) -ج
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 لبرنامج الماجستير في علم الحاسوب / مسار الرسالة ةالخطة االسترشادي
 

 السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول

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

 3 حلقة بحث 9091701 3 تراكيب لغات البرمجة 9091719

 3 معمارية حاسوب متقدمة 9091789 3 وب متقدمةشبكات حاس 9091729

 3 مساق اختياري - 3 خوارزمياتتحليل ال 9091759

 
 

 السنة الثانية

 الفصل الثاني الفصل األول

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

 3 رسالة الماجستير  1010000 3 مساق اختياري -

     3 مساق اختياري -

 
 لسنة الثالثةا

 الفصل الثاني الفصل األول

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

    6 رسالة الماجستير 1010000

 
 

 التي يقدمها القسم  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 امنية شبكات الحاسوب 3

 0 9091739 نظم التشغيل الموزعة 3

 19 9091732 قواعد بيانات متقدمةنظم  3

 11 9091701 هندسة برمجيات متقدمه 3

 12 9091779 متقدمالصطناعي الذكاء اال 3

 13 9091701 حلقة بحث 3
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 التي يقدمها القسم مساقاتوصف ال

 

 
 ساعات معتمدة 3 تراكيب لغات البرمجة 0901710

 Programming Languages Structures ابقالمتطلب الس: - 

أصناف وطرق تقييم لغات البرمجةة وطةرق تنذيةذها. طةرق وصةح النحةو والمعنةى فةي لغةات البرمجةة. التحليةل            
النحةةوي. األسةةماء وتحديةةدها والتعةةرف عليهةةا. أصةةناف البيانةةات. تنذيةةذ اإلجةةراءات. البرمجةةة كينونيةةة التوجةةه.        

 . Java و  ++Cحديثةة مختةارة مثةل    ت برمجةة التزامن. معالجة االستثناءات. تعدد الخيةو.. أمثلةة باسةتخدام لغةا    

 .مشاريع برمجة

 
 ساعات معتمدة 3 البرمجة المتوازية 1010000

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

توزيةةع األقسةةام علةةى  والتجميةةع  والةةوفيذي والبيةةاني    خطةةوات تطةةوير البرنةةامج المتةةوازي: التقسةةيم   المتوازيةةة.
الحواسةيب المتوازيةة   . شةبكات الةربف فةي الحواسةيب المتوازيةة     . معايير قياس أداء البرامج المتوازيةة  .المعالجات

. التراسةل. التمريةر الةدودي. لغةات برمجةة      ذات الذاكرة الموزّعةة المتوازية الحواسيب وذات الذاكرة المشتركة   
 . تطبيقات برمجية باستخدام حاسوب متوازي. LINDAو   PARIXو  PVMمتوازية مثل 

 
 ساعات معتمدة 3 شبكات حاسوب متقدمة 0901720

 Advanced Computer Networks ال يوجد -:المتطلب السابق 
ربةةف الشةةبكات   OSI. و TCP/IP الشةةبكات فةةي هيكليةةة ومكونةةات شةةبكات االتصةةال الحاسةةوبية. طبقةةات     

طبقة النقل وخدماتها. معالجة أخطاء التراسل والتزاحم والتحكم  IPv6. وخوارزميات التمرير. اإلصدار السادس

المتجانسة. أمثلة شبكات حاسوبية  في التدفق في طبقة النقل. برمجة التراسل. طبقة تمثيل البيانات والشبكات غير
سلكية والشبكات المتحركة وشبكات المجسات والشبكات الخاصة. مشاريع برمجةة فةي التراسةل    مثل الشبكات الال

 .ومشاريع لمحاكاة أجزاء مختارة من الطبقات المرجعية

 
 ساعات معتمدة 3 الحاسوب الالسلكية شبكات 1010090

 Wireless Networks 1010091 :سابقالمتطلب ال 
. ربف 802.11البروتوكول  ,لشبكات الالسلكيةفي اات الوصول المتعدد للوسف تقني, الشبكات الالسلكية أساسيات

الشةةةبكات  بروتوكةةةول التطبيقةةات الالسةةلكية.   .تنقلةةة فةةي الشةةبكات الم   االنترنةةةتالشةةبكات المتحركةةة. بروتوكةةول    
 . وجية, امنية الشبكات الالسلكية, بروتوكوالت الت المحلية الالسلكية اتتقنية الشبك, المخصصة الالسلكية

 
 ساعات معتمدة 3 نظم التشغيل الموزعة 0901730

 Distributed Operating Systems  :ال يوجدالمتطلب السابق 

تعريح نظم التشغيل الموزعة وخصائصها. مذةاهيم أساسةية مثةل الشةذافية وقابليةة التوسةع. آليةات تحسةين األداء.         
ونظةم الطةوابير. نمةوذج الزبةون والخةادم       (MPI) ة مثةل تعةدد خيةو. التنذيةذ  نمةاذج التراسةل فةي الةنظم الموزعة        
اسةتدعاء اإلجةراءات عةن     .(peer-to-peer systems) للحوسبة الموزعة. الحوسبة الضةبابية. الةنظم المتنةافرة   

بعد. الكينونات الموزعة. ضبف الزمن في النظم الموزعة. خوارزميات لالستثناء المتبادل. خوارزميات الختيةار  
 .ة نظم موزعة عصريةالقائد. أمثل
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 ساعات معتمدة 3 نظم قواعد بيانات متقدمه 0901732

 Advanced Database Systems  :ال يوجدالمتطلب السابق 

نماذج قواعد البيانات. لغات االستذسار. تصميم نسق قواعد البيانات. ألتخزين وطرق الوصول للبيانات ومعالجةة  
لةةتحكم بالتشةةارم. أمنيةةة قواعةةد البيانةةات. قواعةةد البيانةةات الموزعةةة. مخةةازن       االستذسةةارات. ادارة التعةةامالت وا 

  .البيانات واستخراج البيانات
 

 ساعات معتمدة 3 بناء البرمجيات كينونية التوجه 1010091
 Object Oriented Software Development 1010001 :سابقالمتطلب ال 

اء واختبةةار البرمجيةةات: التصةةميم الهيكلةةي  وتصةةميم المكونةةات   وأدوات بنةةطةةرق أساسةةيات البرمجةةة الكينونيةةة. 
وتحديةةد الواجهةةات  وتحديةةد البيانةةات والخوارزميةةات وتصةةميمها. تصةةميم البرمجيةةات كينونيةةة التوجةةه باسةةتخدام    

هيكليةةات البرمجيةةات كينونيةةة التوجةةه الموزعةةة. مشةةروع يةةتم مةةن خاللةةه تحديةةد         (UML).أدوات حديثةةة مثةةل  

 نظام.  متطلبات وتصميم
 

 ساعات معتمدة 3 هندسة برمجيات متقدمه 1010090
 Advanced Software Engineering ال يوجد :سابقالمتطلب ال 

وتصةمميها وتنذيةذها    هةا ومتطلباتها يتناول هذا المساق هندسة البرمجيات ودورة حيةاة البرمجيةات وادارة مشةاريع   
   وصيانتها.

 

 ت معتمدةساعا 3 تحليل الخوارزميات 0901750

 Analysis of Algorithms ال يوجد  :المتطلب السابق 

مقدمة لتحليل الخوارزميات. تنامي الدوال المسةتخدمة فةي تحليةل الخوارزميةات  خوارزميةات االسةتدعاء الةذاتي        
وتحليلها  الخوارزميات الجشةعة  خوارزميةات الهياكةل وتحليلهةا مثةل خوارزميةات البحةث فةي العةر  والعمةق           

الخطيةةة. الخوارزميةةات باألرقةةام  زميةةة دكسةةترا. خوارزميةةات فةةرق تسةةد. البرمجةةة الديناميكيةةة والبرمجةةة وخوار
  NP-complete.و NP-hard  العشوائية. المسائل من نوع

 

 ساعات معتمدة 3 الذكاء االصطناعي المتقدم 1010001
 Advanced Artificial Intelligence  :ال يوجدالمتطلب السابق 

طرق البحةث المختلذةة )اسةتراتيجيات البحةث الموجةة وغيةر الموجةة(. المعرفةة وطةرق تمثيلهةا. األنظمةة             مقدمة.
والموزعةةة. الشةةبكات العصةةبونية. الةةتعلم.    ةالخبيةةرة. الريبةةة واالسةةتنبا. واالسةةتنتاج. أنظمةةة االسةةتنبا. المتوازيةة   

عيةة. تطبيقةات برمجيةة باسةتخدام احةد       التخطيف. المنطق المضبب. الخوارزميات الجينيةة. معالجةة اللغةات الطبي   
 لغات الذكاء االصطناعي مثل لغة برولوج أو ليسب.  

 

 ساعات معتمدة 3 معمارية حاسوب متقدمة 1010091
 Advanced Computer Architecture ال يوجد :سابقالمتطلب ال 

(. التةوازي  Pipeliningاألنبةوبي )  التوجهات التكنولوجية الحالية. قياس األداء. أسس تصميم الحواسةيب. التنذيةذ  
(.اعتماديةة البيانةات   Branch Predictionعلى مستو  التعليمة. تقليةل كلذةة تحةول المسةار عةن طريةق توقعةه )       

(Data Hazards .والجدولة الديناميكية. الذاكرة السريعة. متعددات المعالجات ومتعددات خيو. التنذيذ )   
 

 دةساعات معتم 3 حلقة بحث 1010000
 Seminar ال يوجد :متطلب سابق 

كتابة مقترحات رسائل الماجستير. المحاكاة والطرق الرياضية والتجريبية كأدوات بحةث علمةي. مراجعةة أوراق    
بحثية حديثة وتحليلها واعداد ملخصات لها. مكونةات رسةائل الماجسةتير. تقةديم طلبةة ماجسةتير حةاليين ألبحةا هم.         

 مي. مشروع: كتابة مقترح بحث عل
 

 ساعات معتمدة 0 رسالة الماجستير 1010000
 MS Thesis حسب تعليمات الجامعة:سابقالمتطلب ال 
 


