قطـه عله اذتاضْب
كلٔـ٘ األمري اذتطني بً عبداهلل
لتكيْلْدٔا املعلْمات
دامع٘ آل البٔت
0211/0212

ارتط٘ الدزاضٔ٘ لدزد٘ املادطتري يف عله اذتاضْب
(مطاز الػامل)
اضه الدزد٘ (بالعسبٔــ٘) :املادطتري يف عله اذتاضْب  /مطاز الػامل
اضه الدزد٘ (باإلصتلٔصٓ٘)MS in Computer Science / Non Thesis Track :
أ -أسكاو ّغسّط عامـ٘:
 -1تلتصو ٍرِ ارتط٘ باإلطاز العاو لتعلٔنات ميح دزد٘ املادطتري يف دامع٘ آل البٔت.
 -0التدصصات اليت ميكً قبْهلا يف ٍرا الربىامر:
أ -بكالْزْٓع يف عله اذتاضْب أّ ىظه املعلْمات اذتاضْبٔ٘ أّ ٍيدض٘ الربزتٔات.
ب -بكالْزْٓع يف ٍيدض٘ اذتاضْب أّ اهليدض٘ الكَسبا ٜ٘ٔختصص ساضْب.
ب -مكّْىات ارتط٘:
تتكٌْ ارتط٘ الدزاضٔ٘ لدزد٘ املادطتري يف علـه اذتاضـْب مـً ( )33ضـاع٘ معتنـدٗ مْشعـ٘ علـٙ
اليشْ اآلتٕ:
الطاعات املعتندٗ
ىْع املتطلب
التطلطل
متطلبات التدصّص:
أّالً
أ -املْاد اإلدبازٓ٘
02
9
ب -املْاد االختٔازٓ٘
2
ز -االمتشاٌ الػامل
اجملنْع
33
ز -ىظاو الرتقٔه:
 -1زمص الكلّٔ٘:
السمص
29

الكلٔـــ٘
تكيْلْدٔا املعلْمات

 -2زمْش األقطاو:
السمص
21
20
22
 -3زمْش املْاد:
2

التطلطل

0

اجملال

القطه
عله اذتاضْب
ىظه املعلْمات اذتاضْبٔ٘
ىظه املعلْمات اإلدازٓ٘

0

املطتْٚ

1

21

القطه

29

الكلٔ٘

مدلْل ميصل٘ العػسات (اجملال) يف أزقاو املْاد
زمص اجملال
2
1
0
3
2

عيْاٌ زتال التدصص
علْو ساضْبٔ٘ عام٘
لػات بسزت٘
غبكات ساضْبٔ٘
ىظه ساضْبٔ٘
تصنٔه ّبيا ٛبسزتٔات

زمص اجملال
5
6
7
8
9

عيْاٌ زتال التدصص
خْازشمٔات
منرد٘ ّستاكاٗ
ذكا ٛاصطياعٕ
معنازٓ٘ ساضْب
امتشاٌ غامل/حبح

د) املْاد االضتدزاكٔ٘:
حتدد مبْدب تعلٔنات الدزاضات العلٔا يف دامع٘ آل البٔت.
(أّالً) متطلبات التدصص ) 33( :ضاع٘ مْشع٘ عل اليشْ اآلتٕ:
أ -املْاد اإلدبازٓ٘ )02( :ضاع٘ معتندٗ.
ب -املْاد االختٔازٓ٘ )9( :ضاع٘ معتندٗ.
ز -االمتشاٌ الػامل )2( :ضاع٘ معتندٗ.
أ -املْاد اإلدبازٓ٘) 24( :ضاع٘ معتندٗ ّتػنل املْاد التالٔ٘:
الطــاعات
اضه املادٗ
زقه املادٗ
ت
املعتندٗ
 2921712تساكٔب لػات الربزت٘
3
1
املتْاشٓ٘
الربزت٘
3
2921711
0
 2921702غبكات ساضْب متقدم٘
3
3
 2921730ىظه قْاعد بٔاىات متقدم٘
3
2
 2921722بيا ٛالربزتٔات كٔيْىٔ٘ التْدُ
3
5
 2921752حتلٔل ارتْازشمٔات
3
6
متقدم٘
ساضْب
معنازٓ٘
3
2921782
7
 2921791سلق٘ حبح
3
8

املتطلب الطابق
2921712
2921712
اليذاح يف  9ضاعات
معتندٗ مً مطتْٚ
الدزاضات العلٔا

ب -املْاد االختٔازٓ٘ ) 9( :ضاعات معتندٗ خيتازٍا الطالب مً ضنً املْاد التالٔ٘:
الطاعات
اضه املادٗ
زقه املادٗ
ت
املعتندٗ
 2921722معادت٘ الصْز
3
1
 2921701غبكات اذتاضْب الالضلكٔ٘
3
0
اذتاضْب
غبكات
أمئ٘
3
2921700
3
 2921732ىظه التػػٔل املْشع٘
3
2
ٍ 2921721يدض٘ بسزتٔات متقدمُ
3
5
 2921762الينرد٘ ّاحملاكاٗ
3
6
 2921772الركا ٛاالصطياعٕ املتقدو
3
7
ز )7971796( -االمتشاٌ الػامل :بْاقع ( )7ضاع٘ معتندٗ.

0

املتطلب الطابق
2921752
2921702
2921702
مْافق٘ القطه
مْافق٘ القطه
2921752
مْافق٘ القطه

ارتط٘ االضرتغادٓ٘ لربىامر املادطتري يف عله اذتاضْب  /مطاز الػامل
الطي٘ األّىل
الفصل األّل
اضه املادٗ
زقه املادٗ
 2921712تساكٔب لػات الربزت٘

الفصل الجاىٕ
اضه املادٗ
زقه املادٗ
 2921722بيـــا ٛالربزتٔـــات كٔيْىٔـــ٘
التْدُ
 2921782معنازٓ٘ ساضْب متقدم٘
 2921791سلق٘ حبح

ع.و.
3

 2921702غبكات ساضْب متقدم٘
 2921752حتلٔل ارتْازشمٔات

3
3

ع.و.
3
3
3

الطي٘ الجاىٔ٘
زقه املادٗ
2921730
2921711

الفصل األّل
اضه املادٗ
ىظه قْاعد بٔاىات متقدم٘
الربزتُ املتْاشٓ٘
مادٗ اختٔازٓ٘

زقه املادٗ
2921796

ع.و.
3
3
3

الفصل الجاىٕ
اضه املادٗ
مادٗ اختٔازٓ٘
مادٗ اختٔازٓ٘
االمتشاٌ الػامل

ع.و.
3
3
2

املـْاد اليت ٓقدمَا القطه
ت

زقه املـادٗ

1
0
3
2
5
6
7
8
9
12
11
10
13
12

2921712
2921711
2921702
2921722
2921752
2921782
2921701
2921700
2921732
2921730
2921721
2921722
2921772
2921791

اضه املـــادٗ
تساكٔب لػات الربزت٘
الربزت٘ املتْاشٓ٘
غبكات ساضْب متقدم٘
بيا ٛالربزتٔات كٔيْىٔ٘ التْدُ
حتلٔل ارتْازشمٔات
معنازٓ٘ ساضْب متقدم٘
غبكات اذتاضْب الالضلكٔ٘
أمئ٘ غبكات اذتاضْب
ىظه التػػٔل املْشع٘
ىظه قْاعد بٔاىات متقدم٘
ٍيدض٘ بسزتٔات متقدمُ
معادت٘ الصْز
الركا ٛاالصطياعٕ املتقدو
سلق٘ حبح

3

الطاعات املعتندٗ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ّصف املْاد
معادت٘ الصْز
7971777
( 3ضاعات معتندٗ)
Image Processing
املتطلب الطابق7971757 :
ْٓفس ٍرا املطـا املفـأٍه ّاألضـالٔب ّالتقئـات األضاضـٔ٘ املتصـل٘ بالصـْز السقنٔـ٘ ّطـس معادتتَـا.
املْاضٔع اليت ٓػطَٔا املطا تػنل :طس التشْٓل ،طس حتطني الصْز باضتدداو طس زٓاضٔ٘ لتقلٔـل
الضْضـاّ ٛتْضــٔح الصــْزٗ ،ضــػة الصـْزٗ ،طــس ةجٔــل الصــْزٗ مجـل ( ،)bmp, gif, jpgكٔفٔــ٘
اضتدساز املعلْمات مً الصْزٗ ّتصئفَا.
تساكٔب لػات الربزت٘
7971717
 3ضاعات معتندٗ
املتطلب الطابق- :
Programming Languages Structures
خصاٜص ّتصئف لػات الربزت٘ .اليشْ ّاملعي .ٙطس ةجٔل قْاعد اليشـْ يف لػـات الربزتـ٘ .دْاىـب
لػْٓــ٘ ختــص املعيــ :ٙالصــيف ّاجملــال ّالتشدٓــد ّةسٓــس املعطٔــات .التذسٓــد ّالتعلٔــب .الربزتــ٘
الكٔيْىٔ٘ .معادت٘ االضتجياٛات .التصامً .لػات الربزت٘ الدالٔ٘ .أمجل٘ باضتدداو لػات بسزت٘ سدٓج٘
شتتازٗ مجل  .Ada ّ Lisp ّ C++مػازٓع بسزت٘.
الربزت٘ املتْاشٓ٘
7971711
 3ضاعات معتندٗ
Parallel Programming
املتطلب الطابق7971717 :
تطبٔقات الربزت٘ املتْاشٓ٘ .اذتْاضٔب املتْاشٓ٘ ذات الراكسٗ املػرتك٘ ّذات الراكسٗ املْشع٘ .مناذز
اذتْضب٘ املتْاشٓ٘ .خطْات تطْٓس الربىامر املتـْاشٖ :التقطـٔه الـْئفٕ ّالبٔـاىّٕ ،التذنٔـعّ ،تْشٓـع
األقطاو عل ٙاملعادتات .معـآري قٔـاع أدا ٛالـربامر املتْاشٓـ٘ .غـبكات الـسبة يف اذتْاضـٔب املتْاشٓـ٘.
اذتْاضٔب املتْاشٓ٘ ذات الـراكسٗ املػـرتك٘ ّ ،اذتْاضـٔب املتْاشٓـ٘ ذات الـراكسٗ املْشعّـ٘ .الرتاضـل.
التنسٓس الدّدٖ .لػات بسزت٘ متْاشٓ٘ مجل  .LINDA ّ PARIX ّ PVMتطبٔقات بسزتٔ٘ باضـتدداو
ساضْب متْاشٖ.
غبكات ساضْب متقدم٘
7971727
 3ضاعات معتندٗ
املتطلب الطابق- :
Advanced Computer Networks
ٍٔكلٔ٘ ّمكْىات غبكات االتصـال اذتاضـْبٔ٘ .طبقـات الػـبكات يف  .OSI ّ TCP/IPالتنسٓـس
املْشع .طبق٘ اليقل ّخدماتَا .بسزت٘ الرتاضل .زبة الػبكات غري املتذاىطـ٘ .اإلصـداز الطـادع .IPv6
معادت٘ أخطا ٛالرتاضل ّالتصاسه ّالتشكه يف التدفق يف طبق٘ اليقل .طبقـ٘ ةجٔـل البٔاىـات .أمئـ٘
ىقـل البٔاىـات .أمجلـ٘ غـبكات ساضـْبٔ٘ .802.11ّ Gigabit Ethernetّ Ethernet :منـاذز أّقـات
الرتاضل.G/G/1 ّ M/G/1 ّ M/M/1 :مػازٓع بسزت٘ يف الرتاضل ّمػازٓع حملاكاٗ أدصا ٛشتتـازٗ مـً
الطبقات املسدعٔ٘.
غبكات اذتاضْب الالضلكٔ٘
7971721
 3ضاعات معتندٗ
Wireless Networks
املتطلب الطابق7971727 :
أضاضٔات الطبق٘ الفٔصٓاّ ٜ٘ٔطبق٘ السبة ّطبق٘ الػبكات ّطبق٘ اليقـل يف الػـبكات اذتاضـْبٔ٘
الالضــلكٔ٘ .الْصــْل للْضــة يف الػــبكات الالضــلكٔ٘ احمللٔــ٘ .الربّتْكــْل  .802.11زبــة
الػــبكات املتشسكـــ٘ .بسّتْكـــْل اليقـــل يف الػـــبكات املتشسكـــ٘ .بسّتْكـــْل التطبٔقـــات
الالضلكٔ٘ .الػبكات اآلىٔ٘ املتشسك٘.
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ىظه التػػٔل املْشع٘
7971737
 3ضاعات معتندٗ
Distributed Operating Systems
املتطلب الطابق 7971332 :أّ ما
ٓعادهلا
مَاو ىظه التػػٔل .ارتصاٜص السٜٔطٔ٘ للشْاضٔب املْشع٘ .منـْذز الصبـٌْ ّارتـادو للشْضـب٘ املْشعـ٘.
عدو التناثل .ىظه تػػٔل الػبكات .بٔٝات اذتْضب٘ املْشع٘ .الرتاضل بني املَاو ّاضتدعا ٛاإلدساٛات عً
بعد .الكٔيْىات املْشع٘ .خْٔط التيفٔـر .التـصامً ّالـتشكه بالتػـاز  .امللفـات املْشعـ٘ .أمجلـ٘ مجـل
.Sun NFS ّ CORBA
ىظه قْاعد بٔاىات متقدم٘
7971732
 3ضاعات معتندٗ
Advanced Database Systems
املتطلب الطابق 7971331 :أّ ما
ٓعادهلا
مناذز قْاعد البٔاىات .لػات االضتفطاز .تصنٔه ىطق قْاعد البٔاىات .ألتدـصًٓ ّطـس الْصـْل للبٔاىـات
ّمعادت٘ االضتف طازات .إدازٗ التعامالت ّالـتشكه بالتػـاز  .أمئـ٘ قْاعـد البٔاىـات .قْاعـد البٔاىـات
املْشع٘ .شتاشٌ البٔاىات ّاضتدساز البٔاىات.
بيا ٛالربزتٔات كٔيْىٔ٘ التْدُ
7971747
 3ضاعات معتندٗ
Object Oriented Software Development
املتطلب الطابق7971717 :
أضاضٔات الربزت٘ الكٔيْىٔ٘ .طـس ّأدّات بيـاّ ٛاختبـاز الربزتٔـات :التصـنٔه اهلٔكلـّٕ ،تصـنٔه
املكْىــاتّ ،حتدٓــد الْادَــاتّ ،حتدٓــد البٔاىــات ّارتْازشمٔــات ّتصــنٔنَا .تصــنٔه الربزتٔــات
كٔيْىٔ٘ التْدُ باضتدداو أدّات سدٓج٘ مجـل )ٍٔ .(UMLكلٔـات الربزتٔـات كٔيْىٔـ٘ التْدـُ
املْشع٘ .مػسّع ٓته مً خاللُ حتدٓد متطلبات ّتصنٔه ىظاو.
ٍيدض٘ بسزتٔات متقدمُ
7971741
 3ضاعات معتندٗ
املتطلب الطابق :مْافق٘ القطه
Advanced Software Engineering
ٓتياّل ٍرا املطا ٍيدض٘ الربزتٔات ّدّزٗ سٔـاٗ الربزتٔـات ّإدازٗ مػـازٓعَا ّمتطلباتَـا ّتصـننَٔا
ّتيفٔرٍا ّصٔاىتَا.
حتلٔل ارتْازشمٔات
7971757
 3ضاعات معتندٗ
Analysis of Algorithms
املتطلب الطابق 7971347 :أّ ما
ٓعادهلا
اذتــدّد العلٔــا ّالــدىٔا للنتطلبــات التدصٓئــ٘ ّالصمئــ٘ للدْازشمٔــات .طــس حتلٔــل ارتْازشمٔــات.
ارتْازشمٔــات ادتػــع٘ ّخْازشمٔــات فــس تطــد .الربزتــ٘ الدٓيامٔكٔــ٘ .خْازشمٔــات االستنالٔــ٘.
تطبٔقات عل ٙالرتتٔب ّاهلٔاكل ّادتدّل٘ .مناذز زتسدٗ ذتطاب أّقات تيفٔـر ارتْازشمٔـات .املطـاٜل
ذات األّقات غري احملددٗ  .NP-complete ّ NP-hardخْازشمٔات اذتل التقسٓيب.
الركا ٛاالصطياعٕ املتقدو
7971777
 3ضاعات معتندٗ
Advanced Artificial Intelligence
املتطلب الطابق 7971477 :أّ ما
ٓعادهلا
مقدم٘ .طـس البشـح املدتلفـ٘ (اضـرتاتٔذٔات البشـح املْدـ٘ ّغـري املْدـ٘) .املعسفـ٘ ّطـس ةجٔلـَا.
األىظن٘ ارتـبريٗ .السٓبـ٘ ّاالضـتيباط ّاالضـتيتاز .أىظنـ٘ االضـتيباط املتْاشٓـ٘ ّاملْشعـ٘ .الػـبكات
العصــبْىٔ٘ .الــتعله .التدطــٔة .امليطــق املضــبب .ارتْازشمٔــات ادتٔئــ٘ .معادتــ٘ اللػــات الطبٔعٔــ٘.
تطبٔقات بسزتٔ٘ باضتدداو إسد ٚلػات الركا ٛاالصطياعٕ مجل لػ٘ بسّلْز أّ لٔطب.
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معنازٓ٘ ساضْب متقدم٘
7971787
 3ضاعات معتندٗ
Advanced Computer Architecture
املتطلب الطابق 7971327 :أّ ما
ٓعادهلا
ٓتياّل ٍرا املطا مكْىات اذتاضـْب األضاضـٔ٘ ّّسـدٗ املعـاا املسكـصٖ ّىظـاو الـراكسٗ ّّسـدات
اإلدخال ّاإلخساز.
سلق٘ حبح
7971791
 3ضاعات معتندٗ
Seminar
متطلب ضابق :اليذاح يف  9ضاعات
معتندٗ مً مطتْ ٚالدزاضات
العلٔا
مسادع٘ أّزا حبجٔ٘ سدٓج٘ ّحتلٔلَا ّإعداد ملدصات هلا .مكْىات البشح .تقدٓه طلب٘ مادطـتري
سالٔني ألحباثَه .مػسّع :كتاب٘ مقرتح حبح علنٕ.
الينرد٘ ّاحملاكاٗ
7971767
 3ضاعات معتندٗ
Modeling and Simulation
املتطلب الطابق7971757 :
املفــأٍه املتقدمــ٘ للنشاكــاٗ باضــتدداو اذتاضــْب ،منردــ٘ األىظنــ٘ ،ستاكــاٗ األىظنــ٘ املتصــل٘
ّاملتقطع٘ ،تْلٔد األزقاو العػْا ،ٜ٘ٔالدّال املطتددم٘ لتْلٔد األزقـاو العػـْا ،ٜ٘ٔطـس ةسٓـس الْقـت،
احملاكاٗ ارتاص٘ باذتدخ ّالعيصس .لػات الربزت٘ ارتاص٘ باحملاكاٗ ّالينرد٘ .التشقق ّالتجبت مً
مناذز احملاكاٗ :حتلٔل املدخالت ّاملدسدات .مناذز ىظسٓ٘ الطْابري ،تصنٔه ّاختباز ّتصشٔح بـسامر
احملاكاٗ .أمجل٘ عل ٙبسامر احملاكاٗ التطبٔقٔ٘ مجل احملاكٕ .ProcSmity
أمئ٘ غبكات اذتاضْب
7971722
 7ضاع٘ معتندٗ
Computer Network Security
املتطلب الطابق7971727 :
تقئات يف امً البٔاىات ّبسامر أىظن٘ اذتاضْب ،الطس املْثق٘ ،عنلٔات الدخْل إىل أىظنـ٘ اذتاضـْب
الػسعٔ٘ أّ طس الطناح بالدخْل هلرِ األىظن٘ ،التشصني ،الطٔطسٗ اإلسصا ،ٜ٘ٔتأثري ىظـه التػـػٔل
ّمعنازٓ٘ اذتاضْب عل ٙامً األىظن٘ ،املطاّم٘ بني التكلف٘ ّمقآٔظ أخس ٚشتتلف٘ ،منـاذز تـدفق
املعلْمات ،األىظن٘ الٔدّٓ٘ ّاألّتْماتٔكٔ٘ لتشلٔل املداطسٗ عل ٙاملعـدات ّاملعلْمـات باإلضـاف٘ إىل
مْاضٔع أخس ٚغري تقئ٘.
7971796

االمتشاٌ الػامل
A Comprehensive Exam

 3ضاعات معتندٗ
املتطلب الطابق :سطب تعلٔنات
ادتامع٘
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