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 عله اذتاضْبقطـه 

األمري اذتطني بً عبداهلل كلٔـ٘ 

 لتكيْلْجٔا املعلْمات

 جامع٘ آل البٔت

 

0212/0211 

 عله اذتاضْب يف ارتط٘ الدزاضٔ٘ لدزج٘ املاجطتري

 )مطاز السضال٘(

     

 / مطاز السضال٘ عله اذتاضْباضه الدزج٘ )بالعسبٔــ٘(: املاجطتري يف 

  MS in Computer Science / Thesis Trackاضه الدزج٘ )باإلصتلٔصٓ٘(:

 

 ّشسّط عامـ٘: أحكاو -أ

 تلتصو ٍرِ ارتط٘ باإلطاز العاو لتعلٔنات ميح دزج٘ املاجطتري يف جامع٘ آل البٔت. -1

 التدصصات اليت ميكً قبْهلا يف ٍرا الربىامج: -0

 .لربزتٔاتأّ ىظه املعلْمات اذتاضْبٔ٘ أّ ٍيدض٘ ا بكالْزْٓس يف عله اذتاضْب -أ       

 حاضْب. بكالْزْٓس يف ٍيدض٘ اذتاضْب أّ اهليدض٘ الكَسبأٜ٘ ختصص -ب       

 

ّْىات ارتط٘: -ب  مك

( ضـاع٘ معتنـدٗ مْشعـ٘ علـٙ     33مـً )  علـه اذتاضـْب  تتكٌْ ارتط٘ الدزاضٔ٘ لدزج٘ املاجطتري يف 

 اليخْ اآلتٕ:

 الطاعات املعتندٗ ىْع املتطلب التطلطل

 متطلبات التدّصص: أّاًل

 املْاد اإلجبازٓ٘  -أ

 املْاد االختٔازٓ٘ -ب

 زضال٘ املاجطتري  -ج

 

18 

6 

9 

 33 اجملنْع

 

 ىظاو الرتقٔه: -ج

1- :ّ٘ٔ  زمص الكل

 الكلٔـــ٘ السمص

 تكيْلْجٔا املعلْمات 29

 

 زمْش األقطاو: -2

 القطه السمص

 عله اذتاضْب 21

 ىظه املعلْمات اذتاضْبٔ٘  20

 ٘ىظه املعلْمات اإلدازٓ 20

 

 زمْش املْاد:  -3

0 2 2 00 09 

     
 الكلٔ٘ القطه املطتْٚ اجملال التطلطل

 

 



 0 

 

 

 مدلْل ميصل٘ العصسات )اجملال( يف أزقاو املْاد

 

 عيْاٌ زتال التدصص زمص اجملال عيْاٌ زتال التدصص زمص اجملال

 خْازشمٔات 5 علْو حاضْبٔ٘ عام٘ 2

 منرجُ ّستاكاِ 6 لػات بسزت٘ 1

 اصطياعٕذكاٛ  7 شبكات حاضْبٔ٘ 0

 معنازٓ٘ حاضْب 8 ىظه حاضْبٔ٘ 3

 حبح أطسّح٘/زضال٘/ 9 بسزتٔاتّبياٛ تصنٔه  0

 

 االضتدزاكٔ٘: د( املْاد

 .آل البٔت يف جامع٘ الدزاضات العلٔا تعلٔناتْجب مبحتدد 

 

 :( ضاع٘ مْشع٘ عل اليخْ اآلت33ٕ:))أّاًل( متطلبات التدصص

 ضاع٘ معتندٗ.( 18زٓ٘: )املْاد اإلجبا -أ

 معتندٗ. ( ضاعات6االختٔازٓ٘: ) املْاد -ب

 معتندٗ. ( ضاعات9زضال٘ املاجطتري: ) -ج

 

 ضاع٘ معتندٗ ّتصنل املْاد التالٔ٘: (08)املْاد اإلجبازٓ٘: -أ

الطاعات  اضه املادٗ زقه املادٗ ت

 املعتندٗ

 املتطلب الطابق

 - 3 تساكٔب لػات الربزت٘ 2921712 1

 - 3 شبكات حاضْب متقدم٘  2921702 0

 مْافق٘ القطه 3 ىظه التصػٔل املْشع٘ 2921732 3

 2921712 3 بياٛ الربزتٔات كٔيْىٔ٘ التْجُ 2921702 0

 - 3 حتلٔل ارتْازشمٔات 2921752 5

 - 3 معنازٓ٘ حاضْب متقدم٘ 2921782 6

 

 

 ضنً املْاد التالٔ٘: ( ضاعات معتندٗ خيتازٍا الطالب مً 6):املْاد االختٔازٓ٘ -ب

الطاعات  اضه املادٗ زقه املادٗ ت

 املعتندٗ

 املتطلب الطابق

 2921712 3 املتْاشٓ٘الربزت٘  2921711 1

 2921702 3 شبكات اذتاضْب الالضلكٔ٘  2921701 0

 2921702 3 شبكات اذتاضْب أمئ٘ 2921700 3

 مْافق٘ القطه 3 ىظه قْاعد بٔاىات متقدم٘ 2921730 0

 مْافق٘ القطه 3 ٍيدض٘ بسزتٔات متقدمُ 2921701 5

 مْافق٘ القطه 3 تقدواملصطياعٕ الركاٛ اال 2921772 6

ضاعات  9اليجاح يف  3 حلق٘ حبح 2921791 7

معتندٗ مً مطتْٚ 

 الدزاضات العلٔا 

 

 ( ضاعات معتند9ٗ)( زضال٘ املاجطتري:0900799) -ج
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 ري يف عله اذتاضْب / مطاز السضال٘لربىامج املاجطت ٘ارتط٘ االضرتشادٓ

 

 الطي٘ األّىل

 الفصل الجاىٕ الفصل األّل

 س.و. اضه املادٗ زقه املادٗ س.و. اضه املادٗ زقه املادٗ

ــ٘   2921702 3 تساكٔب لػات الربزت٘ 2921712 ــات كٔيْىٔ ــاٛ الربزتٔ بي

 التْجُ

3 

 3 معنازٓ٘ حاضْب متقدم٘ 2921782 3 شبكات حاضْب متقدم٘ 2921702

 ْازشمٔاتحتلٔل ارت 2921752

 

 3 مادٗ اختٔازٓ٘  3

 

 

 الطي٘ الجاىٔ٘

 الفصل الجاىٕ الفصل األّل

 س.و اضه املادٗ زقه املادٗ س.و اضه املادٗ زقه املادٗ

زضال٘ ماجطتري )مياقصـ٘   2921799 3 ىظه التصػٔل املْشع٘ 2921732

 السضال٘(

6 

ــدد   2921799 ــتري ) ـ ــال٘ ماجطـ زضـ

 ال٘(مصسّع السض

3     

 

 

 املـْاد اليت ٓقدمَا القطه 

 

 ت ادٗـامل زقه املـــادٗ اضه املعتندٗ الطاعات

 1 2921712 تساكٔب لػات الربزت٘ 3

 0 2921711 املتْاشٓ٘الربزت٘  3

 3 2921702 شبكات حاضْب متقدم٘  3

 0 2921702 بياٛ الربزتٔات كٔيْىٔ٘ التْجُ 3

 5 2921752 حتلٔل ارتْازشمٔات 3

 6 2921782 معنازٓ٘ حاضْب متقدم٘ 3

 7 2921701 شبكات اذتاضْب الالضلكٔ٘  3

 8 2921700 امئ٘ شبكات اذتاضْب 3

 9 2921732 ىظه التصػٔل املْشع٘ 3

 12 2921730 ىظه قْاعد بٔاىات متقدم٘ 3

 11 2921701 ٍيدض٘ بسزتٔات متقدمُ 3

 10 2921722 ْزمعادت٘ الص 3

 13 2921772 تقدواملصطياعٕ الركاٛ اال 3

 10 2921791 حلق٘ حبح 3

 

 

 

 



 0 

 

 

 ّصف املْاد

 

 ضاعات معتندٗ 3 معادت٘ الصْز 0900700

 Image Processing 0900750 :طابقالتطلب امل 

٘ بالصـْز السقنٔـ٘ ّطـس  معادتتَـا.     املفـأٍه ّاألضـالٔب ّالتقئـات األضاضـٔ٘ املتصـل     ْٓفس ٍرا املطـا   

املْاضٔع اليت ٓػطَٔا املطا  تصنل: طس  التخْٓل، طس  حتطني الصْز باضتدداو طس  زٓاضٔ٘ لتقلٔـل  

(، كٔفٔــ٘ bmp, gif, jpgالضْضـاٛ ّتْضــٔح الصــْزٗ، ضــػة الصـْزٗ، طــس  ةجٔــل الصــْزٗ مجـل )   

   اضتدساج املعلْمات مً الصْزٗ ّتصئفَا.

 

 ضاعات معتندٗ 3 لػات الربزت٘ تساكٔب 0900700

 Programming Languages Structures  :املتطلب الطابق- 

طس  ةجٔل قْاعد اليخـْ يف لػـات الربزتـ٘. جْاىـب      .اليخْ ّاملعيٙخصاٜص ّتصئف لػات الربزت٘. 

الربزتــ٘ لػْٓــ٘ ختــص املعيــٙ: الصــيف ّاجملــال ّالتخدٓــد ّةسٓــس املعطٔــات. التجسٓــد ّالتعلٔــب.   

حدٓج٘ بسزت٘  لػات باضتدداوأمجل٘ . الربزت٘ الدالٔ٘. التصامً. لػات تاالضتجياٛا ٘ٔ٘. معادتكٔيْىال

 مصازٓع بسزت٘. .  C++  ّLisp  ّAdaمجلشتتازٗ 

 

 ضاعات معتندٗ 3 الربزت٘ املتْاشٓ٘ 0900700

 Parallel Programming 0900700 :طابقالتطلب امل 

 مناذجاذتْاضٔب املتْاشٓ٘ ذات الراكسٗ املصرتك٘ ّذات الراكسٗ املْشع٘.  تطبٔقات الربزت٘ املتْاشٓ٘.

تْشٓـع  ّالتجنٔـع،  ّالـْئفٕ ّالبٔـاىٕ،    خطْات تطْٓس الربىامج املتـْاشٖ: التقطـٔه  اذتْضب٘ املتْاشٓ٘. 

٘     .األقطاو علٙ املعادتات ٘    . معـآري قٔـاس أداٛ الـربامج املتْاشٓـ . شـبكات الـسبة يف اذتْاضـٔب املتْاشٓـ

٘  املتْاشٓـ٘  اذتْاضـٔب  ّذتْاضٔب املتْاشٓ٘ ذات الـراكسٗ املصـرتك٘ ،   ا . الرتاضـل.  ذات الـراكسٗ املْشّعـ

تطبٔقات بسزتٔ٘ باضـتدداو  . PVM  ّPARIX   ّLINDAالتنسٓس الدّدٖ. لػات بسزت٘ متْاشٓ٘ مجل 

 . حاضْب متْاشٖ

 

 ضاعات معتندٗ 3 شبكات حاضْب متقدم٘ 0900720

 Advanced Computer Networks طابق: التطلب امل- 

٘   ٍٔكلٔ٘ التنسٓـس   TCP/IP  ّ.OSI. طبقـات الصـبكات يف   ّمكْىات شبكات االتصـال اذتاضـْبٔ

 IPv6.املْشع. طبق٘ اليقل ّخدماتَا. بسزت٘ الرتاضل. زبة الصبكات غري املتجاىطـ٘. اإلصـداز الطـادس    

أمئـ٘   البٔاىـات. طبقـ٘ ةجٔـل    ليقل.معادت٘ أخطاٛ الرتاضل ّالتصاحه ّالتخكه يف التدفق يف طبق٘ ا

٘  ىقـل البٔاىـات.   منـاذج أّقـات    Ethernet ّGigabit Ethernet ّ .802.11 حاضـْبٔ٘:  شـبكات  أمجلـ

أجصاٛ شتتـازٗ مـً   ّمصازٓع حملاكاٗ يف الرتاضل  ٘مصازٓع بسزت.M/M/1  ّM/G/1  ّG/G/1الرتاضل: 

  .الطبقات املسجعٔ٘

 

 ضاعات معتندٗ 3 اذتاضْب الالضلكٔ٘ شبكات 0900720

 Wireless Networks 0900720 :طابقالتطلب امل 

أضاضٔات الطبق٘ الفٔصٓأٜ٘ ّطبق٘ السبة ّطبق٘ الصبكات ّطبق٘ اليقـل يف الصـبكات اذتاضـْبٔ٘    

ــلكٔ٘. الْصــْل للْضــة يف الصــبكا    ــلكٔ تالالض . زبــة 802.11احمللٔــ٘. الربّتْكــْل   ٘الالض

بسّتْكـــْل التطبٔقـــات  يف الصـــبكات املتخسكـــ٘.الصــبكات املتخسكـــ٘. بسّتْكـــْل اليقـــل  

 الالضلكٔ٘. الصبكات اآلىٔ٘ املتخسك٘.
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 ضاعات معتندٗ 3 املْشع٘ التصػٔلىظه  0900730

 Distributed Operating Systems أّ ما  0900332: طابقالتطلب امل

 ٓعادهلا

بـٌْ ّارتـادو للخْضـب٘ املْشعـ٘.     . ارتصاٜص السٜٔطٔ٘ للخْاضٔب املْشع٘. منـْذج الص مَاو ىظه التصػٔل

اضتدعاٛ اإلجساٛات عً ّ بني املَاو الرتاضلبٔٝات اذتْضب٘ املْشع٘.  .ىظه تصػٔل الصبكاتعدو التناثل. 

 املْشعـ٘. أمجلـ٘ مجـل     امللفـات . الكٔيْىات املْشع٘. خْٔط التيفٔـر. التـصامً ّالـتخكه بالتصـاز .     بعد

CORBA  ّ Sun NFS.   

  

 ضاعات معتندٗ 3 متقدمُ بٔاىات ىظه قْاعد 0900732

 Advanced Database Systems أّ ما  0900330 :طابقالتطلب امل

 ٓعادهلا

. لػات االضتفطاز. تصنٔه ىطق قْاعد البٔاىات. ألتدـصًٓ ّطـس  الْصـْل للبٔاىـات     مناذج قْاعد البٔاىات

البٔاىـات. قْاعـد البٔاىـات     ّمعادت٘ االضتفطازات. إدازٗ التعامالت ّالـتخكه بالتصـاز . أمئـ٘ قْاعـد    

 املْشع٘. شتاشٌ البٔاىات ّاضتدساج البٔاىات. 

 

 ضاعات معتندٗ 3 بياٛ الربزتٔات كٔيْىٔ٘ التْجُ 0900740

 Object Oriented Software Development 0900700 :طابقالتطلب امل 

ٔه اهلٔكلـٕ، ّتصـنٔه   ّأدّات بيـاٛ ّاختبـاز الربزتٔـات: التصـن    طـس   أضاضٔات الربزت٘ الكٔيْىٔ٘. 

ــات      ــات ّتصــنٔنَا. تصــنٔه الربزتٔ ــات ّارتْازشمٔ ــد البٔاى ــات، ّحتدٓ ــد الْاجَ ــات، ّحتدٓ املكْى

ٍٔكلٔـات الربزتٔـات كٔيْىٔـ٘ التْجـُ      (UML).كٔيْىٔ٘ التْجُ باضتدداو أدّات حدٓج٘ مجـل  

 املْشع٘. مصسّع ٓته مً خاللُ حتدٓد متطلبات ّتصنٔه ىظاو. 

 

 ضاعات معتندٗ 3 ٔات متقدمٍُيدض٘ بسزت 0900740

 Advanced Software Engineering مْافق٘ القطه :طابقالتطلب امل 

ّتصـننَٔا   َـا ّمتطلباتَا ٓتياّل ٍرا املطا  ٍيدض٘ الربزتٔات ّدّزٗ حٔـاٗ الربزتٔـات ّإدازٗ مصـازٓع   

   ّتيفٔرٍا ّصٔاىتَا.

 

 ضاعات معتندٗ 3 حتلٔل ارتْازشمٔات 0900750

 Analysis of Algorithms  :أّ ما  0900340املتطلب الطابق

 ٓعادهلا

ــدىٔا   ــا ّال ــات اذتــدّد العلٔ ــ٘ ّالصمئــ٘ للدْازشمٔ ــات التدصٓئ ــات.  للنتطلب ــل ارتْازشمٔ . طــس  حتلٔ

ــس  تطــد ارتْازشمٔــات ادتصــع٘ ّخْازشمٔــات  . خْازشمٔــات االحتنالٔــ٘. الربزتــ٘ الدٓيامٔكٔــ٘. ف

املطـاٜل   .مناذج زتسدٗ ذتطاب أّقات تيفٔـر ارتْازشمٔـات  ٘. تطبٔقات علٙ الرتتٔب ّاهلٔاكل ّادتدّل

 . ذتل التقسٓيبا خْازشمٔات  NP-hard ّ.NP-complete  ٗدداحملغري  ذات األّقات

 

 ضاعات معتندٗ 3 الركاٛ االصطياعٕ املتقدو 0900770

 Advanced Artificial Intelligence  :أّ ما  0900470املتطلب الطابق

 ٓعادهلا

٘. طـس  البخـح املدتلفـ٘ )اضـرتاتٔجٔات البخـح املْجـ٘ ّغـري املْجـ٘(. املعسفـ٘ ّطـس  ةجٔلـَا.            مقدم

ـ        ّاملْشعـ٘. الصـبكات    ٘األىظن٘ ارتـبريٗ. السٓبـ٘ ّاالضـتيباط ّاالضـتيتاج. أىظنـ٘ االضـتيباط املتْاشٓ

بٔعٔــ٘. العصــبْىٔ٘. الــتعله. التدطــٔة. امليطــق املضــبب. ارتْازشمٔــات ادتٔئــ٘. معادتــ٘ اللػــات الط  

 تطبٔقات بسزتٔ٘ باضتدداو إحدٚ لػات الركاٛ االصطياعٕ مجل لػ٘ بسّلْج أّ لٔطب.  
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 ضاعات معتندٗ 3 معنازٓ٘ حاضْب متقدم٘ 0900780

 Advanced Computer Architecture أّ ما  0900320 :طابقالتطلب امل

 ٓعادهلا

  ٘  املسكـصٖ ّىظـاو الـراكسٗ ّّحـدات     ّّحـدٗ املعـا    ٓتياّل ٍرا املطا  مكْىات اذتاضـْب األضاضـٔ

 اإلدخال ّاإلخساج. 

 

 ضاعات معتندٗ 3 حلق٘ حبح 0900790

 Seminar ــب ضــابق ضــاعات  9اليجــاح يف  :متطل

 معتندٗ مً مطتْٚ الدزاضات العلٔا

كتاب٘ مقرتحات زضاٜل املاجطتري. احملاكاٗ ّالطس  السٓاضـٔ٘ ّالتجسٓبٔـ٘ كـادّات حبـح علنـٕ.      

جٔ٘ حدٓج٘ ّحتلٔلَا ّإعداد ملدصات هلا. مكْىات زضاٜل املاجطتري. تقدٓه طلبـ٘  مساجع٘ أّزا  حب

 ماجطتري حالٔني ألحباثَه. مصسّع: كتاب٘ مقرتح حبح علنٕ.  
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