
 

 

                                                                                            
 

 

 

 هندسة الحاسوبفي الخطة الدراسية لمنح درجة الماجستير 

 
 

العلوم والتكنولوجيا األردنية شريطة من كلية الدراسات العليا  في جامعة هندسة الحاسوب تمنح درجة الماجستير في 

 ما يلي:

 

التقيد بالشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير في الجامعة الصادرة عن مجلس العمداء بقرار  .1

 م .8/8/4002( بتاريخ 294/4002رقم )

 ( ساعة معتمدة بنجاح في أحد المسارين التاليين:42اتمام ) .2

 

 أوال: مسار الرسالة:

 
 معتمدة كما يلي: ( ساعات11المتطلبات اإلجبارية ويخصص لها ) .1

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق

 4 معمارية الحواسيب عالية األداء   020هـك 

 4 أنظمة التشغيل المتقدمة 020هـك 

 4 شبكات الحاسوب المتقدمة 000هـك 

 1 ندوة في هندسة الحاسوب 080هـك 

 

 معتمدة من المساقات التالية*: ( ساعة11االختيارية ويخصص لها ) المتطلبات .2

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق

 4 لالشكال نظرية الحسابيةال  014 هـك

 4  أنظمة الطوابير ونماذج األداء  012 هـك

 4  األنظمة الموزعة 024 هـك

 4 الحسابات المتوازية 027 هـك

 4 األنظمة الوقتية الضمنية 022 هـك

 4 تصميم االنظمة المتكاملة 028 هـك

 4 األنظمة الرقمية محتملة األعطال 029 هـك

 4 المعالجة الرقمية للصور 070 هـك

 4 الذكاء االصطناعي وتعلم اآلالت 071 هـك

 4 االبصار الحاسوبي 074 هـك

 4 الشبكات العصبية 072 هـك

 4 الضبابيةاألنظمة  072 هـك

 4 الرابوطيات 079 هـك



 4 تراكيب المترجمات 021 هـك

 4 الخوارزميات وهيكلية البيانات المتقدمة 024 هـك

 4 المتقدمة هندسة البرمجيات 027 هـك

 4 الشبكات واالتصاالت متعددة الوسائط 004 هـك

 4 شبكات التخزين 004 هـك

 4 أنظمة االنترنت المتقدمة 002 هـك

 4 امن شبكات الحاسوب 002 هـك

 4 موضوعات خاصة في هندسة الحاسوب 009 هـك

 

( من برامج أخرى لها ارتباط 800أو  000( ساعات معتمدة من مستوى )4يجوز للطالب دراسة ما ال يزيد عن ) *

ة القسم وتنسيب بخطته الدراسية لم يدرسها الطالب سابقا بقرار من عميد كلية الدراسات العليا بناء على توصيه لجن

 لجنة الكلية.

 

 ( ساعات معتمدة.7) ويخصص لها( 977هك إعداد وتقديم الرسالة ) .3

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق

 9 رسالة الماجستير أ 977 هـك

 2 رسالة الماجستير ب977 هـك

 4 رسالة الماجستير ج977 هـك

 0 رسالة الماجستير د 977 هـك

 

 -مساراالمتحان الشامل:ثانيا: 

 
 ( ساعة معتمدة كما يلي:17المتطلبات اإلجبارية ويخصص لها ) .1

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق

 4 معمارية الحواسيب عالية األداء 020هـك 

 4 المعالجة الرقمية للصور 070هـك 

 4  الذكاء االصطناعي تعلم اآلالت 071هـك 

 4 التشغيل المتقدمةأنظمة  020هـك 

 4 الخوارزميات وهيكلية البيانات المتقدمة 024هـك 

 4 شبكات الحاسوب المتقدمة 000هـك 

 1 ندوة في هندسة الحاسوب 080هـك 

 

 معتمدة من المساقات التالية*: ( ساعة11المتطلبات االختيارية ويخصص لها ) .2

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق

 4 لالشكال نظرية الحسابيةال 014هـك 

 4 أنظمة الطوابير ونماذج األداء 012هـك 

 4 األنظمة الموزعة 024هـك 

 4 الحسابات المتوازية 027هـك 

 4 األنظمة الوقتية الضمنية 022هـك 

 4 تصميم األنظمة المتكاملة 028هـك 

 4 األنظمة الرقمية محتملة األعطال 029هـك 

 4 الحاسوبي االبصار 074هـك 

 4 الشبكات العصبية 072هـك 

 4 األنظمة الضبابية 072هـك 

 4 الرابوطيات 079هـك 



 4 تراكيب المترجمات 021هـك 

 4 هندسة البرمجيات المتقدمة 027هـك 

 4 الشبكات واالتصاالت متعددة الوسائط 004هـك 

 4 شبكات التخزين 004هـك

 4 أنظمة االنترنت المتقدمة 002هـك 

 4 أمن شبكات الحاسوب 002هـك 

 4 موضوعات خاصة في هندسة الحاسوب 009هـك 

( من برامج أخرى لها ارتباط 800أو  000( ساعات معتمدة من مستوى )2يجوز للطالب دراسة ما ال يزيد عن ) *

توصيه لجنة القسم وتنسيب بخطته الدراسية لم يدرسها الطالب سابقا بقرار من عميد كلية الدراسات العليا بناء على 

 لجنة الكلية.

 

 بواقع صفر ساعة معتمدةبنجاح و (977هـك اجتياز االمتحان الشامل ) .3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 وصف المساقات

 
 معتمدة( اتساع 3)النظرية الحسابية لألشكال:  912 هـك

الخوارزميات األساسية: بحث العمق استعراض النتائج األساسية في نظرية الرسوم. مقاييس تعقيد الخوارزميات. 
أوال، بحث االتساع أوال، ثنائية االرتباط، االرتباط القوي، شجرة االتساع األدنى، المسارات األقصر، اإلنغالق 

المتعدي والتفرع األمثل. خوارزميات فعالة لمشكلة التدفق األقصى، ارتباطية القمة والحافة: نظرية المدير، 
أساس نظرية تدفق الشبكة الموائمة: نظرية هول، النظريات سلسلة بالتناوب. خوارزميات  خوارزميات اختبار على

فحص االرتباط بناء. الموائمة: نظرية هول، ونظريات السالسل المتناوبة. خوارزميات الموائمة القصوى للرسوم 
ات. االختزال والقواسم في ثنائية االجزاء، خوارزميات الموائمات المرجحة. خوارزميات وتطبيقات التحكم بالفئ

 .برامج الرسوم. مشاكل الرسوم من طراز غير متعددة الحدود الكاملة وخوارزميات التقريب
 

 ساعات معتمدة( 3: )أنظمة الطوابير ونماذج األداء 917هـك 

ن في يتطلب هذا المقرر معرفة في نظرية االحتماالت االساسية. البنية األساسية لنظام الطابور؛ عملية بوسو
الوصول وخصائصها؛ توزيعات الخدمة، مقاييس األداء من نظام الطابور، أمثلة نظم الطابور في حالة االتزان، 

نماذج الخادم والسكان المحدودة وغير المحدودة، طوابير ماركوف في حالة االتزان، طريقة مراحل، توزيع 
ير، شبكات الطابور المفتوحة بخادمات أسية، ايرالنجيان، نظم الخدمة الضخمة والوصول الضخم، شبكات الطواب

النموذج، شبكات الطابور المغلقة، الخوارزميات الحسابية لشبكات الطابور، طرق سلسلة ماركوف -حل المنتج
 المضمنة: تحليل الطوابير ذات التوزيع العام للخدمة.

 
 ساعات معتمدة( 3معمارية الحواسيب عالية األداء: ) 971هـك 

، ومراقبة األخطار والبيانات، التنبؤ  Pipeliningات عالية االداء الحديثة وتصميمها الدقيق: مبادئ الحاسب
، المعالجات سوبرسكيلر. تحليالت التكلفة RISC ،CISCواالرتباط، وبناء وسياسات ذاكرة التخزين المؤقت، 

 . واألداء
 

 ساعات معتمدة( 3األنظمة الموزعة: ) 972هـك 

التسمية، والتزامن، التأخير، النطاق الترددي. التطور المعماري والقوى التكنولوجية الدافعة التصميم األساسي: 
للتطور. ونماذج البرمجة المتوازية، وابجديات االتصاالت، وتقنيات البرمجة والترجمة الحاسوبية، واألعباء متوازية 

ت والملفات ونماذج تناسق الذاكرة. تمرير التنفيذ ومنهجية التقييم الكمي، وتناسق ذاكرة الكاش و البروتوكوال
اجهة التفاعلية الفعالة للشبكات الحاسوبية، والحماية، الوالرسالة: البروتوكوالت، وإدارة التخزين، والجمود. و

واألحداث، والرسائل كثيرة الحدوث والتكرار، والمعالجات المساعدة في التصاميم الكبيرة. تحمل التأخير من خالل 
مسبق للمعلومات، خاصية تعدد الحسابات الصغيرة، جدولة التعليمات الديناميكية، وتقنيات البرمجيات. الجلب ال

تصميم الشبكة الحاسوبية: كيفية تشكيل البناء، والتعبئة والتغليف، واألداء في التزاحم. التزامن: العمليات العالمية، 
 دفق البيانات، العملية الواحدة لمعلومات كثيرةواالستبعاد المتبادل، واألحداث. المعماريات البديلة: ت

 

 ساعات معتمدة( 3الحسابات المتوازية: ) 971هـك 

تتركز المادة على ثالثة مفاهيم: معمارية الحاسوب، الخوارزميات والبرمجة، معمارية الحاسوب المتوازية: تصنيف 
ات االتصال األساسية، ومقاييس األداء. الحواسيب المتوازية، أمثلة على أجهزة الكمبيوتر المتوازية، وعملي

خوارزميات متوازية: تصميم وتحليل الخوارزميات المتوازية مع التركيز على طرق ترتيب البيانات، ومشاكل 
المصفوفات، و الرسم البياني. البرمجة المتوازية: أنواع التوازي، نماذج البرمجة المتوازية، تمرير الرسالة البرمجية 

رمجيية المتوازية، والذاكرة المشتركة. وتتركز الدورة على ثالثة مفاهيم: هندسة، الخوارزميات والبيانات الب
والبرمجة. أبنية متوازية: الحواسيب المتوازية التصنيف، واألمثلة على أجهزة الكمبيوتر المتوازية، وعمليات 

لخوارزميات المتوازية مع التركيز على االتصال األساسية، ومقاييس األداء. خوارزميات متوازية: تصميم وتحليل ا



الفرز، ومشاكل مصفوفة، والمشاكل الرسم البياني. البرمجة المتوازية: أنواع التوازي، نماذج البرمجة المتوازية، 
 تمرير الرسالة البرمجة والبيانات البرمجة المتوازية، والعناوين المشتركة البرمجة الفضاء في المواضيع.

 ساعات معتمدة( 3لوقتية الضمنية: )األنظمة ا 977هـك 
المقدمة و الخلفية،  الوقت الحقيقي الضمنية. أنواع أنظمة الوقت الحقيقي، بما في ذلك أنظمة تصميم أنظمة حاسوب

أنظمة تعدد المهام غير االستباقية، وأنظمة تعدد المهام االستباقية القائمة على األولوية. أنظمة الوقت الحقيقي اللينة 
صناديق البريد وقوائم انتظار  تزامن المهام: اإلشارات، والسلوك المحدد. الصلبة. خوارزميات جدولة المهاممقابل 

 وقت حقيقي. الرسائل. خطط إدارة ذاكرة قوية. تطبيق وتصميم نظام تشغيل

 
 ساعات معتمدة( 3تصميم األنظمة المتكاملة: ) 977هـك 

ترونيه المتخصصه في نظام التقطع في االشاره الكهربائيه والتي تحتوي يشمل هذا المساق على تحليل الدوائر اااللك
على االالف من اشباه الموصالت، حيث يبحث كيفيه عمل هذه الدوائر وتصميمها من خالل اشباه الموصالت 

كفائه المصنوعه من ماده السيلكون. حيث يتم دراسه تركيب هذه الدوائر من خالل البرامج واالدوات المناسبه لكشف 
وعمل هذه الدوائر. وسوف يتم تناول بعض هذه الدوائر االساسيه مثل دائره الذاكره والتخزين، والدائره الحسابيه 
التي تشمل خوارميه حاصل الضرب، وخوارزميه القسمه، وخوارزميه الجمع، باالضافه العديد من الخوارزميات 

ه المنظمه ودوائر ال تعتمد. كما سوف يتيح للطلبه تصميم االخرى، ودائره نقل االشارات، ودوائر تعتمدعلى الساع
 دوائر الكترونيه خاصه بالخوارزميه المقترحه من قبلهم.

 
 ساعات معتمدة( 3األنظمة الرقمية محتملة األعطال: ) 977هـك 

االعطال بناءا الجانب النظري والعملي لألنظمة الرقمية المقاومة لالعطال، التقنيات الحديثة والكالسيكية لمقاومة 
على تكرار االجزاء الصلبة، تكرار الوقت، تكرار المعلومات وتكرار البرمجيات، تحليل موثوقية االجزاء الصلبة و 

 البرمجيات، مثال على تصاميم مقاومة.
 

 ساعات معتمدة( 3المعالجة الرقمية للصور: ) 911هـك 

تحويل الصورة المتصلة الى صورة رقمية، تمثيل  الوصف المادي للصور المتصلة، خصائص نظام الرؤية البشري،
الصورة على شكل مصفوفة وطرق استخدامها في انظمة معالجة الصور، تحويل الصورة الى المجال الترددي، 

ضغط الصور، تحسين الصور، مطابقة المشاهد والتعرف عليها، تطبيقات اخرى مختلفة يقوم الطالب بكتابة برامج 
 معالجة الصور. حاسوبية لتمثيل انظمة

 
 ساعات معتمدة( 3الذكاء االصطناعي تعلم اآلالت: ) 911هـك 

دراسة المنطق اآللي، تمثيل التغيير وآثار اإلجراءات، حل المشكالت والتخطيط، المنطق والتعليل االحتمالي، 
نظريات اإلثبات، أنظمة االستنتاج والتعليم، تمثيل المعرفة، األنظمة الخبيرة، الشبكات العصبية. ويشمل تطوير 

بيئة عمل ديناميكية وبناء الرقائق االلكترونية  برامج للبحث والتسبيب والتخطيط والتحكم بروبوت محمول في
 المتضمنة الذكية للتعلم االلي. 

 
 ساعات معتمدة( 3االبصار الحاسوبي: ) 912هـك 

التعرف الى مبادىء واساسيات طرق االبصار الحاسوبي. المواضيع تشمل الجوانب البرمجية لالبصار، تشكيل 
كشف الجوانب، تحليل النقش والملمس، استنباط الشكل من التظليل، الصور وتمثيلها، التحليل على نطق متعددة، 

نمذجة االشكال، الرؤية الثنائية، الحركة والتدفق البصري، وصف االشكال وطرق التعرف عليها وتصنيفها، تصميم 
 بطاقات الفيديو، استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في االبصار الحاسوبي. 

 
 ساعات معتمدة( 3) الشبكات العصبية: 917هـك 

يشمل هذا المساق الى التعرف بالخاليا العصبيه الدماغيه وتمثيل جزء منها رياضيا ومن ثم استخدامها في العديد من 
التطبيقات العمليه في مجاالت التكنولوجيا.  حيث يحتوي على التعرف على بعض عمليات الخاليا العصبيه وكيفيه 

ات مسبقه واستخدام قوانين منظمه.  ثم يتطرق الى التعرف على جزء واحد من حصولها على التعلم من خالل معلوم
الخاليا العصبيه وطريقه التصنيف. ثم الى عده اجزاء من الخاليا وطرق اختيار القرار. ثم بعد ذلك كيفيه تخزين 



ام النظام الحاسوبي المعلومات في الخاليا وطريقه تمثيلها رياضيا.  ثم اخيرا بعض التطبيقات العمليه في استخد
 التمثيلي للخاليا العصبيه.

 
 ساعات معتمدة( 3األنظمة الضبابية: ) 917هـك 

المجموعات والعمليات األساسية، العالقات ومبدأ التمديد، والعمليات الحسابية، المتغيرات اللغوية وقاعدة اذا ...ثم..، 
ومحرك االستدالل. المنطق الضبابي في هندسة التحكم،  والمنطق الضبابي والتعليل التقريبي، قاعدة الحكم األساسية

 المنطق الضبابي و الذكاء االصطناعي، المنطق الضبابي والتعرف على األنماط والنمذجة الضبابية.

 
 ساعات معتمدة( 3الرابوطيات: ) 917هـك 

لمسارات، ديناميكا االذرع مقدمة ألنظمة الروبوتات، األذرع الميكانيكية، الكينماتيكا، تحديد المواقع وتخطيط ا
الميكانيكية، برمجة حركة الروبوتات، تصميم خوارزمية التحكم، أنظمة الرؤية للروبوتات، االستشعار وبرمجة 

 الروبوتات.

 
 ساعات معتمدة( 3أنظمة التشغيل المتقدمة: ) 971هـك 

جل غير مسمى، إدارة التخزين: التخزين إدارة العمليات: المفاهيم العملية، العمليات المتزامنة، الجمود والتأجيل أل
الحقيقي، وتنظيم التخزين الظاهري. ادارة العمليات، وإدارة التخزين الظاهري: جدولة الوظائف والمعالج، مساعدة 

إدارة التخزين: األداء األمثل للقرص، استعراض أنظمة التشغيل بما في ذلك عملية توزيع المعالجات المتعددة 
الموزعة. وتشمل المواضيع النظم الموزعة للملفات، التزامن، توزيع العمليات المتناسقة. مقدمة الذاكرة والنظم 

لقضايا االتصاالت واالنظمة ألغراض خاصة مثل أنظمة الوقت الحقيقي، وأنظمة معالجة المعامالت، والتكنولوجيا 
 س(.(، أنظمة التشغيل الموزعة )دوNOSخدمة العمالء. أنظمة التشغيل الشبكة )

 
 ساعات معتمدة( 3تراكيب المترجمات: ) 971هـك 

مترجمات لغات البرمجة، طرق التحليل: مشغل األسبقية، أعلى إلى أسفل، أسفل إلى أعلى، ترجمة البرامج المكتوبة 
 بلغات برمجة عليا إلى ملفات جاهزة للتنفيذ على الحواسيب، معالجة الخطأ: كشف وتصحيح.

 
 ساعات معتمدة( 3كلية البيانات المتقدمة: )الخوارزميات وهي 973هـك 

طرق  .تصميم وتحليل المسائل غير التجارية التي تتضمن الفرز والبحث والجدولة ونظرية الشبكات والهندسة
التصميم مثل التقريب، والتفرع والتحديد، التقسيم والمعالجة، البرمجة الديناميكية، الخوارزميات المبنية على مبدء 

تحليل واستخدام  وارزميات العشوائية وتتطبيقها على المسائل صعبة التعقيد وذات التعقيد متعدد الحدود.الطمع، والخ
   .الذاكرة. تطبيق الخوارزميات بناًء على هيكلية البيانات المتقدمه وأسلوب البرمجة الكينونية

 
 ساعات معتمدة( 3هندسة البرمجيات المتقدمة: ) 971هـك 

إدارة المشاريع، وأدوات البرمجيات، و طرق المواصفات والمتطلبات، التصميم من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى  
أعلى، تصميم تدفق المعلومات، البرمجة المهيكلة، إخفاء المعلومات، قضايا متعلقة بلغات البرمجة، ومعايير كتابة 

، واختبار البرمجيات. موثوقية البرمجيات، هندسة نظم البرامج، بيئات تطوير البرمجيات، مبادئ تحمل االخطاء
 الوقت الحقيقي، إدارة مشاريع البرمجيات الكبيرة، تقدير الموارد، التحقق والتحقيق، أو بيئات البرمجة المتقدمة.

 
 ساعات معتمدة( 3: )شبكات الحاسوب المتقدمة 991هـك 

هيكلة  :تحويل وتوجيه المعلومات المعلومات، الشبكات البصرية،تبادل حزم المعلومات، تبادل بؤر  تقنيات الشبكات:
حزم المعلومات، هيكلة آليات النقل الغير متزامنة، تحويل وتوجيه المعلومات عبر اإلنترنت وتقيم أدائها، نهايات 

 .ولتصميم واجهات الشبكة، ودعم أنظمة التشغيل للحصول على أداء عالي الجودة، وتجهيز البروتوك األنظمة،

إدارة حركة مرور المعلومات واالزدحام من خالل التحكم في مقياس )التدفق ومعدله(، وكذلك  التحكم في الشبكة:
 .دراسة متطلبات التطبيقات من خالل االتصال العالي السرعة السيطرة على استقبال المعلومات،

 
 ساعات معتمدة( 3الشبكات واالتصاالت متعددة الوسائط: ) 992هـك 



قات الوسائط المتعددة ومتطلباتها. توليد ووصف انماط الوسائط المتعددة: معايير ضغط الصوت والصورة تطبي
تقنيات الشبكة المحلية،  .التقدم في التقنيات والبروتوكوالت لتطبيقات الوسائط المتعددة الشبكاتدراسة والفيديو. 

اإلرسال  ذاتبروتوكوالت اإلنترنت  وري الهجين،تقنيات الياف الكابل المح .وخدمات النطاق العريض في المنزل
عنصر  ،متكاملة في اإلنترنتالخدمات الخدمات الصراف اآللي وتطبيقاتها.  المتعدد، بروتوكوالت حجز الموارد.

، وبروتوكول النقل في الوقت الحقيقيمتكاملة على طبقات محددة الرابط الخدمات الالشبكة، وضمان جودة الخدمة. 
 هندسة اإلنترنت.معايير 

 
   ساعات معتمدة( 3شبكات التخزين: ) 993هـك 

 تخزينها في خوادم االنظمهطرق هذا المساق مقدمه الى شبكات التخزين و سيل البيانات و يعرض

المفتوحه. يغطي ايضا كيفية ادارة الحجوم و مشغالت االجهزه و البرامج المنعكسه على شبكة 

كذلك التخزين المؤقت في شبكات التخزين. سيتم ايضا التطرق الى  االنترنت المحليه او الواسعه،

امكانية تحسين االداء و التوافر باستخدام تقنية رايد و االنظمهالفرعيه و القرص الرقمي. سيتم ايضا 

تدريس كيفية بناء انظمه استرجاع المعلومات و توزيع البيانات بطرق ذكيه على شبكات االلياف 

سانز. سيدرس مختلف انواع بروتوكوالت التخزينالضوئيه و تقنية   
 

 ساعات معتمدة( 3أنظمة االنترنت المتقدمة: ) 997هـك 

االنترنت. سيتم  ةانظمالمستخدمه في بناء صفحات الويب ويغطي هذا المساق مختلف انواع المعايير  

تدريس مفهوم عناكب االنترنت و دورها في محركات البحث مثل جوجل، امازون، آسك. سيتم ايضا 

الدليليه، تحليل روابط النص التشعبي، تصنيف  تدريس المفاهيم التاليه: القدره على التوسع، الفهرسه

التعاونيه و  يه، التصفيهااللكترون النتائج، تنظيم مواقع االنترنت، دمج المعلومات، التجاره

 الخصوصيه

 
  ساعات معتمدة( 3أمن شبكات الحاسوب: ) 997هـك 

يغطي أساسيات أمن شبكة البيانات، يغطي مفاهيم أمن البيانات من خالل خوارزميات مختلفة، تصنيف مفاهيم 
، تطوير  DESانات مختلفة على أنظمة التشفير )البرمجيات واألجهزة(، تقديم تحول وتسلسل معيار تشفير البي

يغطي هذا المساق  مفاهيم تشفير المفتاح العامة والخاصة، جوانب أجهزة التشفير وتصميم أنظمة األجهزة الراسخة.
أيضاً أساليب جديدة لتطبيقات األجهزة العالية الكفاءة والنظم العالية السرعة لألجهزة الراسخة، على سبيل المثال: 

شفير والمعالجات المشترك، األجهزة ألغراض خاصة لتحليل الشفرات، ورقائق لمعالج البطاقات الذكية، معالجات الت
 ، الخ.DSPاالشارات الرقمية 

 
 ساعات معتمدة( 3موضوعات خاصة في هندسة الحاسوب: ) 997هـك 

ب، فان نظرا لالنتشار المتعدد في مجال تقنيه المعلومات المنبثقه من التطور السريع في تكنولوجيا هندسه الحاسو
هذا المساق يهدف الى التنوع قي طرح مواضيع جديده تواكب صور االستخدامات المتعدده لتكنولوجيا المعلومات. 
وبذلك إلمام الطلبه بالتحديات الجديده والمشاريع المستقبليه، كما يهدف الى تجسير المعلومات من خالل الربط بين 

موافقه من قبل القسم، وبما يتناسب مع المساقات االساسيه من االصل والحديث. وبذلك يشمل طرح هذا المساق ال
 حيث الكم والتنوع.

 
 ساعة معتمدة( 1: )ندوة في هندسة الحاسوب 971هـك 

يهدف هذا المساق الى إلمام الطالب بالذكاء اللغوي بالكتابه وااللقاء، ومن ثم بالركائز االساسيه لكتابه وعرض 
المجرد من االهواء والتبعات، واسخدام الطرق النهجيه المتبعه في المجالت االبحاث عن طريق البحث العلمي 

والمؤتمرات العلميه العالميه. حيث يتم التعرف على بعض االساسيات في الكتابه العلميه، مثل انتقاء العنوان، 
قين ووصف التعرف على محاور وصف الموضوع، و تركيبه مقدمه الموضوع وما يتناوله من ملخص البحاث الساب

اهميه المقترح، باالضافه الى وصف الموضوع وما يتناوله من افكار علميه  متسلسله وخوارزميه في التحليل. 



واخيرا ملخص البحث مع جميع المراجع العلميه المتعلقه في الموضوع.ويهدف المساق ايضا الى اعطاء الطالب 
 سريعه باالضافه الى اعطاء مهارات العرض واالتصال. المهارات االساسيه الستخالص النتائج من االبحاث بطريقه

 

 

 

 )صفر ساعة معتمدة(األمتحان الشامل:  977 هـك 

ذا يتم في هذا المساق عقد امتحان يشتمل على كل المواضيع التي درسها الطالب خالل برنامجه األكاديمي. يعقد ه
 عدد من األساتذة المتخصصين في الكلية. يشرف عليهاالمتحان داخل كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات و

 
 معتمدة( ساعات 7)رسالة الماجستير:  977هـك 

يتم في هذا المساق إجراء األبحاث الفردية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وأعضاء لجنة رسالة الماجستير 
إجراء البحث وعرض والتي تؤدي إلى استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير من خالل تحضير البحث، 

 ومناقشة النتائج النهائية.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الخطة االسترشادية )لمسار االطروحة(

 الفصل األول/ السنة األولى

 رمز ورقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

   020هـك  معمارية الحواسيب عالية األداء 4

   020هـك  أنظمة التشغيل المتقدمة 4

   080هـك  ندوة في هندسة الحاسوب 1

 المجموع 9

 

 الفصل الثاني/ السنة األولى

 رمز ورقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

   000هـك  شبكات الحاسوب المتقدمة 4

  مساق اختياري 4

  مساق اختياري 4

 المجموع 7

 

 الفصل األول/ السنة الثانية

 رمز ورقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

  مساق اختياري 4

  مساق اختياري 4

  مساق اختياري 4

 المجموع 7

 

 الفصل الثاني/ السنة الثانية

 رمز ورقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

 أ  099هـك  اطروحة ماجستير 9

 المجموع 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

الشامل(الخطة االسترشادية )لمسار االمتحان   

 الفصل األول/ السنة األولى

 رمز ورقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

   020هـك  معمارية الحواسيب عالية األداء 4

   020هـك  أنظمة التشغيل المتقدمة 4

   080هـك  ندوة في هندسة الحاسوب 1

 المجموع 9

 

 الفصل الثاني/ السنة األولى

المساقاسم  الساعات المعتمدة  رمز ورقم المساق 

   000هـك  شبكات الحاسوب المتقدمة 4

 024هـك  الخوارزميات وهيكلية البيانات المتقدمة 4

  مساق اختياري 4

 المجموع 7

 

 الفصل األول/ السنة الثانية

 رمز ورقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

 070هـك  المعالجة الرقمية للصور 4

اختياريمساق  4   

  مساق اختياري 4

 المجموع 7

 

 الفصل الثاني/ السنة الثانية 

 رمز ورقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

 071هـك  الذكاء االصطناعي وتعلم اآلالت 4

  مساق اختياري 4

  مساق اختياري 4

 المجموع 7

 

 


