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 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية  
 

  الخطة الدراسية للحصول على درجة الماجستير في هندسة الحاسوب

 
 :ةمقدم

تمنح درجة الماجستير في هندسة الحاسوب وفق  ناقاو وتيميمقان مقنح الاق ادان فقي لميقة الدراسقان اليميقا فقي جاميقة 

 . اليموو والتلنولوجيا االردنية

سقاةة ميتمقدة تمسقو القا مسقاظان ناريقة اجباريقة وا تياريقة با ضقافة ( 43)ا ادة النجاح في تتضمن متطمبان منح ال

 .الا اطروحة الماجستير لطمبة مسار االطروحة أو االمتحان الاامل لطمبة هذا المسار

ر ةقدد تتسو  طة هذا البرنامج بالمرونة واةطاء حرية ةاما لمطالقب بالتنسقي  مقر مراقدك االلقاديمي فقي ا تيقار البق

من المساظان، إذ أن ةدد المساظان اال تيارية تالل الثقر مقن ن قل المسقاظان المطموبقة ممقا يسقاةد فقي قيقادة ةمق  

 .الميرفة في مجال الت  ص ليالئو الحاجان والتطميان سواًء البحثية أو اليممية

 
 :أهداف البرنامج

 .ة وال ناةيةإةداد لوادر بارية مؤهمة مت   ة لسد حاجان المؤسسان التيميمي .1

 .إةداد ن بة من المراحين لمتابية دراسات و لمح ول ةما درجة الدلتوراك .2

 .إنااء ةالظان فاةمة وتياون وثي  مر المؤسسان الم تمفة في مجال البحوث .4

 .إيجاد حمول لمماالل الفنية المتيممة بتطوير أةمال ال ناةة المحمية من  الل البحوث والماارير الماترلة .3

 .بحاث ذان ظيمة ةالية لرفر ملانة الجامية بحثياً ةما المستوى اليالميالمياو بأ .5
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 :الخطة الدراسية
 

في  اطروحةيطرح البرنامج  طتين دراسيتين لمح ول ةما درجة الماجستير، يطمب من الطالب في األولا تمديو 
 . حين يلتفا في الثانية  اتماو ةدد ميين من الساةان الميتمدة بنجاح

 

 :االطروحة -األول  مسارال

ساةان ( 9)ساةة ميتمدة تاتمل مساظان متمدمة و( 25)ساةة ميتمدة بنجاح، من ا ( 43)يتطمب هذا المسار اجتياق 

ويلون توقير الساةان . حسب تيميمان الجاميةتالل ميتمدة تاتمل ةما اطروحة ماجستير يتو تمديم ا أماو لجنة 

 :ةما النحو التالي

 (11 ) مساظان أساسيةلساةان ميتمدة. 

 (15 ) ساةان لحد ( 4) يدرسساةة ميتمدة من مساظان ا تيارية يواف  ةمي ا المارل، ويجوق لمطالب أن

 .أظ ا من دائرة أ رى بموافمة المارل ولجنة الدراسان اليميا في المسو

 (9 )ساةان ميتمدة الطروحة الماجستير. 

 

 .للل طالب بالل مستمل بتحديد المتطمب الساب ظسو هندسة الحاسوب  لجنة الدراسان اليميا في تموو

- :ميتمدة وهي ان ساة (11)وي  ص ل ا لمسار االطروحة  أساسيةمساظان  .أ
 

 المعتمدة الساعات    اسم المساق  رمز ورقم
 المساق 

 4  ميمارية الحواسيب ةالية األداء  031هـك 
 4   أنامة التاغيل المتمدمة 061هـك 
 4   وب المتمدمةابلان الحاس 001هـك 
 1   ندوة في هندسة الحاسوب 081هـك 

 

- :وهيميتمدة  ةساة (15)وي  ص ل ا لمسار الرسالة مساظان إ تيارية  .ب
 

 المعتمدة الساعات   اسم المساق  رمز ورقم
  المساق
 4   لالالال الحسابية ناريةال 012 هـك
  4   أنامة الطوابير ونماذج األداء 013 هـك
 4    نامة الموقةةاأل 032 هـك
 4    الحسابان المتواقية 035 هـك
 4   األنامة الوظتية الضمنية 036 هـك
 4   ت ميو االنامة المتلاممة 038 هـك
 4  األنامة الرظمية محتممة األةطال 039 هـك
 4   الميالجة الرظمية لم ور 051 هـك
 4  الناآلالذلاء اال طناةي وتيمو  051 هـك
 4    الحاسوبياالب ار  052 هـك
 4    الابلان الي بية 053 هـك
 4    األنامة الضبابية 056 هـك
 4    الرابوطيان 059 هـك
 4    تراليب المترجمان 061 هـك
 4  ال وارقميان وهيلمية البيانان المتمدمة 064 هـك
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 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم
  المساق
 4   مةهندسة البرمجيان المتمد 065 هـك
 4  الابلان واالت االن متيددة الوسائط 002 هـك
 4    نابلان الت قي 004 هـك
 4   أنامة االنترنن المتمدمة 003 هـك
 4   امن ابلان الحاسوب 006 هـك
 4  موضوةان  ا ة في هندسة الحاسوب 009 هـك

  أو لميان أ رى/ن من المساظان المتمدمة من أظساو أ رىامسا  اومساظ 

 

- :دةساةان ميتم (9)وي  ص ل ا  االطروحة .ج
 

 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم
 المساق
 9    ماجستير اطروحة أ 099 هـك
 6    ماجستير اطروحة ب 099 هـك
 4    ماجستير اطروحة ج 099 هـك
 1    ماجستير اطروحة د 099 هـك

 

                                                        
  أن تكون هناك موافقة مسبقة من املشرف وجلنة الدراسات العليا يف القسم. 
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 (لمسار االطروحة)الخطة االسترشادية 

 
بالرغو مقن أن مسقا  االطروحقة سقول يقتو . اادية الممترحة لمسار االطروحة مم  ة في الجداول أدناكال طة ا ستر

مناظاقة موضقور رسقالته مقر أةضقاء  -الذي ا تار هذا المسقار-تسجيمه في الف ل األ يراال انه يفضل ان يبدأ الطالب 
 .اللمية بفترة ألن التحضير لرسالة ناجحة يحتاج أللثر من ف ل واحد

 

 السنة األولى/ الفصل األول 

 
 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم

  المساق
 4  ميمارية الحواسيب ةالية األداء 031 هـك
 4   أنامة التاغيل المتمدمة 061 هـك
 1   ندوة في هندسة الحاسوب 081 هـك

 7      المجموع

 

 السنة األولى/ الفصل الثاني 

 
 عات المعتمدةالسا   اسم المساق  رمز ورقم

  المساق
 4   ابلان الحاسوب المتمدمة 001 هـك
 4    مسا  ا تياري - -
 4    مسا  ا تياري - -

 9      المجموع

 

 السنة الثانية/ الفصل األول 

 
 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم

  المساق
 4    مسا  ا تياري - -
 4    مسا  ا تياري - -
 4    مسا  ا تياري - -

 9      المجموع

 

 السنة الثانية/ الفصل األول 

 
 الساعات المعتمدة   اسم المساق رمز ورقم

 المساق 
 9    اطروحة ماجستير أ 099 هـك

 9      المجموع
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 :اإلمتحان الشامل -المسار الثاني  

مل، ويلقون توقيقر هقذك سقاةة ميتمقدة مقن المسقاظان المتمدمقة واجتيقاق ا متحقان الاقا( 43)يتطمب هذا المسار اجتياق 

 :المساظان ةما النحو التالي
 

 (19 )ساةان ميتمدة من مساظان أساسية. 

 (15 ) ( 6)ساةة ميتمدة من مساظان ا تيارية من المساظان المتمدمة في المسو، ويجوق أن يأ ذ الطالب

 .ساةان لحد أظ ا من دائرة أ رى بموافمة لجنة الدراسان اليميا في المسو
 

- :ساةة ميتمدة وهي( 19) اوي  ص ل لمسار االمتحان الاامل  ساسيةأمساظان  .أ
 

 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم
  المساق
 4  ميمارية الحواسيب ةالية األداء 031 هـك
 4   الميالجة الرظمية لم ور 051 هـك
 4   الذلاء اال طناةي تيمو اآلالن 051 هـك
 4   ةأنامة التاغيل المتمدم 061 هـك
 4  ال وارقميان وهيلمية البيانان المتمدمة 064 هـك
 4   ابلان الحاسوب المتمدمة 001 هـك
 1   ندوة في هندسة الحاسوب 081 هـك

 

- :وهي( ساةان ميتمدة 15)وي  ص ل ا االمتحان الاامل مساظان إ تيارية  .ب
 

 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم
  المساق
 4   لالالال الحسابية يةنارال 012 هـك
 4   أنامة الطوابير ونماذج األداء 013 هـك
 4    األنامة الموقةة 032 هـك
 4    الحسابان المتواقية 035 هـك
 4   األنامة الوظتية الضمنية 036 هـك
 4   ت ميو األنامة المتلاممة  038 هـك
 4  األنامة الرظمية محتممة األةطال 039 هـك
 4    الحاسوبي االب ار 052 هـك
 4    الابلان الي بية 053 هـك
 4    األنامة الضبابية 056 هـك
 4    الرابوطيان 059 هـك
 4    تراليب المترجمان 061 هـك
 4   هندسة البرمجيان المتمدمة 065 هـك
 4  الابلان واالت االن متيددة الوسائط 002 هـك
 4     ابلان الت قين 004 هـك
 4   ترنن المتمدمةأنامة االن 003 هـك
 4   أمن ابلان الحاسوب 006 هـك
 4  موضوةان  ا ة في هندسة الحاسوب 009 هـك

  أو لميان أ رى/ن من المساظان المتمدمة من أظساو أ رىمساظامسا  أو 

 

                                                        
  أن تكون هناك موافقة مسبقة من جلنة الدراسات العليا يف القسم. 
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 (لمسار االمتحان الشامل)الخطة االسترشادية 

 
 

 السنة األولى/ الفصل األول 
 

 عات المعتمدةالسا   اسم المساق  رمز ورقم
  المساق
 4  ميمارية الحواسيب ةالية األداء 031 هـك
 4   أنامة التاغيل المتمدمة 061 هـك
 1   ندوة في هندسة الحاسوب 081 هـك

 7      المجموع

 

 السنة األولى/ الفصل الثاني 
 

 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم
  المساق
 4   ابلان الحاسوب المتمدمة 001 هـك
 4  ال وارقميان وهيلمية البيانان المتمدمة 064 هـك
 4    مسا  ا تياري - -

 9      المجموع

 

 السنة الثانية/ الفصل األول 
 

 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم
  المساق
 4   الميالجة الرظمية لم ور 051 هـك
 4    مسا  ا تياري - -
 4    مسا  ا تياري - -

 9      المجموع

 

 السنة الثانية/ الفصل الثاني 
 

 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم
  المساق
 4  تيمو اآلالنوالذلاء اال طناةي  051 هـك
 4    مسا  ا تياري - -
 4    مسا  ا تياري - -

 9      المجموع

 
 
 
 


