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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 نظام وتعليماا  مانح الاااادا  فاي  لياة الدراساا  العلياا فاي جامعاة 

 العلوم والت نولوجيا االردنية. 

( ساعة معتمدة تقسام الام مساا ا  نظرياة اجبارياة وايتيارياة با ضاافة 43ااادة النجاح في )تتضمن متطلبا  منح ال

 الم اطروحة الماجستير لطلبة مسار االطروحة أو االمتحان الاامل لطلبة هذا المسار.

ر عادد تتسم يطة هذا البرنامج بالمرونة واعطاء حرية عظمم للطالب بالتنسيق ما  مراادا اال ااديمي فاي ايتياار ا با

من المسا ا ، إذ أن عدد المسا ا  االيتيارية تا ل ا ثر من نصا  المساا ا  المطلوباة مماا يسااعد فاي عياادة عماق 

 المعرفة في مجال التيصص ليالئم الحاجا  والتطلعا  سواًء البحثية أو العلمية.

 
 أهداف البرنامج:

 ة والصناعية.إعداد  وادر بارية مؤهلة متيصصة لسد حاجا  المؤسسا  التعليمي .1

 إعداد نيبة من المراحين لمتابعة دراساتام للحصول علم درجة الد توراا. .2

 إنااء عال ا  فاعلة وتعاون وثيق م  المؤسسا  الميتلفة في مجال البحوث. .4

 إيجاد حلول للماا ل الفنية المتعلقة بتطوير أعمال الصناعة المحلية من يالل البحوث والمااري  الماتر ة. .3

 بحاث ذا   يمة عالية لرف  م انة الجامعة بحثياً علم المستوى العالمي.القيام بأ .5
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 الخطة الدراسية:
 

في  اطروحةيطرح البرنامج يطتين دراسيتين للحصول علم درجة الماجستير، يطلب من الطالب في األولم تقديم 
 حين ي تفم في الثانية  اتمام عدد معين من الساعا  المعتمدة بنجاح. 

 

 :االطروحة -األول  مسارال

( ساعا  9( ساعة معتمدة تاتمل مسا ا  متقدمة و)25( ساعة معتمدة بنجاح، مناا )43يتطلب هذا المسار اجتياع )

حسب تعليما  الجامعة. وي ون توعي  الساعا  تا ل معتمدة تاتمل علم اطروحة ماجستير يتم تقديماا أمام لجنة 

 علم النحو التالي:

 (11 ساعا  معتمدة ) .مسا ا  أساسية 

 (15 ساعة معتمدة من مسا ا  ايتيارية يوافق علياا المار ، ويجوع للطالب أن )( ساعا   حد 4) يدرس

 أ صم من دائرة أيرى بموافقة المار  ولجنة الدراسا  العليا في القسم.

 (9.ساعا  معتمدة الطروحة الماجستير ) 

 

 .ل ل طالب با ل مستقل بتحديد المتطلب السابق سم هندسة الحاسوب  لجنة الدراسا  العليا في تقوم

 -معتمدة وهي: ا  ساع (11وييصص لاا )لمسار االطروحة  أساسيةمسا ا   أ.
 

 المعتمدة الساعات    اسم المساق  رمز ورقم
 المساق 

 4  معمارية الحواسيب عالية األداء  031هـك 
 4   أنظمة التاغيل المتقدمة 061هـك 
 4   وب المتقدمةاب ا  الحاس 001هـك 
 1   ندوة في هندسة الحاسوب 081هـك 

 

 -:وهيمعتمدة  ةساع (15وييصص لاا )لمسار الرسالة مسا ا  إيتيارية  ب.
 

 المعتمدة الساعات   اسم المساق  رمز ورقم
  المساق
 4   لالا ال الحسابية نظريةال 012 هـك
  4   أنظمة الطوابير ونماذج األداء 013 هـك
 4    نظمة الموععةاأل 032 هـك
 4    الحسابا  المتواعية 035 هـك
 4   األنظمة الو تية الضمنية 036 هـك
 4   تصميم االنظمة المت املة 038 هـك
 4  األنظمة الر مية محتملة األعطال 039 هـك
 4   المعالجة الر مية للصور 051 هـك
 4  ال اآلالذ اء االصطناعي وتعلم  051 هـك
 4    الحاسوبياالبصار  052 هـك
 4    الاب ا  العصبية 053 هـك
 4    األنظمة الضبابية 056 هـك
 4    الرابوطيا  059 هـك
 4    ترا يب المترجما  061 هـك
 4  اليوارعميا  وهي لية البيانا  المتقدمة 064 هـك
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 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم
  المساق
 4   مةهندسة البرمجيا  المتقد 065 هـك
 4  الاب ا  واالتصاال  متعددة الوسائط 002 هـك
 4    ناب ا  التيعي 004 هـك
 4   أنظمة االنترن  المتقدمة 003 هـك
 4   امن اب ا  الحاسوب 006 هـك
 4  موضوعا  ياصة في هندسة الحاسوب 009 هـك

  مساق من المساقات المتقدمة من أقسام أخرى/أو كليات أخرى 

 

 -:دةساعا  معتم (9وييصص لاا ) 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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 الخطة االسترشادية )لمسار االطروحة(
 

قترحة لمسار االطروحة مليصة في الجداول أدناا. بالرغم من أن مساق االطروحاة ساو  ياتم اليطة ا ستراادية الم
منا اة موضاو  رساالته ما  أعضااء  -الذي ايتار هذا المسار-تسجيله في الفصل األييراال انه يفضل ان يبدأ الطالب 

 ال لية بفترة ألن التحضير لرسالة ناجحة يحتاج أل ثر من فصل واحد.
 

 الفصل األول/ السنة األولى 

 
 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم

  المساق
 4  معمارية الحواسيب عالية األداء 031 هـك
 4   أنظمة التاغيل المتقدمة 061 هـك
 1   ندوة في هندسة الحاسوب 081 هـك

 7      المجموع

 

 الفصل الثاني/ السنة األولى 

 
 عات المعتمدةالسا   اسم المساق  رمز ورقم

  المساق
 4   اب ا  الحاسوب المتقدمة 001 هـك
 4    مساق ايتياري - -
 4    مساق ايتياري - -

 9      المجموع

 

 الفصل األول/ السنة الثانية 

 
 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم

  المساق
 4    مساق ايتياري - -
 4    مساق ايتياري - -
 4    مساق ايتياري - -

 9      المجموع

 

 الفصل األول/ السنة الثانية 

 
 الساعات المعتمدة   اسم المساق رمز ورقم

 المساق 
 9    اطروحة ماجستير أ 099 هـك

 9      المجموع
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 اإلمتحان الشامل: -المسار الثاني  

مل، وي اون توعيا  هاذا ( ساعة معتمدة مان المساا ا  المتقدماة واجتيااع ا متحاان الااا43يتطلب هذا المسار اجتياع )

 المسا ا  علم النحو التالي:
 

 (19.ساعا  معتمدة من مسا ا  أساسية ) 

 (15( ساعة معتمدة من مسا ا  ايتيارية من المسا ا  المتقدمة في القسم، ويجوع أن يأيذ الطالب )4 )

 ساعا   حد أ صم من دائرة أيرى بموافقة لجنة الدراسا  العليا في القسم.
 

 -( ساعة معتمدة وهي:19) اوييصص لالمسار االمتحان الاامل  ساسيةأمسا ا   أ.
 

 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم
  المساق
 4  معمارية الحواسيب عالية األداء 031 هـك
 4   المعالجة الر مية للصور 051 هـك
 4   الذ اء االصطناعي تعلم اآلال  051 هـك
 4   ةأنظمة التاغيل المتقدم 061 هـك
 4  اليوارعميا  وهي لية البيانا  المتقدمة 064 هـك
 4   اب ا  الحاسوب المتقدمة 001 هـك
 1   ندوة في هندسة الحاسوب 081 هـك

 

 -:وهيساعا  معتمدة(  15وييصص لاا )االمتحان الاامل مسا ا  إيتيارية  ب.
 

 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم
  المساق
 4   لالا ال الحسابية يةنظرال 012 هـك
 4   أنظمة الطوابير ونماذج األداء 013 هـك
 4    األنظمة الموععة 032 هـك
 4    الحسابا  المتواعية 035 هـك
 4   األنظمة الو تية الضمنية 036 هـك
 4   تصميم األنظمة المت املة  038 هـك
 4  األنظمة الر مية محتملة األعطال 039 هـك
 4    الحاسوبي االبصار 052 هـك
 4    الاب ا  العصبية 053 هـك
 4    األنظمة الضبابية 056 هـك
 4    الرابوطيا  059 هـك
 4    ترا يب المترجما  061 هـك
 4   هندسة البرمجيا  المتقدمة 065 هـك
 4  الاب ا  واالتصاال  متعددة الوسائط 002 هـك
 4     اب ا  التيعين 004 هـك
 4   ترن  المتقدمةأنظمة االن 003 هـك
 4   أمن اب ا  الحاسوب 006 هـك
 4  موضوعا  ياصة في هندسة الحاسوب 009 هـك

  من المساقات المتقدمة من أقسام أخرى/أو كليات أخرى

 

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

 
 

 الفصل األول/ السنة األولى 
 

 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم
  مساقال

 4  معمارية الحواسيب عالية األداء 031 هـك
 4   أنظمة التاغيل المتقدمة 061 هـك
 1   ندوة في هندسة الحاسوب 081 هـك

 7      المجموع

 

 الفصل الثاني/ السنة األولى 
 

 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم
  المساق
 4   اب ا  الحاسوب المتقدمة 001 هـك
 4  رعميا  وهي لية البيانا  المتقدمةاليوا 064 هـك
 4    مساق ايتياري - -

 9      المجموع

 

 الفصل األول/ السنة الثانية 
 

 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم
  المساق
 4   المعالجة الر مية للصور 051 هـك
 4    مساق ايتياري - -
 4    مساق ايتياري - -

 9      المجموع

 

 ي/ السنة الثانيةالفصل الثان 
 

 الساعات المعتمدة   اسم المساق  رمز ورقم
  المساق
 4  تعلم اآلال والذ اء االصطناعي  051 هـك
 4    مساق ايتياري - -
 4    مساق ايتياري - -

 9      المجموع

 
 
 
 


