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 الخّطة الدراسية لدرجة الماجستير
 شبكةذكاء الفي 

 معلومات القسم تكنولوجيا 
 الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات كلية

 الجامعة األردنية

 )مسار الشامل(
 

                         
 أحكام وشروط عامة:أوالً:  
 تلتزم هذه الخّطة بتعليمات اإلطار العام لبرامج الدراسات العليا.  .1
مرتبة حسب  كليات تكنولوجيا المعلومات و الهندسة( )منالتخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج .2

 :األولوية
 أنظمة معلومات األعمال .1
 تكنولوجيا معلومات األعمال .2
 علم الحاسوب .3
 أنظمة المعلومات الحاسوبية  .4
 هندسة الحاسوب .5
 هندسة البرمجيات .6
 شبكات الحاسوب .7
 .علم الرسم الحاسوبي .8
 أي تخصص اخر مرتبط بتكنولوجيا المعلومات .9

 شروط خاصة:ثانيا:  
  .في تحديد المواد االستدراكية لجميع  التخصصات القسم ينظر

 ( ساعة معتمدة موّزعة كما يلي:33تتكّون مواد هذه الخّطة من ):   ثالثا
 ( ساعة معتمدة كما يلي:24)مواد إجبارية: .1

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 ----- 3 الخوارزميات  نظرية 1901715

 ----- 3 قواعد البيانات 1902723

 ----- 3 دالالت الشبكة  1904701

 ----- 3 من و حماية تطبيقات الشبكةأ 1904710

 ----- 3 عمال الذكية األ 1904715

 1904701 3 الحوسبة السحابية 1904720

 1904715 3 المخازن و تنقيب البيانات  1904725

 ------- 3 منهجية البحث  1904760

 ( ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي:9مواد اختيارية: ) .2

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 --------- 3 تحليل الشبكات االجتماعية 1904730

 1904710 3 تطبيقات الشبكة المتنقلة 1904735

 1904710 3 دلة الرقميةتحقيقات األ 1904740

 1904701 3  اقتصاد الشبكة 1904705

 1904701 3 التمثيل المرئي لبيانات الشبكة 1904745

 ----- 3 تصميم وتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة 1904750

 --------- 3 موضوعات خاصة في ذكاء الشبكة 1904755

 1904710 3 تقييم و فحص البرمجيات 1902715

 دةصفر ساعة معتم (1904798)امتحان شامل  .3

 رقم الخّطة   2015 ش
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 وصــف المــــواد
 

 المواد اإلجبارية:
 

 ساعات معتمدة( 3( نظرية الخوارزميات )1901715)
تضذذمن طذذرا بنذذاء وتحليذذل الخوارزميذذات: التقسذذيم ثذذم التجميذذع  الطذذرا الطامعذذة  البرمجذذة ت ه المذذاد هذذذ

التعقيذذد الحسذذابي  بتغطيذذة  اد قوم المذذتالمتحركذذة  البحذذث  الرجذذوت والمتابعذذة  والتفذذرت ثذذم التحديذذد. كمذذا سذذ
 ونظريات تحليل األعلى واألدنى  إلى جانب المسائل ذات التعقيد غير الحدي. 

 
 
 ساعات معتمدة( 3قواعد البيانات      )     (1902723)

مفذذاهيم النمذجذذة المتقدمذذة للبيانذذات  النمذجذذة المتقدمذذة للبيانذذات الع ئقيذذة  النمذجذذة الموجهذذة للبيانذذات  نظريذذة 
البيانذذات  الجبذذر الع ئقذذي المتقذذدم  معياريذذة نظذذم قواعذذد البيانذذات  تصذذميم قواعذذد البيانذذات تصذذميم قواعذذد 

الموجهذذذة  لغذذذات االستفسذذذار المتقدمذذذة  بنذذذاء هيكليذذذة لغذذذة االستفسذذذار الع ئقيذذذة المتقدمذذذة  لغذذذات االستفسذذذار 
  اسذذترداد قواعذذد الموجهذذة  تكامليذذة قواعذذد البيانذذات  السذذيطر  المتزامنذذة  مشذذاكل التذذزامن  طذذرا التذذزامن

 البيانات  طرا وحلول االسترداد لقواعد البيانات  أمن قواعد البيانات.
 
 

 ساعات معتمدة( 3) شبكةدالالت ال( 1904701)
بشذذكل كبيذذر بتحسذذين الشذذبكة  تهذذدهالتذذي  شذذبكةإلذذى تعريذذه المفذذاهيم األساسذذية لذذدالالت ال اد هذذده هذذذا المذذت

هو تعزيز التفاعل بذين اإلنسذان واةلذة مذن  شبكةالرئيسي من دالالت ال. الهده واستخداماتهاالعالمية الحالية 
تغطذي العديذد  شذبكةدالالت الالبيانذات والخذدمات.  بذين خ ل تمثيل البيانات بطريقة مفهومذة لذتالت للتوسذط

و سذذتدالل    والمنطذذا واإلRDF  OWL  األنطولوجيذذا  البيانذذات الوصذذفية الواضذذحة التقنيذذات مثذذل مذذن
 .لذكيالوكيل ا

 
 
 ساعات معتمدة( 3) شبكةحماية تطبيقات المن وأ( 1904710)

كيفيذذذذذة  التصذذذذذميم اةمذذذذذن للبرمجيذذذذذات  ويركذذذذذز علذذذذذى  حذذذذذد فذذذذذروتأ شذذذذذبكةتطبيقذذذذذات ال يعتبذذذذذر أمذذذذذن
يكذون  هذذه المذاد  سذوه مذن االنتهذاءبعذد . عليهذا االعتمذادموثوقة و يمكذن  نترنتإتطبيقات  وتطوير تصميم
مسذتويات مناسذبة  تحقيذا بهذده تطذوير تطبيقذات اإلنترنذت فذرا ة والتعذاون مذعالمشذارك على قادرا   الطالب
 شذذذبكةالشذذذائعة فذذذي تطبيقذذذات ال نقذذذاط الضذذذعه تنذذذاقل المذذذاد  .علذذذى شذذذبكة اإلنترنذذذت للمنتجذذذات األمذذذن مذذذن
الطالذذب فذذي هذذذه المذذاد   سذذيتعره. SQL حقذذن  الموقذذع  عبذذر الطلذذب المذذزور برمجذذة عبذذر الموقذذع  مثذذل
دور  تطذذوير  مذذع يمكذذن أن تكذذون هذذذه المبذذادا متكاملذذة للبرمجيذذات وكيذذه األمذذن مبذذادا التصذذميم علذذى

إسذذاء     وحذذاالتاألمنيذذةالتهديذذدات  نمذجذذة مواضذذيع مثذذل كمذذا وسذذتغطي .علذذى شذذبكة اإلنترنذذت التطبيقذذات
 .اةمنة وطرا البرمجة االستخدام
 

 
 ساعات معتمدة( 3عمال الذكية    )( األ1904715)
طلبة فهم المواضيع المتقدمة في انظمة االعمال الذكية و ما تحتويه من معالجة منهجية, لل اد الم هوفر هذت

لى معلومات بما في ذلك دعم عملية اتخاذ إبنية تحتية و تطبيقات عملية مستخدمة في تحويل البيانات 
 ت احصائية من اختبار التطبيقات العملية لبناء تحليأدوات استخ ص البيانات ولى إالقرار. سيتم التطرا 

نترنت احتماالت. باإلضافة الى مواضيع تتعلا بالبحث في شبكة اإلاستخدام نماذج توقع و تصنيفات و خ ل
الخوارزميات.العصبية و والشبكات  
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ساعات معتمدة( 3) الحوسبة السحابية    (1904720)  
يذذة ونمذذاذج مذذن البيئذذات السذذحابية. إلذذى تزويذذد الطذذ ب بمقدمذذة شذذاملة ومناقشذذة أنذذوات  أبن  اد المذذ هذذذه هذذدهت

غطي تالطالب فكر  عن  القضايا األمنية المتعلقة بالحوسذبة السذحابية.  و سذ  اد عطي المتع و  على ذلك  س
أيضذذا  المواضذذيع التاليذذة: أنذذوات مذذن الخذذدمات السذذحابية ) المنصذذة والبنيذذة التحتيذذة والبرمجيذذات(  وضذذع و 

  الخدمات في  الحوسبة السحابية ومناقشذة مستفيضذة لدراسذات مختلفذة  نصب  بيئة  الحوسبة السحابية وإدار
 عن المصدر المفتوح والسحب التجارية.

 
 
 ساعات معتمدة( 3( المخازن وتنقيب البيانات )1904725)

توفرهذه الماد  للطلبة فهم عميا لتصميم و بناء أنظمة تخزين وتحليل البيانات الكبير . كما ستركز على 
فرص والتحديات للبيانات الكبير  في الحقول المختلفة سواء األكاديمية أو األعمال أو العلوم معالجة ال

خزين البيانات الكبير  وهيكلتها المتعلقة بشبكة االنترنت. كما سيتم التطرا إلى النماذج المختلفة لت
واستخ ص وتحويل وتحميل البيانات باإلضافة إلى عملية االستع م عن البيانات معالجة والبيانات 

 الموزعة.
 
 ساعات معتمدة( 3)منهجية البحث    (1904760)

اا يركز هذا المساا على طرا البحث في مجال علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. ويغطي المس
عمليات البحث واستخدام ادوات البحث العلمي وطرا الكتابة ونقد الدراسات السابقة ومهارات العرض 
للباحثين. يقدم المساا نظر  عامة مع تمارين تطبيقية الفضل الممارسات في معالجة المشاكل البحثية في 

حث العلمي واساسيات التوثيا مجال تكنولوجيا المعلومات بطريقة منهجية  كما يغطي المساا اخ قيات الب
ومهارت االتصال بشكليها الخطي والشفوي  كما يناقل المساا عدد من منهجيات البحث مع التكيز على 
منهجيات البحث الخاصة بعلوم الحاسوب وتطوير االنظمة التقنية مثل النمذجة وعلم الحاسوب التجريبي 

 والمحاكا .



 5 

 
 

 المواد االختيارية:
 
 

 ساعات معتمدة( 3قتصاد الشبكة )(  ا1904705)
تهده هذه الماد  الى تقديم أساسيات المبادا االقتصادية التي توضح مبادا األعمال لخذدمات اإلنترنذت. كمذا 
تركذذذز علذذذى طذذذرا تحسذذذين األعمذذذال اإللكترونيذذذة التذذذي تشذذذمل : تصذذذميم خوارزميذذذات الشذذذبكة   المذذذزادات 

دمين   التسذذعير المتغيذذر   اقتصذذاديات الحوسذذبة السذذحابية. اإللكترونيذذة   اسذذتنباط و تحليذذل تصذذرفات المسذذتخ
ستناقل الماد  بعض الحاالت الدراسية و مذن األمثلذة عليهذا اإلعذ ن اإللكترونذي لشذركة جوجذل و الحوسذبة 

 السحابية لشركة امازون.
 
 
 ساعات معتمدة( 3فحص البرمجيات  ) تقييم و) 1902715)

برمجيات  فحذص المكونذـات  الفحذص المتكامذل للبرمجيذات   فحذص التحقا واإلثبات للبرمجيـات  فحص ال
النظام  تقنيات الفحص  االثبات والتحقا والطرا المنهجية  اقرار شرعية األنظمة الحرجذة  االنظمذة القابلذة 
للتحول  هيكلية كريبكي  منطقية االنسياب الوقتي  منطقيذة الحسذبة الشذجرية  أشذكال القذرار الثنذائي  نمذجذة 

 ظمة الزمنية الحقيقية  الخوارزميات المتبعة الثبات أنظمة الزمن الحقيقي.األن
 
 

ساعات معتمدة( 3)  تحليل الشبكات االجتماعية     (1904730)  
غطي البحذذوث تفهذذم أساسذي عذذن مفهذذوم تحليذذل الشذذبكات االجتماعيذة وكيفيذذة تطبيقهذذا. وسذذ  اد المذذ هعطذي هذذذت

ت تحليل الشبكات االجتماعية الكبير  باستخدام النمذاذج والخوارزميذاعلى بنية  و ا  الجديد  التي أجريت مؤخر
سذيتعلم الطالذب عذن بنيذة الشذبكات االجتماعيذة وتطورهذا   اد الم هفي هذالتي تلخص خصائصها األساسية. و
علذذذى نطذذذاا واسذذذع وكيفيذذذة التفكيذذذر حذذذول هذذذذا الموضذذذوت. وتشذذذمل  وكيفيذذذة تحليذذذل بيانذذذات الشذذذبكة عمليذذذا  

طرا لتحليل االرتباط والشذبكة االجتماعيذة   ونشذر المعلومذات  علذى   اد الم هتناولها هذت الموضوعات التي
شبكة اإلنترنت   الكشه عن الفيروسذات فذي الشذبكات  واتصذاالت مذع العمذل فذي مجذال العلذوم االجتماعيذة 

 واالقتصاد.
 
 

ساعات معتمدة( 3) المتنقلة شبكةتطبيقات ال    (1904735) 
المتنقلذة التذي يجذب أن تؤخذذ بعذين  شذبكةالطالذب بفهذم أساسذي للتصذميم ونشذر لتطبيقذات الزود تذ  اد المذ ههذ

لمنصذذات المتنقلذذة  ا  اد المذذ هغطذذي هذذذتاالعتبذذار عنذذد تطذذوير تطبيقذذات لنجهذذز  النقالذذة. عذذ و  علذذى ذلذذك  
الخبذذرات  مذذن حيذذث   وأفضذذل الممارسذذات و متصذذفحات الجذذوال  التطبيقذذات المتخصصذذة لمنصذذة معينذذة

 في ظل ظروه محاكا  بيئة األعمال. الشبكةتبارها  ل ستخدام وتطوير نموذج أولي لتطبيا اخ
 
 
 ساعات معتمدة( 3) دلة الرقميةتحقيقات األ  1904740) )
مكن الط ب من اإللمام بأساسيات تحليل الجرائم الحاسوبية وذلذك مذن خذ ل تعلذم كيفيذة تحديذد تس اد الم ههذ

قميذذة  واسذذترجات البيانذذات  وإعذذداد التقذذارير والمعلومذذات عذذن الجريمذذة الرقميذذة وحمايذذة وجمذذع األدلذذة الر
نترنت بحيث يمكذن حلهذا للمساعد  في تقديمها للمحاكم وذلك بإتبات األساليب الصحيحة للتحقيا في جرائم اإل

قميذة ومحاكمة مرتكبيها. قراء  الدراسات المتخصصة للتعره على تقنيذات التحقيذا فذي مسذرح الجريمذة الر
التقنيذذذات واألدوات المسذذذتخدمة لبنذذذاء وحذذذل الجذذذرائم الحاسذذذوبية وتحليلهذذذا. سذذذوه يذذذتعلم الطذذذ ب العمليذذذات 

 .والتقنيات والوثائا المتخصصة  والمبادا التوجيهية القانونية ال زمة للتحقيا في الجرائم الحاسوبية
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ساعات معتمدة( 3)   شبكةالتمثيل المرئي لبيانات ال  (1904745) 
ثيذل البيانذات ممذا ركز على دراسة الخوارزميات و الطذرا الحديثذة لتمست شبكةالتمثيل المرئي لبيانات ال ماد 

النظريذات فذي مجذال التمثيذل  الطذرا ويضذا  أهذذه المذاد   نذاقلتتحليل المعلومات المحتذواه. يسهل استيعاب و
  يذدر  ه المذاد طرا التفاعذل. فذي هذذ وات,  االدراك والترميذز الصذوريالمرئي للبيانات مثل: نماذج البيان

تسذبون المهذارات ال زمذة لتقيذيم يكتخدمة للتمثيذل الصذوري للبيانذات ونظمذة المسذاألالط ب بعض الطذرا و
ير لى ذلك  يقوم الطذ ب بتطذوإضافة الحكم على هذه الطرا وفعاليتها عند تطبيقها في مجاالت محدد . باإلو

 سة فعاليتها بتطبيقها على بيانات من مصادر متعدد .دراطرا جديد  للتمثيل البيانات و
 
 
 ساعات معتمدة( 3( تصميم وتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة )1904750)

مكن الطالب من الحصول على فهم شامل للكيفية التي يصمم وينفذ فيها نظام تبحيث  هذه الماد  تصمم
دور الذي يقوم به هذا النظام في المؤسسات. لذا في المؤسسة لذا عليه أن يفهم ال )ERP(لموارد اتخطيط 

على بعدين مهمين: أوال : فهم الدور الوظيفي لنظام تخطيط ألموارد في المؤسسة باعتباره  اد الم هركز هذت
النموذج األفضل لتأدية وظائه المؤسسة مبني على أفضل الممارسات. ثانيا : فهم العمليات التي يتطلبها 

سات لكي يتسنى لنا جمع البيانات التي تتعلا في العم ء والمواد والتي سيتم استخدمها نجاز العمل بالمؤسإ
 في تصميم وتنفيذ النظام.

 
 
 ساعات معتمدة( 3) شبكةذكاء ال في خاصة(  موضوعات 1904755)

, حيث سيتم طرح موضوعات مختلفة من شبكةذكاء ال موضوت  فيفي مجاالت جديد  محاضرات متقدمة 
.ه الماد ع ن عن هذه الموضوعات مسبقا وقبل عملية التسجيل لهذيتم اإلو لى آخرإي فصل دراس  


