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 الخّطة الدراسیة 
 كلیة الملك عبداهللا الثاني لتكولوجیا المعلومات

 برنامج الماجستیر في 
 علم الحاسوب

 (مسار الرسالة) 
 
 

 أوًال:  أحكام وشروط عامة:
 هذه الخّطة مع تعلیمات برنامج الدراسات العلیا النافذة. تتفق  .1

 التخصصات المقبولة: .2
 علم الحاسوب : بكالوریوسىاألول األولویة -
 بكالوریوس شبكات الحاسوب: ةالثانی األولویة -
 بكالوریوس أنظمة المعلومات الحاسوبیة: ةالثالث األولویة -

 هندسة البرمجیات : بكالوریوس ةالرابع األولویة -
 بكالوریوس أنظمة معلومات األعمال/ تكنولوجیا معلومات االعمال: ةالخامس األولویة -
 : بكالوریوس  هندسة الحاسوبةالسادس األولویة -
 : بكالوریوس تخصص آخر من ضمن تكنولوجیا المعلومات ةالسابع األولویة -

 یاسات القبول:س .3
اعتماد سیاسیة القبول الرابعة لبرنامج الماجستیر علم الحاسوب والتي تنص على ان یتم القبول على أساس معدل الطالب في  -

البكالوریوس بغض النظر عن أولویات التخصص، أي: تعویم القبول وصرف النظر عن سلم األولویات (كما هو في البرامج 
 التي ال تقبل إال تخصصًا واحدًا).

 

 :  شروط خاصة: ال یوجدثانیًا◌ً 
 

 ) ساعة معتمدة موّزعة كما یلي:33:   تتكّون مواد هذه الخّطة من (ثالثاً 
 ) ساعة معتمدة كما یلي:15: (ةمواد إجباری .1

 
 المتطلب السابق عملي نظري  الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 -------- 0 3 3  الخوارزمیات نظریة 1901715
 -------- 0 3 3  الصور ةمعالج 1901757
 -------- 0 3 3 نظم التشغیل  1901761
 -------- 0 3 3  الحاسوب شبكات 1901765
 -------- 0 3 3 قواعد البیانات  1902723

 ) ساعات معتمدة یتم اختیارها مما یلي:9مواد اختیاریة: ( .2
 ابقالمتطلب الس عملي نظري  الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 --------- 0 3 3 طرق المترجمات 1901713
 --------- 0 3 3 نظریة الحسابات والتراكیب المعقدة 1901717
 --------- 0 3 3 الذكاء الحسابي 1901736
 -------- 0 3 3 قواعد البیانات المكانیة والزمانیة 1901738
 -------- 0 3 3 الحسابات الموزعة والمتوازیة 1901752
 --------- 0 3 3 المعماریة المتوازیة 1901754
 --------- 0 3 3 طرق متقدمة في النمذجة والمحاكاة 1901755
 -------- 0 3 3 الشبكات الالسلكیة  1901766
 --------- 0 3 3 الحاسوب سریة شبكات 1901767
 --------- 0 3 3 الخدمات المتنقلة المعتمدة على الموقع 1901768
 --------- 0 3 3 صمیم لغات البرمجة ت 1901775
 --------- 0 3 3 علم الحاسوب في مختارة موضوعات 1901788

 ).1901799) ساعات معتمدة، ورقمها (9رسالة جامعیة: ( .3

 الخّطة رقم   2014 ر
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 وصــف المــــواد
 كلیة الملك عبداهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات

 برنامج الماجستیر في
 علم الحاسوب
 (مسار الرسالة)

 
 

 ساعات معتمدة 3         نظریة الخوارزمیات 1901715
: التقسیم ثم التجمیع، الطرق الطامعة، البرمج�ة یتضمن طرق بناء وتحلیل الخوارزمیات ھذا المساق

المتحرك��ة، البح��ث، الرج��وع والمتابع��ة، والتف��رع ث��م التحدی��د. كم��ا س��یقوم المس��اق بتغطی��ة التعقی��د 
  األدنى، إلى جانب المسائل ذات التعقید غیر الحدي.الحسابي، ونظریات تحلیل األعلى و

 
 ساعات معتمدة 3               معالجة الصور  1901757

ھذا المساق یتض�من بن�اء الخلفی�ة الریاض�یة والط�رق العملی�ة لمعالج�ة الص�ور الرقمی�ة، إض�افة إل�ى 
أخ��رى مث��ل  وس��ائل اإلقتب��اس والتمثی��ل، تقطی��ع وض��غط  الص��ور. وس��یغطي ھ��ذا المس��اق مواض��یع

الوافل���ت المورفولوجی���ة. معالج���ة الص���ور ذات الكثاف���ة المتع���ددة والمعالج���ة المبنی���ة عل���ى موج���ات 
 الصور.الص الخصائص والتعرف وتسجیل والتخلص من التشویش، وإعادة بناء الصور، واستخ

 
 ساعات معتمدة 3        نظم التشغیل  1901761

تزامن في نظ�م التش�غیل الموزع�ة، إدارة العملی�ات ف�ي ھذا المساق یتضمن نظم التشغیل الموزعة، ال
نظ��م التش��غیل الموزع��ة، نظ��م الملف��ات الموزع��ة، ال��ذاكرة المش��تركة والموزع��ة، نظ��م التش��غیل ذات 

 الوقت الحقیقي، جدولة نظم التشغیل ذات الوقت الحقیقي.
 

 ساعات معتمدة 3        شبكات الحاسوب  1901765
حاس�وب واإلنترن�ت، طبق�ة نق�ل البیان�ات، طبق�ة الش�بكة، خی�ارات طبق�ة یناقش ش�بكات الھذا المساق 

التوص��یل مث��ل: ت��زامن الناف��ذة البس��یطة، ال��رد المت��أخر، ال��ردود المخت��ارة، طلب��ات إع��ادة اإلرس��ال 
المخت��ارة، الط��ابع الزمن��ي، الناف��ذة الحجمی��ة، الش��بكات ذات الم��دى القص��یر الوھمی��ة، بروتوك��والت 

ط المتقدمة، بروتوك�ول ال�تحكم بالتوص�یل خ�الل الوق�ت الحقیق�ي، بروتوك�ول الشبكات متعددة الوسائ
إبتداء التخاطب، بروتوكوالت إدارة الشبكات، بروتوكول إدارة الشبكات البسیطة، ھیكلیة المعلومات 
اإلداری��ة، قاع��دة المعلوم��ات اإلداری��ة، خدم��ة ض��بط الج��ودة، الخ��دمات التكاملی��ة، بروتوك��ول حج��ز 

 ات المتمایزة، طرق اإلرسال التزامنیة.المصادر، الخدم
  

 ساعات معتمدة 3                    قواعد البیانات  1902723
النمذج�ة المتقدم�ة للبیان�ات  :تتضمن ھذه المادة عدة مواضیع منھا: مفاھیم النمذج�ة المتقدم�ة للبیان�ات

الجبر العالئقي المتقدم، معیاریة العالئقیة، النمذجة الموجھة للبیانات، نظریة تصمیم قواعد البیانات، 
نظم قواعد البیان�ات، تص�میم قواع�د البیان�ات الموجھ�ة، لغ�ات االستفس�ار المتقدم�ة، بن�اء ھیكلی�ة لغ�ة 
االستفسار العالئقیة المتقدمة، لغات االستفسار الموجھة، تكاملیة قواعد البیانات، السیطرة المتزامنة، 

لقواع�د البیان�ات،  تحس�ینقواع�د البیان�ات، ط�رق وحل�ول  نتحسی المشاكل المتزامنة، طرق التزامن،
 .تأمن قواعد البیانا
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 ساعات معتمدة 3                الحسابات الموزعة والمتوازیة 1901752
ترتك��ز ھ��ذه الم��ادة عل��ى ث��الث مح��اور أساس��یة: المعماری��ة، الخوارزمی��ات، والبرمج��ة. المعماری��ة 

س��بات الموزع��ة والمتوازی��ة، أمثل��ة عل��ى الحاس��بات الموزع��ة الموزع��ة والمتوازی��ة: تص��نیف الحا
والمتوازیة، أساس�یات عملی�ات التخاط�ب، وعناص�ر قی�اس األداء. الخوارزمی�ات المتوازی�ة: تص�میم 
وتحلی�ل الخوارزمی�ات المتوازی�ة الت��ي ترتك�ز عل�ى الترتی�ب، مس��ائل المص�فوفات، ومس�ائل الرس��وم 

الت��وازي، نم��اذج البرمج��ة المتوازی��ة، برمج��ة إرس��ال الرس��ائل، البیانی��ة. البرمج��ة المتوازی��ة: أن��واع 
 البرمجة المتوازیة والبیانات.

 
 

 ساعات معتمدة 3         طرق المترجمات1901713 
ات، المف��اھیم، األدوات والتقنی��ات. تتض��من ھ��ذه الم��ادة لمح��ة عام��ة ع��ن أساس��یات تص��میم المترجم��

باإلض��افة إل��ى خط��وات الترجم��ة، بیئ��ات وق��ت التنفی��ذ، اإلرتق��اء ب��اآلالت المس��تقلة، ت��وازي مس��توى 
 التعلیمات، اإلرتقاء بالتوازي محلیاً، تحلیل اإلجراءات.

 
 ساعات معتمدة 3     والتراكیب المعقدةنظریة الحسابات   1901717

اً لألتمتة المحدودة واللغات العادی�ة، خص�ائص األتمت�ة المح�دودة، التع�ابیر تتضمن ھذه المادة شروح
العادیة، نظریة الضخ والخصائص المغلقة. النموذج العام للحسابات، حاالت التتشفیر، طرق اختی�ار 
نموذج الحساب، النماذج المستقلة، آالت ت�ورینج وأص�نافھا المختلف�ة. النظری�ة المحوس�بة، الوظ�ائف 

األولیة، الوظائف المتكررة الجزئیة. التعدادیة، تشفیر آالت تورینج، نظم البرمجة، التكرار  المتكررة
ومجموعات التعابیر العادیة، نظریة رایس ونظریة التك�رار، درج�ات ع�دم الح�ل، النظری�ة المعق�دة، 

لت�ي ال التقلیل، مجموعات التعقید، المسائل المكتملة. كم�ا س�تتحدث ھ�ذه الم�ادة ع�ن بع�ض المش�اكل ا
یمكن التوصل لھا إلى حل خ�الل وق�ت مع�روف ومح�دد، درج�ات تعقی�د التقری�ب، نم�اذج الحس�ابات 

 المتوازیة، التواصل والتعقید، اإلثبات التفاعلي، اإلثبات اإلحتمالي.
 

 ساعات معتمدة 3         بي   سالذكاء الحا 1901736
ویح�وي مواض�یع ف�ي تمثی�ل  . طیرك�ز ھ�ذا المس�اق عل�ى ال�ذكاء االص�طناعي م�ن وجھ�ة نظ�ر وس�ی

التفس��یر المنطق��ي واالحتم��الي، التخط��یط  ،المعرف��ة والتعلی��ل بم��ا فیھ��ا البح��ث التقریب��ي والعش��وائي
           مث��ل الریبوت��ات متع��ددة مج��االتف��ي س��وف ی��تم اختی��ار موض��وعات متقدم��ة  والتعل��یم واالدراك،

 .التفكیرة معالجة اللغات الطبیعة وفلسف ،الرؤیا ،اإلنسان اآللي)(
 

 ساعات معتمدة 3              ة  زمانیقواعد البیانات المكانیة وال 1901738
ھ���ذا المس���اق یغط���ي ط���رق نمذج���ة قواع���د البیان���ات المكانی���ة وكیفی���ة بنائھ���ا وتخزینھ���ا وفھرس���تھا 
واسترجاعھا إلى جانب عرضھا. كما سیغطي ھذا المساق قواعد البیانات المتحیرة والزمنیة وط�رق 

رجاع المتعددة األبعاد ومعالجة الطلب وإدارة بیانات المكان والزم�ان والبیان�ات البعی�دة إض�افة االست
  إلى تعدین البیانات المكانیة.
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 ساعات معتمدة 3                   المتوازیةالمعماریة  1901754 

ل، الش��بكات ذات ترتك��ز ھ��ذه الم��ادة عل��ى دراس��ة مع��دات المعالج��ة المتوازی��ة، ال��ذاكرة، خط��وط النق��
المراح��ل المتع��ددة. خط��وط األنابی��ب، المص��فوفات، المع��الج المس��اعد، نظ��م خط��وط النق��ل، ال��نظم 
المتقاطعة، الشبكة، المص�فوفات االنقباض�یة، الش�جرة، معماری�ة س�یر البیان�ات. معالج�ات المعماری�ة 

ل والت�زامن. معماری�ة المتوازیة، ھیاكل ال�ذاكرة، ذاك�رة الك�اش، ھیاك�ل خط�وط النق�ل. إع�ادة التش�كی
 إعادة الترتیب الدینامیكي.

 
 ساعات معتمدة 3      طرق متقدمة في النمذجة والمحاكاة    1901755 

لمحاكاة الحاسوب، نم�اذج متع�ددة لمحاك�اة الحاس�وب، واألع�داد  المتقدمةتتضمن ھذه المادة المفاھیم 
لوظ�ائف الموزع�ة،  ا م�ونتي ك�ارلو.ش�وائیة اإلیج�اد، ط�رق التحق�ق م�ن ص�حة األع�داد ع :العشوائیة

 نماذج المحاك�اة للتص�دیق والتحق�ق: نمذجة األحداث المنفصلة، النمذجة المتواصلة، نمذجة المحاكاة:
تحلی��ل الم��دخالت والمخرج��ات، نم��وذج نظری��ة االنتظ��ار، تص��میم الرم��وز، اختب��ار وتنق��یح ب��رامج 

 .أمثلة تطبیقیةالمحاكاة، 
 

 ساعات معتمدة 3        الشبكات الالسلكیة  1901766
(وظ��ائف التنس��یق النقطی��ة، وظ��ائف التنس��یق  IEEE 802.11الش��بكات الالس��لكیة: بروتوك��ول 

المتنق��ل. بروتوك��والت تحدی��د المس��ارات ف��ي الش��بكات  WiMAX ،"IPالموزع��ة)، واي م��اكس "
المس�افي  السلكیة والالسلكیة: بروتوكول الموجھ المسافي، وبروتوك�ول حال�ة خط�وط النق�ل، الموج�ھ

للش��بكات اإلعتباطی��ة حس��ب الطل��ب، ومس��ار المص��در ال��دینامیكي. بروتوك��ول التوص��یل المتقدم��ة: 
 ,ITCPالتكییف الزمني لبروتوك�ول التوص�یل. بروتوك�ول التوص�یل المكی�ف للش�بكات الالس�لكیة: 

MTCP بروتوك�ول التوص�یل المتقط�ع، ش�بكات المحم��ول، خدم�ة الح�زم الرادیوی�ة العام�ة، خدم��ة ،
  بط الجودة، تطبیقات الوقت الحقیقي للشبكات الالسلكیة.ض
 

 ساعات معتمدة 3         سریة شبكات الحاسوب  1901767
و ش�ھادات  تتضمن ھذه المادة مواضیع متقدمة في التش�فیر، تحدی�د الھوی�ة، التكام�ل، توزی�ع المفت�اح

لتماثلی�ة، س�رقة الرس�ائل، التنك�ر ا :الجدر الناریة، الھجمات والعناصر المضادة لھ�ا التحكم بالدخول:
، منع الخدمة عن المستخدمین، ھجمات منع الخدمة عن المس�تخدمین الموزع�ة، IPباستخدام عنوان 

االستخدام اآلمن لإلیمیل، طبقة المقابس اآلمنة، س�ریة  :طرق تحقیق السریة على مختلف المستویات
، س�ریة IEEE 802.11س�لكیة، مث�ل: ، الس�ریة ف�ي الش�بكات الالIPطبقة التوصیل، سریة عنوان 

 الوكالء المتنقلین.
 

 ساعات معتمدة 3       الخدمات المتنقلة المعتمدة على الموقع1901768 
تتض��من ھ��ذه الم��ادة ش��روحاً للخ��دمات المتنقل��ة المعتم��دة عل��ى الموق��ع وتطبیقاتھ��ا: اس��تغالل المواق��ع، 

المعتمدة على الموقع: أداء ھذه الخدمات، التصنیف، الخصوصیة، التسویق. تطویر الخدمات المتنقلة 
تحدی�د واعتباراتھا المختلفة. نظم المالحة: نظم قواع�د البیان�ات المكانی�ة، بواب�ات الخ�دمات، خ�دمات 

، وغیرھ��ا. الخ��دمات المتنقل��ة المعتم��دة عل��ى الموق��ع وإدارة المعلوم��ات: البروتوك��ول ق��ع المراف��قامو
التح��دیث، المراج��ع الخطی��ة. قابلی��ة الخ��دمات المتنقل��ة  ، نم��اذج االحت��واء، إدارة MLBSالوس��طي ل

المعتمدة على الموقع في تبادل البیانات والمعاییر المتبعة لتحقیق ذلك: حزم�ة بیان�ات ھ�ذه الخ�دمات، 
نظم تحدید المواقع باالعتماد على األقمار الصناعیة، ال�نظم الداخلی�ة لتحدی�د المواق�ع، تحدی�د المواق�ع 

كات. تناق�ل البیان�ات لھ�ذه الخ�دمات ف�ي نظ�م التواص�ل المتنقل�ة: التنق�ل باالعتم�اد باالعتماد على الشب
 على المحمول، الشبكات الالسلكیة المحلیة، الشبكات االعتباطیة، واكتشاف الخدمات.
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 ساعات معتمدة 3              تصمیم لغات البرمجة  1901775
البرمج��ة الحالی��ة والنم��اذج، وال��تحكم وتجری��د  تتض��من ھ��ذه الم��ادة مب��ادئ متقدم��ة بم��ا یتعل��ق بلغ��ات

البیان��ات، رب��ط ومعالج��ة اللغ��ات، ع��دم التحدی��د والتقی��یم المت��أخر، لغ��ات ونم��اذج المعالج��ة المتوازی��ة 
والموزع��ة. وت���تم مناقش���ة مجموع���ة مختلف���ة م���ن النم���اذج الحس���ابیة: البرمج���ة الوظیفی���ة، البرمج���ة 

 سیر البیانات. المنطقیة، برمجة الكائنات الموجھة، برمجة 
 
 

 ساعات معتمدة 3  في علم الحاسوب   مختارةموضوعات   1901788
محاضرات ف�ي موض�وعات متقدم�ة مخت�ارة ف�ي أبح�اث حدیث�ة ف�ي عل�م الحاس�وب وط�رق التط�ویر 

 الحدیثة في علم الحاسوب.
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