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 ات برنامج الدراسات العلیا النافذة.هذه الخّطة مع تعلیم 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: ةامسالخ األولویة -
 : بكالوریوس  هندسة الحاسوبةالسادس األولویة -
 : بكالوریوس تخصص آخر من ضمن تكنولوجیا المعلومات ةالسابع األولویة -

 

 ثانیًاً◌:  شروط خاصة: ال یوجد
 

 تمدة موّزعة كما یلي:) ساعة مع33:   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 منھجیة البحث في علم الحاسوب 1901710
 -------- 0 3 3  الخوارزمیات نظریة 1901715
 -------- 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
 المتطلب السابق عملي نظري  الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 --------- 0 3 3 طرق المترجمات 1901713
 --------- 0 3 3 الحسابات والتراكیب المعقدةنظریة  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 ة في النمذجة والمحاكاةطرق متقدم 1901755
 -------- 0 3 3  الصور معالجة 1901757
 -------- 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 تصمیم لغات البرمجة  1901775
 --------- 0 3 3 علم الحاسوب في مختارة موضوعات 1901788

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



 
 

 كلیة الملك عبداهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات    
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 علم الحاسوب

 (مسار الرسالة)
 

 ساعات معتمدة 31                                هجیة البحث في علم الحاسوبمن  1901710

یركز ھذا المساق على طرق البحث، عملیة البحث واستخدام أدوات البحث والتقنیات، طرق كتابة البحث ومھارات 
فاھیم البحث العرض للباحثین الشباب. ویھدف ھذا المساق إلى تزوید الطالب بمعلومات واسعة عن أسالیب وم

(الكمیة والنوعیة). یجب أن یكون الطالب على قدر وتمكن من استخدام الطرق الصحیحة واألدوات الالزمة لقراءة 
البیانات وتحلیلھا وتفسیر النتائج الناجمة عن إجراء التجارب على ھذه البیانات. وسوف یتمكن الطالب من تكوین 

 ن إدخال ومعالجة المعلومات.الفكرة األساسیة لبحثھ وان یتمكن وبسرعة م

 
 ساعات معتمدة 3                        نظریة الخوارزمیات 1901715
: التقسیم ثم التجمیع، الطرق الطامعة، البرمجة المتحركة، یتضمن طرق بناء وتحلیل الخوارزمیات ھذا المساق

تابعة، والتفرع ثم التحدید. كما سیقوم المساق بتغطیة التعقید الحسابي، ونظریات تحلیل األعلى البحث، الرجوع والم
  واألدنى، إلى جانب المسائل ذات التعقید غیر الحدي.

 
 

 ساعات معتمدة 3                    نظم التشغیل  1901761
ضمن نظم التشغیل الموزعة، التزامن في نظم التشغیل الموزعة، إدارة العملیات في نظم التشغیل ھذا المساق یت

الموزعة، نظم الملفات الموزعة، الذاكرة المشتركة والموزعة، نظم التشغیل ذات الوقت الحقیقي، جدولة نظم 
 التشغیل ذات الوقت الحقیقي.

 
 ت معتمدةساعا 31              شبكات الحاسوب  1901765
یناقش شبكات الحاسوب واإلنترنت، طبقة نقل البیانات، طبقة الشبكة، خیارات طبقة التوصیل مثل: ھذا المساق 

تزامن النافذة البسیطة، الرد المتأخر، الردود المختارة، طلبات إعادة اإلرسال المختارة، الطابع الزمني، النافذة 
، بروتوكوالت الشبكات متعددة الوسائط المتقدمة، بروتوكول التحكم الحجمیة، الشبكات ذات المدى القصیر الوھمیة

بالتوصیل خالل الوقت الحقیقي، بروتوكول إبتداء التخاطب، بروتوكوالت إدارة الشبكات، بروتوكول إدارة الشبكات 
املیة، بروتوكول البسیطة، ھیكلیة المعلومات اإلداریة، قاعدة المعلومات اإلداریة، خدمة ضبط الجودة، الخدمات التك

 حجز المصادر، الخدمات المتمایزة، طرق اإلرسال التزامنیة.
  

 ساعات معتمدة 3                        قواعد البیانات  1902723
ة المتقدمة للبیانات العالئقیة، النمذجة النمذج :تتضمن ھذه المادة عدة مواضیع منھا: مفاھیم النمذجة المتقدمة للبیانات

الموجھة للبیانات، نظریة تصمیم قواعد البیانات، الجبر العالئقي المتقدم، معیاریة نظم قواعد البیانات، تصمیم قواعد 
 وجھة، البیانات الموجھة، لغات االستفسار المتقدمة، بناء ھیكلیة لغة االستفسار العالئقیة المتقدمة، لغات االستفسار الم

قواعد البیانات، طرق وحلول  تحسین تكاملیة قواعد البیانات، السیطرة المتزامنة، المشاكل المتزامنة، طرق التزامن،
 .تلقواعد البیانات، أمن قواعد البیانا تحسین
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 ساعات معتمدة 31                              طرق المترجمات1901713 
تتضمن ھذه المادة لمحة عامة عن أساسیات تصمیم المترجمات، المفاھیم، األدوات والتقنیات. باإلضافة إلى خطوات 
الترجمة، بیئات وقت التنفیذ، اإلرتقاء باآلالت المستقلة، توازي مستوى التعلیمات، اإلرتقاء بالتوازي محلیاً، تحلیل 

 اإلجراءات.
 

 ساعات معتمدة 3                  والتراكیب المعقدةة الحسابات نظری  1901717
تتضمن ھذه المادة شروحاً لألتمتة المحدودة واللغات العادیة، خصائص األتمتة المحدودة، التعابیر العادیة، نظریة 

بات، حاالت التتشفیر، طرق اختیار نموذج الحساب، النماذج الضخ والخصائص المغلقة. النموذج العام للحسا
المستقلة، آالت تورینج وأصنافھا المختلفة. النظریة المحوسبة، الوظائف المتكررة األولیة، الوظائف المتكررة 

ظریة الجزئیة. التعدادیة، تشفیر آالت تورینج، نظم البرمجة، التكرار ومجموعات التعابیر العادیة، نظریة رایس ون
التكرار، درجات عدم الحل، النظریة المعقدة، التقلیل، مجموعات التعقید، المسائل المكتملة. كما ستتحدث ھذه المادة 
عن بعض المشاكل التي ال یمكن التوصل لھا إلى حل خالل وقت معروف ومحدد، درجات تعقید التقریب، نماذج 

 تفاعلي، اإلثبات اإلحتمالي.الحسابات المتوازیة، التواصل والتعقید، اإلثبات ال
 

 ساعات معتمدة31                    بي   سالذكاء الحا 1901736
ویحوي مواضیع في تمثیل المعرفة والتعلیل بما  . یركز ھذا المساق على الذكاء االصطناعي من وجھة نظر وسیط

سوف یتم اختیار  التفسیر المنطقي واالحتمالي، التخطیط والتعلیم واالدراك، ،فیھا البحث التقریبي والعشوائي
معالجة اللغات الطبیعة  ،الرؤیا ،اإلنسان اآللي)(           مثل الریبوتات متعددة مجاالتفي موضوعات متقدمة 

 .التفكیروفلسفة 
 

 
 ساعات معتمدة   3                        ة  زمانیقواعد البیانات المكانیة وال 1901738

ھذا المساق یغطي طرق نمذجة قواعد البیانات المكانیة وكیفیة بنائھا وتخزینھا وفھرستھا واسترجاعھا إلى جانب 
بعاد ومعالجة عرضھا. كما سیغطي ھذا المساق قواعد البیانات المتحیرة والزمنیة وطرق االسترجاع المتعددة األ

 الطلب وإدارة بیانات المكان والزمان والبیانات البعیدة إضافة إلى تعدین البیانات المكانیة. 
 

 ساعات معتمدة 3                            الحسابات الموزعة والمتوازیة 1901752
اور أساسیة: المعماریة، الخوارزمیات، والبرمجة. المعماریة الموزعة والمتوازیة: ترتكز ھذه المادة على ثالث مح

تصنیف الحاسبات الموزعة والمتوازیة، أمثلة على الحاسبات الموزعة والمتوازیة، أساسیات عملیات التخاطب، 
ترتكز على الترتیب،  وعناصر قیاس األداء. الخوارزمیات المتوازیة: تصمیم وتحلیل الخوارزمیات المتوازیة التي

مسائل المصفوفات، ومسائل الرسوم البیانیة. البرمجة المتوازیة: أنواع التوازي، نماذج البرمجة المتوازیة، برمجة 
 إرسال الرسائل، البرمجة المتوازیة والبیانات.

 
 ساعات معتمدة 3                       المتوازیةالمعماریة  1901754 

ترتكز ھذه المادة على دراسة معدات المعالجة المتوازیة، الذاكرة، خطوط النقل، الشبكات ذات المراحل المتعددة. 
خطوط األنابیب، المصفوفات، المعالج المساعد، نظم خطوط النقل، النظم المتقاطعة، الشبكة، المصفوفات 

ر البیانات. معالجات المعماریة المتوازیة، ھیاكل الذاكرة، ذاكرة الكاش، ھیاكل االنقباضیة، الشجرة، معماریة سی
 خطوط النقل. إعادة التشكیل والتزامن. معماریة إعادة الترتیب الدینامیكي.

 
 اعات معتمدةس 3                 طرق متقدمة في النمذجة والمحاكاة    1901755 

التحقق  :لمحاكاة الحاسوب، نماذج متعددة لمحاكاة الحاسوب، واألعداد العشوائیة المتقدمةتتضمن ھذه المادة المفاھیم 
نمذجة األحداث  لوظائف الموزعة،  نمذجة المحاكاة:ا شوائیة اإلیجاد، طرق مونتي كارلو.من صحة األعداد ع

تحلیل المدخالت والمخرجات، نموذج نظریة  حاكاة للتصدیق والتحقق:نماذج الم المنفصلة، النمذجة المتواصلة،
 .أمثلة تطبیقیةاالنتظار، تصمیم الرموز، اختبار وتنقیح برامج المحاكاة، 
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 ساعات معتمدة 3                 معالجة الصور  1901757

الخلفیة الریاضیة والطرق العملیة لمعالجة الصور الرقمیة، إضافة إلى وسائل اإلقتباس ھذا المساق یتضمن بناء 
والتمثیل، تقطیع وضغط  الصور. وسیغطي ھذا المساق مواضیع أخرى مثل معالجة الصور ذات الكثافة المتعددة 

اء الصور، واستخالص والمعالجة المبنیة على موجات الوافلت المورفولوجیة. والتخلص من التشویش، وإعادة بن
 الخصائص والتعرف وتسجیل الصور.

 
 ساعات معتمدة 3                    الشبكات الالسلكیة  1901766

(وظائف التنسیق النقطیة، وظائف التنسیق الموزعة)، واي ماكس  IEEE 802.11الشبكات الالسلكیة: بروتوكول 
"WiMAX ،"IP  المتنقل. بروتوكوالت تحدید المسارات في الشبكات السلكیة والالسلكیة: بروتوكول الموجھ

المسافي، وبروتوكول حالة خطوط النقل، الموجھ المسافي للشبكات اإلعتباطیة حسب الطلب، ومسار المصدر 
یل. بروتوكول التوصیل المكیف الدینامیكي. بروتوكول التوصیل المتقدمة: التكییف الزمني لبروتوكول التوص

، بروتوكول التوصیل المتقطع، شبكات المحمول، خدمة الحزم الرادیویة ITCP, MTCPللشبكات الالسلكیة: 
  العامة، خدمة ضبط الجودة، تطبیقات الوقت الحقیقي للشبكات الالسلكیة.

 
ساعات  31                            سریة شبكات الحاسوب  1901767

 مدةمعت
 و شھادات التحكم بالدخول: تتضمن ھذه المادة مواضیع متقدمة في التشفیر، تحدید الھویة، التكامل، توزیع المفتاح

، منع الخدمة IPالتماثلیة، سرقة الرسائل، التنكر باستخدام عنوان  :الجدر الناریة، الھجمات والعناصر المضادة لھا
 :خدمین الموزعة، طرق تحقیق السریة على مختلف المستویاتعن المستخدمین، ھجمات منع الخدمة عن المست

، السریة في الشبكات IPاالستخدام اآلمن لإلیمیل، طبقة المقابس اآلمنة، سریة طبقة التوصیل، سریة عنوان 
 ، سریة الوكالء المتنقلین.IEEE 802.11الالسلكیة، مثل: 

 
 ساعات معتمدة 3                  الخدمات المتنقلة المعتمدة على الموقع1901768 

تتضمن ھذه المادة شروحاً للخدمات المتنقلة المعتمدة على الموقع وتطبیقاتھا: استغالل المواقع، التصنیف، 
تباراتھا المختلفة. نظم الخصوصیة، التسویق. تطویر الخدمات المتنقلة المعتمدة على الموقع: أداء ھذه الخدمات، واع

، وغیرھا. الخدمات المتنقلة قع المرافقاتحدید موالمالحة: نظم قواعد البیانات المكانیة، بوابات الخدمات، خدمات 
، نماذج االحتواء، إدارة التحدیث، المراجع  MLBSالمعتمدة على الموقع وإدارة المعلومات: البروتوكول الوسطي ل

لمتنقلة المعتمدة على الموقع في تبادل البیانات والمعاییر المتبعة لتحقیق ذلك: حزمة بیانات الخطیة. قابلیة الخدمات ا
ھذه الخدمات، نظم تحدید المواقع باالعتماد على األقمار الصناعیة، النظم الداخلیة لتحدید المواقع، تحدید المواقع 

تواصل المتنقلة: التنقل باالعتماد على المحمول، باالعتماد على الشبكات. تناقل البیانات لھذه الخدمات في نظم ال
 الشبكات الالسلكیة المحلیة، الشبكات االعتباطیة، واكتشاف الخدمات.

 
 ساعات معتمدة 3                 تصمیم لغات البرمجة  1901775

بلغات البرمجة الحالیة والنماذج، والتحكم وتجرید البیانات، ربط ومعالجة  تتضمن ھذه المادة مبادئ متقدمة بما یتعلق
اللغات، عدم التحدید والتقییم المتأخر، لغات ونماذج المعالجة المتوازیة والموزعة. وتتم مناقشة مجموعة مختلفة من 

 برمجة سیر البیانات. النماذج الحسابیة: البرمجة الوظیفیة، البرمجة المنطقیة، برمجة الكائنات الموجھة، 
 
 

 ساعات معتمدة 3         في علم الحاسوب   مختارةموضوعات   1901788
محاضرات في موضوعات متقدمة مختارة في أبحاث حدیثة في علم الحاسوب وطرق التطویر الحدیثة في علم 

 الحاسوب.
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