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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 
 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في تخصص علوم الحاسب

 
 (مسار الرسالة).

__________________ 

ساعة معتمدة موزعةة  33من ( مسار الرسالة)تتكون اخلطة الدراسية لدرجة املاجستري يف ختصص علوم احلاسب 
 :على النحو التايل

 .تمدةساعة مع 51مواد إجبارية تعادل  - أ
 .ساعات معتمدة 9مواد اختيارية تعادل  - ب
 .ساعات معتمدة 9رسالة املاجستري وتعادل    -جة
 
 .ساعة معتمدة 51: المتطلبات اإلجبارية ( أ)
 

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

المتطلب السابق 
 أو المتزامن

 عملي نظري
--- -  3 3 نظرية اخلوارزمات 155555153
الذكاء االصطناعي واألنظمة  155555133

 اخلبرية
3 3  - ---

 --- - 3 3 قواعد البيانات 155555142

--- -  3 3 نظم التشغيل 155555124
--- -  3 3 شبكات احلاسوب 155555123
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- :ساعات يتم اختيارها مما يلي( 9)ية المتطلبات االختيار ( ب
 

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

المتطلب السابق 
 أو المتزامن

 عملي نظري
--- -  3 3 تصميم لغات لربجمة 155555151
--- -  3 3 معمارية احلاسوب املتقدمة 155555114
--- -  3 3 تصميم واختبار الربجميات 155555152
 --- - 3 3 طرق احملاكاة 155555122

--- -  3 3 معاجلة الصور 155555131
--- -  3 3 أمن ومحاية احلاسوب 155555122
--- -  3 3 نظرية التشفري 155555129
--- -  3 3 الرسم باحلاسوب 155555115
--- -  3 3 بناء مرتمجات احلاسوب 155555151
 علم موضوعات خاصة يف 155555192

 *احلاسوب 
3 3  - ---

 
 ن اختلفت الموضوعات  .ال يدرسها الطالب إال مرة واحدة وا 

 
 (.ساعات معتمدة 9)رسالة الماجستير _ جـ



 3 

 وصف المــــواد
 : المواد اإلجبارية( أ

 (ساعات معتمدة 1)نظرية الخوارزميات       050550101
طةةرق احلسةةاب   NPوارزميةةات نكنةةة مالةةل االنتقةةاء  مسةة لة اساسةةيات نظريةةة اخلوارزميةةات  خلليةةل اخلوارزميةةات  خ

الةةدم   الفةةرز  البحةة   تةةويل التباديةةل  العمليةةات علةةى املصةةفوةات  مسةةامل  نظريةةة البيةةان  مسةةامل  اختةةا  القةةرار 
 .وخلديد االمالل  تطبيقات خمتلفة  دراسة حالة

 (عتمدةساعات م 1)الذكاء االصطناعي واألنظمة الخبيرة         050550131
أساسةةةةيات الةةةةذكاء االصةةةةطناعي   اليةةةةل املعرةةةةةة  االسةةةةتنتار باملسةةةةببات  طةةةةرق البحةةةة   طةةةةرق االسةةةةتنتار 

 . والسيطرة  اإلحالل واالستبدال  األنظمة اخلبرية  الشبكات العصبية
 .معاجلة اللغات الطبيعية  التعرف على األمناط و ييزها  دراسة حالة: تطبيقات 

 

 (ساعات معتمدة 1)البيانات  قواعد     050550142
أساسةةيات نظةةم إدارة قواعةةد البيانةةات  منةةا ر قواعةةةد البيانةةات   قواعةةد البيانةةات العالمقيةةة  طةةرق تصةةةميم 

   قواعةةد البيانةةات اةدةيةةة  السةةيطرة واسةةتدرا  األخطةةاء يف الةةنظم   E - R  منةةو ر  تقواعةةد البيانةةا
 .قواعد البيانات  دراسة حالة املنتشرة  أمن وسالمة تاملوزعة  قواعد البيانا

 

 (ساعات معتمدة 1)نظم التشغيل       050550124
 تزامن العمليات  ميكانيكية لغوية للتزامن   الذاكرة الومهية  األنظمة املوزعة  خلكم تزامن العمليات  

جدولةةةة املعاجلةةةات  املسةةةالمل املغلقةةةة وطةةةرق معاجلتحلةةةا  أمةةةن احلاسةةةوب  منةةةا ر نظريةةةة الطةةةوابري يف أنظمةةةة احلاسةةةوب 
 .املتعددة  الذاكرة املوزعة واملشرتكة وتواةقية حمتوياهتا   دراسة حالة

 (ساعات معتمدة 1)شبكات الحاسوب       050550121
 هيكلية الشبكات الطبقية  تنظيم ربط املعلومات وقنوات االتصال  منو ر قياس كفاءة الشبكة  تنظيم 

 . احسن الطرق للوصول يف الشبكات  طرق تنظيم وانسياب البيانات  اخلطوط متعددة االشرتا   اختيار
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 :المواد االختيارية( ب
 (ساعات معتمدة 1)تصميم لغات البرمجة        050550100

الرتكيةةب واملعةةق  مقارنةةة وتصةةميم لغةةات الربجمةةة  تركيةةب اللغةةات املرتمجةةة واللغةةات املفسةةرة  أنةةوا  البيانةةات ا ةةردة   
تركيبةات الةتحكم  ميةزات لغةات الربجمةةة  اللغةة الدالةة  اللغةات املنطقيةة  اللغةةات اةدةيةة  الرتاكيةب والرتمجةة  املعةةا  

 .   املالاليةاحلقيقية وا ردة  املعا: وخواص االلة

 (ساعات معتمدة 1)  المتقدمةمعمارية الحاسوب    050550104
    (RISC)نظم احلاسوب  إدارة نظم  اكرة احلاسوب  املعاجلات املتوازية  املعاجلات  ات التعليمات املختصرة 

ددة  ات املعرب الواحد  نظم متعددة املعاجلات مع  اكرة مشرتكة  النظم متعددة املعاجلات والربجمة   النظم املتع
الشبكات التوصلية  نظم متعددة املعاجلات بدون  اكرة مشرتكة  نظم متعددة املعاجلات   رير الرسامل والنظم 
اليت تستخدم آليه انسياب البيانات  التوجحلات اآلنية واملستقبلية يف معمارية احلواسيب  قياس أداء نظم 

 . احلواسيب 

 (ساعات معتمدة 1)رمجيات هندسة الب    050550102
هندسة الربام   تعريف باملشكلة  أدوات تصميم الربنام  وطرقحلا  خلليل املس لة من حي  عدد العمليات وحجم 

طةرق التطةوير  املتطلبةات واملواصةفات : التخزين ووقة  التنفيةذ  بربةة الربنةام   ةعاليةة الربجميةات  األدوات اإلداريةة
 . لتكلفة  إدارة املعاجلة املطورة  صياغة الربام    دراسة حالة والتصميم األوىل  تقدير ا
 (ساعات معتمدة 1)طرق المحاكاة       050550122

املتناهيةة  طةرق العناصةر احملةددة  تطبيقةات  تأساسيات النما ر ولغاهتا  التفاضل والتكامل العددية  طرق الفروقةا
والعناصر املتناهية  النما ر العددية املتعلقة بالبيئة وطةرق حلحلةا  على النمذجة العددية  استخدام طرق الفرو قات 

 5تطبيقات على منا ر أنظمة احلاسوب  االستقرار والتقارب  دراسة حالة
 (ساعات معتمدة 1)معالجة الصور       050550131

 ةاالت الفاةامية   التصةفية تقنيات معاجلة الصور الرقميةة  املعاجلةة الداخليةة  التحةويالت مةن نةو  ةةوربر وغريهةا  ا
املنفصةةلة واملنقطعةةة   التحةةويالت البسةةيطة   تعريةةف االمنةةاط   تشةةفري الصةةور  وخلسةةينحلا   التطبيقةةات يف النمةةا ر 

 .اآللة  دراسة حالة -االنسان
 (ساعات معتمدة 1)أمن وحماية الحاسوب      050550122
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انات  محاية املعلومات  التشفري باسةتخدام املفتةاا العةام  التواقيةع أمن ومحاية احلاسوب  املبادئ الرياضية المن البي
 .الرقمية  معايري التشفري  طرق احلماية  خلديد السياسات  تقنيات االدلة  احلماية يف الشبكات  دراسة حالة 

 (ساعات معتمدة 1)  تشفيرنظرية ال    050550128

 أسةاليب شةيفرات اكتشةاف وتصةحيال االخطةاء   (ونظرياتةه ياتةهخوارزم)التشةفري  الرتميةز وخوارزمياتةه  نظريةات

 .تطبيقية مشاريع الشيفرات  خلليل التطبيقات  التعامل  وسرية الربوتوكوالت  العمل 

 (ساعات معتمدة 1)  بالحاسوب الرسم     050550110
 التماليةل ة  املفةاهيم الالالثة األبعةاد  ي للرسةم تفصةيلية معاجلةة البعةدين   ي الرسةم مبةادئ عةن عامةة نظةرة

 املعايري املتحركة  الرسوم يف النمذجة   تطبيقات طرق والتلوين  التظليل منا ر اخلفية  السطوا طرق والتحويالت  

(GKS and PHIGS)  دراسة حالةتطبيقية مشاريع  . 
 

 (ساعات معتمدة 1)بناء مترجمات الحاسوب        050550101
ة واآلالت  تركيب بيانات املرتجم  األنظمة املالاليةة  التحليةل املعجمةي  االنتقةاء وخلليةل نظرة عامه عن الرتمجة  اللغ

 .املعا   الرتميز  معاجلة األخطاء  زيادة الفعالية  تصميم وتنفيذ املرتجم  دراسة حالة
 

 (ساعات معتمدة 1)موضوعات خاصة  في علم الحاسوب      155555199
 . عاصرة  يتم خلديد حمتواه من قبل القسم مساق يف احد املوضوعات امل

 

 
 


