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: 

 

 التميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في مجال علم الحاسوب.
 

تقديم برنامج نوعّي وبحثّي متقدم في مجاالت علم الحاسوب وتطبيقاته إلعداد خريجين يمتلكون المعرفة 
 والمهارات البحثية الالزمة لتلبية متطلبات السوق المتنامية ومتابعة التعلم.

: 

 

 تزويد الطلبة بالمعارف المتنوعة في ضوء التغّير المتسارع في صناعة البرمجيات والحوسبة. .1

 تزويد الطلبة بالكفايات البحثية المتعمقة في مواضيع علم الحاسوب كأساس للدراسات العليا. .2

للمشاكل العملية تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التحليلية إليجاد حلول فاعلة وخالقة  .3
 والبحثية.

إعداد متخصصين لديهم القدرة على إحداث التغيير والتطوير واإلبداع في مجاالت علم  .4
 الحاسوب.

 

 
 

 والخوارزمية في مجاالت علم الحاسوب.تطبيق المعرفة المتقدمة واألساليب الرياضية  .1
 تحليل وتصميم وتنفيذ وتقييم أنظمة الحوسبة والمحاكاة. .2
 إدراك آثار الحوسبة والتطور التكنولوجي على األفراد والمنظمات والمجتمعات. .3
 استخدام أساليب التحليل وحل المشكالت. .4
  استخدام التقنيات واألدوات الالزمة في إعداد البحوث.  .5
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( ساعة معتمدة موزعة 33من ) الرسالةمسار  –تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في تخصص علم الحاسوب 
 على النحو اآلتي:

 

 

 15 مساقات إجبارية

 9 اختيارية مساقات

 9 الرسالة

 33 

 
 

 
 

- -  7 0  -  1 0  4 

     

      1,…,6  

1

2

3

 

4

4

 
 

 
 

 البحث العلمي 1
 نظم الحاسوب 2
 شبكات الحاسوب 3
 تطبيقات وعلوم المعلومات 4
 هندسة البرمجيات 5
 الذكاء االصطناعي 6
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 ( ساعة معتمدة:15جبارية )اإل متطلباتال أ.

 3 في علم الحاسوب البحث العلمي االحصاء ومنهج 40110701
 3 أنظمة التشغيل متقدمة 40120701
 3 شبكات الحاسوب متقدمة 40130701
 3 نظم قواعد البيانات ومستودعات البيانات متقدمة 40140701
 3 هندسة البرمجيات متقدمة 40150701

15

 
 يختارها الطالب من المساقات اآلتية: ( ساعات معتمدة9) ختياريةاالمتطلبات ال ب.

 3 خوارزميات متقدمة 40120702
 3 سرية وأمن المعلومات 40140702
 3 استرجاع المعلومات 40140703
 3 الذكاء االصطناعي متقدمة 40160701
 3 متقدمة الصورمعالجة  40160702
 3  معالجة اللغات الطبيعية 40160703

 

 ( ساعات معتمدة بعد دراسة المساقات المطلوبة منه بنجاح.9يقوم الطالب بإعداد رسالة بواقع ) الرسالة: ج.
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 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3ن:  ، 3) االحصاء ومنهج البحث العلمي في علم الحاسوب 40110701
اعداد مقترح مشتتتتروع بحث علمي  ،استتتتتخدام األدوات واألستتتتاليب والمناهج المختلفة إلجراء البحوث في علوم الحاستتتتوب

التركيز على مهارات االتصتتال والتفكير اإلبداعي وحل المشتتكالت ودمج المعرفة من المستتاقات  ،لمختلف أشتتكال النشتتر
، في علم الحاستتتوب ومبادص تصتتتميم التجربة واإلحصتتتاءاتدراستتتة ألدوات وأستتتاليب البحث ، الستتتابقة في علم الحاستتتوب

 .البحثباختيار مشكلة بحث ومراجعة األدبيات ذات الصلة وإعداد تقرير وعرض نتائج وذلك  المساقفي مشروع إنجاز 

 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3) تشغيل متقدمةال ةنظمأ 40120701
الجوانب النظرية والعملية ألنظمة التشغيل. عملية واالتصال وموضوع ومزامنة المهام داخل الحاسوب. أنظمة الملفات، 
إدارة األقراص، أنظمة اإلدخال/ اإلخراج، أنظمة الحماية واألمن، النظام الموزع، أنظمة الوقت الحقيقي، أنظمة تشتتتتغيل 

 .المساقفي مشروع  إنجاز بحث أونظمة التشغيل، الهواتف المحمولة، االتجاهات الحالية في أ

 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3) شبكات الحاسوب متقدمة 40130701
مبادص شبكات الحاسوب مع التركيز على الخوارزميات والبروتوكوالت وجوانب تنفيذ خدمات الشبكات المتقدمة. تصميم 

اإلضتتتتافة إلى مواضتتتتيع بحثية حديثة مختارة في مجال الشتتتتبكات مثل التوجيه لياته وبروتوكوالته األستتتتاستتتتية بآاإلنترنت و 
في ، إنجاز بحث أو مشروع الحاسوبوالتحكم في االزدحام والشبكات الالسلكية وشبكات المحمول وتحليل أداء شبكات 

 .المساق

 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3ن:  ، 3) نظم قواعد البيانات ومستودعات البيانات متقدمة 40140701
بنية نظام قاعدة البيانات، تصميم قاعدة البيانات، نموذج ، المفاهيم األساسية التي تدعم تكنولوجيا أنظمة قواعد البيانات

، األنظمة SQL)لغة االستتتتتتتتتعالم القياستتتتتتتتية(، استتتتتتتتتعالمات  SQLعالقة الكيان، تطبيع جداول قاعدة البيانات، مقدمة إلى 
مستتتتتتتتتودعات البيانات وكيس يمكن استتتتتتتتتخدامها كأستتتتتتتتاس  ،الموزعة، واإلدارة الداخلية والتحكم في أنظمة قواعد البيانات

 DBMS( باستتتتخدام OLAPألنشتتتطة دعم القرار. استتتتكشتتتاف العديد من الطرق لتنفيذ أنظمة دعم القرار، والمعالجة الفورية )
نظر إلى وجود مستتتتتتتتتودع البيانات، يوفر نظام استتتتتتتتتخراج البيانات األدوات العالئقية وقاعدة البيانات متعددة األبعاد. بال

 .المساقفي ، إنجاز بحث أو مشروع اآللية الستخراج البيانات وتحليلها
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 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3) هندسة البرمجيات متقدمة 40150701
المتطورة لصتتتتتتتتتناعة البرمجيات، والنماذج األولية مبادص وممارستتتتتتتتتات متقدمة في هندستتتتتتتتتة البرمجيات، مثل، األستتتتتتتتتاليب 

للبرمجيات، والتحليل والتصتتتتتتتتميم الموجه للكائنات، وهندستتتتتتتتة أنظمة البرمجيات، وإدارة مشتتتتتتتتروعات البرمجيات، واختبار 
البرامج، ومقاييس وقياستتتتتات البرمجيات، وضتتتتتمان جودة البرمجيات، وإعادة استتتتتتخدام البرمجيات، وصتتتتتيانة البرمجيات. 

 .، إنجاز بحث أو مشروع في المساقالى الهندسة العكسية للبرمجيات وهندسة البرمجيات بمساعدة الحاسوبإضافة 

 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3) خوارزميات متقدمة 40120702

استتتعراض تقنيات متقدمة لتصتتميم وتحليل الخوارزميات ويركز على العديد من الخوارزميات المتاحة لمستتائل الحوستتبة، 
تقنيات التقستتتتتيم األستتتتتاستتتتتي للمهام القابلة للتتبع، مع الخوارزميات الخطية أو متعددة الحدود الزمنيةز تقنيات الخوارزمية 

والربل(ز وتشتتتتمل التطبيقات على -تستتتتد، البرمجة الديناميكية، تتبع الخرائل، التراجع، التفرع-مثل )الجشتتتتع، الفجوة، فرق 
إنجاز ، NP-Completeمفهوم صتتتتتتتحة الخوارزمية، ونظرية  ،ارزميات الخرائل، والتحستتتتتتتينخوارزميات الفرز والبحث، وخو 

 .المساقبحث أو مشروع في 

 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3)المعلومات  سرية وأمن 40140702
 ،وأمن الويب مبادص وممارستتات أمان نظام الحاستتوب بما في ذلك أمان نظام التشتتغيل وأمن الشتتبكات وأمان البرمجيات

تقنيات الهجوم الشائعة مثل الفيروسات، وأحصنة طروادة، والديدان، واستغالل الذاكرةز الشكليات ألمن المعلومات مثل 
ز التشتفير األستاستي،  Bibaو  BLPنظرية التحكم في الوصتول و تدفق المعلوماتز ستياستات األمان الشتائعة مثل نموذج 

RSA كلمة المرورز تطبيقات النظام الحقيقية ز كشتتتتف التستتتتللز نظرية أمن البرمجيات  ، وظيفة تشتتتتفير التشتتتتفير، ونظام
 .المساقإنجاز بحث أو مشروع في ، وأمن الويب والقضايا القانونية واألخالقية في أمن الحاسوب

 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3) استرجاع المعلومات 40140703

نظريات ، تحليل وتصتتتتتتميم نظام استتتتتتترجاع المعلومات، المعلومات ومعالجتها واستتتتتتترجاعهاالمبادص األستتتتتتاستتتتتتية لتخزين 
األستتتتتتتتاليب اإلحصتتتتتتتتائية واللغوية للفهرستتتتتتتتة والتصتتتتتتتتنيس التلقائي، قياس فعالية ، ومفاهيم استتتتتتتتترجاع المعلومات وأنظمته
 .المساقإنجاز بحث أو مشروع في  ،االسترجاع ومنهجية تجريب االسترجاع
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 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3) الذكاء االصطناعي متقدمة 40160701

تقنيات الذكاء االصتتتطناعي األستتتاستتتية، والمستتتائل التي تنطبق عليها وحدودها. مفهوم الذكاء االصتتتطناعي هو وصتتتف 
 ل األلغازالبحث في مستتتتتتتتتتتتتتائل ح ،التي تتلقى مدخالت من البيئة المحيطة بها وتنفذ اإلجراءات Agentsوبناء الوكالء 

ممارستتتتتتتة األلعاب، والتخطيل، االستتتتتتتتدالل المنطقي )استتتتتتتتخالص النتائج من البيانات(، النظم الخبيرة، معالجة اللغات و 
توضتتتتير دور التعلم في توستتتتيع نطاق وصتتتتول المصتتتتمم إلى بيئات اير معروفة، وإظهار  اإللكتروني،الطبيعية والتعلم 

إنجاز بحث أو مشتتتتروع في ، أستتتتاليب تمثيل المعرفة والتستتتتبيب المنطقيمدى المحددات وتأثيرها على تصتتتتميم الوكيل، 
 .المساق

 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3) متقدمة معالجة الصور 40160702

أستتتتس رياضتتتتية وأستتتتاليب عملية للمعالجة الرقمية للصتتتتور، مثل، االستتتتتقبال والحصتتتتول على الصتتتتور، وتمثيل الصتتتتور، 
معالجة الصور متعددة الدقة، والموجية، والمعالجة  ،الصور، والتقطيع للصور، وضغل الصوروالعمليات المسبقة على 

المورفولوجية للصتتتور، والحد من الضتتتوضتتتاء والترميم، واألستتتاليب البستتتيطة التي تستتتتخدم الستتتتخالص الميزات والتعرف 
 المساق.إنجاز بحث أو مشروع في ، عليها، وتسجيل الصور

 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3) ت الطبيعيةمعالجة اللغا 40160703

أدوات تحليلية للعمل البحثي  ،( لألكاديميين والقادة والباحثينNLU( وفهم اللغة الطبيعية )NLPمعالجة اللغات الطبيعية )
بتاستتتتتتتتتتتتتتتختدام بيتانتات اير منظمتة مثتل كتتابتة الطتالتب، أو الردود على استتتتتتتتتتتتتتتبيتانتات المتعلم، أو بيتانتات المقتابالت، أو 

نظرة عامة على كيفية جمع البيانات اير المنظمة في بيئة تعليمية  ،التستتتتتتتتتتتجيالت الصتتتتتتتتتتتوتية والمرئية في بيئة تعليمية
تختدام أنظمتة البرمجتة اللغوية العصتتتتتتتتتتتتتتبيتة لتحليتل عينتة، مجموعة بيتانات اير منظمتةز ألاراض البحتثز كيفيتة استتتتتتتتتتتتتت

 .المساقإنجاز بحث أو مشروع في ، (NLU( وفهم اللغة الطبيعية )NLPالتطبيقات التشغيلية لتجهيز اللغات الطبيعية )

 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3) تخرجالمشروع  40110703
المنهجيات ، استتتتتتتتتتتتخدام ة والعمليةيالنظر  علم الحاستتتتتتتتتتتوبمجاالت وع تطبيقي متكامل في أي من إنجاز وتطوير مشتتتتتتتتتتتر 

 وعرضه. به مفصل ، وإعداد تقرير فنيالعلمية في عملية التخطيل والتحليل والتصميم والتنفيذ
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 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3) حوسبة السحابة والبيانات الكبيرة 40130702
والتي تستتتتتتطيع توفير عدد من الخدمات الحاستتتتتوبية  الشتتتتتبكة واألنظمة الحاستتتتتوبية المتوافرة تحت الطلب عبرالمصتتتتتادر 

وتشتتتتتتتتمل تلك الموارد مستتتتتتتتاحة لتخزين البيانات  المستتتتتتتتتخدم،يستتتتتتتتير على المتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية بهدف الت
والنستتتتح االحتياطي والمزامنة الذاتية، كما تشتتتتمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام ودفع البريد اإللكتروني والطباعة 

 .عن بعد

 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3) مواضيع خاصة في علم الحاسوب 40110704
في أي من التطورات المتستتتتتتارعة في مجال علم الحاستتتتتتوب لم يتم تغطيتها  االتجاهات دراستتتتتتة مواضتتتتتتيع متقدمة تواكب

 .المساقإنجاز بحث أو مشروع في ، الدراسيةالخطة  مساقات

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA

