
 
 

 

F026, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (36/2020-2021), Decision No.: 16, Date: 29/08/2021 
 

1-10 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  21202022



 
 

 

F026, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (36/2020-2021), Decision No.: 16, Date: 29/08/2021 
 

2-10 

 

 

ت علم الحاسوب وأنظمة المعلومامجال في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في  التميز
 .قليميإلعلى المستوى المحلي وا

 

 

يمتلكون المعرفة إعداد كفاءات طالبية مؤهلة ومنافسة في مجال علم الحاسوب وأنظمة المعلومات 
لك متطلبات سوق العمل واحتياجات مؤسسات المجتمع المحلي، وذالبحثية لتلبية التطبيقية و والمهارات 

 .وفًقا لمعايير الجودة المحلية والدولية
 

 

تمع المج علم الحاسوب وتطبيقاته لتلبية متطلبات مجالكفاءات منافسة يمتلكون مهارات بحثية في  إعداد
اج التعليم وفًقا لمعايير إدم على مواكبة المعايير المحلية والدوليةمن خالل كوادر مؤهلة وقادرة المحلي، 
 اإللكتروني.

 

 اكتساب المعارف المتنوعة في ضوء التغّير المتسارع في صناعة البرمجيات والحوسبة. .1

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

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

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

 تطبيق المعرفة المتقدمة واألساليب الرياضية والخوارزمية في مجاالت علم الحاسوب. .1

 تحليل وتصميم وتنفيذ وتقييم أنظمة الحوسبة والمحاكاة. .2

 إدراك آثار الحوسبة والتطور التكنولوجي على األفراد والمنظمات والمجتمعات. .3

 المشكالت.استخدام أساليب التحليل وحل  .4

  استخدام التقنيات واألدوات الالزمة في إعداد البحوث. .5
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( ساعة معتمدة موزعة 33من ) علم الحاسوبتخصص تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في 
 على النحو اآلتي:

 
 

 الرسالة
 15 مساقات إجبارية

 9 اختيارية مساقات

 9 الرسالة

 33 

 
 

 
 
 
 

        السنة الفصل   

     

      1,…,6  
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 البحث العلمي 1
 نظم الحاسوب 2
 شبكات الحاسوب 3
 تطبيقات وعلوم المعلومات 4
 هندسة البرمجيات 5
 الذكاء االصطناعي 6

 
 

 

 ( 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 خوارزميات متقدمة 40120702

15
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 ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات اآلتية:9) ختياريةاالمتطلبات ال ب.
 

 3 هندسة البرمجيات متقدمة 40150701
 3 سرية وأمن المعلومات 40140702
 3 استرجاع المعلومات 40140703
 3 الذكاء االصطناعي متقدمة 40160701
 3 متقدمة معالجة الصور 40160702
 3  معالجة اللغات الطبيعية 40160703
 3 مواضيع خاصة في علم الحاسوب 40110704
 3 الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة 40130702

 

لوبة ( ساعات معتمدة بعد دراسة المساقات المط9يقوم الطالب بإعداد رسالة بواقع ) الرسالة: ج.
 منه بنجاح.
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، المتطلب  0، ع:  3ن:  ، 3) االحصاء ومنهج البحث العلمي في علم الحاسوب 40110701
 (-:السابق 

اعداد مقترح  ،استتتتتتتتتتتتخدام األدوات واألستتتتتتتتتتتاليب والمناهج المختلفة إلجراء البحوث في علوم الحاستتتتتتتتتتتوب
فكير اإلبداعي وحل التركيز على مهارات االتصتتتتتال والت ،مشتتتتتروع بحث علمي لمختلا أشتتتتتكال النشتتتتتر

دراسة ألدوات وأساليب البحث في ، المشكالت ودمج المعرفة من المساقات السابقة في علم الحاسوب
باختيار مشكلة وذلك  المساقفي مشروع ، إنجاز علم الحاسوب ومبادئ تصميم التجربة واإلحصاءات

 .البحثبحث ومراجعة األدبيات ذات الصلة وإعداد تقرير وعرض نتائج 
 

 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3) تشغيل متقدمةال ةنظمأ 40120701
ب. الجوانب النظرية والعملية ألنظمة التشغيل. عملية واالتصال وموضوع ومزامنة المهام داخل الحاسو 
، أنظمتتتة الملفتتتات، إدارة األقرام، أنظمتتتة اإلدختتتالظ اإلخراج، أنظمتتتة الحمتتتايتتتة واألمن، النظتتتام الموزع

نظمة التشتتتتتتتتتتتتتتغيل، أنظمة الوقت الحقيقي، أنظمة تشتتتتتتتتتتتتتتغيل الهواتا المحمولة، االتجاهات الحالية في أ
 .المساقفي مشروع  إنجاز بحث أو

 
 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3) شبكات الحاسوب متقدمة 40130701

مبادئ شتتبكات الحاستتوب مع التركيز على الخوارزميات والبروتوكوالت وجوانب تنفيذ خدمات الشتتبكات 
تارة لياته وبروتوكوالته األستتاستتية باإلضتتافة إلى مواضتتيع بحثية حديثة مخآالمتقدمة. تصتتميم اإلنترنت و 

في مجال الشتتتبكات مثل التوجيه والتحكم في االزدحام والشتتتبكات الالستتتلكية وشتتتبكات المحمول وتحليل 
 .المساقفي ، إنجاز بحث أو مشروع الحاسوبأداء شبكات 
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السابق طلب ، المت 0، ع:  3، ن:  3) متقدمةنظم قواعد البيانات ومستودعات البيانات  40140701
:-) 

يم قاعدة بنية نظام قاعدة البيانات، تصم، المفاهيم األساسية التي تدعم تكنولوجيا أنظمة قواعد البيانات
)لغتتة االستتتتتتتتتتتتتتتعالم  SQLالبيتتانتتات، نموذج عالقتتة الكيتتان، تطبيع جتتداول قتتاعتتدة البيتتانتتات، مقتتدمتتة إلى 

 ،اتاألنظمة الموزعة، واإلدارة الداخلية والتحكم في أنظمة قواعد البيان، SQLالقياستتتتتتتتتتية(، استتتتتتتتتتتعالمات 
مستودعات البيانات وكيف يمكن استخدامها كأساس ألنشطة دعم القرار. استكشاف العديد من الطرق 

تعددة العالئقية وقاعدة البيانات م DBMS( باستتتتتتتخدام OLAPلتنفيذ أنظمة دعم القرار، والمعالجة الفورية )
راج عاد. بالنظر إلى وجود مستتتتتتودع البيانات، يوفر نظام استتتتتتخراج البيانات األدوات اآللية الستتتتتتخاألب

 .المساقفي ، إنجاز بحث أو مشروع البيانات وتحليلها
 

 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3) هندسة البرمجيات متقدمة 40150701
األستتتتتتتتاليب المتطورة لصتتتتتتتتناعة البرمجيات، مبادئ وممارستتتتتتتتات متقدمة في هندستتتتتتتتة البرمجيات، مثل، 

دارة والنماذج األولية للبرمجيات، والتحليل والتصتتتتتتتتميم الموجه للكائنات، وهندستتتتتتتتة أنظمة البرمجيات، وإ
مشتتتتتتتروعات البرمجيات، واختبار البرامج، ومقاييا واياستتتتتتتات البرمجيات، وضتتتتتتتمان جودة البرمجيات، 

ت. إضتتتتتافة الى الهندستتتتتة العكستتتتتية للبرمجيات وهندستتتتة وإعادة استتتتتتخدام البرمجيات، وصتتتتتيانة البرمجيا
 .، إنجاز بحث أو مشروع في المساقالبرمجيات بمساعدة الحاسوب

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

تقنيات متقدمة لتصتتتتتتتتتتتتتميم وتحليل الخوارزميات ويركز على العديد من الخوارزميات المتاحة لمستتتتتتتتتتتتتائل 
تعددة لحوسبة، استعراض تقنيات التقسيم األساسي للمهام القابلة للتتبع، مع الخوارزميات الخطية أو ما

الديناميكية، تتبع  تستتتتتتتتتتتتتتتد، البرمجة-الحدود الزمنية؛ تقنيات الخوارزمية مثل )الجشتتتتتتتتتتتتتتع، الفجوة، فرق 
بحث، وخوارزميات الربط(؛ وتشتتتتتتتتتتتتتتمل التطبيقات على خوارزميات الفرز والو -الخرائط، التراجع، التفرع
روع في إنجاز بحث أو مشتتتتتتتت، NP-Completeمفهوم صتتتتتتتتحة الخوارزمية، ونظرية  ،الخرائط، والتحستتتتتتتتين

 .المساق
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 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3)المعلومات  سرية وأمن 40140702

وأمان مبادئ وممارستتتتتتتتتتتات أمان نظام الحاستتتتتتتتتتتوب بما في ذلك أمان نظام التشتتتتتتتتتتتغيل وأمن الشتتتتتتتتتتتبكات 
الل تقنيات الهجوم الشائعة مثل الفيروسات، وأحصنة طروادة، والديدان، واستغ ،البرمجيات وأمن الويب

الذاكرة؛ الشتتتتتتتكليات ألمن المعلومات مثل نظرية التحكم في الوصتتتتتتتول و تدفق المعلومات؛ ستتتتتتتياستتتتتتتات 
التشتتتتفير، ونظام  ، وظيفة تشتتتتفير RSA؛ التشتتتتفير األستتتتاستتتتي،  Bibaو  BLPاألمان الشتتتتائعة مثل نموذج 

ا كلمة المرور؛ تطبيقات النظام الحقيقية ؛ كشتتتا التستتتلل؛ نظرية أمن البرمجيات وأمن الويب والق تتتاي
 .المساقإنجاز بحث أو مشروع في ، القانونية واألخالاية في أمن الحاسوب

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

 لبحث عن النصتتوم والمعلومات الببليواراةيةالعملية لممارستتة النظرية و األستتا اليناقش هذا المستتاق 
، الفهرستتتتتة اآللية، والنماذج اإلحصتتتتتائية واللغوية :تشتتتتتمل الموضتتتتتوعات التي يتم تناولهاو واستتتتتترجاعها. 
المخرجات،  المنطقية واالحتمالية للفهرستتة، وصتتيااة االستتتعالم وترتيب الطرق ، و وموتصتتنيف النصتت

، وتتبعها، باإلضتتافة إلى مقاييا فعالية االستتترجاع يعضتتاوتوجيه المعلومات وتصتتفيتها، واكتشتتاف المو 
. تقنيات miss/falsealarm لخاطئةا\اإلنذارات المفقودة، utility ، والمنفعةRelevance بما في ذلك الصلة

موس الصلة، وإعادة صيااة االستعالم، وقالتعزيز فعالية االسترجاع بما في ذلك التغذية الراجعة ذات 
 .المساقإنجاز بحث أو مشروع في  ،المرادفات، واستخراج المفهوم، والتلخيص اآللي

 
 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3) الذكاء االصطناعي متقدمة 40160701

تقنيات الذكاء االصتتتتتتتتتتتتتتطناعي األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتية، والمستتتتتتتتتتتتتتائل التي تنطبق عليها وحدودها. مفهوم الذكاء 
التي تتلقى مدخالت من البيئة المحيطة بها وتنفذ  Agentsاالصتتتتتتتتتتتتتطناعي هو وصتتتتتتتتتتتتتا وبناء الوكالء 

ممارستتتتتتتتتتتتتتة األلعاب، والتخطيط، االستتتتتتتتتتتتتتتدالل المنطقي و  البحث في مستتتتتتتتتتتتتتائل حل األلغاز ،اإلجراءات
وضتي  ت اإللكتروني،النتائج من البيانات(، النظم الخبيرة، معالجة اللغات الطبيعية والتعلم  )استتتخالم

دور التعلم في توسيع نطاق وصول المصمم إلى بيئات اير معروفة، وإظهار مدى المحددات وتأثيرها 
 .المساقإنجاز بحث أو مشروع في ، على تصميم الوكيل، أساليب تمثيل المعرفة والتسبيب المنطقي
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 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3) متقدمة معالجة الصور 40160702

أستتتتا رياضتتتتية وأستتتتاليب عملية للمعالجة الرقمية للصتتتتور، مثل، االستتتتتقبال والحصتتتتول على الصتتتتور، 
معالجة الصتتور  ،وتمثيل الصتتور، والعمليات المستتبقة على الصتتور، والتقطيع للصتتور، وضتتغط الصتتور

ب متعددة الدقة، والموجية، والمعالجة المورفولوجية للصتتتتتور، والحد من ال تتتتتوضتتتتتاء والترميم، واألستتتتتالي
إنجاز بحث أو مشتتروع ، البستتيطة التي تستتتخدم الستتتخالم الميزات والتعرف عليها، وتستتجيل الصتتور

 المساق.في 
 

 (-:السابق تطلب ، الم 0، ع:  3، ن:  3) معالجة اللغات الطبيعية 40160703

أدوات  ،( لألكتتتاديميين والقتتتادة والبتتتاحثينNLU( وفهم اللغتتتة الطبيعيتتتة )NLPمعتتتالجتتتة اللغتتتات الطبيعيتتتة )
تحليلية للعمل البحثي باستتتتتتتتتتتتتخدام بيانات اير منظمة مثل كتابة الطالب، أو الردود على استتتتتتتتتتتتتبيانات 

ى نظرة عامة عل ،المتعلم، أو بيانات المقابالت، أو التستتتتتتتتتتتتجيالت الصتتتتتتتتتتتتوتية والمرئية في بيئة تعليمية
تخدام أنظمة البرمجة كيفية جمع البيانات اير المنظمة في بيئة تعليمية ألاراض البحث؛ كيفية استتتتتتتتتتتتتت

اللغوية العصتتتتتتتتتتتتتبية لتحليل عينة، مجموعة بيانات اير منظمة؛ التطبيقات التشتتتتتتتتتتتتتغيلية لتجهيز اللغات 
 .المساقإنجاز بحث أو مشروع في ، (NLU( وفهم اللغة الطبيعية )NLPالطبيعية )

 
 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3، ن:  3) تخرجالمشروع  40110703

، استتتتخدام ة والعمليةيالنظر  علم الحاستتتوبمجاالت إنجاز وتطوير مشتتتروع تطبيقي متكامل في أن من 
 به مفصتتتتتتتتتتتتتتتل ، وإعداد تقرير فنيالمنهجيات العلمية في عملية التخطيط والتحليل والتصتتتتتتتتتتتتتتميم والتنفيذ

 وعرضه.
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 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3ن:  ، 3) ة والبيانات الكبيرةيحوسبة السحابال 40130702
إلى إظهار كيف يمكن استتتخدام تقنيات الحوستتبة الستتحابية والبيانات ال تتخمة في  مستتاقال اهذ يهدف

إلى تعريف الطالب بكل من الخلفية النظرية للحوستتتتتتتتبة  مستتتتتتتتاقهدف الكما ي. كبيرةحل المشتتتتتتتتكالت ال
رة معالجة مجموعات البيانات الكبي كبير على كما ستتتتتيتم التركيز بشتتتتتكلالستتتتتحابية والتطبيقات العملية. 

 . باإلضافة إلىايرها من التقنياتو  (Map-Reduce)التجميع  خرائطستخدام تقنيات البيانات ال خمة و با
 مناهج بناء التطبيقات وإدارتها على السحابة. المساقغطي ي، سذلك
 

 (-:السابق ، المتطلب  0، ع:  3ن:  ، 3) مواضيع خاصة في علم الحاسوب 40110704
 التطورات المتسارعة في مجال علم الحاسوب لم يتم تغطيتها االتجاهات دراسة مواضيع متقدمة تواكب

 .المساقإنجاز بحث أو مشروع في ، الدراسيةالخطة  مساقاتفي أن من 

 
 


