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التميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في مجال علم الحاسوب وأنظمة المعلومات
على المستوى المحلي واإلقليمي.

إعداد كفاءات طالبية مؤهلة ومنافسة في مجال علم الحاسوب وأنظمة المعلومات يمتلكون المعرفة

والمهارات التطبيقية والبحثية لتلبية متطلبات سوق العمل واحتياجات مؤسسات المجتمع المحلي ،وذلك
وفًقا لمعايير الجودة المحلية والدولية.

إعداد كفاءات منافسة يمتلكون مهارات بحثية في مجال علم الحاسوب وتطبيقاته لتلبية متطلبات المجتمع

المحلي ،من خالل كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة المعايير المحلية والدولية وفًقا لمعايير إدماج التعليم
اإللكتروني.

التغير المتسارع في صناعة البرمجيات والحوسبة.
 .1اكتساب المعارف المتنوعة في ضوء ّ
 .2التزود بالكفايات البحثية المتعمقة في مواضيع علم الحاسوب كأساس للدراسات العليا.

 .3تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التحليلية إليجاد حلول فاعلة وخالقة للمشاكل العملية والبحثية.
 .4تأهيل متخصصين لديهم القدرة على إحداث التغيير والتطوير واإلبداع في مجاالت علم الحاسوب.

.1

تطبيق المعرفة المتقدمة واألساليب الرياضية والخوارزمية في مجاالت علم الحاسوب.

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

مساقات إجبارية

24

مساقات اختيارية

9
33

الفصل

السنة

1

4

2

1,…,6
3
4
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أ.

1

البحث العلمي

2

نظم الحاسوب

3

شبكات الحاسوب

4

تطبيقات وعلوم المعلومات

5

هندسة البرمجيات

6

الذكاء االصطناعي

المتطلبات اإلجبارية ( )24ساعة معتمدة:

40110701

االحصاء ومنهج البحث العلمي في علم الحاسوب

3

40110703

مشروع تخرج

3

40120701

أنظمة التشغيل متقدمة

3

40120702

خوارزميات متقدمة

3

40130701

شبكات الحاسوب متقدمة

3

40140701

نظم قواعد البيانات ومستودعات البيانات متقدمة

3

40150701

هندسة البرمجيات متقدمة

3

40160701

الذكاء االصطناعي متقدمة

3
24
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ب .المتطلبات االختيارية ( )9ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات اآلتية:

40110704

مواضيع خاصة في علم الحاسوب

3

40130702

الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة

3

40140702

سرية وأمن المعلومات

3

40140703

استرجاع المعلومات

3

40160702

معالجة الصور متقدمة

3

40160703

معالجة اللغات الطبيعية

3

ج .االمتحان الشامل :يخضع الطالب المتحان شامل بعد دراسة المساقات المطلوبة منه بنجاح.
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 40110701االحصاء ومنهج البحث العلمي في علم الحاسوب ( ، 3ن ، 3 :ع ، 0 :المتطلب
السابق )-:

است ت ت ت تتتخدام األدوات واألست ت ت ت تتاليب والمناهج المختلفة إلجراء البحوث في علوم الحاست ت ت ت تتوب ،اعداد مقترح

مش ت تتروع بحث علمي لمختلا أش ت تتكال النش ت تتر ،التركيز على مهارات االتص ت تتال والتفكير اإلبداعي وحل
المشكالت ودمج المعرفة من المساقات السابقة في علم الحاسوب ،دراسة ألدوات وأساليب البحث في
علم الحاسوب ومبادئ تصميم التجربة واإلحصاءات ،إنجاز مشروع في المساق وذلك باختيار مشكلة

بحث ومراجعة األدبيات ذات الصلة وإعداد تقرير وعرض نتائج البحث.

 40120701أنظمة التشغيل متقدمة ( ، 3ن ، 3 :ع ، 0 :المتطلب السابق )-:
الجوانب النظرية والعملية ألنظمة التشغيل .عملية واالتصال وموضوع ومزامنة المهام داخل الحاسوب.

أنظمتتة الملفتتات ،إدارة األقرام ،أنظمتتة اإلدختتالظ اإلخراج ،أنظمتتة الحمتتايتتة واألمن ،النظتتام الموزع،

أنظمة الوقت الحقيقي ،أنظمة تش ت ت ت ت ت تتغيل الهواتا المحمولة ،االتجاهات الحالية في أنظمة التش ت ت ت ت ت تتغيل،

إنجاز بحث أو مشروع في المساق.

 40130701شبكات الحاسوب متقدمة ( ، 3ن ، 3 :ع ، 0 :المتطلب السابق )-:
مبادئ شتتبكات الحاستتوب مع التركيز على الخوارزميات والبروتوكوالت وجوانب تنفيذ خدمات الشتتبكات

المتقدمة .تصتتميم اإلنترنت وآلياته وبروتوكوالته األستتاستتية باإلضتتافة إلى مواضتتيع بحثية حديثة مختارة
في مجال الشتتبكات مثل التوجيه والتحكم في االزدحام والشتتبكات الالستتلكية وشتتبكات المحمول وتحليل

أداء شبكات الحاسوب ،إنجاز بحث أو مشروع في المساق.
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 40140701نظم قواعد البيانات ومستودعات البيانات متقدمة ( ، 3ن ، 3 :ع ، 0 :المتطلب السابق
)-:

المفاهيم األساسية التي تدعم تكنولوجيا أنظمة قواعد البيانات ،بنية نظام قاعدة البيانات ،تصميم قاعدة

البيتتانتتات ،نموذج عالقتتة الكيتتان ،تطبيع جتتداول قتتاعتتدة البيتتانتتات ،مقتتدمتتة إلى ( SQLلغتتة االست ت ت ت ت ت تتتعالم

القياس ت ت ت تتية) ،اس ت ت ت تتتعالمات  ،SQLاألنظمة الموزعة ،واإلدارة الداخلية والتحكم في أنظمة قواعد البيانات،
مستودعات البيانات وكيف يمكن استخدامها كأساس ألنشطة دعم القرار .استكشاف العديد من الطرق
لتنفيذ أنظمة دعم القرار ،والمعالجة الفورية ( )OLAPباست ت تتتخدام  DBMSالعالئقية وقاعدة البيانات متعددة

األبعاد .بالنظر إلى وجود مس ت تتتودع البيانات ،يوفر نظام اس ت تتتخراج البيانات األدوات اآللية الس ت تتتخراج

البيانات وتحليلها ،إنجاز بحث أو مشروع في المساق.

 40150701هندسة البرمجيات متقدمة ( ، 3ن ، 3 :ع ، 0 :المتطلب السابق )-:
مبادئ وممارست ت ت تتات متقدمة في هندست ت ت تتة البرمجيات ،مثل ،األست ت ت تتاليب المتطورة لصت ت ت تتناعة البرمجيات،
والنماذج األولية للبرمجيات ،والتحليل والتصت ت ت تتميم الموجه للكائنات ،وهندست ت ت تتة أنظمة البرمجيات ،وإدارة

مشت ت تتروعات البرمجيات ،واختبار البرامج ،ومقاييا واياست ت تتات البرمجيات ،وضت ت تتمان جودة البرمجيات،

وإعادة است تتتخدام البرمجيات ،وصت تتيانة البرمجيات .إضت تتافة الى الهندست تتة العكست تتية للبرمجيات وهندست تتة

البرمجيات بمساعدة الحاسوب ،إنجاز بحث أو مشروع في المساق.

 40120702خوارزميات متقدمة ( ، 3ن ، 3 :ع ، 0 :المتطلب السابق )-:
تقنيات متقدمة لتصت ت ت ت ت تتميم وتحليل الخوارزميات ويركز على العديد من الخوارزميات المتاحة لمست ت ت ت ت تتائل
الحوسبة ،استعراض تقنيات التقسيم األساسي للمهام القابلة للتتبع ،مع الخوارزميات الخطية أو متعددة

الحدود الزمنية؛ تقنيات الخوارزمية مثل (الجشت ت ت ت ت ت تتع ،الفجوة ،فرق-تس ت ت ت ت ت ت تتد ،البرمجة الديناميكية ،تتبع
الخرائط ،التراجع ،التفرع-والربط)؛ وتشت ت ت ت ت ت تتمل التطبيقات على خوارزميات الفرز والبحث ،وخوارزميات

الخرائط ،والتحست ت ت تتين ،مفهوم صت ت ت تتحة الخوارزمية ،ونظرية  ،NP-Completeإنجاز بحث أو مش ت ت ت تروع في

المساق.

F026, Rev. b
Ref.: Deans' Council Session (36/2020-2021), Decision No.: 16, Date: 29/08/2021
7-10

 40140702سرية وأمن المعلومات ( ، 3ن ، 3 :ع ، 0 :المتطلب السابق )-:
مبادئ وممارست ت ت ت تتات أمان نظام الحاست ت ت ت تتوب بما في ذلك أمان نظام التشت ت ت ت تتغيل وأمن الشت ت ت ت تتبكات وأمان

البرمجيات وأمن الويب ،تقنيات الهجوم الشائعة مثل الفيروسات ،وأحصنة طروادة ،والديدان ،واستغالل
الذاكرة؛ الش ت ت تتكليات ألمن المعلومات مثل نظرية التحكم في الوص ت ت تتول و تدفق المعلومات؛ س ت ت تتياس ت ت تتات

األمان الش تتائعة مثل نموذج  BLPو  Biba؛ التش تتفير األس تتاس تتي ، RSA ،وظيفة تش تتفير التش تتفير ،ونظام
كلمة المرور؛ تطبيقات النظام الحقيقية ؛ كش تتا التس تتلل؛ نظرية أمن البرمجيات وأمن الويب والقض تتايا

القانونية واألخالاية في أمن الحاسوب ،إنجاز بحث أو مشروع في المساق.
 40140703استرجاع المعلومات ( ، 3ن ، 3 :ع ، 0 :المتطلب السابق )-:
يناقش هذا المستتاق األستتا النظرية والممارستتة العملية للبحث عن النصتتوم والمعلومات الببليواراةية

واست تتترجاعها .وتشت تتمل الموضت تتوعات التي يتم تناولها :الفهرست تتة اآللية ،والنماذج اإلحصت تتائية واللغوية،
وتصتتنيف النص توم ،والطرق المنطقية واالحتمالية للفهرستتة ،وصتتيااة االستتتعالم وترتيب المخرجات،

وتوجيه المعلومات وتصتتفيتها ،واكتشتتاف المواض تيع وتتبعها ،باإلضتتافة إلى مقاييا فعالية االستتترجاع،

بما في ذلك الصلة  ،Relevanceوالمنفعة  ،utilityاإلنذارات المفقودة\الخاطئة  .miss/falsealarmتقنيات
لتعزيز فعالية االسترجاع بما في ذلك التغذية الراجعة ذات الصلة ،وإعادة صيااة االستعالم ،وقاموس
المرادفات ،واستخراج المفهوم ،والتلخيص اآللي ،إنجاز بحث أو مشروع في المساق.

 40160701الذكاء االصطناعي متقدمة ( ، 3ن ، 3 :ع ، 0 :المتطلب السابق )-:
تقنيات الذكاء االص ت ت ت ت ت تتطناعي األس ت ت ت ت ت تتاس ت ت ت ت ت تتية ،والمس ت ت ت ت ت تتائل التي تنطبق عليها وحدودها .مفهوم الذكاء

االص ت ت ت ت ت تتطناعي هو وص ت ت ت ت ت تتا وبناء الوكالء  Agentsالتي تتلقى مدخالت من البيئة المحيطة بها وتنفذ
اإلجراءات ،البحث في مست ت ت ت ت ت تتائل حل األلغاز وممارست ت ت ت ت ت تتة األلعاب ،والتخطيط ،االست ت ت ت ت ت تتتدالل المنطقي

(استتتخالم النتائج من البيانات) ،النظم الخبيرة ،معالجة اللغات الطبيعية والتعلم اإللكتروني ،توضتي

دور التعلم في توسيع نطاق وصول المصمم إلى بيئات اير معروفة ،وإظهار مدى المحددات وتأثيرها
على تصميم الوكيل ،أساليب تمثيل المعرفة والتسبيب المنطقي ،إنجاز بحث أو مشروع في المساق.

F026, Rev. b
Ref.: Deans' Council Session (36/2020-2021), Decision No.: 16, Date: 29/08/2021
8-10

 40160702معالجة الصور متقدمة ( ، 3ن ، 3 :ع ، 0 :المتطلب السابق )-:
أس تتا رياض تتية وأس تتاليب عملية للمعالجة الرقمية للص تتور ،مثل ،االس تتتقبال والحص تتول على الص تتور،
وتمثيل الصتتور ،والعمليات المستتبقة على الصتتور ،والتقطيع للصتتور ،وضتتغط الصتتور ،معالجة الصتتور

متعددة الدقة ،والموجية ،والمعالجة المورفولوجية للصت تتور ،والحد من الضت تتوضت تتاء والترميم ،واألست تتاليب

البستتيطة التي تستتتخدم الستتتخالم الميزات والتعرف عليها ،وتستتجيل الصتتور ،إنجاز بحث أو مشتتروع

في المساق.

 40160703معالجة اللغات الطبيعية ( ، 3ن ، 3 :ع ، 0 :المتطلب السابق )-:
معتتالجتتة اللغتتات الطبيعيتتة ( )NLPوفهم اللغتتة الطبيعيتتة ( )NLUلألكتتاديميين والقتتادة والبتتاحثين ،أدوات

تحليلية للعمل البحثي باست ت ت ت ت تتتخدام بيانات اير منظمة مثل كتابة الطالب ،أو الردود على است ت ت ت ت تتتبيانات

المتعلم ،أو بيانات المقابالت ،أو التست ت ت ت ت تتجيالت الصت ت ت ت ت تتوتية والمرئية في بيئة تعليمية ،نظرة عامة على
كيفية جمع البيانات اير المنظمة في بيئة تعليمية ألاراض البحث؛ كيفية اس ت ت ت ت ت ت تتخدام أنظمة البرمجة

اللغوية العص ت ت ت ت ت تتبية لتحليل عينة ،مجموعة بيانات اير منظمة؛ التطبيقات التش ت ت ت ت ت تتغيلية لتجهيز اللغات

الطبيعية ( )NLPوفهم اللغة الطبيعية ( ،)NLUإنجاز بحث أو مشروع في المساق.
 40110703مشروع التخرج ( ، 3ن ، 3 :ع ، 0 :المتطلب السابق )-:

إنجاز وتطوير مشتتروع تطبيقي متكامل في أن من مجاالت علم الحاستتوب النظرية والعملية ،استتتخدام

المنهجيات العلمية في عملية التخطيط والتحليل والتصت ت ت ت ت ت تتميم والتنفيذ ،وإعداد تقرير فني مفصت ت ت ت ت ت تتل به

وعرضه.
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 40130702الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة ( ، 3ن ، 3 :ع ، 0 :المتطلب السابق )-:
يهدف هذا المستتاق إلى إظهار كيف يمكن استتتخدام تقنيات الحوستتبة الستتحابية والبيانات الضتتخمة في
حل المشت ت ت تتكالت الكبيرة .كما يهدف المست ت ت تتاق إلى تعريف الطالب بكل من الخلفية النظرية للحوست ت ت تتبة
الست تتحابية والتطبيقات العملية .كما ست تتيتم التركيز بشت تتكل كبير على معالجة مجموعات البيانات الكبيرة

باستخدام تقنيات البيانات الضخمة وخرائط التجميع ) (Map-Reduceوايرها من التقنيات .باإلضافة إلى
ذلك ،سيغطي المساق مناهج بناء التطبيقات وإدارتها على السحابة.
 40110704مواضيع خاصة في علم الحاسوب ( ، 3ن ، 3 :ع ، 0 :المتطلب السابق )-:
دراسة مواضيع متقدمة تواكب االتجاهات التطورات المتسارعة في مجال علم الحاسوب لم يتم تغطيتها

في أن من مساقات الخطة الدراسية ،إنجاز بحث أو مشروع في المساق.
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