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 كلية علوم الحاسب والمعلومات 

 قسم علوم الحاسب  

 
 
 

 مقدمة 
علوم   كلية  أقسام  أحد  هو  الحاسب  علوم  عام  قسم  في  إنشاؤه  تم  وقد  والمعلومات،  الحاسب 

قواعد  1404/1405 مجال  ويشمل  والمعلومات  الحاسب  مجاالت  أهم  أحد  الحاسب  علوم  يعتبر  هـ. 
والرسم   والخوارزميات  االصطناعي  والذكاء  البرمجة  ولغات  البرمجيات  وهندسة  والشبكات  البيانات 

 واء في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير.بالحاسب وغيرها. وقد خرج القسم المئات من الطالب س
 

 :مسمى الدرجة
 ( خيار المقرراتفي علوم الحاسب ) العلوم  ماجستير

 
  أهداف البرنامج:

 البرنامج إلى:يهدف 
العمل على سد حاجة المملكة من المؤهلين في علوم الحاسب التطبيقية، وذلك من خالل   .1

 . وهندسة البرمجيات، ونظم الرسم بالحاسب، والشبكات، قواعد البياناتتركيز البرنامج على مجاالت 
القدرة على اكتساب المعلومات  العلمية   يملكون تخريج أخصائيين في علوم الحاسب   .2

 ة في تحليل وتصميم وتطوير وبرمجة أنظمة حاسوبية متطورة. والوسائل العملي
إبقاء المؤسسات الوطنية سواًء كانت حكومية أو خاصة )صناعية(، على عالقة وطيدة   .3

البرنامج وتلك المؤسسات    خريجيلعلوم الحاسب، وذلك من خالل العالقة بين  مستمربالتطور ال
 مات. والمستجدات من تقنيات في علوم الحاسب والمعلو 
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 :شروط القبول

مـــن الالئحـــة الموحــدة للدراســـات العليـــا فـــي الجامعـــات  15باإلضــافة إلـــى الشـــروة الـــوارةة فــي المـــاةة 
 السعوةية يشترة القسم:

 الحصول على ةرجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو في تخصص مقارب .1
 اجتياز اختبار القبول  .2

 
الطــالب الحاصــلين علــى ةرجــة البكــالوريوس فــي غيــر علــوم القسم يشــترة لقبــول إضافة إلى ذلك فإن 

, البرمجــة بنجاح مقررات على مستوى البكــالوريوس فــي المجــاالت التاليــة: واقد أنه واالحاسب أن يكون
 .الرياضيات المحدوةة, نظم التشغيل, تراكيب البيانات, البرمجة الهيكلية

 
 

 :الدرجة الحصول علىمتطلبات 
 .من مقررات الماجستير وحدة ةراسية  43 جتاز الطالبأن ي .1

 أن يكون من بينها مشروع بحثي.   .2

 
 الهيكل العام للبرنامج: 
 وحدة ةراسية من ضمنها مشروع بحثي:  43عدة الوحدات المطلوبة 

 
 وحدات الدراسية عدة ال نوع الساعات المقررة  رقم المقرر

 19 مشتركةمقررات  7 --
 24 مقررات اختيارية 8 --

 43 المجموع 
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 المقررات 
 المقررات المشتركة:  .1

 هذه المقررات إجبارية على كل الطالب. 
 

 عدة الوحدات الدراسية  اسم المقرر رقم المقرر
 3 وتصميم الخوارزميات حليلت عال 512
 3 شبكات الحاسب  عال 524
 3 هندسة البرمجيات المتقدمة عال 541
 3 قواعد البيانات المتقدمة نظم  عال 581
 2 بحث ومناقشات  عال 595
 2 1  مشروع عال 597
 3 2  مشروع عال 598

 19 المجموع 

 
 المقررات االختيارية: .2

 مقررات القائمة أ 
 التالية:   مقررات من القائمة ثالثةختار القسم ي

 عدة الوحدات الدراسية  المقرر اسم رقم المقرر
 3 أمن الحاسبات عال 519
 3 إةارة جوةة البرمجيات عال 543
 3 األتمتة وقابلية الحساب واللغات البحتة عال 551
 3 الذكاء االصطناعي عال 562
 3 الطرق المتقدمة للرسم بالحاسب  عال 572
 3 قواعد بيانات الويب و استرجاع المعلومات عال 587
 3 نظم تخزين البيانات والتنقيب عنها عال 588
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 القائمة ب مقررات 
 التالية:  من القائمة مقررات خمسةختار القسم ي
 

 المقرر اسم رقم المقرر
عدةالوحدات  

 الدراسية
 TCP/IP 3الشبكات في بيئة  عال 520
 3 النظم الموزعة عال 523
 3 نظم الزمن الحقيقي الموزعة  عال 525
 3 المعالجة المتوازية عال 526
 3 الحقيقي تصميم وتنفيذ نظم الزمن  عال 527
 3 شبكات االتصال عال 528
 3 مواضيع مختارة في نظم الحاسب  عال 529
 3 الحسابات ذات األةاء العالي  عال 530
 3 التطورات الحديثة في لغات البرمجة   عال 535
 3 تصميم نظم البرمجيات الشيئية عال 546
 3 قياس البرمجيات   عال 547
 3 إةارة مشاريع البرمجيات عال 548
 3 مواضيع مختارة في هندسة البرمجيات عال 549
 3 معالجة الصور و التعرف على األنماة عال 558
 3 النظم الخبيرة وتطبيقات هندسة المعرفة عال 561
 3 الشبكات العصبية وتطبيقات تعلم اآللة  عال 563
 3 تطبيقات متقدمة للتعرف على األنماة وتعلم اآللة  عال 566
 3 لكترونية و الحوسبة في المنشآت الكبيرةاألعمال اإل عال 567
 3 مواضيع مختارة في الذكاء االصطناعي عال 569
 3 الخوارزميات العدةية و تطبيقاتها في علوم الحاسب  عال 573
 3 التواصل بين اإلنسان واآللة وتصميم وسيط المستخدم  عال 574
 3 المتعدةةتطبيقات الرسم بالحاسب والوسائط   عال 576
 3 تطبيقات متقدمة في الوسائط المتعدةة عال 578
 3 مواضيع مختارة في الرسم بالحاسب  عال 579
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 3 الوسائط المتعدةة ونظم المعلومات الجغرافية عال 586
 3 مواضيع مختارة في نظم قواعد البيانات   عال 589
 3 مواضيع مختارة في تطبيقات الحاسب  عال 590
 3 ذات األعطال المحتملةالنظم  هال523
 3 المعالجة الرقمية للصور هال545
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 :برنامجلالخطة الدراسية ل
 المستوى األول

 عدة الوحدات الدراسية  المقرر اسم رقم المقرر
 3 تحليل و تصميم الخوارزميات  عال 512
 3 شبكات الحاسب   عال 524
 3 المتقدمة هندسة البرمجيات  عال  541

 9 المجموع 
 

 الثاني لمستوى ا
 عدة الوحدات الدراسية  المقرر اسم رقم المقرر

 3 نظم قواعد البيانات المتقدمة   عال  581
 3 مقرر من القائمة أ -
 3 مقرر من القائمة أ -

 9 المجموع 
 

 المستوى الثالث 
 عدة الوحدات الدراسية  المقرر اسم رقم المقرر

 2 بحث ومناقشات عال 595
 3 القائمة أمقرر من   -
 3 بمقرر من القائمة  -

 8 المجموع 
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 المستوى الرابع 
 عدة الوحدات الدراسية  المقرر اسم رقم المقرر

 2 1  مشروع عال  597
 3 مقرر من القائمة ب -
 3 مقرر من القائمة ب -

 8 المجموع 
 

 

 خامس المستوى ال 
 عدة الوحدات الدراسية  المقرر اسم رقم المقرر

 3 2  مشروع عال 598
 3 مقرر من القائمة ب -
 3 مقرر من القائمة ب -

 9 المجموع 
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 المقررات وصف

 
 (0+3) تصميم الخوارزمياتو  تحليل عال 512

طريقة     -طرق القسمة والتحديد    -  الطرق األساسية لتصميم الخوارزميات  -  هياكل البيانات مراجعة
االستداللية   البرمجة  والطرق  المتوازية  -  الديناميكية  الخوارزميات  -الخوارزميات  ةرجة    -  تحليل 

للدرجة األةنى  الحد  ونظرية  للخوارزمية   -  الخوارزمية  والزمن  الذاكرة  المعقدة    -  تحليل  المشاكل 
 بنية الخوارزميات.  – اختبار صحة الخوارزمية - وصعبة الحل

 
 ( 0+3)  عال أمن الحاسبات519

الضعف  ال ونقاة  والتحقق     -تهديدات  الدخول     -التعرف  في  المتطفلين     -التحكم     -اكتشاف 
 السياسات األمنية و تقويمها.   -التعمية والخصوصية 

 

 TCP/IP   (3+0 ) الشبكات في بيئة  عال520
والكبرى   المحلية  الشبكات  الشبكات:   -تقنيات  البنيات  المباةئ    ربط     -االنترنت  عنونة     -  و 

محيط  تطوير التطبيقات في       -بروتوكوالت الطبقات    -التحكم في األخطاء   –التوجيه    بروتوكوالت
TCP/IP -   تطبيقات TCP/IP   .األساسية 

 
 (0+3)  عال النظم الموزعة523

التحكم المركزي و    –بنية النظم الموزعة    –مفاهيم النظم الموزعة    -المفاهيم العامة لنظم التشغيل  
النظم الموزعة      -التحكم الموزع   التسمية    -الشفافية في  البرامج    –مفاهيم  بين  منح   –االتصال 

العبء   تقسيم  على  تأثيرها  و  العبء    –الموارة  تقسيم  البرامج    –موازنة  الساعة  تزا  –هجرة   –من 
 التحكم في التنافس في البيئات الموزعة. 

 

 (0+3)  عال شبكات الحاسب524
الحاسب   شبكات  في  األساسية  للمباةئ  والموسعة    –مراجعة  المحلية  الشبكات    –الشبكات  إةارة 

السبعة    –والمعبرية والحلقية    ةالتجميعي الطبقات  شبكات    –المواصفات القياسية للشبكات    –نموذج 
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  –برمجة الشبكات  –تصميم وأةاء الشبكات   –البوابات  –شبكات النطاق العريض  –األحياء المدنية 
 األمان والخصوصية.   –اكتشاف األخطاء 
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 ( 0+3)  عال نظم الزمن الحقيقي الموزعة525

اتصاالت العمليات الداخلية في   - شغيلجدولة أعمال وحدة الت - مفاهيم نظم الزمن الحقيقي الموزعة
 . ؤنظرية التنب ةمشكل - االتصاالت  بروتوكوالت - بيئة الزمن الحقيقي

 
  (0+3) المعالجة المتوازية عال 526

المتوازية   للمعالجة  المتوازية     -مدخل  المتوازية  تصميم   -نماذج ومعايير لآلالت  و    الخوارزميات 
المتوازية     -طريق االتصاالت ةاخل محيط المعالجة المتوازية      -تقويمها   كتابة بعض التطبيقات 

 .  PVMباستعمال الـ

 

 (0+3)  تصميم وتنفيذ نظم الزمن الحقيقي عال527
الحقيقي:   الحقيقي     -وأهدافه    مفاهيمهالزمن  الزمن  مباةئ الزمن     -تصنيفاته   وتعريفاته    :نظام 

أجهزة بنية     -لغات الزمن الحقيقـي      -تطبيقات الزمن الحقيقي      -حقيقــي  وأهميته في نظام الزمن ال
الحقيقي   الزمن   ألنظمة  الحقيقي    –صلبة  الزمن  أنظمة  في  للتحكم  مختلفة  مستويات  و    -أنواع 

الزمن تشغيل  تشغيل   -الحقيقي   أنظمة  أنظمة  في  والتطبيق  التصميم  منهجية  في  الزمن   مدخل 
 . تال ةراسة حا  -الحقيقي 

 

 ( 0+3)  لاتصشبكات اال   عال528 
   -التصنيف والتقييم    -االتصال مقاس تقييم شبكات   -أساليب النظرية للمخطط   -مراجعة عامة 

 عوامل تحديد السرعة   -تقوية السرعة الحسابية    -الحسابية العالية   الحـاجة إلى حاسب ذي الطاقة

وقروش     -الحسابية   امداهل  الثنائية   -يش  م  شبكات    -قوانين  الشجرة  التشكيالت    -  شبكات 
الفراشية     -ةوبروجن   شبكات   -االهرامية   الفوقي    -الشبكة  المكعب  ذو  الشبكات      -  شبكات 

 . النجمية

 

 (0+ 3)  عال  مواضيع مختارة في نظم الحاسب529

 في مجال نظم الحاسب. و اتجاهات بحثية مواضيع حديثه 
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 (0+3ألداء العالي )الحسابات ذات اعال  530

العلمية   األةاء في العمليات الحسابية  الجدولة    -أسباب تباطؤ  تقسيم العمليات    –تصنيف عمليات 
التقسيم   تحديد مستوى  العبء    –الحسابية و  تقسيم  العبء    –خوارزميات مزازنة  توزيع  في  التوازن 

 . الثابت و المتغير
 

 (0+3)  لغات البرمجة التطورات الحديثة فيعال 535
مفهوم نوعية فئات البيانات     -النماذج القياسية المختلفة للغات البرمجة     -مراجعة اللغات البحته  

بيئة تنفيذ     -البرمجة المنطقية     -البرامج الجزئية     -مدى متغيرات البرامج     -في اللغة وتطابقها  
البرمجة في     -  VOORتصميم و برمجة لغات     -البرمجة الشيئية    -البرمجة المرئية     -البرامج  

 مواضيع معاصرة.   -البرمجة المرئية و هندسة البرمجيات    -المحيط المرئي 
 

 (0+3المتقدمة ) عال هندسة البرمجيات541
والمتداولة المعروفة  للمنهجيات  عامة  البرمجيات  -  مراجعة  متطلبات  الزمن   -تحليل  برمجيات 

  –اختبار البرمجيات     - جوةة البرمجيات  –إةارة مشاريع البرمجيات    -اتتكلفة البرمجي  – الحقيقي
 ةراسة حالة.   –البرمجة الشيئية  مقدمة عن -إةارة المخاطر -قياس البرمجيات 

 

 

 (0+3إدارة جودة البرمجيات )عال 543
نظام    -وتطبيقه في مجال البرمجيات   ISOنظام الجوةة    -مقدمة عن نظم الجوةة والجوةة الشاملة  

تطبيق نظم      -ضمان الجوةة     –  Tick ITنظام الجوةة     -ومستوياته الخمسة     CMMالجوةة  
 ةراسة حالة.   –األةوات البرمجية في الجوةة   -الجوةة 

 

   (0+3) الشيئية اتتصميم نظم البرمجي  عال546

ةراسة       -      UML لغةةراسة        -ومباةئ الشيئية     مراجعة عامة للمنهجيات المعروفة والمتداولة 
تقييم التصميم الشيئي باعتماة    -شيئي  إلى تصميم  ةراسة منهجية التحويل   -المناهـج  مقارنة بـين

  ةراسة حالة . - استعمال المنهجية الشيئية  - البرمجياتمقاييس  



    13       1432كلية علوم احلاسب و املعلومات     –قسم علوم احلاسب   -برانمج ماجستري العلوم يف علوم احلاسب )خيار املقررات(   
   

 
 

 (0+3قياس البرمجيات ) عال 547
البرمجيات   في  والمعايير  القياسات  القياسات    -أهمية  التجريبية    –أساسيات  جمع    –القياسات 

قانون    -القياسات المستخدمة في الطول والحجم والمجهوة والزمن     -تحليل القياسات    –القياسات  
  ج تخطيط برنام   –بناء المعايير في البرمجيات    –لمعلومات  قياس تدفق ا   -قياس التراكيب    -زيبف  

 ةراسة حالة .  -األةوات البرمجية في القياسات   -قياس نظم البرمجيات الشيئية   -القياس 
 
  (0+3) إدارة مشاريع البرمجيات عال548 

المشاريع   إةارة  في  المكونات   -مدخل  إلةارة ةراسة  إثناء     -المشاريع   األساسـية  اإلةارية  التقنية 
النظام   وقبـول   -تصميم  المشروع    تقييم  والتقييم     -مراحل  إةارة   -التحليل  في  متطورة   تقنيات 

 . ةراسة حالة  -المشروع  التأمين والتحكيم في قيمة  -جدولة المشروع  -المشاريع مثل الصيانة 

 

 (0+3) عال مواضيع مختارة في هندسة البرمجيات549
 تطبيق وكذلك االتجاهات البحثية الراهنة. الفي مجال هندسة البرمجيات ومنهجيات  المستجدات

 

 (0+3البحتة )الحساب واللغات قابلية و  تمتةعال األ 551
القواعد واللغات غير المعتمدة على السياق     -المنتظمة    المجموعات   -النهائية والالنهائية    االآلت

 مشاكل  -خاصية التكرار الذاتي  اللغات التي يمكن حصرها ذات - تورنج آالت - شتقاقوشجرة اال 
 التوقف الذاتي. 

 
 (0+3معالجة الصور و التعرف على األنماط )عال 558

الرقمية    الصور  والترةةي   -اساسيات  الكوني  المجال  في  الصور  الصور    -تحسين  بناء  اعاةة 
وصف محتوى    –تمثيل الكائنات    –تقسيم الصور    –التقاة حدوة الكائنات في الصور     -المشوهة  

والطرق   الدقيقة  النظريات  باستخدام  األنماة  على  التعرف  واصنافها.   األنماة  الكائنات.   وحدوة 
 تركيبية. مواضيع اخرى في معالجة الصور و التعرف على األنماة. ال
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 ( 0+3) رة وتطبيقات هندسة المعرفةينظم الخبال عال 561
المباةئ    –  المعالجة   -اإلنتاج   قواعـد   -مقدمة في أسس تمثيل المعرفة     -رة  ي مراجعة النظم الخب

بيئة شك   بينها   -األولية للتفكير في  التطبيقات    -CLIPS CMYCIN      :ةراسة حالة  نمذجــة 
 .CLIPS باستعمال

 

 

 ( 0+3) عال الذكاء االصطناعي562
التعلم بالمثال    –البرهنة اآللية    –تمثيل المعرفة    -مراجعة المباةئ األساسية في الذكاء االصطناعي  

بالقياس    – باالكتشاف    –التعلم  السببي    –التعلم  الشك    –التفكير  مع  التأكيد    –التفكير    –نظرية 
 التفكير المكاني و الزماني.  –نظرية الحتمية و اإلمكانية  –نظرية االعتقاة 

 

  (0+3)  الشبكات العصبية وتطبيقات تعلم اآللة  عال563
نماذج    –بالقياس    التعلم   -التعلم عبر المشاهدة واالكتشاف    -التعلم المسبب     -مداخل تعلم اآللة  

   -حالة التعلم القصوى   -المنهجية االختيارية  تقييم خوارزميات  -تقييم خوارزميات التعلم   - مالتعل 
   -األساسية والنماذج للنظم العصبية االصطناعية   األصول   -خوارزميات جينية      -التعلم العقلــي  

العصبية   الشبكةتطبيقات محاكاة     -  ونماذج من األنظمة العصبية االصطناعية المباةئ األساسية
  .تطبيقات  -خوارزميات وأنظمة عصبية    -وتنفيذها 

 

  (0+3)وتعلم اآللة تطبيقات متقدمة للتعرف على األنماط  عال 566
من خالل بعض التطبيقات  التعرف على النمط وتعلم اآللة   تدريب الطالب على تطبيقات متقدمة فـي

التاليةفي   ال  :المجاالت  الكالم     -  صورمعالجة وتحليل  الجغرافية   نظـم   -معالجة    -المعلومات 
 . من مواضيع اإلةراك وما يستحدث  -الحاسوب  رؤية

 
 ( 0+3عال األعمال االلكترونية و الحوسبة في المنشآت الكبيرة )567

كيف    –  (JMX)امتداة إةارة الجافا   -موضوعات متقدمة في معمارية الحوسبة في المنشآت الكبيرة  
موضوعات متقدمة في عينات التصميم للجافا   -  JXTAتسهل الحوسبة نظير بنظير باستخدام أةاة 

الموزعة   الموزعة     -والحوسبة  والحوسبة  الجافا  باستخدام  أحسن  برامج  الكبيرة    -تصميم  المنشآت 
 المؤمنة. 
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 (0+3) عال مواضيع مختارة في الذكاء االصطناعي569
 . مجال الذكاء االصطناعي واالتجاهات البحثيةمواضيع حديثة في 

 

 (0+3الطرق المتقدمة في الرسم بالحاسب )  عال572
تمثيل األسطح    -وأشكال أولية   الهرمي التسلسل     -البعد الثالث   في رياضيات الرسم بالحاسب 

الثالث   البعد  في  البعد      -والمنحنيات  الثالثية  الصلبة   -التحويالت  األجسام  المشاهدة    -  نمذجة 
 OpenGL  رسم بالحاسبالنظم    -اإلضاءة والتظليل     -تحديد السطح المرئي     -  الثالثية البعد   

 . ةراسة حالة -تقنيات تحريك الصور  -

 

 ( 0+3الخوارزميات العددية و تطبيقاتها في علوم الحاسب )  عال573
العاموةي    المتجهحساب    ,   مراجعة المتجهات والمصفوفات: مصفوفات التحويل في الرسم بالحاسب

النموذج  اإلحصائي للصور باستخدام    –االحتماالت والمتغيرات العشوائية    مقدمة في    –على سطح  
مقدمة في     -طرائق نيوتن ومتجه المشتق األول )الحيوة( في معالجة الصور    –االحتمالية    الدوال  

   -معايرة نموذج كوكومو  –المنحنيات مالئمة  –خوارزم أقل المربعات   - التفاضل والتكامل العدةي
 مقدمة في ماتالب.    -خوارزميات تخبئة نص في صور

 

  (0+3خدم )وتصميم وسيط المست لةالتواصل بين اإلنسان واآل  عال574
أساليب    -الذاكرة البشرية ونظريات اإلةراك والتعلم البشرى     -مقدمة ألنظمة اإلحساس في اإلنسان  

أنماة أولية في     -التصميم الخيالي    -أساليب التصميم    -اعتبارات التصميم    -وسيط المستعمل  
التفاعل   بين اإلنسان والحاسب     -معالجة  إةارة الحوار  للتعرف   -مقدمة في  على هيئات    مقدمة 
خيالية   بالقلم     -وأشكال  الحاسب  أنظمة    ةالفوتوغرافيالصور      -تحكم  مثل  األشكال  من  وغيرها 

والرمز   البنط  وتصميم  البصمة  اإلةخال/اإلخراج     -إةخال  وأنواع  الكالم  لمعالجة  تمثيل    -مقدمة 
  .إلشارة والرائحةوسائل إةخال/إخراج ا  -توليد الكالم   -فهم الكالم والتعرف عليه  -الكالم 
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 ( 0+3) تطبيقات الرسم بالحاسب والوسائط المتعددة  عال 576

التقليدي   التنشيطية     -التنشيط  الحاسب  التنشيطي   -أةوات  الثالثي   المحيط  البعد  تقنيات     -ذو 
الحالية ) اآلالت واألنظمة ( تطبيقات في التنشيط الحاسبي   األنظمة التنشيطية   -التنشيط الخاص  

 . في الحقيقة الوهمية وتطبيقاتها مدخل  -

  
 (0+3) في الوسائط المتعددة قدمةتطبيقات مت  عال578
  المعدات     -(   البرامج والبنية) معمارية  اعتبارات    -التطورات في تقنية نظم الوسائط المتعدةة   ثأحــد

مكونات الوسائط المتعدةة في أنظمة الحقيقة    -تقنية الحقيقة الوهمية ) البنية والبرامج (     -والبيئة  
  .الوهمية

 

 (0+ 3عال مواضيع مختارة في الرسم بالحاسب )579
 واالتجاهات البحثية. الرسم بالحاسب   مواضيع حديثة في مجال

 

  (0+3المتقدمة ) نظم قواعد البيانات  عال 581 

األساسية    إةارة قواعد البيانات لنظم  و النمذجةمفاهيم ومكونات ومهام قواعد البيانـات  مراجعة عامة ل
االستفسارات    - و  معالجة  مفاهيم  التنافس    طرق و  في  التحكم  أةائها.  البيانات    -تحسين    -أمن 

نماذج استرجاع    -يانات الموزعة  قواعد الب  -نظم قواعد البيانات الشيئية    -صالحيات المستخدمين  
 مشروع: إنشاء تطبيق قواعد بيانات.  – XMLتقنيات  -البيانات 

 

 ( 0+3) الجغرافية الوسائط المتعددة ونظم المعلومات عال586 

أةوات المطالعة     -عمارات     -متنوعة   النظم متعدةة الوسائط وذات الوسائط العليا. أساليب تطوير 
االستفسارات   العالمية     -ومعالجة  الشبكة  بيانات  قواعد  على  عليا  وسائط  نظم  الشبكة     -تطوير 

   -لبيت خبرة بيانــات في بيئة معمارية   أساليب تطوير وتحديث نماذج   -العالمية وأةوات المطالعة  
أساليب     -معالجة االستفسارات     -المنطق الفضائي     -البيانات الفضائية   النمذجة النظرية وتحليل

 .مجاالت تطبيق متنوعة  -الفضائية  المعرفة  -الخرائط فائقة الحجم   -تخزين البيانات   -الترقيم 
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 ( 0+3الويب و استرجاع المعلومات ) قواعد بيانات  عال587
 -البحث في الشبكة العالمية -و تقنياتها و نماذجها   XML  -لغات االستفسار في قواعد البيانات 

 -طرق الفهرسة و االسترجاع     -التعامل مع قواعد بيانات الوسائط المتعدةة و نماذجها و لغاتها  
 المكتبات الرقمية. 

 
 (0+ 3عنها ) تنقيبالالبيانات و  تخزيننظم  عال 588

أساليب نمذجة البيانات    -التخاذ القرار   تطوير النظم المساندة  -المساندة التخاذ القرار    مقدمة للنظم
في بيانات  خبرة  بيت  معمارية   وتطوير  متنوعة  -بيئة  بيانات  خبرة  بيوت  عمارة  وأساليب   ةراسـة 

 .مجاالت التطبيق - البيانات التنقيب عن – وسيط المستعمل لبيوت خبرة البيانات  -تطويرها 

 

 (0+3) عال مواضيع مختارة في نظم قواعد البيانات589
 مواضيع حديثة وبعض االتجاهات البحثية. 

 

 (0+3) ع مختارة في تطبيقات الحاسبيضامو  عال590

  .تطبيقات معاصرة في مجال علوم الحاسب من خالل موضوعات مختارة في تطبيقات الحاسب

 

 (0+2و مناقشات ) بحث  عال 595

لبعض يقوم   وتقنية  نظرية  مسحية  بحثية  ةراسة  بأجراء  يتم  يضاالمو   الطالب  والتي  االهتمام  ذات  ع 
 مكتوب  مع تقرير أكثر الماةة على أن يعرض الطالب موضوعه في ندوة أو  االتفاق عليها مع مشرف 

. 

 
  (0+2) 1 مشروع  عال 597

أي  إلى حل  التطبيقات وتهدف  إلى  تميل  التخرج  تنبع من    مشاكل  من  مشاريع  التي  اليومية  الحياة 
وخالفها   األعمال  أرباب  أو  الحكومية  أو  التجارية  اقتراحها   التي  أو   -القطاعات  طرف   يتم    من 

التدريس هيئة  لجنةي  .أعضاء  إلشراف  تخضع  التي  المشاريع  مواضيع  أحد  الطالب  المشاريع   ختار 
يقوم األعضاء.  أحد  إشراف  تحت  ويكون  للقسم  بتسليمالط التابعة  المتطلبات    تقرير  الب  يتضمن 

يقره لما  طبقا  ةراسة     القسم. والمواصفات  هو  و  المشروع  من  األول  للجزء  مخصص  المقرر  هذا 
 الموضوع و تحليله و تصميم الحل.
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  (0+3) 2 مشروع  عال 598

 هذا المقرر مخصص للجزء الثاني من المشروع و هو يتضمن و تنفيذ حل المشروع و اختباره.  
 
 

 ( 0+3هال: النظم ذات األعطال المحتملة ) 523
انهيارها   وكيفية  واالنهيارات     -األعطال     -األنظمة  واألعمال     -األخطاء  األنظمة     -هياكل 

 وتحليل األعطال ومعالجتها.   -األضرار والحد منها تقييم    -تقصي األعطال واألخطاء 

 

 ( 0+3الرقمية للصور ) ةهال  المعالج545
للصور   التركيبي  للصور     -الوصف  والتقطع  والتقسيم  العينات  الصور    -أخذ  تركيب  تمثيل 
استخالص السمات     -التحسين     -االستعاةة والترميم     -المرشحات     -بالمصفوفات ذات البعدين  

 يل المناظر.وتحل
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