
 
 

 آلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
 قسم هندسة الحاسوب

  تخصص األنظمة المضمنة–الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في هندسة الحاسوب 

 مسار الرسالة
 

 
  :يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج : أوًال

بية أو هندسة أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس  في هندسة الحاسوب أو الهندسة الط .١
النظم الطبية أو هندسة المعلوماتية الطبية أو هندسة االلكترونيات أو هندسة االتصاالت أو 

 ويجوز النظر في قبول حملة ،الهندسة الكهربائية أو ما يعادل أي من الدرجات السابقة
   . التخصصات األخرى الموازية للتخصصات المذآورة بموافقة القسم

 . األجنبية وفق قرارات مجلس التعليم العالياجتياز امتحان اللغة .٢
  

ة المضمنة   -تمنح درجة الماجستير في هندسة الحاسوب   : ثانيًا ات      / األنظم ام المتطلب د إتم مسار الرسالة ، بع
  :التالية
) ٣(استيفاء شروط الحصول على الدرجة المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير رقم  .١

  .  ٢٠١١لسنة 
 . ات االستدراآية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسمدراسة المساق .٢
 :والنجاح فيها موزعة آما يلي) ٦٠٠( ساعة معتمدة من مستوى ) ٢٤(دراسة ما ال يقل عن  .٣
 
 :ساعة معتمدة وهي) 15(مساقات إجبارية ويخصص لها   - أ
 

الفصل الذي يطرح الساعات المعتمدة اسم المســاق رمز ورقم المساق
  فيه

  األول ٣ أنظمـة التشغيل المتقدم   ٦٥١ـ ح ه
  األول ٣ تصميم النظـم المّضمنـة   ٦٥٤هـ ح 
  األول ٣ بناء وتوزيع نظم الحاسوب المتقدم  ٦٥٢هـ ح 
  األول  ٣ VHDLدام تصميم الكيان المادي الرقمي باستخ  ٦٥٦هـ ح 
  الثاني ٣ منظومـات الزمن الحقيقي المّضمنة  ٦٥٧هـ ح 

  



 
 
 :التاليةساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات ) ٩(مساقات اختيارية ويخصص لها   - ب
 

المعتمدة الساعات اسم المســـاقرمز ورقم المساق
 ٣  الضبط اإلحصائي للجودة ٦٠٠هـ ل 
 ٣  موضوعات متقدمـة في أجهـزة القيـاس  ٦٣٠هـ ل 
  ٢  الحاسوبمبادئ في أنظمـة التصميم والتصنيع بواسطة   ٦١١هـ ح 
 ٣ موضوعات متقدمة في تصميم نظم المعالجات ٦١٢هـ ح 
  ٣  معالجة الصور ورؤيـا الحاسـوب  ٦١٤هـ ح 
  ٣  تعلـم اآللـــة  ٦١٥هـ ح 
 ٣ أسس وتطبيقات الروبوط ٦٢٢هـ ح 
 ٣ شبكات الحاسوب المتقدم   ٦٥٣هـ ح 
  ٣  FPGAs  تصميم األنظمة الرقمية باستخدام      ٦٥٥هـ ح 
  ١  نــــدوة  ٦٩٠هـ ح 
 ٣ موضوعات خاصة في هندسة الحاسبات ٦٩١هـ ح 
 ٣ معالجـة اإلشـارات في الزمن الحقيقي ٦١٣هـ ت 
 ٣ األنظمـة الكهروميكانيكية الدقيقـة ٦٣١هـ ك 

  
 

ساعات معتمدة ويظهر  ) 9( إعداد رسالة الماجستير والنجاح بامتحان مناقشتها وتخصص لها  .٤
  :التسجيل آما يليمساق الرسالة ألغراض 

 
  عدد الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز ورقم المساق

  ٠  رسالة الماجستير   أ٦٩٩هح 
  ٣  رسالة الماجستير   ب٦٩٩هح 
  ٦  رسالة الماجستير   ج٦٩٩هح 
  ٩  رسالة الماجستير    د٦٩٩هح 

 
 
 

 


