
 
 

 آلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
 قسم هندسة الحاسوب

  تخصص األتمتة الصناعية–الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في هندسة الحاسوب 
 مسار الرسالة

 
 

  : في هذا البرنامجلقبول في المتقدم لطترشي :أوًال
بية أو هندسة النظم الطبية أو هندسة  أو الهندسة الطهندسة الحاسوبن يكون حاصال على درجة البكالوريوس  في أ .١

ويجوز النظر  .  أو ما يعادلهاأو هندسة االلكترونيات أو هندسة االتصاالت أو الهندسة الكهربائيةالمعلوماتية الطبية 
 . في قبول حملة التخصصات األخرى الموازية للتخصصات المذآورة بموافقة القسم

  . مجلس التعليم العالياجتياز امتحان اللغة األجنبية وفق قرارات .٢
  

  : بعد إتمام المتطلبات التالية–مسار الرسالة / تمتة الصناعيةاألالحاسوب  تمنح درجة الماجستير في هندسة :ثانيًا
  .  ٢٠١١لسنة ) ٣(رقم استيفاء شروط الحصول على الدرجة المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير  .١
 . تقررها لجنة الدراسات العليا في القسمدراسة المساقات االستدراآية التي  .٢
 :والنجاح فيها موزعة آما يأتي) ٦٠٠( ساعة معتمدة من مستوى ) ٢٤(دراسة ما ال يقل عن  .٣

  
  :ساعة معتمدة وهي) ١٥(مساقات إجبارية ويخصص لها   -أ 

  
رمـز 
 المسـاق

عــدد  إســـم المســــاق
الساعـات

  الفصــل 
 الذي يطرح فيه

ا   أ٦١٠ح ه ة المتحكم ات المنطقي ة والمتحكم ت الدقيق
 المبرمجة

 األول ٣

  الثاني ٣ معالجة الصور ورؤيا الحاسوب ٦١٤ح ه
ات     أ٦٢٠ح ه ة والعملي ارات الرقمي ة االش معالج

  العشوائية
  األول  ٣

 الثاني  ٣  موضوعات متقدمه في التحكم الرقمي  ٦٢٤ح ه
  الثاني  ٢   المضمنةاالنظمةمبادئ   ٦٤٢ح ه
  الثاني  ١  ندوة  ٦٩٠ح ه

  



٢ 
 

 
 :لطالب من بين المساقات التاليةساعات معتمدة يختارها ا) ٩( ويخصص لها اختياريةمساقات   -ب 

  
 عـدد الساعات إســـم المســــاق رمـز المسـاق

 ٣ مبادئ في أنظمة التصميم والتصنيع بواسطة الحاسوب  أ٦١١هـ ح 
 ٣ تعلم االله ٦١٥هـ ح 

  ٣  هاألنظمه الخطيه المتقدم  ٦٢١ حهـ 
  ٣  أسس وتطبيقات الروبوط  ٦٢٢هـ ح 
 ٣ ومحاآاة االنظمة نمذجة  ٦٢٣هـ ح 
 ٣ مبادئ برمجة وتصميم البرمجيات الكينونية  ٦٤٦ هـ ح

  ٣  أتمتـة التصنيـع  ٦٢٦هـ ح 
 ٣ موضوعات متقدمه في أجهزة القياس ٦٣٠هـ ل 
 ٣ الضبط االحصائي للجودة   أ٦٣٢هـ ل 

 ٣ يرة السرعة متغالمحرآات   أ٦٣٤ قهـ 
 ٣ للمهندسين الذآاء اإلصطناعي   ٦٧٠ ح هـ

  ٣  الحاسوب موضوعات خاصه في هندسة    ٦٩١هـ ح 
  
  

الة       .٤ ساق الرس شتها ويخصص لم ان مناق ي امتح اح ف ستير والنج الة الماج داد رس ر  ) ٩(إع دة ويظه اعات معتم س
 :إلغراض التسجيل آما يلي

  
  المتطلب عدد الساعات     اسم المساق رمز المساق

 السابق
الة  أ ٦٩٩هـ ح  رس

 الماجستير
موافقة رئيس القسم ٠

رسالة  ب ٦٩٩هـ ح 
 الماجستير

٣ = = = 

رسالة  ج ٦٩٩ هـ ح
 الماجستير 

٦ = = = 

رسالة   د٦٩٩هـ ح  
 الماجستير 

٩ = = = 

  
         

 


