جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
الخطة الدراسية للحصول على درجة الماجستير في هندسة الحاسوب
2017

مقدمة:
تمنح درجة الماجستير في هندسة الحاسوب وفق نظام وتعليماا مانح الاااادا فاي لياة الدراساا العلياا فاي جامعاة
العلوم والت نولوجيا االردنية.
تتضمن متطلبا

منح الااادة النجاح في ( )34ساعة معتمدة تقسام الام مساا ا نظرياة اجبارياة وايتيارياة با ضاافة

الم اطروحة الماجستير لطلبة مسار االطروحة أو االمتحان الاامل لطلبة هذا المسار.
تتسم يطة هذا البرنامج بالمرونة واعطاء حرية عظمم للطالب بالتنسيق ما مراادا اال ااديمي فاي ايتياار ا بار عادد
من المسا ا  ،إذ أن عدد المسا ا االيتيارية تا ل ا ثر من نصا
المعرفة في مجال التيصص ليالئم الحاجا

المساا ا المطلوباة مماا يسااعد فاي عياادة عماق

والتطلعا سوا ًء البحثية أو العلمية.

أهداف البرنامج:
 .1إعداد وادر بارية مؤهلة متيصصة لسد حاجا المؤسسا التعليمية والصناعية.
 .2إعداد نيبة من المراحين لمتابعة دراساتام للحصول علم درجة الد توراا.
 .3إنااء عال ا فاعلة وتعاون وثيق م المؤسسا الميتلفة في مجال البحوث.
 .4إيجاد حلول للماا ل الفنية المتعلقة بتطوير أعمال الصناعة المحلية من يالل البحوث والمااري الماتر ة.
 .5القيام بأبحاث ذا يمة عالية لرف م انة الجامعة بحثيا ً علم المستوى العالمي.

1

الخطة الدراسية:
يطرح البرنامج يطتين دراسيتين للحصول علم درجة الماجستير ،يطلب من الطالب في األولم تقديم اطروحة في
حين ي تفم في الثانية اتمام عدد معين من الساعا المعتمدة بنجاح.
المسار األول  -االطروحة:
يتطلب هذا المسار اجتياع ( )34ساعة معتمدة بنجاح ،مناا ( )25ساعة معتمدة تاتمل مسا ا
معتمدة تاتمل علم اطروحة ماجستير يتم تقديماا أمام لجنة تا ل حسب تعليما

متقدمة و( )9ساعا

الجامعة .وي ون توعي الساعا

علم النحو التالي:
( )16ساعا معتمدة مسا ا أساسية.



( ) 9ساعة معتمدة من مسا ا



ايتيارية يوافق علياا المار  ،ويجوع للطالب أن يدرس ( )3ساعا

سم آير.
( )9ساعا معتمدة الطروحة الماجستير.



تقوم لجنة الدراسا العليا في سم هندسة الحاسوب بتحديد المتطلب السابق ل ل طالب با ل مستقل.
أ.

مسا ا أساسية لمسار االطروحة وييصص لاا ( )16ساعا
رمز ورقم
المساق
هك 716
هـك 745
هـك 748
هـك 766
هك 771
هـك 780

اسم المساق

معتمدة وهي-:

الساعات المعتمدة

النمذجة و تقييم االداء
الحسابا المتواعية
تصميم االنظمة المت املة
برمجيا النظام والتصميم
اب ا الحاسوب واالمن
ندوة في هندسة الحاسوب

3
3
3
3
3
1

ب .مسا ا إيتيارية لمسار الرسالة وييصص لاا ( )9ساعة معتمدة وهي-:
رمز ورقم
المساق
هـك 712
هـك 718
هك 720
هك 740
هـك 742
هـك 746
هـك 749
هـك 750
هـك 751
هـك 752
هـك 754
هـك 756
هـك 759
هك 760
هـك 761
هـك 763

الساعات المعتمدة

اسم المساق
النظرية الحسابية لالا ال
تدفقا الاب ة
البرمجة اليطية
معمارية الحاسوب المتقدمة
األنظمة الموععة
األنظمة الو تية الضمنية
األنظمة الر مية محتملة األعطال
المعالجة الر مية للصور
الذ اء االصطناعي وتعلم اآلال
االبصار الحاسوبي
الاب ا العصبية و التعلم العميق
األنظمة الضبابية
الرابوطيا
انظمة التاغيل المتقدمة
ترا يب المترجما
اليوارعميا وهي لية البيانا المتقدمة
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

من

رمز ورقم
المساق
هـك 765
هـك 772
هـك 773
هـك 774
هـك 779

الساعات المعتمدة

اسم المساق
هندسة البرمجيا المتقدمة
الاب ا واالتصاال متعددة الوسائط
ترا يب التيعين
أنظمة االنترن المتقدمة
موضوعا ياصة في هندسة الحاسوب

3
3
3
3
3


مساق اومسا ان من المسا ا المتقدمة من أ سام أيرى/أو ليا أيرى

ج.

االطروحة وييصص لاا ( )9ساعا معتمدة-:
رمز ورقم
المساق
هـك  799أ
هـك  799ب
هـك  799ج
هـك  799د



الساعات المعتمدة

اسم المساق
اطروحة ماجستير
اطروحة ماجستير
اطروحة ماجستير
اطروحة ماجستير

9
6
3
0

أن تكون هناك موافقة مسبقة من املشرف وجلنة الدراسات العليا يف القسم.
3

الخطة االسترشادية (لمسار االطروحة)
اليطة ا ستراادية المقترحة لمسار االطروحة مليصة في الجداول أدناا .بالرغم من أن مساق االطروحاة ساو ياتم
تسجيله في الفصل األييراال انه يفضل ان يبدأ الطالب -الذي ايتار هذا المسار -منا اة موضاو رساالته ما أعضااء
ال لية بفترة ألن التحضير لرسالة ناجحة يحتاج أل ثر من فصل واحد.


الفصل األول /السنة األولى
رمز ورقم
المساق
هـك 716
هـك 745
هـك 780

الساعات المعتمدة

اسم المساق
النمذجة و تقييم االداء
الحسابا المتواعية
ندوة في هندسة الحاسوب

3
3
1

المجموع


7

الفصل الثاني /السنة األولى
رمز ورقم
المساق
هـك 748
هك 771
-

الساعات المعتمدة

اسم المساق
تصميم االنظمة المت املة
أمن و اب ا الحاسوب
مساق ايتياري

3
3
3

المجموع


9

الفصل األول /السنة الثانية
رمز ورقم
المساق
هك 766
-

الساعات المعتمدة

اسم المساق
برمجيا وتصميم النظام
مساق ايتياري
مساق ايتياري

3
3
3

المجموع


9

الفصل األول /السنة الثانية
رمز ورقم
المساق
هـك  799أ

الساعات المعتمدة

اسم المساق
اطروحة ماجستير

9

المجموع

9

4

المسار الثاني  -اإلمتحان الشامل:
يتطلب هذا المسار اجتياع ( ) 34ساعة معتمدة مان المساا ا المتقدماة واجتيااع ا متحاان الااامل ،وي اون توعيا هاذا
علم النحو التالي:

المسا ا


( )19ساعا معتمدة من مسا ا أساسية.



( ) 15ساعة معتمدة من مسا ا ايتيارية من المسا ا المتقدمة في القسم ،ويجوع أن يأيذ الطالب ()6
ساعا
أ.

حد أ صم من دائرة أيرى بموافقة لجنة الدراسا العليا في القسم.

مسا ا أساسية لمسار االمتحان الاامل وييصص لاا ( )19ساعة معتمدة وهي-:
رمز ورقم
المساق
716
هك
هـك 745
هك 748
هـك 763
هك 766
هك 771
هـك 780

ب.

الساعات المعتمدة

اسم المساق
نمذجة وتقييم االداء
الحسابا المتواعية
تصميم االنظمة المت املة
اليوارعميا وهي لية البيانا المتقدمة
برمجيا وتصميم النظام
أمن و اب ا الحاسوب
ندوة في هندسة الحاسوب

3
3
3
3
3
3
1

مسا ا إيتيارية االمتحان الاامل وييصص لاا ( 15ساعا معتمدة) وهي-:
رمز ورقم
المساق
هـك 712
هـك 718
هك 720
هك 740
هـك 742
هـك 746
هـك 749
هك 750
هـك 751
هـك 752
هـك 754
هـك 756
هـك 759
هك 760
هـك 761
هـك 765
هـك 772
هـك 773
هـك 774
هـك 779

الساعات المعتمدة

اسم المساق
النظرية الحسابية لالا ال
تدفقا الاب ة
البرمجة اليطية
معمارية الحاسوب المتقدمة
األنظمة الموععة
األنظمة الو تية الضمنية
األنظمة الر مية محتملة األعطال
معالجة الصور الر مية
الذ اء االصطناعي وتعلم اآلال
االبصار الحاسوبي
الاب ا العصبية و التعلم العميق
األنظمة الضبابية
الرابوطيا
انظمة التاغيل المتقدمة
ترا يب المترجما
هندسة البرمجيا المتقدمة
الاب ا واالتصاال متعددة الوسائط
ترا يب التيعين
أنظمة االنترن المتقدمة
موضوعا ياصة في هندسة الحاسوب

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3


مساق أو مسا ان من المسا ا المتقدمة من أ سام أيرى/أو ليا أيرى

ج .اجتياز االمتحان الشامل (هك  )798بنجاح وبواقع صفر ساعة معتمدة .



أن تكون هناك موافقة مسبقة من جلنة الدراسات العليا يف القسم.
5

الخطة االسترشادية (لمسار االمتحان الشامل)



الفصل األول /السنة األولى
رمز ورقم
المساق
هـك 716
هـك 745
هـك 780

الساعات المعتمدة

اسم المساق
النمذجة وتقييم االداء
الحسابا المتواعية
ندوة في هندسة الحاسوب

3
3
1

المجموع


7

الفصل الثاني /السنة األولى
رمز ورقم
المساق
هـك 748
هك 771
-

الساعات المعتمدة

اسم المساق
تصميم االنظمة المت املة
أمن و اب ا الحاسوب
مساق ايتياري

3
3
3

المجموع


9

الفصل األول /السنة الثانية
رمز ورقم
المساق
هك 763
هك 766
-

الساعات المعتمدة

اسم المساق
اليوارعميا وهي لية البيانا المتقدمة
برمجيا وتصميم النظام
مساق ايتياري

المجموع


3
3
3
9

الفصل الثاني /السنة الثانية
رمز ورقم
المساق
-

الساعات المعتمدة

اسم المساق
مساق ايتياري
مساق ايتياري
مساق ايتياري

3
3
3

المجموع

9

6

المساق
هـك 712

النظرية الحسابية لالشكال

3

استعراض النتائج األساسية في نظرية الرسوم .مقاييس تعقيد اليوارعميا  .اليوارعميا األساسية :بحث العمق
أوال ،بحث االتسا أوال ،ثنائية االرتباط ،االرتباط القوي ،اجرة االتسا األدنم ،المسارا األ صر ،ا نغالق
المتعدي والتفر األمثل .يوارعميا فعالة لما لة التدفق األ صم ،ارتباطية القمة والحافة :نظرية المدير،
يوارعميا ايتبار علم أساس نظرية تدفق الاب ة الموائمة :نظرية هول ،النظريا سلسلة بالتناوب .يوارعميا
فحص االرتباط بناء .الموائمة :نظرية هول ،ونظريا السالسل المتناوبة .يوارعميا الموائمة القصوى للرسوم
ثنائية االجعاء ،يوارعميا الموائ ما المرجحة .يوارعميا وتطبيقا التح م بالفئا  .االيتعال والقواسم في
برامج الرسوم .ماا ل الرسوم من طراع غير متعددة الحدود ال املة ويوارعميا التقريب.

هـك 716

النمذجة وتقييم االداء

3

يامل هذا المساق التقنيا األساسية للنمذجة وتقييم أداء أنظمة الحاسوب .ما ويغطي هذا المساق نظرية سلسلة
مار و  ،نظرية الطابور ،نماذج المحا اة ،النمذجة التحليلية ،يصائص عبء العمل ،وماا ل تقييم األداء.

هـك 718

تدفقات الشبكة

3

صياغة وحل ماا ل تدفق الاب ة الحتمية بما في ذلك أ صر الطرق ،والحد األدنم من ت لفة التدفق  ،والحد األ صم
للتدفق .تر يبا الاب ة والرسم البياني للماا ل التوافقية بما في ذلك التعيين ،والمطابقة ،و اجرة االتسا األدنم.

هـك 720

البرمجة الخطية

3

يقدم هذا المساق طرق التحسين لطلبة الاندسة ،بما في ذلك البرمجة اليطية ،يوارعميا تدفق الاب ة ،البرمجة
بأعداد صحيحة ،طرق النقاط الدايلية ،البرمجة التربيعية ،البرمجة الاليطية  ،الطرق االراادية (.)heuristic
وتقدم العديد من التطبيقا في مجال الاندسة .والاد من ذلك هو الحفاظ علم التواعن بين النظرية و الحساب
العددي و إعداد الما لة للحل عن طريق برامج التحسين وتطبيقا علم النظم الاندسية.

هـك 740

معمارية الحواسيب المتقدمة

3

مبادئ الحاسبا عالية االداء الحديثة وتصميماا الد يق ، Pipelining :ومرا بة األيطار والبيانا  ،التنبؤ
واالرتباط ،وبناء وسياسا ذا رة التيعين المؤ  ،CISC ،RISC ،المعالجا سوبرس يلر .تحليال الت لفة
واألداء .

7

هـك

742

األنظمة الموزعة

3

التص ميم األساسي :التسمية ،والتعامن ،التأيير ،النطاق الترددي .التطور المعماري والقوى الت نولوجية الدافعة
للتطور .ونماذج البرمجة المتواعية ،وابجديا االتصاال  ،وتقنيا البرمجة والترجمة الحاسوبية ،واألعباء متواعية
التنفيذ ومناجية التقييم ال مي ،وتناسق ذا رة ال اش و البروتو وال والملفا ونماذج تناسق الذا رة .تمرير
الرسالة :البروتو وال  ،وإدارة التيعين ،والجمود .والواجاة التفاعلية الفعالة للاب ا الحاسوبية ،والحماية،
واألحداث ،والرسائل ثيرة الحدوث والت رار ،والمعالجا المساعدة في التصاميم ال بيرة .تحمل التأيير من يالل
الجلب المسبق للمعلوما  ،ياصية تعدد الحسابا الصغيرة ،جدولة التعليما الدينامي ية ،وتقنيا البرمجيا .
تصميم الاب ة الحاسوبية :يفية تا يل البناء ،والتعبئة والتغلي  ،واألداء في التعاحم .التعامن :العمليا العالمية،
واالستبعاد المتبادل ،واألحداث .المعماريا البديلة :تدفق البيانا  ،العملية الواحدة لمعلوما ثيرة.

هـك

745

الحسابات المتوازية

3

يامل هذا المساق موضوعا متقدمة في الحوسبة المتواعية .وتامل الموضوعا  :انون مور ،والتصني فلين،
والتواعي علم مستوى التعليم ،والدعم المعماري للذا رة الماتر ة ،وتماسك ذا رة التيعين المؤ  ،الذا رة
الموععة ،متعددة المعالج ,البرمجة متعددة النواة ،برمجة و سالمة الثريد ،التعامن ،تمرير الرسالة MPI ،القائم علم
األنظمة المتواعية  ،وأنظمة الملفا الموععة ،والمحا اة االفتراضية ،واألنظمة القائمة علم نظام المجموعة،
والحوسبة السحابية ،و ماب ريدوس  /هادوب ،ونظرة عامة علم األنظمة المواعية الحديثة مثل Spark, GPU,
.CUDA, NoSQL

هـك

746

األنظمة الوقتية الضمنية

3

تصميم أنظمة حاسوب الو الحقيقي الضمنية .أنوا أنظمة الو الحقيقي ،بما في ذلك أنظمة المقدمة و اليلفية،
أنظمة تعدد الماام غير اال ستبا ية ،وأنظمة تعدد الماام االستبا ية القائمة علم األولوية .أنظمة الو الحقيقي اللينة
مقابل الصلبة .يوارعميا جدولة الماام والسلوك المحدد .تعامن الماام :ا اارا  ،صناديق البريد و وائم انتظار
الرسائل .يطط إدارة ذا رة وية .تطبيق وتصميم نظام تاغيل و حقيقي.

هـك 748

تصميم األنظمة المتكاملة

3

يامل هذا المساق علم تحليل الدوائر ااالل ترونيه المتيصصه في نظام التقط في االاارا ال اربائيه والتي تحتوي
علم االال من ااباا الموصال  ،حيث يبحث يفيه عمل هذا الدوائر وتصميماا من يالل ااباا الموصال
المصنوعه من مادا السيل ون .حيث يتم دراسه تر يب هذا الدوائر من يالل البرامج واالدوا المناسبه ل ا فائه
وعمل هذا الدوائر .وسو يتم تناول بعض هذا الدوائر االساسيه مثل دائرا الذا را والتيعين ،والدائرا الحسابيه
التي تامل يوارميه حاصل الضرب ،ويوارعميه القسمه ،ويوارعميه الجم  ،باالضافه العديد من اليوارعميا
االيرى ،ودائرا نقل االاارا  ،ودوائر تعتمدعلم الساعه المنظمه ودوائر ال تعتمد .ما سو يتيح للطلبه تصميم
دوائر ال ترونيه ياصه باليوارعميه المقترحه من بلام.
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هـك 749

األنظمة الرقمية محتملة األعطال

3

الجانب النظري والعملي لألنظمة الر مية المقاومة لالعطال ،التقنيا الحديثة وال السي ية لمقاومة االعطال بناءا
علم ت رار االجعاء الصلبة ،ت رار الو  ،ت رار المعلوما وت رار البرمجيا  ،تحليل موثو ية االجعاء الصلبة و
البرمجيا  ،مثال علم تصاميم مقاومة.

هـك 750

المعالجة الرقمية للصور

3

الوص المادي للصور المتصلة ،يصائص نظام الرؤية الباري ،تحويل الصورة المتصلة الم صورة ر مية ،تمثيل
الصورة علم ا ل مصفوفة وطرق استيداماا في انظمة معالجة الصور ،تحويل الصورة الم المجال الترددي،
ضغط الصور ،تحسين الصور ،مطابق ة المااهد والتعر علياا ،تطبيقا ايرى ميتلفة يقوم الطالب ب تابة برامج
حاسوبية لتمثيل انظمة معالجة الصور.

هـك 751

الذكاء االصطناعي تعلم اآلالت

3

دراسة المنطق اآللي ،تمثيل التغيير وآثار ا جراءا  ،حل الما ال والتيطيط ،المنطق والتعليل االحتمالي،
نظريا ا ثبا  ،أنظمة االستنتاج والتعليم ،تمثيل المعرفة ،األنظمة اليبيرة ،الاب ا العصبية .ويامل تطوير
برامج للبحث والتسبيب والتيطيط والتح م بروبو محمول في بيئة عمل دينامي ية وبناء الر ائق االل ترونية
المتضمنة الذ ية للتعلم االلي.

هـك 752

االبصار الحاسوبي

3

التعر الم مبادىء واساسيا طرق االبصار الحاسوبي .المواضي تامل الجوانب البرمجية لالبصار ،تا يل
الصور وتمثيلاا ،التحليل علم نطق متعددة ،ا الجوانب ،تحليل النقش والملمس ،استنباط الا ل من التظليل،
نمذجة االا ال ،الرؤية الثنائية ،الحر ة والتدفق البصري ،وص االا ال وطرق التعر علياا وتصنيفاا ،تصميم
بطا ا الفيديو ،استيدام تقنيا الذ اء االصطناعي في االبصار الحاسوبي.

هـك 754

الشبكات العصبية و التعلم العميق

3

يامل هذا المساق الم التعر بالياليا العصبيه الدماغيه وتمثيل جعء مناا رياضيا ومن ثم استيداماا في العديد من
التطبيقا العمليه في مجاال الت نولوجيا .حيث يحتوي علم التعر علم بعض عمليا الياليا العصبيه و يفيه
حصولاا علم التعلم من يالل معلوما مسبقه واستيدام وانين منظمه .ثم يتطرق الم التعر علم الاب ا ليلة
و عديدة الطبقا الميفيه .ذلك يغطي المساق التعلم العميق واب ا األلتفا و الاب ا المت ررة .ثم بعض
التطبيقا العمليه في استيدام النظام الحاسوبي التمثيلي للياليا العصبيه.
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هـك 756

األنظمة الضبابية

3

المجموعا والعمليا األساسية ،العال ا ومبدأ التمديد ،والعمليا الحسابية ،المتغيرا اللغوية و اعدة اذا ...ثم،..
والمنطق الضبابي والتعليل التقريبي ،اعدة الح م األساسية ومحرك االستدالل .المنطق الضبابي في هندسة التح م،
المنطق الضبابي و الذ اء االصطناعي ،المنطق الضبابي والتعر علم األنماط والنمذجة الضبابية.

هـك 759

الرابوطيات

3

مقدمة ألنظمة الروبوتا  ،األذر المي اني ية ،ال ينماتي ا ،تحديد الموا وتيطيط المسارا  ،دينامي ا االذر
المي اني ية ،برمجة حر ة الروبوتا  ،تصميم يوارعمية التح م ،أنظمة الرؤية للروبوتا  ،االستاعار وبرمجة
الروبوتا .

هـك 760

أنظمة التشغيل المتقدمة

3

إدارة العمليا  :المفاهيم العملية ،العمليا المتعامنة ،الجمود والتأجيل ألجل غير مسمم ،إدارة التيعين :التيعين
الحقيقي ،وتنظيم التيعين الظاهري .ادارة العمليا  ،وإدارة التيعين الظاهري :جدولة الوظائ والمعالج ،مساعدة
إدارة التيعين :األداء األمثل للقرص ،استعراض أنظمة التاغيل بما في ذلك عملية توعي المعالجا المتعددة الذا رة
والنظم الموععة .وتامل المواضي النظم الموععة للملفا  ،التعامن ،توعي العمليا المتناسقة .مقدمة لقضايا
االتصاال واالنظمة ألغراض ياصة مثل أنظمة الو الحقيقي ،وأنظمة معالجة المعامال  ،والت نولوجيا يدمة
العمالء .أنظمة التاغيل الاب ة ( ،)NOSأنظمة التاغيل الموععة (دوس).

هـك 761

تراكيب المترجمات

3

مترجما لغا البرمجة  ،طرق التحليل :ماغل األسبقية ،أعلم إلم أسفل ،أسفل إلم أعلم ،ترجمة البرامج الم توبة
بلغا برمجة عليا إلم ملفا جاهعة للتنفيذ علم الحواسيب ،معالجة اليطأ :ا وتصحيح.

هـك  763الخوارزميات وهيكلية البيانات المتقدمة

3

تصميم وتحليل المسائل غير التجارية ا لتي تتضمن الفرع والبحث والجدولة ونظرية الاب ا والاندسة .طرق
التصميم مثل التقريب ،والتفر والتحديد ،التقسيم والمعالجة ،البرمجة الدينامي ية ،اليوارعميا المبنية علم مبدء
الطم  ،واليوارعميا العاوائية وتتطبيقاا علم المسائل صعبة التعقيد وذا التعقيد متعدد الحدود .تحليل واستيدام
الذا رة .تطبيق اليوارعميا بنا ًء علم هي لية البيانا المتقدمه وأسلوب البرمجة ال ينونية.
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هـك 765

هندسة البرمجيات المتقدمة

3

إدارة المااري  ،وأدوا البرمجيا  ،و طرق المواصفا والمتطلبا  ،التصميم من أعلم إلم أسفل ومن أسفل إلم
أعلم ،تصميم تدفق المعلوما  ،البرمجة الماي لة ،إيفاء المعلوما  ،ضايا متعلقة بلغا البرمجة ،ومعايير تابة
البرامج ،بيئا تطوير البرمجيا  ،مبادئ تحمل االيطاء ،وايتبار البرمجيا  .موثو ية البرمجيا  ،هندسة نظم
الو الحقيقي ،إدارة مااري البرمجيا ال بيرة ،تقدير الموارد ،التحقق والتحقيق ،أو بيئا البرمجة المتقدمة.

هـك 766

برمجيات و تصميم النظام

3

ياد هذا المساق إلم توفير أساسيا ما يجب أن يقوم به النظام و يفية تنفيذ م ونا النظام للعمل معا .تتناول هذا
المادة األساليب النظرية والتقنيا الالعمة لتطوير نظم معلوما معقدة تنطبق علم نموذج تصميم معماري معين.
الموضوعا التي يتم تناولاا هي :يصائص النظام ،وإدارة المااري  ،والنماذج ،واألدوا  ،والمراحل في دورة حياة
تطوير النظم ،وإدارة وتنظيم الموارد ،وتقنيا ينونية التوجه.

هـك 770

شبكات الحاسوب المتقدمة

3

تقنيا الاب ا  :تبادل حعم المعلوما  ،تبادل بؤر المعلوما  ،الاب ا البصرية ،تحويل وتوجيه المعلوما  :هي لة
حعم المعلوما  ،هي لة آليا النقل الغير متعامنة ،تحويل وتوجيه المعلوما عبر ا نترن وتقيم أدائاا ،ناايا
األنظمة ،تصميم واجاا الاب ة ،ودعم أنظمة التاغيل للحصول علم أداء عالي الجودة ،وتجايع البروتو ول .
التح م في الاب ة :إدارة حر ة مرور المعلوما واالعدحام من يالل التح م في مقياس (التدفق ومعدله) ،و ذلك
السيطرة علم استقبال المعلوما  ،دراسة متطلبا التطبيقا من يالل االتصال العالي السرعة.

هـك 771

أمن و شبكات الحاسوب

3

يغطي هذا المساق الموضوعا النظرية والتطبيقية في أمن و اب ة الحاسوب .وهو ير ع علم أحدث ضايا في
الاب ا وأمناا .يست ا هذا المساق المواضي الحديثة في يوارعميا التوجيه المتقدمة ويوارعميا التح م في
اعدحام اب ة الحاسوب وجودة اليدمة والاب ا االفتراضية الياصة والاب ا المتنقلة واب ا االستاعار والتافير
المتقدم وبروتو وال األمن وأنظمة الحمايه وأنظمة ا التسلل والو اية وتقييم الثغرا األمنية  ،باألضافة
لت نولوجيا أمنية أيرى.

هـك 772

الشبكات واالتصاالت متعددة الوسائط

3

تطبيقا الوسائط المتعددة ومتطلباتاا .توليد ووص انماط الوسائط المتعددة :معايير ضغط الصو والصورة
والفيديو ( MPEG-2 ،H.261 ،JPEGو  .)H.263التقدم في التقنيا والبروتو وال لتطبيقا الوسائط المتعددة
الاب ا  :تقنيا الاب ة المحلية ،ويدما النطاق العريض في المنعل بما في ذلك  ،ADSLوأجاعة المودم ابل
( ،)IEEE 802.14واليا ال ابل المحوري الاجين ()HFC؛ بروتو وال ا نترن بما في ذلك  IPا رسال
المتعدد ،بروتو وال حجع الموارد ( ،) RSVP ،ST2 +ويدما الصرا اآللي وتطبيقاتاا .يدما مت املة في
ا نترن  :عنصر الاب ة ،وتحميل للر ابة ،وضمان جودة اليدمة .يدما مت املة علم طبقا محددة الرابط
( .)ISSLLبروتو ول النقل في الو الحقيقي ( ،)RTPومالمح  RTPوالحموال  .المعايير :هندسة ا نترن
()SIP ،SAP ،SDP؛ التوصيا  ITU H. 320و .H.323معايير مؤتمرا البيانا  :التوصية ITU
.T.120بروتو ول (آر تي إس بي)
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هـك 773

تراكيب التخزين

3


يغطي هذا المساق مقدمه الم اب ا التيعين وسيل البيانا وتيعيناا في يوادم الانظمه المفتوحة ،يوادم نظام ال 
 .SCSIادارة الحجوم و ماغلا الاجاعا ،البرامج المنع سة علم الاب ه المحليه او الاب ة الواسعة ،والتيعين

المؤ في اب ا  التيعين .سيتم ايضا التحقيق في ام انية تحسين التوافر واالد اء باستيدام تقنية  RAIDو
االن ظمه الفرعيه للقرص .تصميم تقنية اب ا الاليا الضوئيه لاب ا التيعين (نقطه-الم-نقطه . SANs،بناء
انظمة استرجا افضل باستيدام ال .SANدورا ،بنية) الذ اء الموع للبيانا الماتر ة في تقنية  SANسيتم
ايضا تغطية سعا التيعين اوتوماتي ية التايئة باستيدام ال . NASتطبيقا تتضمن المقارنة بين ال  SANوتقنيا
ال  .SANتوصيل وربط بروتو ولا  IP, VIA, HIPPI, (،م نوا الاليا الضوئيه SCSI-(FCP
 IEEE 802.3,803.5, SBCCS, AAL5 of ATM and FICONالميتبرا تتضمن استيدام برتو ول ال 
 SANعلم مستوى الم ونا الماديه والبرمجيه

هـك 774

أنظمة االنترنت المتقدمة

3


عرض معايير . HTTP , XML, ICE,W3Cتصميم عنا ب الانترن  ،است اا الفارسة في محر ا البحث
القادرة علم التوس  ،التعلميا في محر ا البحث ،انظمة استعادا البيانا  ،TF / IDFالفارسة الدلليه ال امنة ،
وتحليل روابط النص التاعبي ،تصني النتائج ،تنظيم موا الانترن  ،دمج المعلوما  ،التجارة الال ترونيه ،اضفاء
طاب ايصي ،التصفية التعاونية ،المن واليصوصية ،القيام بدراسة أمثلة حقيقيه Altavista,Google,Ask( :
(Jeeves,Jango,Vignette,AmazonStrudel,Webwatch


هـك 779

موضوعات خاصة في هندسة الحاسوب 3

نظرا لالنتاار المتعدد في مجال تقنيه المعلوما ال منبثقه من التطور السري في ت نولوجيا هندسه الحاسوب ،فان هذا
المساق ياد الم التنو ي طرح مواضي جديدا توا ب صور االستيداما المتعددا لت نولوجيا المعلوما  .وذلك
لتعري الطلبه بالتحديا الجديدا والمااري المستقبليه ،ما ياد الم تجسير المعلوما من يالل الربط بين
االصل والحديث .وبذلك يامل طرح هذا المساق الموافقه من بل القسم ،وبما يتناسب م المسا ا االساسيه من
حيث ال م والتنو .

هـك 780

ندوة في هندسة الحاسوب

1

ياد هذا المساق الم إلمام الطالب بالذ اء اللغوي بال تابه وااللقاء ،ومن ثم بالر ائع االساسيه ل تابه وعرض
االبحاث عن طريق البحث العلمي المجرد من االهواء والتبعا  ،واسيدام الطرق الناجيه المتبعه في المجال
والمؤتمرا العلميه العالميه .حيث يتم التعر علم بعض االساسيا في ال تابه العلميه ،مثل انتقاء العنوان ،التعر
علم محاور وص الموضو  ،و تر يبه مقدمه الموضو وما يتناوله من مليص البحاث السابقين ووص اهميه
المقترح ،باالضافه الم و ص الموضو وما يتناوله من اف ار علميه متسلسله ويوارعميه في التحليل .واييرا
مليص البحث م جمي المراج العلميه المتعلقه في الموضو .وياد المساق ايضا الم اعطاء الطالب الماارا
االساسيه الستيالص النتائج من االبحاث بطريقه سريعه باالضافه الم اعطاء ماارا العرض واالتصال.
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هـك 798

االمتحان الشامل

0

يتم في هذا المساق عقد امتحان ياتمل علم ل المواضي التي درساا الطالب يالل برنامجه األ اديمي سواء ان
هذا المواضي مطروحة دايل القسم أو يارجه .يعقد هذا االمتحان دايل القسم ويار عليه عدد من األساتذة
المتيصصين في القسم .

هـك  799أ

اطروحة ماجستير

9

يتمثل هذا المساق بمجموعة من البحوث التي تؤهل الطالب للحصول علم درجة الماجستير ،يتم ايتيار البحوث
بالتنسيق ما بين الطالب وعضو هيئة التدريس .

هـك  799ب اطروحة ماجستير

6

يتمثل هذا المساق بمجموعة من البحوث التي تؤهل الطالب للحصول علم درجة الماجستير ،يتم ايتيار البحوث
بالتنسيق ما بين الطالب وعضو هيئة التدريس .

هـك  799ج اطروحة ماجستير

3

يتمثل هذا المساق بمجموعة من البحوث التي تؤهل الطالب للحصول علم درجة الماجستير ،يتم ايتيار البحوث
بالتنسيق ما بين الطالب وعضو هيئة التدريس .

هـك  799د

اطروحة ماجستير

0

يتمثل هذا المساق بمجموعة من البحوث التي تؤهل الطالب للحصول علم درجة الماجستير ،يتم ايتيار البحوث
بالتنسيق ما بين الطالب وعضو هيئة التدريس .
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