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 -11قسم هندسة الحاسب والنظم
البرامج المختلفة للدراسات العليا ) ماجستير – دكتوراه (
اوﻻ  :الماجستير
 -1ماجستير العلوم الهندسية :

لك ى يحص ل الطال ب عل ى ماجس تير العل وم علي ه دراس ة  24س اعة معتم دة مق ررات دراس ية باﻹض افة إل ى و8
ساعات للرسالة.

 ماجستير العلوم ﻓﻰ هندسة الحاسب والنظم
المقررات اﻻساسية :يدرس الطالب اربعة مقررات على اساس مقرر واحد من كل مجموعة تخصصية
. N2
المقررات اﻻختيارية :يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار
مقررين من تخصص آخر.

ثانيا  :دكتوراه الفلسفة
لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس  18ساعة معتمدة مقررات دراسية باﻹضافة إلى عدد
من  24ساعة معتمدة للرسالة

 دكتوراه الفلسفة ﻓﻰ هندسة الحاسب والنظم
على الطالب ان يختار الطالب مقررات من قائمة مستوى الدكتوراة ويجوز اختيار  3مقررات من تخصص
آخر.
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قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا )ماجستير – دكتوراه(

مسلسل

كود المقرر

اســـم المقـــرر

عدد
الساعات
المعتمدة

عدد
ساعات
اﻷمتحان

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41

07 16 711
07 16 712
07 16 713
07 16 714
07 16 715
07 16 716
07 16 717
07 16 718
07 16 721
07 16 722
07 16 723
07 16 724
07 16 730
07 16 731
07 16 732
07 16 733
07 16 734
07 16 735
07 16 736
07 16 737
07 16 738
07 16 739
07 16 741
07 16 742
07 16 743
07 16 744
07 16 745
07 16 746
07 16 747
07 16 748
07 16 749
07 16 750
07 16 751
07 16 752
07 16 753
07 16 754
07 16 755
07 16 756
07 16 757
07 16 758
07 16 760

موضوعات متقدمة فى البرمجة ولغات البرمجة
التصميم المشترك لبنية وبرمجيات الحاسب
نظم قواعد البيانات الموزعة
موضوعات متقدمة فى هندسة البرمجيات
نظم مستودعات البيانات وأدواتها
موضوعات متقدمة فى نظم قواعد البيانات
موضوعات متقدمة فى الخوارزميات وهياكل البيانات
الخوارزميات اﻻحتمالية
أمن الشبكات
اﻻتصاﻻت وشبكات الحاسب
الحسابات المتوازية
موضوعات متقدمة عمارة الحاسب
المنطق الغيمى وتطبيقاته الهندسية
نظرية التحكم الغير خطية
نظم التحكم اﻻمثل
اﻻنسان اﻻلى
طرق التعرف على النظم
المتحكمات المنطقية المبرمجة
نظم التحكم بإستخدام الحاسب
نظم التحكم الشبكية
نظم التحكم المتوائمة
نظم التحكم الخطية العشوائية ذات الحل اﻷمثل والمتانة
الذكاء اﻻصطناعــى
الحسابات العصبيــة
نظم العمﻼء المتعددين  :بين النظرية والتطبيق
نظرية الوصول للحل اﻻمثل
معالجة اللغات الطبيعية
معالجة الصور الرقمية
التعرف على اﻻنماط
اﻻتجاهات الحديثة فى البيومعلوماتية
طرق المحاكاة
موضوعات متقدمة فى الرسم بالحاسب
بروتوكﻼت الشبكات
النظم المتحركة
برمجة ألعلب الحاسبات
موضوعات متقدمة فى ضغط البيانات
النظم الذكية والموزعة
تحليل القرار وبحوث العمليات
الرياضيات التجميعية
دراسات فى التنقيب عن البيانات
نظم المعلومات النصية

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

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70

07 16 780
07 16 781
07 16 782
07 16 783
07 16 784
07 16 785
07 16 786
07 16 787
07 16 788
07 16 789
07 16 811
07 16 812
07 16 813
07 16 814
07 16 816
07 16 817
07 16 821
07 16 822
07 16 824
07 16 831
07 16 832
07 16 841
07 16 842
07 16 850
07 16 854
07 16 855
07 16 856
07 16 857
07 16 858

.71
.72

07 16 705
07 16 801

دراسات موجهة فى البرمجيات وعلوم الحاسب1
دراسات موجهة فى البرمجيات وعلوم الحاسب2
دراسات موجهة فى هندسة الحاسب1
دراسات موجهة فى هندسة الحاسب2
دراسات موجهة فى هندسة النظم1
دراسات موجهة فى هندسة النظم2
دراسات موجهة فى تطبيقات الحاسب1
دراسات موجهة فى تطبيقات الحاسب2
دراسات موجهة فى هندسة وعلوم الحاسب1
دراسات موجهة فى هندسة وعلوم الحاسب2
قراءات موجهة فى البرمجيات وعلوم الحاسب1
قراءات موجهة فى البرمجيات وعلوم الحاسب2
إتجاهات حديثة فى البرمجة ولغات البرمجة
إتجاهات حديثة فى هندسة البرمجيات
إتجاهات حديثة فى نظم قواعد البيانات
إتجاهات حديثة فى الخوارزميات وهياكل البيانات
قراءات موجهة فى هندسة الحاسب1
قراءات موجهة فى هندسة الحاسب2
إتجاهات حديثة فى عمارة الحاسب
قراءات موجهة فى هندسة النظم 1
قراءات موجهة فى هندسة النظم 2
قراءات موجهة فى تطبيقات الحاسب1
قراءات موجهة فى تطبيقات الحاسب2
إتجاهات حديثة فى الرسم بالحاسب
إتجاهات حديثة فى ضغط البيانات
إتجاهات حديثة فى هندسة وعلوم الحاسب1
إتجاهات حديثة فى هندسة وعلوم الحاسب2
إتجاهات حديثة فى هندسة وعلوم الحاسب3
إتجاهات حديثة فى التنقيب عن البيانات
رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة الحاسب والنظم
رسالة الدكتوراه فى هندسة الحاسب والنظم

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

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

8
24

مناقشة
مناقشة

وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا )ماجستير– دكتوراه(
 07 16 711موضوعات متقدمة ﻓﻰ البرمجة و لغات البرمجة
منهجيات لغات البرمجة  .تقنيات تخطيط البرامج  .المكونات اﻻساسية للغات البرمجة  .منظوم ة البيان ات  :ان واع البيان ات ،
طرق تركيب اﻻنواع  ،اﻻنواع المتوافق ة  ،التحوي ل ب ين اﻻن واع  .منظوم ة ال تحكم ف ى مس ار العملي ات  :التت ابع  ،اﻻختي ار ،
التكرار  ،التوازى  ،معالجة الظ روف اﻻس تثنائية .دراس ة مقارن ة للب دائل المختلف ة عن د تص ميم ك ل م ن منظ ومتى البيان ات و
التحكم فى مسار العمليات فى لغات البرمجة .
 07 16 712التصميم المشترك لبنية وبرمجيات الحاسب
نظرة عامة على الماكينات الوهمية  ،بنية المعالج  ،الترجمة الديناميكية جايكس
) ماكينة البحث الوهمية للجافا( دراسة حالة الدايزى  ،دراسة حالة معالج الكروسو .
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 07 16 713نظم قواعد البيانات الموزعة
عمارة نظم إدارة قواعد البيانات الموزع ة  -تص ميم قواع د البيان ات الموزع ة -تكام ل قواع د البيان ات -البيان ات وال تحكم ف ى
الوص ول -معالج ة اﻻس تعﻼم الموزع ة -تحلي ل اﻻس تعﻼمات ومحلي ة البيان ات -تحس ين اﻻس تعﻼمات ف ى قواع د البيان ات
الموزعة -معالجة اﻻستعﻼم فى قواعد البيانات المتعددة -معالج ة المع امﻼت الموزع ة -ال تحكم التزامن ى الم وزع -الموثوقي ة
ف ى نظ م قواع د البيان ات الموزع ة -نس خ البيان ات -قواع د البيان ات المتوازي ة -إدارة قواع د البيان ات الش يئية الموزع ة -إدارة
بيانات الند بالند -إدارة البيانات على شبكة اﻻنترنت -إدارة البيانات على السحابة.
 07 16 714موضوعات متقدمة ﻓﻰ هندسة البرمجيات
نم اذج دورة حي اة البرمجي ات ومقارنته ا بط رق البح ث للوص ول إل ى نم وذج رياض ى  .مق اييس مرون ة دورة البرمجي ات.
نموذج  CMMIبمستوياته الخمس لضمان جودة تطوير البرمجيات .النم وذج المقت رح بواس طة مرك ز اعتمادي ة البرمجي ات
بوزارة اﻻتصاﻻت والمناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان جودة البرمجيات المط ورة )عملي ات  :إدارة المش روع
 ،تطوير المنتج  ،مراجعة الند  ،ضمان الجودة ،إدارة التغيرات أثناء دورة حياة المنتج(
أدوات ميكن ة دودة البرمجي ات  ،أدوات إختب ار البرمجي ات وإدارة وتتب ع اﻷخط اء  .مخ اطر وتق دير المجه ود ووق ت تنفي ذ
البرمجيات ) للتحكم فى التكلفة والوقت ( .التطبيق العملى للمفاهيم المطروحة عاليه.
 07 16 715نظم مستودعات البيانات وأدواتها
مس تودعات البيان ات اﻻساس ية  -مكون ات نظ م مس تودعات البيان ات – نمذج ة وتص ميم مس تودعات البيان ات – تقي يم اداء
المس تودعات – ج ودة البيان ات  ،وص ف البيان ات وتحوي ل البيان ات – التحلي ل الف ورى للبيان ات  ،التنقي ب ع ن البيان ات
ومستودعات البيانات التخيلية .
 07 16 716موضوعات متقدمة ﻓﻰ نظم قواعد البيانات
أمن قواعد البيانات .إدارة قواعد البيانات التى فى صورة  .XMLتشغيل البيانات المتدفقة والكثيفة الممركزة والموزعـة .
مف اهيم نظ م وعم ارة ادارة قواع د البيان ات  -قواع د البيان ات العﻼقي ة  ،الجب ر العﻼق ى  ،التفاض ل العﻼق ى  -لغ ات اﻻس تعﻼم
) - (QBE, SQLالتخزين والفهرسة -معالجة اﻻستعﻼمات  ،تحسين اﻻستعﻼمات -تصميم قواعد البيان ات  ،نم وذج " كي ان
– عﻼقة "  ،تطبيع العﻼقات -ضبط قواعد البيانات -أمان قواع د البيان ات -إدارة المع امﻼت  ،ال تحكم التزامن ى -اﻹنع اش م ن
الكوارث -قواعد البيانات الموزعة والمتوازية.
 07 16 717موضوعات متقدمة ﻓﻰ الخوارزميات وهياكل البيانات
هياك ل البيان ات  :التحلي ل التوس طى والمجم ع  .اﻻش جار المتأقلم ة  .اﻻش جار ذات اﻻص ابع  .هياك ل فيبوناتش ى  .الط وابير
اللفاف ة  .الط وابير اليس رى  .الط وابير ذات الط ابع الش جرى  .الخوارزمي ات التقريبي ة  :مس ألة الب ائع المتج ول  .مس ألة أكب ر
الطبقات  .مسالة تغطية الفئات  .صعوبة التقريب  .الخوارزميات المتوازية  :العم ارة المتوازي ة  .ال نظم المتوازي ة  .ش بكات
التركي ب المت وازى  .حس ابات اﻻرق ام الص حيحة  .الفئ ات الكب رى المستقلة.الهندس ة الحس ابية  :تق اطع الخط وط  .البيان ات
للمسائل الهندسية  .تثليث اﻻشكال المتعددة اﻻضﻼع  .القرائن  .اﻻشكال المحدبة متعددة اﻻضﻼع .
 07 16 718الخوارزميات اﻻحتمالية
تص نيف الخوارزمي ات العش وائي  -خوارزمي ات ش يروود ومون ت ك ارلو  ،ﻻس فيج اس  -المتباين ات الذيلي ة  -اﻻس تقﻼل
الثن ائى والتب ادلى – تص نيفات التعقي د اﻻحتمالي ة – تحس ين الخوارزمي ات ذات الخط أ ثن ائى الجان ب – الطريق ة اﻻحتمالي ة –
طريق ة ازال ة العش وائية  ،وطريق ة التوقع ات الش رطية – التح رك العش وائى عل ى ش بكة – ط رق البعث رة العام ة – تطبيق ات
متعددة .
تحديد التطبيقات مثﻼ  :فى مجال التشفير وفى مجال الجدولة فى شبكات الحاسب .
 07 16 721أمن الشبكات
مقدمة فى امن وخصوصية الش بكات – تحقي ق الثق ة باس تخدام نظ م التش فير التقليدي ة – نظ ام التش فير باس تخدام مفت اح ع ام –
ط رق التحق ق م ن الهوي ة – التوقي ع الرقم ى – الفيروس ات والدي دان اﻻلكتروني ة وال دخﻼء – خوارزمي ات التش فير AES,
 – DES, RSA, IDEA, SHA, MD5, DSS:بروتوك ول تب ادل مف اتيح الش فرة – ام ن ادارة الش بكات – ام ن البري د
اﻻلكترون ى  – PEM, PGPط رق التج ارة اﻻلكتروني ة – انظم ة اﻻثب ات منعدم ة المعرف ة – الحس ابات اﻻمن ة متع ددة
اﻻطراف .
 07 16 722اﻻتصاﻻت وشبكات الحاسب
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نقل البيانات وتكويدها  ،طرق التصميم  ،شبكات توصيل الحاسب ) الشبكات المحولة( – شبكات توصيل الحاس ب والش بكات
المذاعه.
 07 16 723الحسابات المتوازية
مب ادئ الحس ابات المتوازي ة  .تص نيف الحاس بات المتوازي ة .لغ ات البرمج ة المتوازي ة  .نم اذج البرمج ة المتوازي ة .
الخوارزميات المتوازية  .الكشف عن التوازى فى البرامج الغير المتوازية .
 07 16 724موضوعات متقدمة ﻓﻰ عمارة الحاسب
عمارة الحاسبات الحديثة – عمارة الحاسبات المتحكمة فى القدرة – حماية وأم ن الحاس بات – تكنولوجي ا اﻷق راص الص لبة –
تكنولوجيا الذاكرة .
 07 16 730المنطق الغيمﻰ وتطبيقاته الهندسية
مقدمة  :الفئات التقليدية والفئات الغيمية  .العﻼقات التقليدية والعﻼقات الغيمي ة  .دوال اﻻنتم اء .التحوي ل م ن غيم ى ال ى ثن ائى
المنطق  .الحساب الغيمى  .اﻷرقام والمتجهات ومبدأ اﻻمتداد .المنطق الثنائى والمنطق الغيمى  .نظم قواع د المنط ق الغيم ى .
تطبيقات المنطق الغيمى.
 07 16 731نظم التحكم الﻼخطية
يه دف ه ذا المق رر ال ى تق ديم الطال ب لتحلي ل الس لوك الوص فى ل نظم ال تحكم الﻼخط ى  .تركي ب وتص ميم المتحكم ات له ذه
اﻷنظمة .التقنيات تشمل التحليل باستخدام فراغ الحاﻻت ودالة الوصف .الطريق ة المباش رة لي ابونوف  ،التحوي ل إل ى خط ى ،
تحليل اﻻتزان فى النطاق الترددى  ،طرق التحليل الوظيفية  ،تقنيات إضافية ف ى إط ار هندس ى مث ل تقلي ل التن وع المرك زى ،
مدخل جبرﻻس لنظم التحكم الﻼخطية  .التحليل الثنائى.
 07 16 732التحكم اﻷمثل
مسألة التحكم اﻷمثل وإيجاد الحل اﻷمثل للنظم الساكنة الغير مقي دة )حس اب التفاض ل والتكام ل لﻼنحراف ات(  ،مب دأ التعظ يم
لبونترياجن  ،الهاملتونيات  ،ال تحكم اﻷمث ل ف ى حال ة وج ود الحال ة النهائي ة الح رة  ،ال تحكم اﻷمث ل ف ى الحال ة النهائي ة المقي دة
وذات التكلفة  ،إيجاد الحل اﻷمثل للنظم ذات الحاﻻت المقيدة  ،مسألة التحكم اﻷمثل المتفرد .
 07 16 733اﻻنسان اﻵلﻰ
التحويﻼت الفراغية  .كينماتيك ا ذراع الروب وت  .الكينامتيك ا العكس ية  .ديناميك ا ذراع الروب وت  .جاكوبي ان المن اول اﻻل ى .
تخطيط المسار  -التحكم فى ذراع الروبوت.
 07 16 734طرق التعرف علﻰ النظم
مقدم ة ﻹنش اء نم اذج ديماميكي ة خطي ة م ن واق ع البيان ات التجريبي ة باس تخدام تقني ات التع رف الب ارامترى والﻼب ارامترى .
اﻷوجه النظرية والعملية لهذه التقنيات  .مقدمة لط رق النمذج ة والتحلي ل وفه م ال نظم المتقطع ة زمني ا مث ل التص اميم م ن جه ة
العت اد الم ادى والبرمج ى  .الج زء اﻷول يه تم بمقدم ة لتوص يف النظ ام  ،والتحق ق من ه والتجري د  ،والتحس ين خط وة بخط وة
لتحسين التصميم بغرض التطبيق  .يهتم الجزء الثانى بشرح دور الهيكلة  ،الترتيب  ،مكونات النظم  ،ومواصفات الواجهات
 07 16 735المتحكمات المنطقية المبرمجة
العت اد الم ادي  :تعريف ات  PLCمث ل  CPUوالرق ائق المس تخدمة  .نم اذج ال دخل والخ رج  .ال ذاكرة الثابت ة والمتغي رة .
النماذج عن بعد للدخل والخرج  .النماذج المنطقية زمني ا والنم اذج التماثلي ة  .الم دخﻼت والمخرج ات  ،المجس ات  ،ال ريﻼى
والخﻼي ا الض وئية .البرمج ة والعت اد البرمج ى .إنش اء ش كل س لمى لعملي ات معين ة  ،اعتب ارات لعملي ات المس ح  .أساس يات
وظائف المبرمج  :وظيفة المؤقت  ،وظيفة العداد  ،برامج تحتوى على مؤقت وعداد .دوال متقدمة  :أن واع النم اذج التماثلي ة .
معالجة اﻹشارات التماثلية  .أمثلة من واقع استخدام الصناعة للمبرمج  .زيارات ميدانية للمصانع لبيان نظم المبرمج العملية
 07 16 736نظم التحكم باستخدام الحاسب
مقدم ة  ،نظ م البيان ات المتقطع ة – تحوي ل  Zوخصائص ه تحوي ل  Zالعكس ى .اداء النظ ام المغل ق واﻻت زان  .ط رق ال تحكم
بالحاسب :التحكم الرقمى المباشر والتحكم بالمراقبة  ،طرق التصميم للتحكم الرقمى  ، PIDال تحكم الرقم ى باختب ار اﻷقط اب
 .ال تحكم المس تقل وتتب ع اﻷقط اب  .نظ م  . SCADAاعتب ارات البرمج ة ف ى ال زمن الحقيق ى  .تطبيق ات  ،التغذي ة العكس ية
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لح اﻻت النظ ام  ،المﻼحظ ين  ،الق يم المرجعي ة والمع امﻼت  ،وض ع اﻷقط اب لنم اذج ال دخل  /الخ رج – التص ميم اﻷمث ل ،
اصغر التباينات لتصميم متحكم مثالى  ) LQGخطى تربيعى ( .
 07 16 737نظم التحكم الشبكية
مقدم ة – الش بكات لل تحكم  ،التقني ات والنم اذج  .محاك اة نظ م ال تحكم الش بكية  ،ال نظم المتوس طة لل تحكم الم وزع  .التق دير
الموزع  ،التوزيع اﻻمثل  ،التحكم الﻼمركزى  ،اﻻتزان والتحكم فى نظم ال تحكم الش بكية – ال تحكم باس تخدام التغذي ة العكس ية
على القنوات ذات اﻹمكانيات المحدودة  ،التحكم بإطﻼق الحدث والتحكم باﻹطﻼق الذاتى .
 07 16 738نظم التحكم المتوائمة
عرض آخ ر التط ورات ل نظم ال تحكم المت وائم المح دد والعش وائى  ،ال تحكم ف ى ال نظم الخطي ة ذات الثب ات الزمن ى والمستمرة
زمنيا وذات المعامﻼت المجهول ة  .التص ميم لل نظم الﻼخطي ة ذات المع امﻼت الخطي ة  .تحلي ل اﻻت زان  ،اﻹج راءات لتحس ين
المشقة ) تعديل سجما ( أمثلة من واقع الروبوتات والميكانيكا  ،التحكم فى العمليات  .....الخ .
 07 16 739نظم التحكم الخطية العشوائية ذات الحل اﻷمثل والمتانة
العمليات العشوائية وعﻼقتها باﻻحتماﻻت .معامل إتو ) ( Itoوالمعادﻻت التفاض لية العش وائية  .تحلي ل نظ م ال تحكم العش وائية
الخطية فى الزمن المتقطع .التقدير اﻷمثل للنظم العشوائية الخطية فى الزمن المتقطع .ال تحكم اﻷمث ل لل نظم الخطي ة العش وائية
والزمن المتقطع – نظم التحكم الخطية العشوائية والزمن المستمر .التحكم اﻷمثل للنظم الخطية العش وائية ف ى ال زمن المس تمر
– دراسة اﻻتزان للمعادﻻت التفاضلية العشوائية .
 07 16 741الذكاء اﻻصطناعﻰ
التخطيط – اﻷستدﻻل اﻷحتمالى ،الغيمى  -التعلم اﻷس تقرائى )الرم زى والع ددى(  ،ش جر أتخ اذ الق رار ،الش بكات العص بية،
التعلم اﻷجتماعى :الخوارزم الجينى ،ذكاء أسراب النمل والطيور -التعلم اﻹحصائى -التعلم بالتعزيز )التقوية(.
 07 16 742الحسابات العصبية
مقارن ة ب ين الم خ والحاس ب الرقم ى -ح دود معم ار ف ون ن ويمن للحاس ب -الخلي ة العص بية اﻷص طناعية )البرس بترون(
وأس تخدامها لتص ميم البواب ات المنطقي ة والمص نف الثن ائى.أنواع الش بكات العص بية وط رق ال تعلم -قاع دة روزن بلط لتعل يم
البرسبترون – قاعدة ويدرو هوف لتقليل مجموع مربع اﻷخطاء-التعلم بواسطة اﻻنتشار الخلفى فى الش بكات متع ددة الطبق ات
– مزايا وعيوب قاعدة اﻻنتشار الخلفى -قاعدة هب لل تعلم ب دون معل م  -نم وذج هوبفيل د لل ذاكرة الترابطي ة وتطبيقات ه .ش بكات
التنظيم الذاتى لكوهونن -قاعدة أوجا للتعلم وتعميمها ﻹيجاد المحاور الرئيسية للبينات -شبكات ذات معم ار خ اص )فوكوش يما
– جروسبرج .(....
 07 16 743نظم العمﻼء المتعددين  :بين النظرية والتطبيق
التعريف ات اﻻساس ية للعم ﻼء  .مب ادىء نظري ة العم ﻼء  :العم ﻼء المخطط ين  .التخط يط الﻼمرك زى .مقدم ة ال ى نظ م
اﻻستنساخ  .نظم العمﻼء فى هندسة البرمجي ات  :لغ ة تص ميم العم ﻼء .لغ ات نظ م العم ﻼء المتع ددين . FIPA, KQML :
نظ م العم ﻼء المتع ددين  FIPA-OS :و  . Agent-citiesنظ م العم ﻼء ونظ م المعلوم ات  :التع رض ل بعض اﻻنظم ة .
العمﻼء والتجارة اﻻلكترونية  :المناقصات والمزادات  ،المعامﻼت المعتمدة على الشبكة العنكبوتية  .العمﻼء والحركة .
 07 16 744نظرية الوصول للحل اﻻمثل
تعريف مسألة البرمجة غير الخطية  .الوصول للحل اﻻمثل للمسائل غير المقيدة وذلك باس تخدام التفاض ﻼت  :طريق ة المي ل
وطريق ة ني وتن واﻻتجاه ات المترافق ة  .واس تخدام ط رق البح ث غي ر المقي دة  .ط رق البرمج ة غي ر الخطي ة ذات القي ود .
ط رق التقري ب الخط ى  .دوال الغرام ة  ،مض روبات ﻻج رانج بش روط الض رورية والكافي ه لعملي ة اﻻمثلي ة .إدخ ال بع ض
الطرق الغير تقليدية مثل الطرق المستمدة من المياه الطبيعية مثل مستعمرات النحل ولذلك الطرق المبنية على ميكانيكا الكم.
 07 16 745معالجة اللغات الطبيعية
مراجعة .طبقات اللغة  .ترجمة الشبكات  .حالة النمو  .زيادة ترجمة الشبكات.
 07 16 746معالجة الصور الرقمية
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تكوين وتصور الصور  .تمثيل الصور فى الحاس ب )أو الص ور الرقمي ة( .تحس ين الص ور الرقمي ة وترميمه ا .تقس يم الص ور
الرقمي ة .تش فير وض غط الص ور الرقمي ة .إع ادة بن اء الص ور الرقمي ة م ن إس قاطاتها .فه م المش اهد .تط ابق الص ور الرقمي ة
والتعرف عليها .
 07 16 747التعرف علﻰ اﻻنماط
مقدم ة ع ن التع رف عل ى اﻻنم اط كعملي ة م ن عملي ات تحلي ل البيان ات  .تمثي ل الس مات ف ى الفض اء متع دد اﻷبع اد كمتجه ات
عشوائية .قياس التشابه وعدم التشابه فى الفضاء الخاص بالسمات .نظري ة ب ايز ﻻتخ اذ الق رار .دوال التميي ز وال تعلم الموج ه.
طرق تحليل المجموعات والتعلم الغير موجه .طرق التقدير والتعلم  .استنباط السمات واختياره ا  .مقدم ة فى الط رق النحوي ة
للتعرف على اﻷنماط .بعض التطبيقات المختارة.
 07 16 748اﻻتجاهات الحديثة ﻓﻰ البيومعلوماتية
مقدم ة ع ن البيولوجي ا الجزيئي ة )الخﻼي ا – الحم ض الن ووى -الجين ات – البروتين ات – اﻷحم اض اﻷميني ة ...ال خ( -اكتش اف
التش ابه ب ين سﻼس ل البروتين ات /اﻷحم اض – رص )مح اذاة( السﻼس ل – المح اذاة الموض عية /الكلي ة -البح ث ع ن ج ين –
تحليل بيانات الحمض النووى باستخدام المصفوفة الميكرووية -مقدمة عن طى البروتين – مقدمة عن شبكات الجينات.
طرق المحاكاة
07 16 749
التمثي ل والمحاك اة ب الكمبيوتر الرقم ى لﻸنظم ة الكبي رة الس عة .محاك اة اﻷح داث المتقطع ة  .اختب ارات إحص ائية  .مول دات
اﻷعداد العشوائية  .تصميم تجريبى لتجارب المحاكاة  .مقدمة للغات المحاكاة التى يمكن اس تخدامها ف ى المش روع النه ائى فى
المقرر  .مواصفات توزيع المدخﻼت  .مولدات اﻷرق ام العش وائية  .تولي د متغي ر عش وائى  .تحلي ل احص ائى لبيان ات إخ راج
المحاكاة .
 07 16 750موضوعات متقدمة ﻓﻰ الرسوم بالحاسب
مراجع ة عل ى المب ادئ اﻷساس ية ف ى ثن ائي اﻷبع اد  .تمثي ل الرس م ف ى البع د الثﻼث ى  .تولي د النم اذج ذات البع د الثﻼث ى.
خوارزمات الخط والسطح المختفى  .نماذج التظليل ) نماذج اﻹضاءة واﻻنعكاسات (  .برمجة معالجات الرسوم ) .(GPU
 07 16 751بروتوكوﻻت الشبكات
وص ف ش امل لبروتوك وﻻت الش بكات واﻹنترن ت  .نظ م الرم وز المج ردة لبروتوك وﻻت الش بكات  .المزي د عل ى عملي ات
المعالج ة  .وعملي ات ال ربط  .ونق ل البيان ات وتجميعه ا .كش ف اﻷخط اء وتص حيحها  .ال تحكم ف ى الت دفق  .تحدي د المس ارات
والمحوﻻت  .التحكم فى اﻻختناقات  .حلقات دراسية فى موضوعات مختارة.
 07 16 752النظم المتحركـة
مقدمة للنظم المتحركة .نماذج النظم المتحركة ومعمارها .ادارة مواقع البيان ات لش بكات تح وى مس تخدمين متح ركين .تتب ع
المس تخدمين المتح ركين  Mobile IPومش تقاته .ادارة مواق ع البيان ات .تحدي د مس ار وتحري ر الرس ائل ال ى المس تخدمين
المتحركين  .سيطرة التدفق للعﻼقات المفتوحة وادارة البيانات .بروتوكوﻻت النقل الطبقية ف ى بيئ ة مميكن ة متحرك ة ،نظي ر
شبكات التجوال للـ  . UDP , TCPدعم التطبيقات  ، time- realالحفاظ على  Qosفى وج ود التج وال .الجدول ة وت دبير
الموارد وخوارزميات مداخل القنوات .حجز الموارد والتحكم فى القبول .دعم النظم ،العمليات وق ت ع دم اﻻتص ال .اﻻتص ال
الضعيف ،اﻻختزان .ادارة بيانات المواقع .تطبيقات ودراسات.
 07 16 753برمجة العاب الحاسب
اﻷنظم ة المتخصص ة ،ايج اد المس ارات ،الحرك ة  .المس ائل التكتيكي ة ،اﻻنظم ة غي ر المتخصص ة .أنظم ة اتخ اذ الق رار .
المخططات ،التعلم ،اﻷلعاب الجماعية.
 07 16 754موضوعات متقدمة ﻓﻰ ضغط البيانات
طرق إحصائية – طرق القاموس – تطبيقات.
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 07 16 755النظم الذكية والموزعة
يه دف ه ذا المق رر ال ى تجمي ع اﻻفك ار اﻻساس ية الموج ودة ف ى مختل ف المج اﻻت المرتبط ة ب النظم الموزع ة والذكي ة مث ل
مج اﻻت  :قواع د البيان ات  ،نظ م التش غيل  ،الش بكات  ،ال ذكاء اﻻص طناعى  ،عم ارة الحاس ب والمعالج ة المتوازي ة  .وه ذه
المجاﻻت اساسية لفهم وتق ويم وبن اء اى نظ ام م وزع وذك ى  .حي ث يطل ب م ن الطال ب تقري ر كام ل ع ن بحث ين ح ديثين م ن
اﻻبحاث المنشورة حديثا فى المجﻼت المتخصصة المعروفة وعمل ع رض تلخ يص له ذين البحث ين  .كم ا يطل ب م ن الطال ب
المشاركة الفعالة فى المناقشات وتقييم اعمال الطلبة اﻻخرين .
 07 16 756تحليل القرار وبحوث العمليات
نظرية وطرق تحليل القرارات فى حالة عدم التأكد .استخدام حكم الخبرة وقيمة المعلومات .تحلي ل اﻻتجاه ات نح و المخ اطرة
 .تطبيقات مختارة من اﻻستثمار لرأس المال .المزايدة .اﻻختبار .التحكم فى المخازن ومجاﻻت اخرى .
 07 16 757الرياضيات التجميعية
ال دوال المول دة .العﻼق ات التكراري ة .اساس يات التض مين ) اﻻحت واء ( واﻻقص اء .نظري ة بولي ا للع د .مف اهيم اساس ية لنظري ة
الرس ومات .اﻻش جار وال دوائر ومج اميع القط ع .الرس ومات المخطط ة والمزدوج ة .التس لط واﻻس تقﻼلية واﻻرق ام الخ ام .
شبكات المواصﻼت .نظرية التﻼؤم ) اﻻنسجام (.
 07 16 758دراسات ﻓﻰ التنقيب عن البيانات
يحت وى ه ذا المق رر عل ى موض وعات خاص ة بالتنقي ب ع ن البيان ات مث ل اكتش اف عﻼق ات الت رابط والتوزي ع والتجمي ع
واكتش اف النم اذج المتتابع ة والخوارزمي ات المس تخدمة ف ى التنقي ب ع ن البيان ات المكاني ة والنص ية وأن واع البيان ات المركب ة
اﻷخرى  .دراسة طرق اﻻكتشاف بالتجزيء وإعادة استخدام المعرفة المكتشفة .وهناك أيضا تكام ل الط رق المختلف ة للتنقي ب
وهياكل البيانات والتحق ق م ن ط رق اﻻستفس ارات .وم ن التطبيق ات المختلف ة ي تم دراس ة ط رق استكش اف البيان ات المتوازي ة
والموزع ة والموض وعات والتح ديات الخاص ة بوج ود بيان ات ض خمة أو ص غيرة .ويق وم ه ذا المق رر أيض ا بمناقش ة الط رق
العامة لمعالجة المعلومات وعﻼقتها باستخﻼص النماذج ونماذج البيانات.
 07 16 760نظم المعلومات النصية
ه ذا المق رر ي درس النظري ة والتطبي ق ل نظم المعلوم ات النص ية .الج زء الخ اص باس ترجاع المعلوم ات يحت وى عل ى تقني ات
تجهي ز النص وص )التحلي ل الص رفى ،ايج اد الج ذع ،تعري ف اج زاء الخط اب  ،ال خ( .نم اذج اس ترجاع المعلوم ات )نم وذج
المتج ه ف ى الفض اء ،النم اذج اﻻحتمالي ة ،نم اذج اللغ ات والنم اذج المتقدم ة( .ط رق فهرس ة ال نص وترتي ب الوث ائق .مق اييس
التقي يم وردود اﻷفع ال الزائف ة واتس اع اﻻس تعﻼم باﻻض افة ال ى ترش يح المعلوم ات .التنقي ب ف ى النص وص )التنقي ب ف ى
النصوص بنمط التنقيب عن البيانات وبنمط معالجة اللغات الطبيعية ) تص نيف النص وص ،تقلي ل اﻻبع اد وتجمي ع النص وص،
تلخيص النصوص ،نمذجة الموضوع ،استخﻼص المعلومات وتحليل الشعور(.
 07 16 780دراسات موجهة ﻓﻰ البرمجيات وعلوم الحاسب1
 07 16 781دراسات موجهة ﻓﻰ البرمجيات وعلوم الحاسب2
 07 16 782دراسات موجهة ﻓﻰ هندسة الحاسب1
 07 16 783دراسات موجهة ﻓﻰ هندسة الحاسب2
 07 16 784دراسات موجهة ﻓﻰ هندسة النظم1
 07 16 785دراسات موجهة ﻓﻰ هندسة النظم2
 07 16 786دراسات موجهة ﻓﻰ تطبيقات الحاسب1
 07 16 787دراسات موجهة ﻓﻰ تطبيقات الحاسب2
 07 16 788دراسات موجهة ﻓﻰ هندسة وعلوم الحاسب1
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 07 16 789دراسات موجهة ﻓﻰ هندسة وعلوم الحاسب2
 07 16 811قراءات موجهة ﻓﻰ البرمجيات وعلوم الحاسب – مقرر اختيارى 1
يتم توجيه الطالب لدراس ة مكثف ة ع ن طري ق دراس ة مجموع ة مق اﻻت متخصص ة ف ى البرمجي ات وعل وم الحاس ب ي تم نق دها
وعرضها خﻼل المقرر .
 07 16 812قراءات موجهة ﻓﻰ البرمجيات وعلوم الحاسب – مقرر اختيارى 2
يتم توجيه الطالب لدراس ة مكثف ة ع ن طري ق دراس ة مجموع ة مق اﻻت متخصص ة ف ى البرمجي ات وعل وم الحاس ب ي تم نق دها
وعرضها خﻼل المقرر.
 07 16 813إتجاهات حديثة ﻓﻰ البرمجة ولغلت البرمجة
 07 16 814إتجاهات حديثة ﻓﻰ هندسة البرمجيات
 07 16 816إتجاهات حديثة ﻓﻰ نظم قواعد البيانات
 07 16 817إتجاهات حديثة ﻓﻰ الخوارزميات وهياكل البيانات
 07 16 821قراءات موجهة ﻓﻰ هندسة الحاسب – مقرر اختياري 1
ي تم توجي ه الطال ب لدراس ة مكثف ة ع ن طري ق دراس ة مجموع ة مق اﻻت متخصص ة ف ى هندس ة الحاس ب يتم نق دها وعرض ها
خﻼل المقرر.
 07 16 822قراءات موجهة ﻓﻰ هندسة الحاسب – مقرر اختياري 2
ي تم توجي ه الطال ب لدراس ة مكثف ة ع ن طري ق دراس ة مجموع ة مق اﻻت متخصص ة ف ى هندس ة الحاس ب يتم نق دها وعرض ها
خﻼل المقرر.
 07 16 824إتجاهات حديثة ﻓﻰ عمارة الحاسب
 07 16 831قراءات موجهة ﻓﻰ هندسة النظم مقرر اختيارى 1
يتم توجيه الطالب لدراسة مكثفة عن طريق دراسة مجموعة مقاﻻت متخصص ة ف ى هندس ة ال نظم ي تم نق دها وعرض ها خ ﻼل
المقرر.
 07 16 832قراءات موجهة ﻓﻰ هندسة النظم مقرر اختيارى 2
يتم توجيه الطالب لدراسة مكثفة عن طريق دراسة مجموعة مقاﻻت متخصص ة ف ى هندس ة ال نظم ي تم نق دها وعرض ها خ ﻼل
المقرر.
 07 16 841قراءات موجهة ﻓﻰ تطبيقات الحاسب مقرر اختياري 1
ي تم توجي ه الطال ب لدراس ة مكثف ة ع ن طري ق دراس ة مجموع ة مق اﻻت متخصص ة ف ى إح دى تطبيق ات الحاس ب ي تم نق دها
وعرضها خﻼل المقرر.
 07 16 842قراءات موجهة ﻓﻰ تطبيقات الحاسب مقرر اختياري 2
ي تم توجي ه الطال ب لدراس ة مكثف ة ع ن طري ق دراس ة مجموع ة مق اﻻت متخصص ة ف ى إح دى تطبيق ات الحاس ب ي تم نق دها
وعرضها خﻼل المقرر.
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 07 16 850إتجاهات حديثة ﻓﻰ الرسم بالحاسب
 07 16 854إتجاهات حديثة ﻓﻰ ضغط البيانات
 07 16 855إتجاهات حديثة ﻓﻰ هندسة وعلوم الحاسب1
 07 16 856إتجاهات حديثة ﻓﻰ هندسة وعلوم الحاسب2
 07 16 857إتجاهات حديثة ﻓﻰ هندسة وعلوم الحاسب3
 07 16 858إتجاهات حديثة ﻓﻰ التنقيب عن البيانات
 07 16 705رسالة ماجستيرالعلوم ﻓﻰ هندسة الحاسب والنظم
 07 16 801رسالة الدكتوراه ﻓﻰ هندسة الحاسب والنظم
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