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 ( ) ساعة معتمدة( 0511601) العلميمنهجية البحث 
هذا املساق عبارة عن لقاء أسبوعي مع الطلبة يتم من خالله تباحث آخر املستجدات والتطورات يف جمال هندسة 
احلاسوب والشبكات. كما يتم عرض ومناقشة بعض األحباث العلمية يف جمال شبكات احلاسوب واملعاجلات املتوازية 

تغطية الطرق العلمية املعتمدة لكتابة األحباث العلمية والتقارير الفنية يف هذا املساق  يتم كما احلاسوب.ومعمارية 
 وتعليم مهارات تقدمي العروض التوضيحية واألوارق العلمية يف املؤمترات والندوات.

 

 ساعات معتمدة( 3( )0511610)  األتصاالت الرقمية
ت الرقمية؛ مراجعة نظرية االحتماالت؛ اإلرسال الرقمي يف النطاق األساسي )املصفي املكونات األساسية ألنظمة االتصاال

املطابق، تداخل الرموز(؛ النمط العيين؛ مواصفات نايكويست؛ التسوية؛ اإلرسال الرقمي يف نطاق التمرير؛ أنظمة التضمني 
اع املتعامد؛ كفاءة قدرة الطيف وعرض النطاق لنظامي الرقمية املرتابطة؛ التضمني املتعامد غري املرتابط؛ أنظمة تضمني اإلتس

 .التضمني الثنائي والرباعي؛ نظرية املعلومات: املعلومات املتبادلة وسعة القناة؛ ترميز املصدر؛ ترميز تصحيح األخطاء ترميز القناة
 

 ساعات معتمدة( 3( )0511611)  المتغيرات العشوائية والعمليات التقديرية
الحتمالية واملتغريات العشوائية. دوال التوزيع وكثافة التوزيع. العمليات على املتغريات املساق اىل دراسة ايتطرق هذا 

العشوائية. املتغريات العشوائية املفردة واملتعددة. العمليات التقديرية، سالسل ماركوف. خصائص الطيف للعمليات 
 .التقديرية. تقدير الطيف

 
 ساعات معتمدة( 3( )0511612)  ةأنظمة األتصاالت الألسلكي

القواعد األساسية لالتصاالت الالسلكية خصائص القنوات الالسلكية ، مبادئ االتصاالت اخللوية، تقسيم اخللية، تقطيع 
 اخللية، تغطية اخللية، انتشار املوجات للسيارات، مناذج اخلفوت، الظالل ، النماذج اإلحصائية للخبو ، سعة قنوات اخلبو ، أداء

التعديل الرقمي لقنوات لقنوات اخلبو ، املساواة التعدد وتشفري القناة، تشفري الصوت، الشبكات الالسلكية، النظم واملعايري 
 .الالسلكية احلديثة

 
 ساعات معتمدة( 3( ) 0511633)معالجة الصور الرقمية 

الرقمية والرؤية احلاسوبية. يف هذا املساق يغطي هذا املساق املفاهيم والتقنيات األساسية املستخدمة يف معاجلة الصور 
( إرسال إشارات الصوت والصورة عرب الشبكات 2( التمثيل واملعاجلة الفعالة إلشارات الصوت والصورة، 1يتم دراسة 

كما يغطي هذا املساق: إستخالص وعرض الصور بإستخدام األجهزة الرقمية، خصائص اإلدراك البصري  املختلفة.
اإلنسان، حتديد العينات والتكميم، حتسني الصور، إستعادة الصور، حتويل فورير ثنائي األبعاد، الرتشيح اخلطي لدى 

وغري اخلطي، العمليات الشكلية، إزالة  التشويش، إزالة ضبابية الصور، حتسس حواف الصور، تسجيل الصور والتحويل 
 يديو، نقل الفيديو عرب اإلنرتنت والشبكات الالسلكية.اهلندسي، ضغط الصور والفيديوهات، معايري إتصاالت الف
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 ساعات معتمدة( 3( )0511643)  المعالجات المتوازية

من خالل هذا املساق يتم دراسة تصميم وهندسة احلواسيب املتوازية. التسمية، التزامن ، التأخري، والسرعة. ايظا يتم 
 يات االزمة لذلك.  تغطية معمارية األنظمة متعددة املعاجلات والربجم

 
 ساعات معتمدة( 3( ) 0511644تقييم أداء الحاسوب )

طرق قياس األداء، حماكاة املوجه ملقارنة ألجهزة احلاسوب، أدوات و يغطي هذا املساق املواضيع املتعلقة بتقييم األداء وا
اإلحصائية املستخدمة لتقييم األداء، توليد األثر بالتنفيذ واحملاكاة املوجهة باألثر، إختيار املقاييس، املقارنات، األدوات 

والتحقق  من صحته، األثر اإلصطناعي، التحقق من أدوات احملاكاة، تصميم التجارب، النمذجة التحليلية للمعاجلات، 
النمذجة اإلحصائية، الطرق اهلجينة، تطبيقات نظرية الطابور، مناذج ماركوف والنماذج اإلحتمالية لتقييم أنظمة 

 حلاسوب، وصف أعباء العمل.ا
 

 ساعات معتمدة( 3( )0511631) أنظمة تشغيل الحاسوب المتقدمة

املتقدمة يف تصميم نظم التشغيل. و تشمل  هو مقرر ملستوى الدراسات العليا اليت تغطي بالتفصيل العديد من املواضيع
واملوزعة.   ينتقل إىل قضايا أنظمة احلوسبة املتوازيةخاصية تعدد املهام وتزامنها مث  مواضيع مثل هيكلة أنظمة التشغيل،

 املوضوعات.  ومناقشة عدد من األوراق البحثية احلديثة و اهلامة املتعلقة هبذه كما يغطي هذا املساق دراسة

 
 ساعات معتمدة( 3( )0511633ن الحقيقي )االنظمة الزم

االنطمة املرتبطة بالزمن. يبدأ بعرض املواضيع  صميم و حتليليهدف هذا املقرر لتقدمي املواضيع و املفاهيم االساسية يف ت
سوف يتم الرتكيز  االنظمة و حمدداهتا. مث يتوسع يف دراسة هذه احملددات و امهها اجلدولة، و املتعلقة يف تصميم هذه

 .على هذا املوضوع بشكل اساسي خالل هذا املقرر

 

 دة(ساعات معتم 3( )0511621) شبكات الحاسوب المتقدمة

يوفر هذا املساق نظرة واسعة حول األحباث احلديثة يف جمال شبكات احلاسوب ويغطي معمارية شبكة االنرتنت وحتديد 
املسلك ويتضمن بروتوكول بوابة احلدود ووصف طريقة حتديد املسالك والعالقات بني أنظمتها املستقلة ضمن شبكة 

الطرف النهائي ونوعية اخلدمة وامن الشبكة ويشمل أنظمة  االنرتنتوهندسة املرور وطرق التحكم باالكتظاظ عند
اكتشاف التطفل والربجميات الدودية وشبكات اناء العسل والشبكات الالسلكية واملتنقلة وشبكات النظراء والشبكات 

مة وخدمات الشبكات األساسية احلرجة وتشمل خدمة تالمجة االسم اىل العنوان وأجهزة خد املكسوة وشبكات اجملسية
الربيد االلكرتوين وغريها وقياس الشكبة ويشل تقدير املسافات وقياس سعة القناةوأدوات البحث عن مشاكل وإدارة 

 الشبكات.
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 ساعات معتمدة( 3( )0511622واألنظمة )الشبكات امنية 

يبدأ بعرض أهم بشكل موسع سوف  سوف يقدم هذا املقرر مراجعة خمتصرة ألهم املوضيع يف شبكات احلاسوب. مث و
  املخاطر، أهم بروتوكوالت و خوارزميات محاية الشبكات، محاية الربيد خمطار الشبكات، تشفري البيانات، ادارة

 .بتقييم انظمة احلماية اللكرتوين و صفحات االنرتنت، و كذلك سوف يشمل هذا املقرر مواضيع خاصةا

 

 ساعات معتمدة( 3( )0511623ة )الشبكات الالسلكي

 ieeeمقدمة اىل الشبكات الالسلكية الطبقة املادية والتحكم بالربط مع الوسيط ومعيار هذا املساق  يقدم
    802.11  ،Hiperlan ،Bluetooth  ختصيص القناة والقفز االيل بني االقنيةوالتحكم بالقدرة وبالسرعة

رق التسمية يف الشبكات املتنقلة وحتديد والشبكات اإلذاعية املتعددة وطبقة الشبكة وبروتوكول االنرتنت املتنقل وط
املسالك فيها وبروتوكول النقل يف الشبكات الالسلكية وانواع الشبكات الالسلكية وتشمل شبكات املشبك الالسلكية 

وإدارة WiMAXوالشبكات اجملسيةواخللوية والشبكات املتحملة للتأخر والتعرف باستخدام الرتددات اإلذاعية ونظام 
 سلكية وأمنها وتشمل التموضع ودراسات استخدام الشبكات وتشخيص الشبكات وأمنها.الشبكات الال

 
   ( ساعات معتمدة3)( 0511624)الوسائط المتعددة شبكات  

مقاييس املعلومات، ضبط إشاريت الصوت والصورة كفاءة أنظمة ضبط املعلومات ودالة سرعة يغطي هذا املساق 
. الرتميز الدوار CRCوترميز كشف األخطاء BCHة العد.الرتميز الدوراين وترميزاملعلومامتع التشويش مقدمة لنظري

( فعالية أنظمة تصحيح األخطاءإرسال وتشكيل حزم LDPCوترميز تريبو الرتميز الفاحص ذو الكتابةالقليلة )
 املعلومات إلشارات الصوت والصورة.

 

 ساعات معتمدة( 3( )0511632) الموزعة  األنظمة
الربجمية أمور تصميمية، االتصال يف األنظمة املوزعة االتفاقيات الطبقية شبكات االتصال غري التزامنية،منوذج اخلادم و 
املخدوم استدعاء االجراءات البعيدة، االتصال التزامين، االستثناء املتبادل، خوارزميات االنتخاب، الصفقات غري القابلة 

سمة، حالة اجلمود، العمليات و املعاجلات، خيوط التحكم، تعيني املصادر اجملدولة، حتمل األخطاء، أنظمة الوقت للق
 .احلقيقي، الذاكرة املوزعة املشرتكة، التوافق، أنظمة الكائنات املوجهة

 
 ساعات معتمدة( 3( )0511641)  معمارية الحاسوب المتقدمة

وبرامج فحص األداء  ت. أداء احلاسوب من حيث معادلة زمن وحدة املعاجلة املركزيةيغطي هذا املساق اجتاهات التقانا
خماطره واملعاجلات و والكلفة املادية ألنتاج الطاقة وقانون "امادوا". التوازي على مستوى التعلمية: مراجعة خلط التدفق 

تغرية والتنفيذ احلدسي والتنبؤ باألنتقال. ولة املواجلدجدا  األحادية املتفوقة واطالق التعليمات الثابت والتعلمية الطويلة
معمارية الذاكرة: الذاكرة السريعة وادائها وتصميمها املتقدم وهيكلة الذاكرة والذاكرة األفرتاضية. التخزين ووحدات 

رتكة يف األدخال واألخراج: األداء وختزين األسطوانات الومضي وحزمات ربط النظام. احلاسوب املتوازي: الذاكرة املش
املعاجلات املتعددة وبرتوكوالت التوحيد والذاكرة غري املنتظمة وتوصيل الرسائل والتجمعات والتنفيذ املتوازي واملعاجلات 

 متعددة املركز.
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 ساعات معتمدة( 3( )0511642)  المضمنة المتقدمة األنظمة
نة بني املعاجلات الدقيقة واملتحكمات الدقيقة، مسات األنظمة املضمنة، مقار مقدمة اىل املتحكمات الدقيقة وتطبيقاهتا. 

تطوير برجميات . خصائص املتحكمات الدقيقة، املتحكمات الدقيقة املتقدمة، امثلة على املتحكمات الدقيقة املتقدمة
 -يةبرجمة العدادات واملؤقتات، برجمة املداخل واملخارج، ، برجمة التحويالت التشاهبمثل  املتحكمات الدقيقة املتقدمة

  برجمة انظمة الزمن احلقيقي ومقيداهتا. اعتبارات استهالك الطاقة. تطبيقات.و  التشاهبية-الرقمية والرقمية
 

 ساعات معتمدة( 3( ) 0511661) موضوعات خاصة في هندسة الحاسوب والشبكات
احلاسوب والشبكات. حيدد وصف يغطي هذا املساق مواضيع ذات صلة خاصة يف القضايا احلالية املتعلقة هبندسة 

 املساق حسب املوضوع املطروح للتدريس ضمن هذه املساق.
 
 
 
 

 


