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سةةاعة لدراسةةة المقررات خالل الفصةةلين في السةةنة  24سةةاعة تتضةةمن  36على الطالب اجتياز 

 ساعة لرسالة الماجستير خالل السنة الثانية. 12األولى و



 أسس الدراسة:

  في  التمديد لسةةةنة واحدةتحدد مدة التسةةةجيل بسةةةنتين كحد أقصةةةى، ويمكن للطالب تقديم طلب
 الحاالت الخاصة.

  سبة دوام الطالب عن سنة األولى من مرحلة الماجستير، ويجب أال تقل ن الدوام إلزامي في ال
من مجموع سةةةةاعات المقرر الفصةةةةلية، ويحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان إذا لم  70%

 .يحقق فيه نسبة الدوام المطلوب، ويعد راسبا  

  ( من العالمة النهائية%60ناجحا  في المقرر إذا حصل على )يعد الطالب. 

  بالنسةةبة للمقرر الذي يتألف من جزأين يخصةةص للقسةةم النظري الذي يمتحن الطالب فيه في
( أربعون درجة للجانب 40( سةةةةتون درجة، كما يخصةةةةص )60نهاية الفصةةةةل الدراسةةةةي )

يرة، وأبحاث علمية، وأنشطة العملي الذي ينجز أثناء الفصل، وهو عبارة عن مذاكرات قص
 تدريبية، يقررها مدرس المادة على الطلبة.

  درجة. 100تحسب عالمة المقرر النظري )الذي ال يضم أعمال سنة( من 

  درجة. 100تحسب عالمة المقرر العملي )الذي ال يضم قسما  نظريا ( من 

 فيها ولمدة عام  يحق للطالب الراسةةةب في السةةةنة األولى إعادة دراسةةةة المقررات التي رسةةةب
 واحد، وفي حال رسوبه يمنح فرصة استثنائية من مجلس الجامعة.

  ،يحق للطالب الراسب االحتفاظ بدرجات العملي في أي مقرر من المقررات التي رسب فيها
وفي هذه الحال يعفى من الدوام، وله أن يعيد العملي لهذا المقرر بناء على طلب خطي يقدمه 

ل الشهر األول من الفصل الدراسي، ويطالب عند ذلك بالدوام، ويسقط إلى عمادة الكلية خال
 .حقه في الدرجة السابقة

  شراف سنة، تحت إ يبدأ الطالب بعد اجتياز المواد المقررة، بتحضير رسالة الماجستير لمدة 
أحد أعضةةةةةةةاء الكلية، يقر موضةةةةةةةوعها مجلس الجامعة بناء  على اقترا  عميد الكلية، وعلى 

 قدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية.الطالب أن ي

  ال يجوز مناقشةةة الرسةةالة قبل مضةةي اثني عشةةر شةةهرا  على األقل من تاريج موافقة مجلس
 الجامعة على اقترا  تسجيل الرسالة.

  تمنح الجامعة بناء على اقترا  أعضاء مجلسها درجة الماجستير في التخصص المشار إليه
ة، ويتم حسةةاب التقدير النهائي للطالب على أسةةاس متوسةةط التقديرات التي حصةةل وفق الخط

 عليها في المقررات التي درسها باإلضافة إلى التقدير الذي حصلت عليه الرسالة.

  يجوز للكلية أن توقف قيد الطالب للدراسة بدرجة الماجستير لمدة أقصاها عامين، وذلك بناء
اء على طلب يتقدم به الطالب، وال تحتسةةةب مدة اإليقاف من على موافقة مجلس الجامعة، وبن

 مدة الدراسة المحددة.
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 منهجية البحث: 

(، أدوات القياس، التمثيل BENCHMARKSقضةةةيا في تقييم األداء والقياس المضةةةبط )

 ، برامج القياس المضةةبط، الطرق اإلحصةةائية لتقييمسةةجل األثر والتنفيذ، اختيار المقياس بواسةةطة

األداء، توليد سةةةةةةجالت األثر والتثبت منها، سةةةةةةجالت األثر المصةةةةةةنوعة، التثبت من الممثالت، 

تصةةميم التجارب، النمذجة التحليلية للمعالجات الحاسةةوبية، النمذجة االحصةةائية، الطرق الهجينة، 

ات نظرية الدور، نماذج ماركوف والنماذج االحتمالية لتقييم أنظمة الحاسةةةةةةةوب، وصةةةةةةةف تطبيق

 األحمال

 االحتماالت ونظرية االصطفاف: 

االحتمالية والمتغيرات العشةةةوائية، دوال التوزيع وكثافة التوزيع، العمليات على المتغيرات 

التقديرية، سةةةةةالسةةةةةل ماركوف، العشةةةةةوائية، المتغيرات العشةةةةةوائية المفردة والمتعددة، العمليات 

 خصائص الطيف للعمليات التقديرية، تقدير الطيف.

 تصميم أنظمة الشبكات: 



يوفر هذا المساق نظرة واسعة حول األبحاث الحديثة في مجال شبكات الحاسوب. ويغطي 

بوابة الحدود ووصةةةةف طريقة معمارية شةةةةبكة االنترنت، وتحديد المسةةةةلك ويتضةةةةمن بروتوكول 

لك والعالقات بين أنظمتها المسةةتقلة ضةةمن شةةبكة االنترنت، وهندسةةة المرور وطرق تحديد المسةةا

التحكم باالكتظاظ عند الطرف النهائي ونوعية الخدمة، وأمن الشةةةةةبكة ويشةةةةةمل أنظمة اكتشةةةةةاف 

التطفل والبرمجيات الدودية وشةةةةبكات إناء العسةةةةل، والشةةةةبكات الالسةةةةلكية والمتنقلة، وشةةةةبكات 

سةةوة، وشةةبكات توزيع المحتوى والشةةبكات المجسةةية، وخدمات الشةةبكات النظراء والشةةبكات المك

األسةةةةاسةةةةية الحرجة وتشةةةةمل خدمة ترجمة االسةةةةم إلى العنوان وأجهزة خدمة البريد اإللكتروني 

وغيرها، وقياس الشبكة ويشمل تقدير المسافات وقياس سعة القناة، وأدوات البحث عن المشاكل 

 وإدارة الشبكات

 ظمة المتقدمة:أمن الشبكات واألن

مراجعة شبكات الحاسوب، نظرية األرقام والحساب الحقلي، مصادر تهديدات شبكات الحاسوب، 

تشةةةفير البيانات، إدارة المخاطر، بروتوكوالت وخوارزميات أنظمة أمن الشةةةبكات، إدارة مفاتيح 

نظمة أمن أ ، تقييم أداءوالحائط الناري التشةةةةةةةفير، أمن البريد االلكتروني والشةةةةةةةبكة العنكبوتية

 الشبكات.

 معمارية الحاسوب المتقدمة:

، الحاسةةةةوب ذو خط RISCاسةةةةتعراض لمبادم تصةةةةميم الحاسةةةةوب، الحواسةةةةيب من نوع 

(، الجدولة الديناميكية ILPالتدفق، طبقية الذاكرة، التوازي على مسةةةةةةتوى تعليمات الحاسةةةةةةوب )

األقصةةةةةةى ل  مات التشةةةةةةعيب، الحدللتعليمات، بثق التعليمات المتعدد، التنفيذ التحرزي، تنبؤ تعلي

ILP طرق ،VLIW  وEPIC( التوازي على مسةةةةتوى المهمة ،Thread  الحواسةةةةيب ذات ،)

لذاكرة  المعالجات المتعددة، تعدد المعالجات على نفس الشةةةةةةةريحة، تعدد المهمات، تماسةةةةةةةك ا

ريعة، السةة السةةريعة، اتسةةاق الذاكرة، تصةةاميم متقدمة لطبقية الذاكرة، تحسةةينات الذاكرة والذاكرة

 تكنولوجيا الذاكرة، مواضيع متقدمة في أنظمة التخزين، تصميم وتقييم أنظمة اإلدخال واإلخراج.

 تصميم النظام الرقمي المتقدم:

مراجعة الدوائر التوافقية والمتسةةةلسةةةلة، التحسةةةينات والمفاضةةةالت من التصةةةاميم التوافقية 

والمتسةةةةلسةةةةلة، التعامل مع مواطن الخلل والمخاطر في منطق التوافقية، وصةةةةف واختبار منطق 

التوافقية والتسةةةةلسةةةةل منطق توليف  ،RTLالتوافقية والتسةةةةلسةةةةلية باسةةةةتخدام قيريلوج، تصةةةةميم 

والمنطق القابل  ICsم ما بعد التوليف، أجهزة التخزين، التنفيذ المادي على مها باإلضةةةةةةةافة إلى

 ، مقدمة للدوائر الرقمية غير المتزامنة(DFT)اختبار للبرمجة، تصميم من أجل 

 تحليل البيانات الكبيرة المتقدمة:

، نظرة Sparkو Hadoopمقدمة للتطبيقات، واتجاهات السوق، واألطر األساسية، مثل 

، طرق  IBM System G Graphعامة على األدوات األخرى، مثل التصةةور البياني ل ةةةةةةةةة 

تخزين البيانات وكيفية تحميلها وتوزيعها ومعالجتها، والتعامل مع خوارزميات التحليالت على 

أنظمة أساسية مختلفة، ومشاكل في التصور وقضايا الهاتف المحمول، وأساليب التعلم اآللي على 

واسةةع والتي تشةةكل أسةةاسةةا  للذكاء االصةةطناعي والشةةبكات المعرفية كوسةةيلة مهمة لقراءة نطاق 

 "يوتررؤية الكمب" و "التعرف على الكالم"القيمة من البيانات، على سةةةبيل المثال تحصةةةيل ميزة 

أو بصةةةةري، طرق لتحسةةةةين التحليالت على أسةةةةاس  المسةةةةتشةةةةعر على معلومات قيمة من بيانات



، ...الج، تحديات  Power ،GPU  ،FPGAو  Intelتلفة، مثل رقائق منصات األجهزة المخ

 المستقبل من البيانات الكبيرة

 الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة المتقدمين

النظرية وتطبيق خوارزميات التعلم اآللي لتطبيقات في العالم الحقيقي وعلى نطاق واسةةةةع، 

نيف، وطرق النواة، والشةةةةةبكات وتشةةةةةمل المواضةةةةةيع التعلم تحت أشةةةةةراف )االنحدار، والتصةةةةة

العصةةبونية، والتنظيم( والتعلم بدون إشةةراف )التجميع، تقدير الكثافة والحد من األبعاد(، مشةةاريع 

 فصلية.

 


