
  قسم هندسة الحاسبات والمنظومات

دبلوم الدراسات العلیا في هندسة الحاسبات  المحتوى العلمي لمقررات
  والمنظومات

  التشغیل المتقدمة منظومات  ٥٠٨ هحس

نظــم مبنیــة علــى األشــیاء أو نظــم فــى الــزمن الحقیقــى أو : الحدیثــةلــنظم تشــغبل الحاســبات  تمهیــد
، األشـیاء وكیفیـة بنائهـا: تصمیم النظم المبنیة علـى األشـیاء مثـل،  الموزعةنظم التشغبل ، كالهما
ـــى تحكـــم اســـتخدامها، اســـتخدامهاوطـــرق  ـــات الت ـــى تجـــرى علیهـــا، والعالق ـــات الت وتحمـــل ، والعملی

ـــزمن الحقیقـــى مثـــل. ومعالجـــة االســـتثناءات  األخطـــاء الحـــاق الـــزمن : مواضـــیع مرتبطـــة بـــنظم ال
التشــغیل  نظــممقارنــة مــع ، وقیتــات واختبــار األهلیــة الجرائهــا ونظــم الت، ومبنیــات الــزمن، باألشــیاء

  .التقلیدیة المبنیة على العملیات

  قواعد البیانات منظومات  ٥٠٩ هحس

: هیكــل البیانــات العالقـــى ، ادارة نظــام قاعــدة البیانــات بنـــاء، عامــة عــن قواعــد البیانــات رؤیــة
، قواعـــد جبـــر العالقـــات: بـــر العالقـــاتج، القیمـــة الخالیـــة، الخـــارجى المفتـــاح، المفـــاتیح األولیـــة

لغـة اســتخدام ، البیانـات تعریـفلغـة :  SQLلغـة . العالقـات  قواعـد ریاضـة : العالقـاتریاضـة 
نمــوذج . دالــة االعتمــاد، البیانــاتتصـمیم قواعــد ، )اضــافة، حــذف، تعــدیل، استفســار( البیانـات 

ـــزامن، رســـم الوحـــدة والعالقـــة، الوحـــدة والعالقـــة قواعـــد البینـــات ، التكامـــل، لمســـتویات العـــز ،الت
  .الموجهةقواعد البیانات الشیئیة ، الموزعة 

  المتوازیة والموزعة الحاسبات  ٥١٠ هحس

حـل المسـائل ، قواعـد البیانـات الموزعـة، التشـغیل الموزعـة منظومـات، المنظومات الموزعـة بناء
، التــوازى، سـریان البیانــات، العملیـات المتقاطعــة، دوال التبــدیل ، المشـتركةالمتغیــرات ، الموزعـة
لغـات الحاسـب ، التـزامن، ادارة المعـالج والجدولـة: منظومـات التشـغیل الموزعـة - التوازىدرجة 

 المســائلحــل  –ادارة دلیــل الملفــات ، االســتعالم، التركیــب: قواعــد البیانــات الموزعــة - الموزعــة
  . أمثلة، تركیبات التعاون:الموزعة

  الحاسب شبكات  ٥١١ هحس



مراقبــــة األداء ، الهیكـــل البنــــائى لـــنظم مراقبـــة الشـــبكات، ومنظوماتهـــاادارة الشـــبكات  متطلبـــات
نظــم ادارة الشـــبكات المعتمـــد علـــى ، الـــتحكم فــى شـــكل وأمـــان الشـــبكات، والمحاســـبةواألعطــال 
ألفكــار األساســیة ا.  SNMPبروتوكــول ادارة الشــبكات البســیط  والمســمى TCP/IPبروتوكــول 

ــــة والــــدعم علــــى  البروتوكــــولمواصــــفات . لهــــذا البروتوكــــول وقاعــــدة معلومــــات االدارة المطلوب
اضـــافات . باألمـــان المرتبطـــةالموضـــوعات . مراقبـــة الشـــبكات عـــن بعـــد. مســـتوى نقـــل البیانـــات

علـــى  مشـــتملة OSIعلـــى  المعتمــدةاألفكـــار الرئیســیة الدارة نظـــم الشـــبكات . دعــم البروتوكـــول 
الوظــــائف المختلفــــة فــــى االدارة مشــــتملة علــــى األشــــیاء والحالــــة . والــــوظیفىهیكــــل األساســــى ال

الــــتحكم فـــــى التوصـــــیل واألحمـــــال ومراقبـــــة . االنـــــذار والحـــــاالت المختلفـــــة تقـــــاریر. والعالقــــات
  .االختبارات

  االصطناعى الذكاء  ٥١٢ هحس

البحــث الموجــه ، بــرامج البحــث، نظــم االنتــاج، االصــطناعىوتقنیــات وتطبیقــات الــذكاء  مســائل
المعرفـــة ، االســـتدالل الطبیعـــى والمنطقـــى، تمثیـــل المعرفـــة طـــرق، التمثیـــل والتخطـــیط، وتقنیاتـــه

ـــــنظم الخبیـــــرة، المنطـــــق برمجـــــة، االعالنیـــــة واالجرائیـــــة ـــــیم المختلفـــــة، ال النمـــــاذج ، طـــــرق التعل
  .تقاءنظم االر ، المنطق المبهم، الجیناتخوارزمیات ، المتصلة
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  الخبیرة المنظومات  ٥١٣هحس

: الخصـــائص األساســـیة لـــنظم الخبـــرة، لـــنظم الخبـــرة مقدمـــة، الـــذكاء الصـــناعى، الذكیـــة اآلالت
ـــــــــة، معلومـــــــــاتقاعـــــــــدة (مكونـــــــــات نظـــــــــام الخبـــــــــرة  ـــــــــة االســـــــــتنتاج، ذاكـــــــــرة فعال وســـــــــائل ، آل

وهندســــة تمثیــــل ، بــــین البرمجــــة العادیــــة مقارنــــة، خصــــائص نظــــام الخبــــرة،)المواجهــــة،التفســــیر
، التعلیــــل االســـــتنتاج: تنقیــــة االســـــتنتاج طـــــرق، طـــــرق تنقیــــة تمثیـــــل المعلومــــات: المعلومــــات 

نظـــم . مثــال فـــى نظــم الخبــرة، للبحــث األساســـیةالطــرق ، التسلســـل الخلفــى، التسلســل األمــامى
ــــة علــــى القواعــــ الخبــــرةتصــــمیم نظــــم ، الخبــــرة المبنیــــة علــــى القواعــــد د بطریقــــة التسلســــل المبنی

االستفســار ، نظــم الخبــرة المبنیــة علــى الهیكــل، المــبهمالمنطــق ، التعلیــل غیــر المؤكــد، األمــامى
  .هندسة المعلومات، عن المعلومات

  األمثل التحكم  ٥١٤هحس



التحكمیة ، استقراریة المنظومة، فراغ الحالة، الممیزةالقیم ، و المصفوفات المتجهات
، البرمجة الدینامیكیة، مبدأ القیم العظمى ، التغیرى التفاضل: دیثالتحكم الح –والمالحظیة 

تخصیص ، التغذیة من متغیرات الخرج، من متغیرات الحالة التغدیة –النظم المتقطعة 
  .الحالةمالحظات ، األقطاب
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  الماجستیرالمحتوى العلمي لمقررات 

 المعلومات نظریة  ٦٠١ هحس

نظـم المعلومـات ، أنـواع نظـم المعلومـات، واتخاذ القـرارت المعلومات، المعلومات وتنظیمها نظم
نظــم الوسـائط المتعــددة وقواعــد ، نظــم قواعــد البیانـات وادارتهــا ، الشـبكاتالمترابطـة عــن طریــق 

قـرار واسـتخدام تطبیقات نظم المعلومات لتحسـین االتصـاالت ودعـم اتخـاذ ال، المصورةالبیانات 
ـــاة نظـــم المعلومـــات ، تخطـــیط نظـــم المعلومـــات ، والتنفیـــذ والمنتجـــات المعرفـــة  والطـــرقدورة حی

  .ر المعلوماتحمایة مصاد، مقیاس كفاءة نظم المعلومات ، المتبعة فى تنفیذها 

  الحركة والطابور نظریة  ٦٠٢ هحس

  . واستخداماتها فى منظومات الحاسب والطابورتفصیلیة عن نظریة الحركة  دراسة

  االتصاالت بالحاسب شبكات  ٦٠٣ هحس

ـــنمط ، الشـــبكات ذات الســـرعة العالیـــة ،  والخـــدماتبروتوكـــوالت : الشـــبكات تصـــمیم شـــبكات ال
ـــــاتالـــــتحكم فـــــى  طـــــرق،  المـــــرور  وخصـــــائصنمـــــاذج ، (ATM)غیـــــر المتـــــزامن  و  االختناق

، الشـــبكات  تصـــمیمالحاســـب و تأثیرهــا علـــى االتجاهـــات الجدیـــدة فــى تطبیقـــات ، االنســیابات 
، فــى الــزمن الحقیقــى  والتطبیقــاتالفیــدیو حســب الطلــب ، الوســائط النتعــددة ومــؤتمرات الفیــدیو 

ـــــــنظم القیاســـــــیة لهـــــــا ـــــــتنمـــــــاذج ،وظـــــــائف ادارة الشـــــــبكات وال المواصـــــــفات القیاســـــــیة ، االنترن
  .وخططهامشاكل األمان فى الشبكات ، )  ISO(العالمیة

  على األنماط التعرف  ٦٠٤هحس



المصنف البارومترى ، الطرق االحصائیة والتركیبیة، مشكلة التعرف على األنماط  صیاغة
، قواعد التعرف، التحلیل المتبلور، التحلیل التفریقى، الالبارومترىالتصنیف ، وقرار باى 

  .تحلیل المشاهد

  الصور معالجة  ٦٠٥ هحس

تجزئ ، استرجاع الصور، تحلیل الصورل البیاناتمكونات ، الصور الرقمیة خصائص
التحویالت الرقمیة ، تفهم الصورة، األهداف علىالتعرف ، تمثیل األشكال ووصفها، الصورة
  .ضغط الصور، للصور

  االلكترونیات الرقمیة دوائر  ٦٠٦ هحس

محوالت  - دوائر موحدات السلیكون –والقطع  الوصلدوائر ، تشكیل الموجة دوائر
  .  النیضىتعدیل دوائر ال -االشارات

  المدعم بالحاسب التصمیم  ٦٠٧ هحس

الرسومات الهندسیة باستخدام ، المدعم بالحاسب التصمیمالحسابیة المستخدمة فى  الطرق
تركیب نظم الوصالت ، لطرق العناصر المحدودة  مقدمة، الحاسب وعالقتها بالتصمیم

نظم التصمیم المدعم بالحاسب ونظم التصنیع المدعم  بیننظم االتصال ، باستخدام الحاسب
  .بالحاسب

  وتطبیقاته المیكروبروسیسور  ٦٠٨ هحس

ـــــل( التطـــــور التـــــاریخى لعـــــائالت المعـــــالج الـــــدقیق ، الـــــدقیقاألساســـــى للمعـــــالج  التنظـــــیم ، انتی
ق نــاقالت المعــالج الــدقی، بنیــة المعالجـات المتقدمــة، بیــت  ٨ المعالجــاتبنیــة ، ...) ، موتـوروال

  ،  العناوینناقالت ،  البیاناتناقالت (
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ــدقیق الزمنیــةالتوقیــت والــدورة ، ) تقســیم النــاقالت، نــاقالت الــتحكم مجابهــة المعــالج ، للمعــالج ال
معالجـة ، تنظـیم المـدخالت والمخرجـات، الملحقـاتالمجابهـة مـع ، المجابهة مـع الـذاكرة، الدقیق

أوامـر نقـل ، فئـة األوامـر األساسـیة للمعـالج الـدقیق، الثانویةبهة أجهزة التخزین مجا، المقاطعات



أوامـر المعالجـات المنطقیـة ، أوامر الـتحكم فـى مسـار البرنـامج، البیاناتأوامر تحویل ، البیانات
ـــتحكم فـــى النظـــام  أوامـــر، والحســـابیة ، أوامـــر األدخـــال واالخـــراج، معالجـــة الحـــزم الجرابیـــة، ال
  .معالجات التحكم الخاصة، المعالجات الدقیقة فى الصناعة علىتطبیقات 

  التشغیل المتقدمة منظومات  ٦٠٩ هحس

نظم مبنیة علـى األشـیاء أو نظـم فـى الـزمن الحقیقـى أو : الحدیثةلنظم تشغبل الحاسبات  تمهید
األشــیاء وكیفیـــة : تصــمیم الـــنظم المبنیــة علــى األشــیاء مثــل،  الموزعــةنظــم التشــغبل ، كالهمــا
، والعملیــات التــى تجــرى علیهــا، والعالقــات التــى تحكــم اســتخدامها، اســتخدامهاوطــرق ، بنائهــا

الحــاق : مواضــیع مرتبطــة بــنظم الــزمن الحقیقــى مثــل. ومعالجــة االســتثناءات  األخطــاءوتحمــل 
 نظــممقارنــة مــع ، ونظـم التوقیتــات واختبــار األهلیــة الجرائهـا ، ومبنیــات الــزمن، باألشــیاءالـزمن 
  .التقلیدیة المبنیة على العملیات التشغیل

  قواعد البیانات منظومات  ٦١٠هحس

: هیكــل البیانــات العالقـــى ، ادارة نظــام قاعــدة البیانــات بنـــاء، عامــة عــن قواعــد البیانــات رؤیــة
، قواعـــد جبـــر العالقـــات: جبـــر العالقـــات، القیمـــة الخالیـــة، الخـــارجى المفتـــاح، المفـــاتیح األولیـــة

لغــة اســتخدام ، البیانــات تعریــفلغــة :  SQLلغــة . یاضــة العالقــاتقواعــد ر : العالقــاتریاضــة 
نمــوذج . دالــة االعتمــاد، البیانــاتتصـمیم قواعــد ، )اضــافة، حــذف، تعــدیل، استفســار( البیانـات 

ـــزامن، رســـم الوحـــدة والعالقـــة، الوحـــدة والعالقـــة قواعـــد البینـــات ، التكامـــل، مســـتویات العـــزل،الت
  .الموجهةقواعد البیانات الشیئیة ، الموزعة 

  المتوازیة والموزعة الحاسبات  ٦١١ هحس

حـل المسـائل ، قواعـد البیانـات الموزعـة، التشـغیل الموزعـة منظومـات، المنظومات الموزعـة بناء
، التــوازى، سـریان البیانــات، متقاطعــةالعملیـات ال، دوال التبــدیل ، المشـتركةالمتغیــرات ، الموزعـة
لغـات الحاسـب ، التـزامن، ادارة المعـالج والجدولـة: منظومـات التشـغیل الموزعـة - التوازىدرجة 

 المســائلحــل  –ادارة دلیــل الملفــات ، االســتعالم، التركیــب: قواعــد البیانــات الموزعــة - الموزعــة
  . أمثلة، تركیبات التعاون:الموزعة

  الحاسب شبكات  ٦١٢ هحس



مراقبــــة األداء ، الهیكـــل البنــــائى لـــنظم مراقبـــة الشـــبكات، ومنظوماتهـــاادارة الشـــبكات  متطلبـــات
نظــم ادارة الشـــبكات المعتمـــد علـــى ، الـــتحكم فــى شـــكل وأمـــان الشـــبكات، والمحاســـبةواألعطــال 
األفكــار األساســیة .  SNMPبروتوكــول ادارة الشــبكات البســیط  والمســمى TCP/IPبروتوكــول 

ــــة والــــدعم علــــى  البروتوكــــولمواصــــفات . لهــــذا البروتوكــــول وقاعــــدة معلومــــات االدارة المطلوب
اضـــافات . باألمـــان المرتبطـــةالموضـــوعات . مراقبـــة الشـــبكات عـــن بعـــد. مســـتوى نقـــل البیانـــات

ى علـــ مشـــتملة OSIعلـــى  المعتمــدةاألفكـــار الرئیســیة الدارة نظـــم الشـــبكات . دعــم البروتوكـــول 
الوظــــائف المختلفــــة فــــى االدارة مشــــتملة علــــى األشــــیاء والحالــــة . والــــوظیفىالهیكــــل األساســــى 

الــــتحكم فـــــى التوصـــــیل واألحمـــــال ومراقبـــــة . االنـــــذار والحـــــاالت المختلفـــــة تقـــــاریر. والعالقــــات
  .االختبارات

  

  قسم هندسة الحاسبات والمنظومات

  االصطناعى الذكاء  ٦١٣ هحس

البحــث الموجــه ، بــرامج البحــث، نظــم االنتــاج، االصــطناعىوتقنیــات وتطبیقــات الــذكاء  مســائل
المعرفـــة ، االســـتدالل الطبیعـــى والمنطقـــى، تمثیـــل المعرفـــة طـــرق، التمثیـــل والتخطـــیط، وتقنیاتـــه

ـــــنظم الخبیـــــرة، المنطـــــق برمجـــــة، االعالنیـــــة واالجرائیـــــة ـــــیم المختلفـــــة، ال النمـــــاذج ، طـــــرق التعل
  .نظم االرتقاء، المنطق المبهم، الجیناتت خوارزمیا، المتصلة

  الخبیرة المنظومات  ٦١٤هحس

: الخصـــائص األساســـیة لـــنظم الخبـــرة، لـــنظم الخبـــرة مقدمـــة، الـــذكاء الصـــناعى، الذكیـــة اآلالت
ـــــــــة، معلومـــــــــاتقاعـــــــــدة (مكونـــــــــات نظـــــــــام الخبـــــــــرة  ـــــــــة االســـــــــتنتاج، ذاكـــــــــرة فعال وســـــــــائل ، آل

وهندســــة تمثیــــل ، بــــین البرمجــــة العادیــــة ةمقارنــــ، خصــــائص نظــــام الخبــــرة،)المواجهــــة،التفســــیر
، التعلیــــل االســـــتنتاج: تنقیــــة االســـــتنتاج طـــــرق، طـــــرق تنقیــــة تمثیـــــل المعلومــــات: المعلومــــات 

نظـــم . مثــال فـــى نظــم الخبــرة، للبحــث األساســـیةالطــرق ، التسلســـل الخلفــى، التسلســل األمــامى
ــــة علــــى القوا الخبــــرةتصــــمیم نظــــم ، الخبــــرة المبنیــــة علــــى القواعــــد عــــد بطریقــــة التسلســــل المبنی

االستفســار ، نظــم الخبــرة المبنیــة علــى الهیكــل، المــبهمالمنطــق ، التعلیــل غیــر المؤكــد، األمــامى
  .هندسة المعلومات، عن المعلومات



  األمثل التحكم  ٦١٥هحس

التحكمیــــــة ، اســـــتقراریة المنظومــــــة، فـــــراغ الحالــــــة، الممیــــــزةالقـــــیم ، و المصــــــفوفات المتجهـــــات
، البرمجــة الدینامیكیــة، مبـدأ القــیم العظمــى ، التغیــرى التفاضــل: حــدیثالــتحكم ال –والمالحظیـة 

تخصــــیص ، التغذیـــة مــــن متغیـــرات الخــــرج، مــــن متغیـــرات الحالــــة التغدیـــة –الـــنظم المتقطعــــة 
  .الحالةمالحظات ، األقطاب

  الالخطى التحكم  ٦١٦هحس

طریقــــة : التحلیــــل –الالخطیـــة الذاتیــــة والمتعمــــدة ، الطبیعیــــةالالخطیــــة فــــى المتغیــــرات  ظـــاهرة
تقلیـــل تـــأثیر ، االســـتقراریة باســـتخدام طریقـــة لیابـــانوف، الوصـــفیةمســـتوى الوجـــه وطریقـــة الدالـــة 

  .الخطیة تحت تأثیر الدخل العشوائى المنظوماتتحلیل ، الالخطیة

  باستخدام الحاسب التحكم  ٦١٧هحس

ــــاتیح، معالجــــات انتــــل، الدقیقــــةعامــــة لبرمجــــة المعالجــــات  مقدمــــة ، ربــــط الطرفیــــات مثــــل المف
أمثلة تطبیقیة مثل الـتحكم فـى سـرعة المحركـات ، العدادات، المفاتیحلوحة ، المقومات المضیئة

الـــتحكم فـــى درجـــات حـــرارة ، الـــتحكم فـــى ســـرعة المحركـــة ذو الخطـــوات، االتجـــاهوالـــتحكم فـــى 
  .أخرى متنوعة وتطبیقاتاألنظمة 

  بعاد الكبیرةذات األ المنظومات  ٦١٨هحس

ذات األبعــــاد الكبیــــرة مــــن حیــــث الــــزمن والمكــــان وكیفیــــة  الــــنظماألنــــواع المختلفــــة مــــن  دراســــة
  .فى التحكم فى هذه النظم المستخدمةنمذجتها والتقنیات 

  والمالحظة فى منظومات التحكم التقدیر  ٦١٩ هحس

فى عملیات التقدیر والمالحظة الخاصة بمنظومات  المستخدمةالطرق والخوارزمیات  دراسة
  .التحكم

  

  



  قسم هندسة الحاسبات والمنظومات

  مختارة موضوعات  ٦٢٠هحس

ویغطــى أیضــا أحــدث التطــورات فــى ، المتخـرجین الطلبــةمختــارة حســب احتیاجــات  موضـوعات
  .التحكم وهندسة النظم

  العصبیة الشبكات  ٦٢١هحس

ــیم ، التعلــیم بتصــحیح الخطــأ، منظومــة التعلــیم، الشــبكةتكــوین ، نمــاذج العصــبیات، مقدمــة التعل
ــذاكرة، االشــرافىالتعلــیم ، بواســطة هیــب نظریــة ، مصــفوفة الــذاكرة الغالفیــة، التخطــیط المــوزع لل

  .حاالت دراسیة، التقارب المتسارع، االنتشار للخلف خوارزمى، التقارب

  التحكم العشوائى  نظم  ٦٢٢هحس

خصـــائص الــــنظم ، نمـــاذج فضـــاء الحالـــة، العشـــوائیة والمتغیـــراتنظریـــة االحتمـــاالت ، مقدمـــة
وذج مــــن، تمیـــز نظــــم الــــتحكم بالـــداحل والخــــارج، مــــاركوف سلســــلةنمـــوذج ، العشـــوائیة الخطیــــة

مـتحكم الحالـة للحلقـات ، الـتحكم بتقلیـل التغیـر، المربعـة الخطیةمشكلة جاوس ، جاوس الخطى
، التقــــدیر بــــالجوار المعظــــم، تمیــــز الــــنظم، )مرشــــح كالمــــان(المثلــــى  الحالــــةتقــــدیر ، العشــــوائیة
، المنظمـــات ذاتیـــة التـــأقلم، الـــتحكم المتـــأقلم لبـــاى، الـــتحكم المتـــأقلم، األنظمـــةاذج مـــن بـــارامترات
  .ماتالبواجبات 

  وتصمیم النظم تحلیل  ٦٢٣هحس

وتصــــمیم الــــنظم مــــع التركیــــز علــــى طــــرق التحلیــــل  تحلیــــلأدوات ، نظــــم المعلومــــات عناصــــر
نظــم قواعــد البیانــات كاحــدى ، نمذجــة الــنظم وأدواتطــرق ، بعض األمثلــةوالتصــمیم موضــحا بــ

  .بیقات متنوعةطت، نظم المعلومات بعضأمثلة كاملة لتصمیم ، عناصر التصمیم

  األتومات نظریة  ٦٢٤ هحس

شــــبكات بتــــرى ونظریــــة ، مكونــــات شــــبكات بتـــرى، مقدمــــة: األوتومــــات وشــــبكات بتـــرى نظریـــة
شـــبكات بتـــرى المزمنــــة ، نمذجـــة شـــبكات بتــــرى، التحلیـــل شــــروط، قواعـــد االطـــالق، الجرافیـــك



، شــــجرة الوصــــولیة و طریقــــة المصــــفوفة : التحلیــــل طــــرق –أمثلــــة علــــى النمذجــــة ، العشــــوائیة
  .مقارنة بین شبكات بترى المزمنة وغیر المزمنة، بترىتجزئ شبكات ،تقنیات االستنباط 

  البرمجیات هندسة  ٦٢٥ هحس

باسـتخدام مشـاریع للمجموعـات كـأداة أساسـیة  البرمجیـاتالمواضیع المتقدمة فـى هندسـة  بعض
ــــب وهــــذه  ــــل المعرفــــة للطال ــــدات ومتطلبــــات  المواضــــیعلنق تســــمى تخطــــیط الــــنظم وادارة التعقی

، من أجـل اعـادة االسـتعمال واالعتمادیـة واالختباریـة والتصمیمالمواصفات والتصمیم والتفصیل 
  .المستخدمة فى تطور النظم والبیئةاألدوات والوسائل 

  عن بعد االستشعار  ٦٢٦هحس

بعد وأساسیات األقمار الصناعیة المستخدمة فى  عننظم األرض ونظم االستشعار  دراسة
  االستشعار عن بعد 

  

  

  قسم هندسة الحاسبات والمنظومات

  تشخیص األعطال تكنولوجیا  ٦٢٧ هحس

  .ة بالحاسبماألعطال فى النظم المدع تشخیصالتقنیات المستخدمة فى  دراسة

  المعلومات الجغرافیة نظم  ٦٢٨هحس

لنظم المحاور الطبیعیة وعالقة ذلك بنظم  المختلفةنظم األرض والتحویالت  دراسة
  .البیانات الخاصة بها قواعدالمعلومات الجغرافیة مع دراسة 

  الروبوتات  ٦٢٩هحس

ــافــى نظــم الروبوتــات  مقدمــة نمذجــة الروبــوت واألذرع اآللیــة ، تصــنیعها واســتخدامها وتكنولوجی
طــرق النمذجــة لــألذرع اآللیــة فــى الصــناعة ، التحویــل المتجانســة مصــفوفات، بــالطرق الهندســیة



طـرق النمذجـة لـألذرع اآللیـة باسـتخدام األسـلوب الحركـى ، الحركى المباشر األسلوبباستخدام 
  .الصناعیةفى العملیات ) الروبوت(رع األلیة تطبیقات الستخدام األذ، العكسى) الدینامیكى(

  البیانات والخوارزمیات هیاكل  ٦٣٠هحس

ـــل هیكـــل  مبـــادئ ـــة، البرمجـــةالبرمجـــة مث ـــات وأنماطهـــا المختلف ، األنشـــطة وكـــذلك هیاكـــل البیان
، شـجرة البیانـات، تقنیـات قائمـة البیانـات، وكفاءة أداء البرامج صعوبةالمقاییس الخاصة لقیاس 

خوارزمیـات معالجـة البیانـات مثـل ترتیـب . البیانات لدراسة هیاكل البیانات مصفوفة، التساؤالت
  .النمطیةمجموعة من النماذج والتمارین ، الرسم فى البیانات، البحث فى البیانات، البیانات

  على النظم التعرف  ٦٣١هحس

  .على النظم بالتعرفالتقنیات المختلفة الخاصة  دراسة

  الموائم التحكم  ٦٣٢ هحس

ـــــدى والمـــــوائم الـــــتحكم ـــــى المعـــــالم والحساســـــیة التغیـــــر، التقلی ـــــات ، الحاجـــــة للمواءمـــــة، ف متطلب
الحســـــابات ، فكـــــرة أقـــــل التربیـــــع، نمـــــاذج المعـــــامالت: المعـــــامالتالتعـــــرف علـــــى  -المواءمـــــة
الـــتحكم ، الـــتحكم بـــالتنغیم الـــذاتى، الـــتحكم المـــوائم بـــالرجوع لنمـــوذج: المـــوائمالـــتحكم  -التكراریـــة

  .جدولة الكسب، التنغیم التلقائى، لمالئماالعشوائى 

  شبكات الحاسب تأمین  ٦٣٣هحس

آلیــــات ، البصــــمات الرقمیــــة، خوارزمیــــات التشــــفیر، المختلفــــةأمــــان البیانــــات  مســــتویات
أمـــان ، الــتحكم فــى االســتنتاج، فـــى تــدفق البیانــات الــتحكمآلیــات ، الــتحكم فــى الوصــول

  .أمان ادارة الشبكات، البینیة والبرید االلكترونى والشبكاتأمان الشبكات ، نظم التشغیل

  الالسلكیة الشبكات  ٦٣٤هحس

االتصاالت  - االنتقاء -التعدیل –المقویات  -االشاراتارسال –شبكات االتصال  تركیب
 الشوائب - عمل قفل المفاتیح - ضبط أطراف الخط – الصناعیةاتصاالت األقمار  - الرقمبة

.  

  



  

  نظوماتقسم هندسة الحاسبات والم

  والنمذجة المحاكاة  ٦٣٥ هحس

باســـــــــتخدام المحاكـــــــــاة لألنظمـــــــــة المســـــــــتمرة  التطبیقـــــــــاتاألساســـــــــیة لحـــــــــل بعـــــــــض  الطـــــــــرق
أبعـــــاد وتصــــنیف لغــــات المحاكـــــاة ، لألنظمــــة المســــتمرةمفــــاهیم المحاكـــــاة ، )الزمنیــــة(والعددیــــة
ـــة ـــات المحاكـــاة لألنظمـــة مـــع ترســـیخ بعـــض  أدوات، هیاكـــل البرمجیـــات، )الرقمیـــة(العددی وتقنی

دراسـة بعـض ، الحدیثـة علـى طـرق المحاكـاة والتكنولوجیـاتأثیر هندسـة البرمجیـات ، خصائصها
  .هندسیةالتمارین النمطیة وتطبیقات 

  الذكى التحكم  ٦٣٦هحس

ى الــتحكم المنطقــ، النمذجــة المبهمـة، نظریــة االمكانیـات، المـبهمالمنطــق ، الــتحكم الـذكى مقدمـة
المتحكمــــات المبهمـــة ذاتیــــة ، الـــتحكم المنطقــــى المـــبهم االســـتاتیكى، وتصــــمیمهتكوینـــه :المـــبهم

النمــاذج المختلفــة للشــبكات ،العصــبیة، دراســیة للمتحكمــات المبهمــة المتأقلمــة حــاالت، التصــمیم
الخوارزمیـــــات الجینیـــــة ، الـــــتحكم العصـــــبى المـــــبهم، الـــــتحكم العصـــــبى، الشـــــبكات، العصـــــبیة
  .واجبات ماتالب، تحكم الذكىفى ال وتطبیقات

  الجینیة الخوارزمیات  ٦٣٧هحس

التعرف على  - الطبقات المختلفة - العصبیة الشبكاتتراكیب ، الشبكات العصبیة تعریف
  .وتطبیقاتها تعریفها - لجینیةالخوارزمیات ا - األنماط

  مالحة األقمار الصناعیة منظومات  ٦٣٨هحس

دراسة نظم . النظم المختلفة للمالحة باألقمار الصناعیة الستبعابالمعلومات الالزمة  دراسة
  . الصناعیةالمالحة باألقمار 

  التوجیه والتحكم منظومات  ٦٣٩هحس



اعتـراض ، األخـرىتصـحیح الوضـع والمتغیـرات ، تأثیر دوبلر، قیاس االتجاه والسرعة: التوجیه 
ـــى المقـــذوفات البالیســـتیة، اشـــارات الـــتحكم، األهـــداف  ـــذوفات ) الحركـــة حـــدة(تطبیقـــات عل والمق
  . الموجهة

  االتصال باألقمار الصناعیة منظومات  ٦٤٠هحس

معالجــة االشــارة ، األقمـار الــدوارة، وحســابات الوصــلة الصــناعیةعلــى األقمـار  االتصــاالت نظـم
االشـــتراك المتعــــدد ، االشــــتراك المتعـــدد بتقســـیم التــــردد، األرضـــیةوخلطهـــا فـــى نظــــم المواجهـــة 

المحطـــــات األرضـــــیة الرقمیـــــة لألقمــــــار ، المتعـــــدد بتقســـــیم الشـــــفرة االشـــــتراك، بتقســـــیم الـــــزمن
  .على متن القمر الصناعى المعالجة، الصناعیة

  المواقع تحدید منظومات  ٦٤١هحس 

، المســـــارات الفراغیــــــة ، واالحــــــداثیات الفراغیـــــة  المحـــــاور، علـــــى األســــــطح الكرویـــــة المواقـــــع
أجهـزة ، الموقـع واالرتفـاع واالتجـاه : المالحـة  -غیـةوالفرا األرضـیة، میكانیكا الحركة، المدارات

  الجیروسكوب، بالمتغیراتاالحساس 

  متقدمة فى التحكم  موضوعات  ٦٤٢ هحس

غطى أیضا أحدث التطورات فى ت ،المتخرجین الطلبةمختارة حسب احتیاجات  موضوعات
  .التحكم وهندسة النظم

  

  قسم هندسة الحاسبات والمنظومات

  متقدمة فى الحاسبات موضوعات  ٦٤٣هحس

حسـب احتیاجـات الطلبـة الدارسـین ویغطـى  الحاسـباتمختارة فـى مجـاالت هندسـة  موضوعات
  .هندسة الحاسبات  فىأیضا أحدث التطورات العلمیة والبحثیة 

  العصبیة الوهمیة المنظومات  ٦٤٤هحس

  .متحكمات الشبكات العصبیة والمنطق الوهمى –تعریفه وتطبیقاته  :الوهمى المنطق



  

 


