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 مقدمة: 

م ـبرق الكريم صدر األمر الساميمن واقع الحاجة للكفاءات الوطنية في مجال الحاسب اآللي 
الموافقة على  وصدرت هـ بإقامة كلية علوم الحاسب والمعلومات41/5/4121م في /3/4553

 .هـ4121/4125بدء الدراسة بها في مطلع العام الدراسي 
، هندسة الحاسب، علوم الحاسب: علمية أقسامخمسة  تضم كلية علوم الحاسب والمعلوماتو  
درجة  كليةوتمنح ال. للطالباتقنية المعلومات قسم ت، هندسة البرمجيات، و وماتلنظم المع 

قنية المعلومات ت قسمنظم المعلومات و و هندسة الحاسب و  علوم الحاسبأقسام  البكالوريوس في
نظم و هندسة الحاسب و  الحاسبعلوم أقسام  الماجستير في درجة كلية، كما تمنح الللطالبات

ويبلغ عدد المتخرجين من برامج الماجستير بقسم علوم الحاسب خالل الخمسة . المعلومات
عضوًا  55طالب وطالبة كما يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم  451سنوات الماضية نحو 

لعديد من يقوم معظمهم بتقديم ا( أساتذة مساعدون 73أساتذة مشاركون و 1أساتذة،  3)
 .االستشارات والخدمات المتنوعة في مجاالت الحاسب لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص

 النظم و  والمعلومات  الحاسبوعلوم تقنيات لالعقود األخيرة ولقد أدى التطور العلمي الهائل  ب 
،  هذه التقنياتاعتمادية جوانب الحياة المعاصرة في كثير من أمورها على والنظم الذكية و الرقمية 

وهندسة  علومالطلب على الكوادر المتخصصة التي تجمع بين الخبرة في كل من إلى زيادة 
للعمل  في مراكز البحوث والتطوير في الجامعات والمراكز البحثية  المعلومات  الحاسب ونظم

اعات العامة في كافة القطوالتقنية وغيرها من مراكز البحوث  ممثل مدينة الملك عبد العزيز للعلو 
، باإلضافة إلى ازدياد الطلب لعمل الخريجين والخريجات  كأعضاء هيئة التدريس ...والخاصة

 .في  أقسام الحاسب في الجامعات الحكومية والخاصة
من األهمية بمكان رفع المستوى التقني والعلمي للعاملين في قطاعات الحاسب  أيضا أصبح 

من خالل برامج الدراسات العليا  –اين والخبراء عمومخصوصًا ولسائر المهندس والمعلومات 
، لمواكبة المستجدات و التطور التقني والتطبيقات الحديثة للتقنية المتقدمة في ذلك -الجامعية 

في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية،  ةولمواكبة الطلب للعمل في مشاريع الحكومة اإللكتروني
والخاص وفي المؤسسات  كل من القطاعين الحكوميت في والعمل كمديري وكمطوري البرمجيا

 .االستشارية في مجال الحاسب
ظهـــرمن دراســـة قامـــت بهـــا جمعيـــة الحاســـبات  ،وبـــالنظر إلـــى واقـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

الســـعودية عنـــد إعـــداد الخطـــة الوطنيـــة للمعلوماتيـــة أن هنـــاك طلبـــا متزايـــدا خـــالل الســـنوات العشـــر 
وأوصــــت . المقبلــــة للكــــوادر المتقدمــــة علميــــا ومهنيــــا فــــي مجــــاالت الحاســــب والمعلومــــات المختلفــــة
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د فــي الكــوادر المتخصصــة فــي والحــاالدراســة بعــدد مــن الحلــول المقترحــة لمعالجــة الــنقص الكبيــر 
، نيـة المعلومـاتتقعلـوم الحاسـب و أقسـام وبـرامج  ت، والتي مـن أهمهـا زيـادة إمكانيـاعلوم الحاسب

والتوســـع فـــي بـــرامج الدراســـات العليـــا لتأهيـــل أعضـــاء هيئـــة تـــدريس وطنيـــين، وتســـهيل اســـتقطاب 
ومـات، لنقـل الخبـرات، واالسـتفادة تقنيـة المعل علـوم الحاسـب و المتميزين مـن البـاحثين والعلمـاء فـي

 .من تجارب اآلخرين

خـــالل الثالثـــة ســــنوات  -مســـار علـــوم الحاســــب  -عـــدد خريجـــي برنـــامج الــــدكتوراه المشـــترك  
برنــامج الحلســب مــن عــدد المتقــدمين لمســار علــوم  كــذلك،. طالــب وطالبــة 45الماضــية أكثــر مــن 
 .الماضية ةخمسفي تزايد مستمر على مدى السنوات ال الدكتوراه المشترك

فــي علــوم الحاســب بقســم الفلســفة لــدكتوارة  مســتقل برنــامجتقــديم اقتــرا   تــمومــن هــذا المنطلــ   
علــوم فــي  ةمتقدمــ متميــزة والقيــام ببحــوث دراســات عليــافــي تــوفير ، والــذي سيســاهم علــوم الحاســب

 .هذا المجالالمقتدرين في  الباحثين وأعضاء هيئة التدريس ، ويوفر الكوادر العلمية منالحاسب
 
 اسم الدرجة العلمية  

  .دكتوراه الفلسفة  في علوم الحاسب 
 

 لغة البرنامج 

 .انجليزي
 

 تعديل البرنامج أهمية ومسوغات  

ساتذة أ 9ساتذة وأ 8: الدكتوراه رسائلعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس لإلشراف على  .1
 .مشاركون

شبكات، الذكاء االصطناعي، معالجة التخصصات متنوعة ألعضاء هيئة التدريس بما في ذلك  .2
 .، والحوسبة المتوازيةتفاعل اإلنسان والحاسوباللغات الطبيعية، معالجة الصور، 

 .لعلوم الحاسب عدد كبير من خريجي برنامج الماجستير .3
 .علوم الحاسب مسار - المشترك الدكتوراه من خريجي برنامج 11أكثر من  .4
 .مسار علوم الحاسب -لبرنامج الدكتوراه المشترك  عدد كبير من المتقدمين .1
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 ؤية البرنامجر 

 .البحث العلمي التعليم العالي ومن في توفير نوعية عالية  ةعالميوال ةقليمييادة اإلر ال    
 

 رسالة البرنامج 

المهنيين  أساتذة الجامعات والباحثين أو مهنل الخرجين توفير بيئة تعليمية و بحثية تعد
 .علم الحاسوب مجالتخصصات متعددة تمتد في  و الحاسوبالمتخصصين في علوم 

 

 أهداف البرنامج: 

على  نشر العلمي والمساهمة في النهوض العلمي والتقنيالالبحوث المتقدمة و  تعزيز .1
 .الحاسب في علوم المستوى العالمي

المؤهلة لسد إحتياجات المجتمع اعداد العلماء المتخصصين والكوادر البحثية السعودية  .2
علوم التنموية ومتطلبات سو  العمل ولنقل المعرفة والخبرة في المجاالت المتقدمة ل

 .إلى القطاعات الصناعية واالكاديمية والعلمية الحاسب
تقنية المعلومات بالقطاع الخاص والمؤسسات  علوم الحلسب و إيجاد حلول لمعضالت .3

الحكومية من خالل توفير مستوى رفيع من البحوث التطبيقية ونقل تقنية المعلومات 
 .المتقدمة 

إكساب الدارسين في برنامج الدكتوراه والباحثين السعوديين الوسائل واألساليب وطر   .4
علوم يزين في قطاعات اإلبداع والمنهجيات العلمية الضرورية للمتخصصين المتم

 .الحاسب
 

 البرنامج مخرجات 

 
 :المعرفة والفهم -أ 

 .تقان في تطبي  النظريات والمنهجيات والمعرفة لمعالجة المسائل البحثيةاإلإثبات  .1
 .ةإظهار القدرة على القيام بأبحاث مستقلة وأصلي .2
 .ةالزمة للتدريس وتقييم تعلم الطلبإظهار المعرفة الشاملة ال .3

 
 :الذهنيةالمهارات  -ب 

 .الحاسب تطوير التفكير النقدي واإلبداعي لمعالجة المسائل األساسية في علوم .1
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 :والعمليةالمهارات المهنية  -ج 

جراء البحوث .1  .إثبات الكفاءة المهنية والنزاهة في التدريس وا 
أعمال  تقديم و شر علمية، و   اور أقدرة على نشر للإظهار مهارات االتصال الشفوي والكتابي  .2

 .، والتواصل مع الناس من مختلف الخلفياتالحاسبعلوم  مجال في فنية
 .الالزمة للعمل ضمن مجموعات بحثية ياإلداريو العمل الجماعي  مهارات إظهار .3

 
 :المهارات العامة -د 

 .في األوساط األكاديمية والمجتمعالتحلي بأخالقيات المهنة  .1
 .تطوير االستقالل الفكري .2
 

 المستفيدون من البرنامج 

 .السعوديين و الطالبات الطالب .1

 .ةمنحة الرسميذوي الغير السعوديين  و الطالبات الطالب .2

 

 لمتاحةفرص التوظيف ا 

 .أساتذة الجامعات والباحثين في الجامعات السعودية .1

 .باحثون في مراكز البحوث السعودية .2

 .مختلفةمتخصصي تكنولوجيا المعلومات في قطاعات  .3

 .علوماتلمشاريع تكنولوجيا الم ونمدير .4
 

  شروط القبول 
و القواعد  الجامعات السعوديةبسات العليا شروط القبول الواردة  في الالئحة الموحدة للدراإضافة الى 

 :اإلجرائية التنفيذية و التنظيمية بجامعة الملك سعود، فإن للقسم الشروط التالية

أحد التخصصات ان يكون المتقدم حاصال على درجة الماجستير تخصص علوم الحاسب أو  .1
عن جيد جدا  في مرحلة حاصال على تقدير ال يقل  و ،ذات العالقة من جامعة الملك سعود

 .الماجستير ان كانت من جامعة تمنحها بتقدير
 .ما يعادلهأو  (TOEFL-IBT)درجة في اختبار( 155)الحصــول علــى ال ما يقل عـن  .2
 .درجة في الجزء الكمي 148بمعدل ال يقل عن  GREإجتياز إمتحان  .3
 (.مـع صور من جميع الوثائ  ذات العالقة)ذاتية حديثـة  إرفا  سيرة .4
تقديم مقالة توضح االهتمامات البحثيـة والنشـر العلمي والجوائز وغيرها وتوضح على األقـل ثـالثة  .5

 .ذات العالقة( مـع صـور من جميع الوثائ . ) مجاالت بحثية مرتبة حسب األفضـلية
 .إجتياز المقابلة الشخصية .6
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 متطلبات الحصول على الدرجة 

o خيار المقررات والرسالة 

 .البرنامج وحدة دراسية من مقررات   (01) أن يجتاز الطالب  .4

 .اجتياز اإلختبار الشامل بنجاح .0

 .بنجاحالدكتوراه إتمام رسالة  .7

وفقا  محكمةعلى األقل في مجلة  ةواحدلورقة علمية نشر أو الحصول على قبول للنشر  .1

  .لتخصص الطالب

 

 الهيكل العام للبرنامج: 

o خيار المقررات والرسالة 
 

 .رسالةلل وحدة( 40) وحدة دراسية إضافة إلى  (01)عدد الوحدات المطلوبة 

  

 المطلوبة  عدد الوحدات عدد المقررات نوع المقررات

 3 1 (1) قائمةمن المقررعام 

 الدكتوراه لنظممن برنامجي مقررين 

 (2)قائمة ال من الحاسب وهندسة المعلومات
 

2 
 

6 

 8 4 مقررات إجبارية
 9 3 (3)قائمة من المقررات اختيارية 

 وحدات رسالة 12 1 الرسالة

دراسية و  اتوحد( 26) 11 المجموع

 رسالة اتوحد( 12)
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 للبرنامج  الخطة الدراسية: 
 

 : المستوى األول

 

 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر المقرر ورمزهرقم  م
 (5+3)3 (1)مقررعام من القائمة  --- 1
برنامجي الدكتوراه لنظم المعلومات  من مقرر --- 2

 (2)القائمة  من وهندسة الحاسبأ
3(3+5) 

برنامجي الدكتوراه لنظم المعلومات  من مقرر --- 3
 (2)القائمة  من وهندسة الحاسب

3(3+5) 

 دراسية اتوحد( 9) المجموع
  

 :الثانيالمستوى 

 

 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 (5+3)3 علم الحوسبة المتقدم وتطبيقاته عال 651 1
 (5+3)3 (3)من القائمة  (1) اختياري مقرر --- 2
 (5+3)3 (3)من القائمة  (2) اختياري مقرر --- 3

 دراسية اتوحد( 9) المجموع
 

 :الثالثالمستوى 

 

 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 (5+2)2 (1)دراسة بحثية مستقلة  عال 696 1
 (5+3)3 (3)من القائمة  (3) اختياري مقرر --- 2
 (5+1)1 إعداد خطة بحث عال 699 3

 وحدات دراسية( 6) المجموع
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 :الرابعالمستوى 

 

 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر المقرر ورمزهرقم  م
 (5+2)2 (2)دراسة بحثية مستقلة  عال 697 1

 وحدات دراسية( 2) المجموع
 

 :الخامسالمستوى 

 

 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 5 ختبار الشاملاإل شامل 755 1

 وحدات دراسية( 5) المجموع
 

 :السادسالمستوى 

 

 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 وحدات رسالة 12 رسالة عال 755 1

 رسالة وحدات( 12) المجموع
 

 المقررات العامة (1)قائمة 
 (وحدات دراسية بـثالثيختار الطالب مقرر واحد )

 

 متطلب عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه

 (5+3)3 الجبر الخطي العددي  ريض 151

 س/-ريض 242
 س/-ريض 244
 س/-ريض 213
 س/-ريض 214

  (5+3)3 االحتماالت واالحصاء الرياضي احص 153

 س/-ريض 213 (5+3)3  ةمتقدمالعمليات البحوث  ريض 157
 س/-ريض 214
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 من برنامجي الدكتوراه لنظم المعلومات وهندسة الحاسبالمقررات  (2)قائمة 
 (وحدات دراسية ستة بإجمال ينالطالب مقرر يختار )

 

 متطلب عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه
  (5+3)3 عمارة الحاسبات المتقدمة هال 621
  (5+3)3 شبكات الحاسب المتقدمة هال 631
  (5+3)3 معالجة اإلشارات الرقمية    هال 643
  (5+3)3 تخطيطو الموارد المؤسسات  نال 651
  (5+3)3 إدارة مشاريع تقنية المعلومات نال 652
  (5+3)3 تحليل وتصميم النظم نال 653

 

 المقررات االختيارية (3)قائمة 
 (وحدات دراسية تسعة بإجمال ثالث مقرراتيختار الطالب )

 

 متطلب عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه

في نظم الحاسب مواضيع مختارة  عال 618
  (5+3)3 والشبكات

  (5+3)3 اتمواضيع مختارة في أمن الحاسب عال 619
  (5+3)3 نظرية الحسابات المتقدمة والحوسبية عال 626
  (5+3)3 تصميم وتنفيذ نظم الوقت الحقيقي عال 627
  (5+3)3 مواضيع مختارة في لغات البرمجة  عال 628
  (5+3)3 التعريبمواضيع مختارة  في  عال 629
  (5+3)3 توازيةالمعالجة الم عال 637
  (5+3)3 اإلختبار والتأكد والتحق  في البرمجيات عال 647
  (5+3)3 مواضيع مختارة  في هندسة البرمجيات عال 648
  (5+3)3 تصميم وعمارة الحاسبات المنتشرة  عال 617
  (5+3)3 الحوسبة المتمخضة و ذكاء السرب عال 661
  (5+3)3 الذكاء االصطناعي عال 662
  (5+3)3 تعلم اآللة عال 663
مواضيع مختارة  في الذكاء  عال 668

  (5+3)3 اإلصطناعي

مواضيع مختارة  في معالجة الصور  عال 669
  (5+3)3 والتعرف على األنماط

  (5+3)3  الحاسوبم و رسمواضيع مختارة  في  عال 677
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الحقيقة اإلفتراضية مواضيع مختارة في  عال 678
  (5+3)3 و الرؤية بالحاسب

  (5+3)3 التواصل بين اإلنسان و اآللة عال 679
  (5+3)3 انظم تخزين البيانات والتنقيب عنه عال 687
قواعد  نظم مواضيع مختارة  في عال 688

  (5+3)3 البيانات

  (5+3)3 الحيويةالمعلوما تية  عال 691
عال 698   (5+3)3 في علوم الحاسب موضوعات متقدمة 

 

 

  وصف مقررات البرنامج: 
 

  (0+  3)3 علم الحوسبة المتقدم و تطبيقاته  عال 601

تراكيب  –الطر  الحسابية وتطبيقات في الحوسبة  –نظرية الرسوم وتطبيقات في علوم الحاسب 
 –الحوسبة الرياضيات المتقطعة وتطبيقات في  –تطبيقات في الحوسبة  –البيانات المتقدمة 

 .اإلتجاهات الحديثة في علم الحوسبة

 

  (0+  3)3 مواضيع مختارة في نظم الحاسب والشبكات  عال 616
تصميم : بما في ذلك  المستجدات واإلتجاهات البحثية الحديثة في مجال نظم الحاسب والشبكات

اكتشاف األخطاء في نظم الحاسب و  –برمجة الشبكات  –وأداء نظم الحاسب و الشبكات 
 .األمان والخصوصية –الشبكات 

 

  (0+  3)3 أمن الحاسبات مواضيع مختارة في  عال 616

التهديدات ونقاط : المستجدات واإلتجاهات البحثية الحديثة في مجال أمن الحاسبات متضمنا
التعمية   -المتطفلين اكتشاف   -التحكم في الدخول   -التعرف والتحق    -الضعف 

 .التعمية باستخدام الصور  -السياسات األمنية و تقويمها   -والخصوصية 
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  (0+  3)3 نظرية الحسابات المتقدمة والحوسبية  عال 626

الحسوبية،  -آلة تورينغ  -تراتيبية تشومسكي -دراسة متعمقة للمفاهيم المتعلقة بالحوسبية 
اتخاذ القرار، مشكلة التوقف، حسبان المبدا، مبرهنة عدم تورينغ، قابلية -أطروحة تشرشل

 .االستكمال لغودل، نظرية التعقيد الحسابي وتصنيف التعقيد

 

  (0+  3)3 تصميم وتنفيذ نظم الوقت الحقيقي  عال 626

أجهزة بنية صلبة   -لغات الوقت الحقيقـي   -تطبيقات الوقت الحقيقي   -نظام الوقت الحقيقــي 
أنظمة   -أنواع و مستويات مختلفة للتحكم في أنظمة الوقت الحقيقي  –الوقت  الحقيقي ألنظمة 

مدخل في منهجية التصميم والتطبي  في أنظمة تشغيل الوقت الحقيقي   -تشغيل الوقت الحقيقي 
 .دراسة حاالت   -

 

  (0+  3)3 مواضيع مختارة في لغات البرمجة  عال 626
التطورات األخيرة : بما في ذلك البحثية الحديثة في مجال لغات البرمجةالمستجدات واإلتجاهات 

نهج الالتطبي  العملي، والتقدم التكنولوجي و ، صحة وتوحيد التصميم، البرمجة اتفي تصميم لغ
  .لغات البرمجةلجديدة ال

 

  (0+  3)3 مواضيع مختارة في التعريب  عال 626

بما في ذلك المعالجة اللتلقائية للغة  الحديثة في مجال التعريبالمستجدات واإلتجاهات البحثية 
 .العربية و تطبيقاتها المختلفة
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  (0+  3)3 المعالجة المتوازية  عال 636
دراسة بعض المفاهيم ,  قياس فعلية البرامج المتوازية, عرض شامل للحاسبات ذات فعلية أعلي

علي الموازاة البينية والموازاة الضمنية، النماذج المعروفة  المختلفة لتحقي  الموازاة والتي تشمل
الحاسبات المتوازية  ذات الذاكرة , بالنموذج ذات المقدار الضئيل والنموذج ذات البيانات المتدفقة

" أس أي أم دي"المشتركة والحاسبات المتوازية  ذات مرور الرسائل و الفر  ما بين حاسبات 
تجري بعض التجارب  ببيئات نظم مختلفة للبرمجة المتوازية وتشمل ". أم أي أم دي"وحاسبات 

المتوفر علي جهاز الحاسب الخادم اإللكتروني " أل أى بي أي"و " أم بي أي", "بي في أم"علي 
 .1222\"أر أس"  –" أي بي أم"
 

  (0+  3)3 اإلختبار والتأكد والتحقق في البرمجيات  عال 646

طر  تقييم صحة البرمجيات واألداء  –منهجية اإلختبار  –التطوير اإلختبار في دورة  حياة 
اإلختبار  –فحص الكود  –اإلختبار الساكن  –التأكد والتحقي  في البرمجيات  -واإلعتمادية 
أدوات  –اإلختبار اإلحصائي  –إختبار النظام   -إختبار الوحدة البرمجية   -الديناميكي 
 .ي اختبار البرمجياتاإلتجاهات الحديثة ف –اإلختبار 

 

  (0+  3)3 مواضيع مختارة في هندسة البرمجيات  عال 646
 :بما في ذلك المستجدات واإلتجاهات البحثية الحديثة في مجال هندسة البرمجيات

قياس  –اختبار البرمجيات   -جودة البرمجيات  –تكلفة البرمجيات   -إدارة مشاريع البرمجيات 
 .مخاطر البرمجياتإدارة  -البرمجيات 

 

  (0+  3)3 المنتشرةتصميم وعمارة الحاسبات   عال 656
تراكيب  -شبكات االستشعار الالسلكية  -مبادئ وتطبيقات الحاسبات المتواجدة في كل مكان 

الشبكات الالسلكية  -دعم التنّقل  -برمجة شبكات االستشعار -البيانات لشبكات االستشعار
مبادئ هندسة البرمجيات ألنظمة  -البينية، التعرُّف على السيا  وتمثيله األنظمة  -العشوائية 

أمن المعلومات  -جوانب التفاعل مع أنظمة الحاسبات المنتشرة  -الحاسبات المنتشرة 
 .والخصوصية على الشبكات الالسلكية
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  (0+  3)3 الحوسبة المتمخضة و ذكاء السرب  عال 661

اآلالت  –أنظمة الترابط تدرجية التطور  –أنظمة المناعة االصطناعية  –الخوارزميات التطورية 
الحوسبة  -شبكة العصبونات الخليوية  –التمخض العكوس  –الذكاء الجماعي  –الخليوية 
 .الحوسبة الكمية –حوسبة الحمض النووي الريبي  –رة الالمتبلو 

 

  (0+  3)3 الذكاء االصطناعي  عال 662

التعلم  –البرهنة اآللية  –تمثيل المعرفة  -األساسية في الذكاء االصطناعي مراجعة المبادئ 
نظرية  –التفكير مع الشك  –التفكير السببي  –التعلم باالكتشاف  –التعلم بالقياس  –بالمثال 
 .التفكير المكاني و الزماني –نظرية الحتمية و اإلمكانية  –نظرية االعتقاد  –التأكيد 

 

  (0+  3)3 اآللةتعلم   عال 663

التعلم بالطر   -تعلم الشبكات االصطناعية العصبية  -شجرة اتخاذ القرارات القابلة للتعلم 
التعلم المبني على  -التعلم المبني على نظرية بايز  -خوارزميات التطور الجيني  -اإلحصائية 

شبكات بايز  -المتجهات التعلم عبر آليات دعم  -التعلم عبر التغذية المستمرة  -تفسير الوقائع 
 .وطر  عرض واختيار الخصائص -طر  تقليل المحاور -قواعد التالزم  -

 

  (0+  3)3 مواضيع مختارة في الذكاء اإلصطناعي  عال 666

المنط  و تمثيل المعرفة، والبحث و : بما في ذلك المستجدات في مجال الذكاء اإلصطناعي
 .والتطبيقات، والتخطيط، المنط  الغير مؤكد
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مواضيع مختارة في معالجة الصور و   عال 666
 التعرف على األنماط

3(3  +0)  

تقسيم  –تحسين الصور: المستجدات في مجال معالجة الصور و التعرف على األنماط ويشمل
 التعرف على األنماط باستخدام النظريات الدقيقة.  األنماط وأصنافها.  تمثيل الكائنات –الصور 

 .والطر  التركيبية
 

  (0+  3)3 مواضيع مختارة في رسوم الحاسوب  عال 666
  -سام والمشاهدة الثالثية البعد نمذجة األج: المستجدات في مجال الرسم بالحاسب متنضمنا
نمذجة األجسام  -التحويالت الثالثية البعد   -تمثيل األسطح والمنحنيات في البعد الثالث 

تقنيات   -اإلضاءة والتظليل   -تحديد السطح المرئي   - الثالثية البعدالمشاهدة  -لصلبة ا
 .تحريك الصور

 

مواضيع مختارة في الحقيقة اإلفتراضية و   عال 666
 الرؤية بالحاسب

3(3  +0)  

تقديم و بما في ذلك التطورات في  المستجدات في مجال الحقيقة اإلفتراضية و الرؤية بالحاسب
 .، واإلدراك البشري، وتكنولوجيا الواقع االفتراضيوأجهزة االستشعار، التصورتجسيم 

 

  (0+  3)3 التواصل بين اإلنسان و اآللة  عال 666
. واحتياجات العوامل البشرية الخاسوبتصميم واجهات المستخدم استنادا إلى قدرات تكنولوجيا 

الوسائط  .الواقع االفتراضي وزيادته. نماذج المستخدم. تقييم. دعم التنفيذ. عملية التصميم
 .التطورات في هذا المجال. المتعددة

 

  (0+  3)3 نظم تخزين البيانات والتنقيب عنها  عال 666
أساليب نمذجة البيانات  -التخاذ القرار تطوير النظم المساندة  -النظم المساندة التخاذ القرار 

دراسـة عمارة بيوت خبرة بيانات متنوعة وأساليب  -وتطوير بيت خبرة بيانات في بيئة معمارية 
 .مجاالت التطبي  -التنقيب عن البيانات  –وسيط المستعمل لبيوت خبرة البيانات   -تطويرها 



 م 0241/0243 -كلية علوم الحاسب و المعلومات  -قسم علوم الحاسب  - دكتوراه الفلسفة في علوم الحاسب 11

 
 

 

  (0+  3)3 مواضيع مختارة في  نظم قواعد البيانات  عال 666
التطورات في أنظمة إدارة قواعد البيانات : ما في ذلكب المستجدات في مجال نظم قواعد البيانات

جديدة مثل قواعد البيانات المتعددة وتطبيقاتها في التطبيقات قواعد البيانات  - ةقيدمالزمانية وال
 .مجال الوسائط المتعددة والتنقل

 

  (0+  3)3 الحيويةالمعلوميات   عال 661
المعلوميات البيولوجية هو ميدان بحث في تطور سريع يهتم بدراسة األنظمة و البيانات 

كتسلسل الحمض النووي الريبي و البروتينيات، التراكيب الكلية الجزئية و البيانات )البيولوجية 
الرياضيات و باستخدام التحليل النظري و أدوات تطبيقية كاإلعالم اآللي، ( الوظيفية للجينوم

المواضيع تتضمن مفاهيم الوراثة الجزئية، قواعد البيانات البيولوجية، البحث في . اإلحصائيات
قواعد البيانات، تناس  متواليات، األشجار الوراثية، التنبؤ بالهيكل وتحليل البيانات الصغرى 

 .المتنوعة
 

  (0+  2)2 (1)دراسة بحثية مستقلة   عال 666

 .باختيار موضوع بحثي لدراسته وما كتب حولهيقوم الطالب 

 

  (0+  2)2 (2)دراسة بحثية مستقلة   عال 666

 .يقوم الطالب باختيار موضوع بحثي لدراسته وما كتب حوله

 

  (0+  3)3 موضوعات متقدمة في علوم الحاسب  عال 666

محتويات هذه . الحاسبُتَمكن هذه المادة الطالب من دراسة مواضيع متقدمة في تخصص علوم 
 .المادة تحدد في حينه بواسطة مدرس المادة وموافقة القسم
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  (0+1)1 إعداد خطة بحث  عال 666

دراسة . فهم خلفية المشروع البحثي. ة البحثلصياغة مشك. تعريف موضوع بحثي أصلي
 .كتابة المقتر  البحثي. االتجاهات البحثية المحتملة تطوير .األعمال ذات الصلة

 

وحدات  12 رسالة  عال 600
 رسالة

 عال 666
 س/-

 .كتابة الرسالة و مناقشتها. نشر نتائج البحث. انجاز البحث المقتر 
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 من كلية العلوم وصف المقررات العامة 
 

  (0+  3)3 االحتماالت واإلحصاء الرياضي إحص   503

التوزيعـــات االحتماليـــة، التوقـــع، دوال المتغيـــرات العشـــوائية، توزيعـــات االحتمـــال ، المتغيـــرات العشـــوائية، 
 .المعاينة، التقدير، اختبار الفروض ن االنحدار واالرتباط، تحليل التجارب

  

 (0+  3)3 الجبر الخطي العددي ريض 505

 س/-ريض 242
 س/-ريض 244
 س/-ريض 253
 س/-ريض 254

تقريـب الـدوال ـ مصـفوفات خاصةــ تحليـل الخطـأ لانظمـة الخطيـة ـ المعادالت الخطية وتحليـل المصـفوفة ـ 
 .طر  التكرار ـ حساب قيمة ومتجهة أيجن 

 

 س/-ريض 253 (0+  3)3 بحوث العمليات المتقدمة ريض 505
 س/-ريض 254

طرائـ  السـمبلكس، المـرحلتين، . الطريقة الهندسية لحل مسـألة البرمجـة الخطيـة. نماذج األمثلية الخطية
البرمجـــة . الثنائيــة وتحليــل الحساســية. الســمبلكس المحســنة وكارمــاركرس لحــل مســألة البرمجـــة الخطيــة

 .مدخل إلى البرمجة غير الخطية. تطبيقات البرمجة الخطية. البرامترية
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  من برنامجي الدكتوراه لنظم المعلومات وهندسة الحاسبوصف المقررات 

 

  (0+  3)3 المتقدمةعمارة الحاسبات  هال 121
تصــميم تعليمــات المعالجــات، تــوازي المعالجــة علــى مســتوى التعليمــات، تفــادي اإلشــكاليات الناجمــة 
عـــن تـــرابط البيانـــات أثنـــاء المعالجـــة المتوازيـــة، الجدولـــة المتغيـــرة، التنبـــؤ المتغيـــر باســـتخدام العتـــاد، 

التخـزين، النـاقالت، مقـاييس كفـاءة أنظمـة تصميم الـذاكرة الهيكليـة ، تصـميم الـذاكرة المخبـأة، أنظمـة 
 .اإلدخال واإلخراج، شبكات الربط بين الحاسبات، مدخل للمعالجات المتوازية

 

  (0+  3)3 شبكات الحاسب المتقدمة هال 131
: آي بـي، طبقـة ارتبـاط البيانــات/ مراجعـة معماريـة طبقـات النمـوذج المرجعــي، مـداوالت تـي سـي بــي

ـــتحكم النافـــذي للتـــدف ، طبقـــة الشـــبكة نظـــام اإلتـــس دي اس ال، الـــدائرة الخياليـــة ونظـــام برقيـــات : ال
األمــــــان : اكتشــــــاف األخطــــــاء واالســــــترداد ، طبقــــــة التمثيــــــل: ، طبقــــــة النقــــــل(داتــــــا جــــــرام)البيانــــــات 

 .توزيع العمليات، نظم التشغيل الشبكية: والخصوصية، ضغط النصوص،  طبقة التطبيقات
 

  (0+  3)3 قميةمعالجة اإلشارات الر  هال 143
، تحويـل فـورير، Zتحويـل . تعريف اإلشارات الرقمية وكيفية الحصـول عليهـا مـن اإلشـارات المتصـلة

اآلثـار (. أي أي أر)ونـوع ( اف أي أر)وتحويـل فـورير السـريع، تصـميم المرشـحات الرقميـة مـن نـوع 
 .المترتبة على الطول المحدد للكلمات

 

  (0+  3)3 والتخطيطموارد المؤسسات  نال  101
العناصـــر األساســـية واالعتبـــارات الخاصـــة بـــالحلول الحاســـوبية الخاصـــة بالمؤسســـة، بمـــا فـــي ذلـــك 

المفـــاهيم . موضـــوعات التكامـــل، االفـــراد مقابـــل التكنولوجيـــا، باإلضـــافة إلـــى إدارة المشـــاريع وتنفيـــذها
المؤسســــات، وعالقتهــــا مــــع الخاصــــة بــــالتخطيط والســــيطرة علــــى االنتــــاج مــــع نظــــم تخطــــيط مــــوارد 

اســـتراتيجيات التصـــنيع والخـــدمات اللوجســـتية، دراســـة اساســـيات تخطـــيط مـــوارد المؤسســـات األخـــرى 
ذات الصـلة بمــا فـى ذلــك المواضـيع التقنيــه واالداريـه، والقضــايا العالميـة التــي قـد تكــون مشـتركة مــع 

 .بيئة االعمال والتصنيع النموذجية
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  (0+  3)3 المعلوماتادارة مشاريع تقنية  نال 102
المجـــــاالت التســــعة الخاصـــــة . مقدمــــة الــــى ادارة نظـــــم المعلومــــات ومشـــــاريع تكنولوجيــــا المعلومــــات

المشـــروع، التكامـــل النطـــا ، الوقـــت، التكلفـــه ،الجـــوده ،المـــوارد  –بالمعرفـــة الخاصـــة بـــادارة المشـــاريع
دارة المشـــــتريات ـــــاتالمجموعـــــات الخاصـــــة . البشـــــريه، االتصـــــاالت ،المخـــــاطر وا  ـــــة،  -بالعملي البداي

ويشــتمل المقــرر علــى مقدمــة الدارة المشــاريع ،إدارة المشــاريع . التخطــيط، التنفيــذ ،المراقبــة واالقفــال
وتكنولوجيـــا المعلومـــات، ادارة التكامـــل، ادارة مجـــال المشـــاريع، ادارة الوقـــت، ادارة تكلفـــة المشـــاريع، 

 .يعر اتصاالت المشروع وادارة مخاطر المشاادارة جوده المشاريع، ادارة الموارد البشريه، إدارة 
 

  (0+  3)3 تحليل وتصميم النظم نال 103
انشـاء تصـميم . االساليب المستخدمة بواسطة مطورى نظم المعلومات الكتشـاف ونمذجـة المتطلبـات

االدوات واالساليب التى يستخدمها المبرمج او المصـمم لتطـوير نظـم . مقبول لتنفيذ حل لنظام ناجح
 .المعلومات

 


