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ي هندسة الحاسبالدليل اإلرشادي لطالب دكتوراه الفلسفة 
 
 ف

ي هندسة الحاسب  دكتوراه الفلسفة 
 
 2 بجامعة الملك سعودكلية علوم الحاسب والمعلومات   -ف

 

نامج  : نبذة عن البر

ي جامعة الملك سعود 
 
، وكانت بداية 1984عام  تم إنشاء كلية علوم الحاسب والمعلومات ف

الكلية بقسمي   أكاديميي   هما هندسة الحاسب وعلوم الحاسب، ومنذ ذلك الوقت تم توسعة 

كلية علوم الحاسب بحيث أصبحت تضم اآلن خمسة أقسام وهي نظم المعلومات وتقنية 

مجيات باإلضافة إىل هندسة الحاسب وعلوم الحاسب، وقد تم إنشاء  المعلومات وهندسة البر

. ا  بشكل عاىلي
 لكلية نتيجة للحاجة لمهندسي كمبيوتر مؤهلي  

ي شتى مجاالت هندسة 
 
يهدف قسم هندسة الحاسب لتخري    ج مهندسي   متخصصي   ف

ي المملكة. 
 
ن معايب  و الخريجيعد وينفذ الحاسب القادرين عىل تحسي   وتعزيز التطور الرسي    ع ف

كيب والتكوين، توفب  االستشارات الفنيقومون بألنظمة الكمبيوتر، وكذلك  اف عىل البى ية، واإلشر

وتشغيل المعدات، وكذلك عىل الخريجي   أن تتوفر لديهم المقدرة عىل تصميم وتطوير وإدارة 

ي الكلية سيأخذون  ومراقبة أداء شبكات الحاسب. ومع دخول المملكة مجال التصنيع، فإن خريجر

ي تصميم أنظمة الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر،ا أساسي  دور  
 
ن بتصميم و وكذلك سيقوم الخريج ا ف

ات والمصانع.  ي المختبر
 
 أنظمة التحكم للمهام المؤتمتة ف

ي هندسة الحاسب : اسم الدرجة العلمية
 
 دكتوراه الفلسفة ف

نامج:  ية لغة البر  اللغة االنجلب  

 :متطلبات الحصول عىل الدرجة

نامج.  (26)أن يجتاز الطالب  (1  وحدة دراسية من مقررات البر

 االختبار الشامل بنجاح. اجتياز  (2

ي وعاء متخصص وم   (3
 
ي نرسر أو قبول نرسر بحث واحد عىل األقل ف

 
 هندسة الحاسب. حكم ف

 رسالة الدكتوراه بنجاح. ومناقشة إتمام  (4

 

نامج:   مسارات البر

نامج تيش  هو المسار العام. واحد و  مسار عىل مل البر

نامج:   الهيكل العام للبر

:  وحدة دراسية إضافة إىل الرسالة (26)عدد الوحدات المطلوبة   عىل النحو التاىلي

 عدد الوحدات المطلوبة عدد المقررات نوع المقررات

 دراسية ات( وحد8) 4 مقررات إجبارية

 دراسية ات( وحد3) 1 من القائمة األوىل مقررات اختيارية

 دراسية ات( وحد6) 2 من القائمة الثانية مقررات اختيارية

 دراسية ات( وحد9) 3 من القائمة الثالثة مقررات اختيارية

 ( وحدة دراسية0) 1 االختبار الشامل

 دراسية ة( وحد1) 1 الرسالة

 دراسية للرسالة ة( وحد1( وحدة دراسية + )26) 21 المجموع

 

 



ي هندسة الحاسبالدليل اإلرشادي لطالب دكتوراه الفلسفة 
 
 ف

ي هندسة الحاسب  دكتوراه الفلسفة 
 
 3 بجامعة الملك سعودكلية علوم الحاسب والمعلومات   -ف

 

نامج نموذجيةالخطة ال  : للبر

ي  الفصل األول
 
 الرابعالفصل  الثالثالفصل  الفصل الثان

 القائمة األوىلمقرر اختياري من 
 مقرر اختياري من القائمة الثانية
 مقرر اختياري من القائمة الثانية

 هال 601
 الثالثةمقرر اختياري من القائمة 

 لثةمقرر اختياري من القائمة الثا

 هال 696
 الثالثةمقرر اختياري من القائمة 

 هال 697

 ساعتي    ساعات 5 ساعات 9 ساعات 9
 

 ثامنالفصل ال السابعالفصل  السادسالفصل  خامسالفصل ال

 هال 700 هال 700 هال 699 االختبار الشامل

 عةسا عةسا عةسا ساعات 0
 

ي هذه القائمة: الطلبة  عىل اإلجبارية: المقررات 
 
 اجتياز كل المواد ف

 متطلب سابق الدراسية عدد الوحدات مسمى المقرر رقم المقرر

  ساعات 3 وتطبيقاتهاالعمليات الهندسية العشوائية  هال 601

  ساعتان (1دراسة بحثية مستقلة ) هال 696

  ساعتان (2دراسة بحثية مستقلة ) هال 697

  ساعة إعداد خطة بحث هال 699

  0 االختبار الشامل شامل 700

 هال 699 ساعة الرسالة هال 600

  ساعات 9 المجموع

 

ا  الطالبيختار (: القائمة األوىل) ختياريةال مقررات ال
 
 : التالية المقررات مجموعة منمقررا واحد

 متطلب سابق عدد الوحدات الدراسية مسىم المقرر رقم المقرر

 ساعات 3 العددي الخطي  الجبر  ريض 505
ريض،  244ريض ،  242
 ريض.  254ريض ،  253

ي  واالحصاء االحتماالت  احص 503
  ساعات 3 الرياض 

 ريض 254ريض ،  253  ساعات 3 المتقدمة عملياتال بحوث ريض 507

  ساعات 3 المجموع
 

 التالية:  المقررات مجموعة من مقرران يختار الطالب القائمة الثانية(: ) ختياريةال مقررات ال

 

 

 عدد الوحدات الدراسية مسىم المقرر رقم المقرر

 ساعات 3 المعالجة المتوازية المتقدمة هال 628

 ساعات 3 لألعطالاألنظمة المتجاوزة  هال 629

 ساعات 3 تصميم وخوارزميات الشبكات هال 633

 ساعات 3 مداوالت وتحليل أداء شبكات االتصال هال 635

 ساعات 3 معالجة إشارات الصوت والفيديو هال 645

 ساعات 3 التعرف عىل األنماط هال 647

 ساعات 6 المجموع



ي هندسة الحاسبالدليل اإلرشادي لطالب دكتوراه الفلسفة 
 
 ف

ي هندسة الحاسب  دكتوراه الفلسفة 
 
 4 بجامعة الملك سعودكلية علوم الحاسب والمعلومات   -ف

 

 

 التالية:  مجموعةال من تيختار الطالب ثالثة مقررا (: الثالثةختيارية )القائمة ال مقررات ال

 

 : جدول المتوقع لطرح مقررات القسمال

ي  الفصل الدراسي األول نوع المقررات
 
 الفصل الدراسي الثان

 هال 601 هال 601 جباريةاإل مقررات ال

 ختياريةاال مقررات ال

 هال 651هال أو  645 هال 651هال أو  647 إشارات ونظم

 شبكات الحاسب
هال أو  634هال أو  632

 هال 635

هال أو  637هال أو  633

 هال 638

 هال 628 حسب االتفاق عمارة الحاسب

 

ي حالة رغبة مجموعة من الطالب بتغيب  موعد طرح مقرر اختياري من القائمة  مالحظة: 
 
ف

السابقة، يرجر التواصل مع القسم قبل نهاية األسبوع السادس من الفصل الذي يسبقه حتى 

 يتم محاولة تلبية الطلب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الوحدات الدراسية مسىم المقرر رقم المقرر

 ساعات 3 تصميم أدوات كاد هال 611

 ساعات 3 الرسوم ونظرية التدفق الشبكي وتطبيقاتها هال 632

 ساعات 3 شبكات االتصال الشخصية   هال 634

 ساعات 3 الشبكات الضوئية هال 636

 ساعات 3 شبكات التحسس  هال 637

 ساعات 3 شبكات الوسائط المتعددة والالسلكية هال 638

 ساعات 3 شبكات الربط ذات األداء العاىلي  هال 639

 ساعات 3 نانو روبوتية هال 651

ي هندسة الحاسب هال 691
 
 ساعات 3 مواضيع متقدمة ف

 ساعات 3 الخوارزميات وتصميم تحليل عال 612

 ساعات 3 االصطناعي  الذكاء عال 662

ي أمن الحاسب عال 619
 
 ساعات 3 مواضيع مختارة ف

 ساعات 3 تعلم اآللة عال 663

 ساعات 9 المجموع



ي هندسة الحاسبالدليل اإلرشادي لطالب دكتوراه الفلسفة 
 
 ف

ي هندسة الحاسب  دكتوراه الفلسفة 
 
 5 بجامعة الملك سعودكلية علوم الحاسب والمعلومات   -ف

 

 : إرشادات مهمة للطلبة المستجدين

ي نبارك لكم 
 
ي هندسة الحاسب و  دكتوراه الفلسفةقبولكم ف

 
ي دراستكم. ف

 
 نتمت  لكم التوفيق ف

 : يل إجراءات تسجيلكم مقررات القسملتسهالتالية مالحظات يرجر أخذ ال

ستكون ه جميع مراسالت القسم واعالنات حيث أن يميل الجامعي الرسمي يجب تفعيل اإل  -1

 الرسمي للطالب فقط. يميل اإل ىل إمن و 

ي ، 3.75يجب اجتياز المقررات التكميلية بمعدل ال يقل عن  -2
 
لكي يستمر الطالب ف

نامج،  . األكاديمي ا من النظام يطوى قيده تلقائي  يحقق المعدل المطلوب  ومن ال  البر

وإن  (،Edugate) النظام األكاديمي  بوابةل المقررات االعتيادية عن طريق يتم تسجي -3

لوحدة  عن طريق تسليم نموذج تسجيل مقرر  ا يتم التسجيل يدوي   ،وجدت مشكلة

ي عمادة الدراسات العليا. 
 
 الشئون الطالبية ف

كاديمي لطالب وطالبات التواصل مع المرشد األ مية ، نأمل األكادي لالستفسارات -4

 (. msuliman@KSU.EDU.SAد. منصور السليمان ) أ.  : الدراسات العليا 

 الرسمي  يميلاإل  بر مل التواصل مع رئيس القسم عخرى، نأاأل  لالستفسارات -5

)cen@ksu.edu.sa( . 

ي الكلية أليبالنسبة للطالبات، بإمكانهم مراجعة وحد -6
 
استفسارات  ة الدراسات العليا ف

 . (fccis1gsu@ksu.edu.sa) أخرى

المتواجد  نسخة محدثة من  التقرير الفصىلي  تعبئةيجب عىل جميع الطلبة والطالبات  -7

ونيا  ي موقع قسم هندسة الحاسب إلكبى
 
نامج ف ي كل فصل دراسي حتى تخرجه من البر

 
. ف

ي مدة التتإالة سا من مرشد الر تسليمه موقع   ومن ثم
 
نهاية  منسبوعي   جاوز إن وجد ف

 .  الفصل الدراسي الحاىلي

 : بمقرر الدراسة المستقلة إرشادات عامة

وذلك بتعبئة النموذج الخاص  ،مقرر الدراسة المستقلة يتم عن طريق القسمتسجيل  -1

قائمة االهتمامات  والذي يشمل ن القسم عادة خالل الفصل الدراسي رسل مالذي ي  

 : هيئة تدريس بالقسم البحثية لكل عضو 

A)  اف عىل مقرر  الطالبيتواصل مع أعضاء هيئة التدريس ويتفق مع أحدهم لإلشر

 الدراسة المستقلة، ومن ثم يتم تعبئة النموذج الخاص وإرساله للقسم. 

B) ة تعبئة النموذج، يقوم في    عىل الطلبة بتوزي    ع القسم بعد انتهاء فبى  المرسر

ف وموافقة الطالب رغبة حسب  التدريسي  العبء باالعتبار االخذ مع المرسر

ف للدكتور الحاىلي   .المرسر

C) ي  عدد طرح يتم
 
ي  المستقلة الدراسة شعب من كاف

 
 .الدراسي  الفصل بداية ف

D) ي  بالتسجيل الطالب يقوم
 
ف الدكتور شعبة ف  متاحة أخرى شعبة أي أو المرسر

 .للتسجيل

E) ة انتهاء بعد ف الدكتور اىل الشعبة مدرس تغيب   يتم التسجيل، فبى  المتفق المرسر

 .مسبقا عليه

F) ي  يسجل الذي الطالب عن المقرر يحذف
 
 الخطوات اتباع بدون المقرر ف

 .السابقة

mailto:msuliman@KSU.EDU.SA
mailto:cen@ksu.edu.sa
mailto:FCCIS1GSU@KSU.EDU.SA


ي هندسة الحاسبالدليل اإلرشادي لطالب دكتوراه الفلسفة 
 
 ف

ي هندسة الحاسب  دكتوراه الفلسفة 
 
 6 بجامعة الملك سعودكلية علوم الحاسب والمعلومات   -ف

 

 : إرشادات عامة بالمتحان الشامل

1-  : ي جانبي   رئيسي  
 
 يهدف االختبار الشامل إىل قياس قدرة الطالب ف

:  (أ ي
 
ي استيعاب  الجانب المعرف

 
، ف
ً
 وشموال

 
وي  هدف إىل قياس قدرة الطالب عمقا

 . خصصات الفرعية المساندةموضوعات التخصص الرئيس والت

 والتحليلوي  هدف إىل قياس قدرة الطالب المنهجية عىل التأمل  الجانب الفكري:  (ب

اح الحلول المناسبة لما يعرض  وإحداث التكامل بي   المفاهيم واالستنتاج واقبى

 عليه من أسئلة. 

2-  . : أحدهما تحريري واالخر شفهي
يتكون االختبار و  يتكون االختبار الشامل من شقي  

ي الجزئيي   التحريري وكذلك االختبار الشفهي من 
 
ي : أحدهما ف

 
تخصص الرئيس واآلخر ف

 . التخصصات الفرعية

من األساتذة واألساتذة ) األقل عىل أعضاء يشكل مجلس القسم لجنة من ثالثة -3

عىل  اللجنة مسئولة عن إعداد االختبار وتقويمه وتحديد نتيجته. وتكون ، (المشاركي   

. أن تكون   لجنة االختبار التحريري هي لجنة االختبار الشفهي

يتقدم الطالب لالختبار خالل الفصل التاىلي إلنهائه المقررات الدراسية وله أن يؤجل  -4

 جلوسه لهذا االختبار مدة فصل دراسي واحد بعد موافقة مجلس القسم. 

ي حالة عدم اجتياز الطالب لالختبار، أو لجزء منه، فله أن -5
 
ه  ف يعيد الجزء الذي لم يجبى 

 . ي الفصل الدراسي التاىلي
 
 ف

ي حالة عدم اجتيازه لالختبار بعد إعادته، أو إعادة جزء منه.  -6
 
 يلع  قيد الطالب ف

ي موعد تحدده  ،بعد اجتياز الطالب لالختبار التحريري بكامله -7
 
يتقدم لالختبار الشفهي ف

 . األقل عىلاالختبار ساعتي    تكون مدةو  لجنة االختبار. 

8-  ، ي حالة عدم اجتياز الطالب لالختبار، يجوز منحه فرصة أخرى خالل الفصل التاىلي
 
ف

ي حالة فشله للمرة الثانية، يلع  قيده. 
 
 وف

 للدكتوراه.  -9
 
 يعد الطالب: بعد اجتيازه لالختبار الشامل بشقيه، مرشحا

رفقة بنهاية هذا الدليل.  مالحظة:   المواضيع وطريقة االمتحان م 

 : مقرر إعداد خطة البحثإرشادات عامة ب

ي الف -1
 
صل الذي يريد الطالب فيه مقرر إعداد خطة البحث هو مقرر يسجله الطالب ف

ي رسمي  كتابة و 
ح البحت  ي  تسليما للقسم. ويكون تسليم المقبى

ح البحت  ي أي وقت  المقبى
 
ف

عتمد خالل الفصل الدراسي لكي ي   ،األسبوع الثامن من بداية الفصل الدراسي  قبل نهاية

ي 
 
(حال عدم وجود مال )ف ي

ح البحت  ، ويعط الطالب فرصة حظات جوهرية عىل المقبى

ي وإن لم ي  
ح البحت  ل المدة النظامية يطوى قيده. عتمد خالفصلي   دراسيي   إلنهاء المقبى

ي الوقت المناسب. لذ
 
ي عدم تسجيل مقرر إعداد خطة بحث إال ف

 لك ينبع 

ل الدراسة المستقلة حيث تسجيل مقرر إعداد خطة البحث يتم بنفس طريقة تسجي -2

ي الفصل الذي يسبقيتطلب القسم موافقة م  
 
ف ف عملية  سبقة من الدكتور المرسر

 . التسجيل

ي عن  -3
ح البحت  ي المقبى

 
ح )مع 25يجب أال تزيد نسبة التشابه ف % ويجب تسليم المقبى

ف إىل  عط من وكالة الكلية للدراسات العليا( عن طريق المرسر مراعاة اتباع النموذج الم 



ي هندسة الحاسبالدليل اإلرشادي لطالب دكتوراه الفلسفة 
 
 ف

ي هندسة الحاسب  دكتوراه الفلسفة 
 
 7 بجامعة الملك سعودكلية علوم الحاسب والمعلومات   -ف

( قبل نهاية األسبوع الثامن من cen@ksu.edu.saاإليميل الرسمي الخاص بالقسم )

 .  الفصل الدراسي

 : إرشادات عامة بمقرر الرسالة

ي مقرر  -1
 
ي من عمادة الدراسات العليا، يقوم الطالب بالتسجيل ف

ح البحت  بعد اعتماد المقبى

ف الرسالة  ي أي شعبة متاحة وسيقوم القسم بتعديل مدرس المقرر اىل الدكتور المرسر
 
ف

 عىل كل طالب. 

2-  . عط من القسم والمتوفر بالموقع الرسمي
ي كتابة الرسالة بالنموذج الم 

 
يجب التقيد ف

ي 
 
ية، مع تجنب األخطاء اللغوية واإلمالئية ف عىل أن تكون كتابة الرسالة باللغة اإلنجلب  

 بعمادة البحث العلمي الكتابة )باإل 
مكان التواصل مع وحدة مساندة وخدمات الباحثي  

ي  للتدقيق اللغوي وقياس نسبة التشابه واالقتباس(. 
 
ويجب أال تزيد نسبة التشابه ف

 %. 20الرسالة عن 

ف وتسليم تقارير دورية عن سب  البحث والرسالة.  -3  يجب التواصل بشكل دوري مع المرسر

ي الحرص عىل يجب نرسر ورقة علمية واحدة  -4
حكمة، وينبع  ي مجلة علمية م 

 
عىل األقل ف

ا وأن الجامعة تغطي تكلفة 
حكمة )خصوص  ي مؤتمرات ومجالت علمية م 

 
إكثار النرسر ف

حكمة تصل ل   ي مجالت م 
 
قدم للطلبة حوافز للنرسر ف

 
ا،  9600النرسر بمؤتمر وت

 
ريال(. أيض

ا بعد االنتهاء من خط ا مادي   10000ة البحث بما ال يتجاوز يرصف لطالب الدكتوراه دعم 

 ريال. 

 : مواقع مهمة للطالب

ي  الجهة
 
ون  الموقع اإللكبر

 #https://ccis.ksu.edu.sa/en/ce/msc-program موقع القسم

 /https://edugate.ksu.edu.sa بوابة النظام األكاديمي 

 /https://lms.ksu.edu.sa نظام إدارة التعلم

 /https://eservices.ksu.edu.sa/ACGS نظام حضور المؤتمرات

 العلمي 
 https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/2228 برنامج دعم النرسر

 https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/623 وحدة مساندة الباحثي   

 https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1117 وحدة مساندة الباحثات

ح الخطط البحثية  /https://eservices.ksu.edu.sa/PRPA اعتماد مقبى

 /https://eservices.ksu.edu.sa/DiscussionThesis اعتماد الرسائل الجامعية

 /https://eservices.ksu.edu.sa/Graduates اعتماد طلبات التخرج

 

 : وسائل تواصل مهمة للطالب

ي  الجهة
 
ون  الموقع اإللكبر

 cen@ksu.edu.sa هندسة الحاسب قسمرئيس 

 cenf@ksu.edu.sa حاسب لشئون الطالباتقسم هندسة الكيلة و 

 ccisgr@ksu.edu.sa وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي 

 fccis1gsu@ksu.edu.sa وحدة الدراسات العليا بالكلية )طالبات(

 dgsf_sau@ksu.edu.sa وحدة الشئون الطالبية بعمادة الدراسات العليا
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ي هندسة الحاسبالدليل اإلرشادي لطالب دكتوراه الفلسفة 
 
 ف

ي هندسة الحاسب  دكتوراه الفلسفة 
 
 8 بجامعة الملك سعودكلية علوم الحاسب والمعلومات   -ف

 
 

 : بعمادة الدراسات العليا  وحدة الشئون الطالبيةمهام 

 بمواعيد الحركات األكاديمية لطلبة الدراسات العليا  األكاديمي الخاصقويم طرح الت -1

)مواعيد تأجيل الدراسة، وحذف المقررات، وحذف الفصل، وطلب اعتماد الخطط 

 .  البحثية، وطلب تشكيل لجنة المناقشة( وتنفيذها بالنظام األكاديمي

ؤون فيذ قرارات لجنة الش، وتننفيذ ومتابعة شؤون التسجيل عىل النظام األكاديمي ت -2

 . الطالبية

نامج  : وصف مقررات البر

ة، معمل( : عدد الساعات )محاض   مالحظة: تم تمثيل الساعات المعتمدة عىل الشكل التاىلي

 (0+3) 3 العمليات الهندسية العشوائية وتطبيقاتها هال 601

ع           ة المركزي           ة. دوال التوزيع           ات االحتمالي           ة المرسر           وطة ومق           اييس  ات العش           وائية. مق           اييس الب   ع           ة المتغ           ب  الب  

ع           ة المركزي           ة. نم           اذج  كة ومق           اييس الب   ات العش           وائية. دوال التوزيع           ات االحتمالي           ة المش           بى المركزي           ة. دوال المتغ           ب 

، والطي            .  ي
ابط ال           ذا ى العملي           ات العش           وائية: المب           ادو األساس           ية، والخ           واص. العملي           ات العش           وائية الثابت           ة: ال           بى

متقطع          ة ال          زمن، والنم          اذج المتص          لة ال          زمن. المع          دالت اس          تجابة ال          نظم الخطي          ة للم          داخل العش          وائية: النم          اذج 

ي نظ        م ال        تحكم 
 
الزمني        ة، ومب        دأ الثب        ات. مب        دأ العين        ات وال        ربط التق        ديري. أمثل        ة لتطبيق        ات العملي        ات العش        وائية ف

 واالتصال والشبكات. 

 (0+3) 3 تصميم أدوات كاد هال 611

ي لل        دوائر فائق         ة الدق         ة باس        تخدام 
أدوات ك         اد. تحلي        ل وتص         ميم الخوارزمي         ات ح        ل مس         ائل التص        ميم الم         نط ى

كييي         ة )مس         ائل التمثي         ل،   . المواض         يع: التمثي         ل وتحقي         ق األمث         ل ال         دوائر البى ي
الدقيق         ة والتقرييي         ة للتحوي         ل الم         نط ى

ي        ة والبولي        ة،  كييي        ة متع        ددة المس        تويات )الط        رق الجبر
(، التمثي        ل وتحقي        ق األمث        ل ال        دوائر البى خ        رائط الق        رار الب        وىلي

دم الف          رق، تأكي          د التوقي          ت( تمثي          ل وتحس          ي   ال          دوائر التتابعي          ة، تص          ميم مكتب          ات ال          دوائر حس          اب نطاق          ات ع          

 المنطقية وربطها. 

 (0+3) 3 المعالجة المتوازية المتقدمة هال 628

ك          ب   ع          ىل التس          مية، زم          ن التنفي          ذ، الس          عة، 
ي تص          ميمت عم          ارة الحاس          بات المتوازي          ة. البى

 
مب          ادو والخي          ارات ف

امج المتوازي       ة، أنظم       ة المعالج       ة المتوازي       ة، حزم       ة الحاس       بات المتوازي       ة.  ي الحاس       بات المتوازي       ة نم       اذج ال       بر
 
امن ف وال       بى 

كة وحاس          بات تب          ادل الر  ي حاس          بات ال          ذاكرة المش          بى
 
س          ائل وحاس          بات ت          دفق البيان          ات وحاس          بات دراس          ة نم          اذج ف

ات عنالبيانات المتوازية. دراسة عمارة الحاسبات   تقنيات برمجة الحاسبات المتوازية.  ومحاض 

 

 (0+3) 3 األنظمة المتجاوزة لألعطال هال 629

ي ال              دوائر الرقمي              ة  نمذج              ة 
 
يائي              ة واألخط              اء واإلخفاق             ات  تحلي              ل األعط              ال وتشخيص             ها ف األعط             ال الفب  

األعط      ال  ط      رق االختب      ار واكتش      اف األعط      ال  تولي      د االختب      ار وتمثي      ل ومحاك      اة األعط      ال، التص      ميم م      ن أج      ل س      هولة 

ن        ع األعط        ال  تج        اوز األعط        ال  النس          االختب        ار  االختب        ارات المبني        ة داخلي        ا ض        من ال        دوائر  مف        اهيم الموثوقي        ة  م

 المتماثلة والفائضة والمتنوعة للتصميم من أجل تجاوز األعطال. 

 (0+3) 3 الرسوم ونظرية التدفق الشبكي وتطبيقاتها هال 632

ي ش        بكات ذات س        عة 
 
ي يمك        ن ص        ياغتها كحرك        ة ت        دفقات ف

ص        ياغة الحل        ول التحليلي        ة واإلنش        ائية للمش        اكل ال        تى

ي نظري        ة الت        دفق الش        بكي المعتم        دة ع        ىل ط        رق الرس        وم النظري         ة. مقي        دة )أو تكلف        ة 
 
مقي        دة(. األدوات المس        تخدمة ف

اسل.   تطبيقات لمشاكل االتصاالت والبى

 



ي هندسة الحاسبالدليل اإلرشادي لطالب دكتوراه الفلسفة 
 
 ف

ي هندسة الحاسب  دكتوراه الفلسفة 
 
 9 بجامعة الملك سعودكلية علوم الحاسب والمعلومات   -ف

 
 (0+3) 3 تصميم وخوارزميات الشبكات هال 633

أساس             يات تص             ميم الش             بكات، تص             ميم خوارزمي             ات الش             بكات، تص             ميم الش             بكة المركزي             ة، خوارزمي             ات 

ي ح         ل مش         اكل  والديناميكي         ة،التوجي         ه الثابت         ة 
 
اس         تخدام خوارزمي         ة الش         بكة الممت         دة وخوارزمي         ة المس         ار األقرص          ف

 تصميم الشبكات، تصميم الشبكات الموزعة، عرض نماذج واقعية. 

 (0+3) 3 شبكات التصال الشخصية   هال 634

ة  والخلوي         ة،م         دخل إىل نظ         م االتص         االت الشخص         ية  : الش         وشر اس         ل الالس         لكي
انتش         ار الموج         ات ومعوق         ات البى

والت             داخل، أس             اليب المض             اعفة، م             داوالت تع             دد التوص             ل، إدارة المص             ادر الراديوي             ة وإدارة الحرك             ة، مكون             ات 

 أمثلة للنظم الخلوية الحديثة والقياسية.  الخلوية،شبكات االتصال الشخصية، األنظمة الجوالة 

 (0+3) 3 مداولت وتحليل أداء شبكات التصال هال 635

، المض              اعفة والوص              ول  م              داوالت ال              تحكم باألخط              اء، ال              تحكم بالت              دفق واالزدح              ام، التوجي              ه ال              ديناميكي

ي ش        بكات التوص         ل، ش         بكات  الخدم         ة. التب        ديل والتوجي         ه. مع        ايب  أداء  التقس         يم،المتع        دد، 
 
دراس         ة نم        اذج مخت         ارة ف

 الرزم، شبكات البث، شبكات األقمار الصناعية و األرضية. 

 (0+3) 3 الشبكات الضوئية هال 636

مكون           ات وأش           كال وعم           ارة الش           بكات الض           وئية، أساس           يات الطبق           ة المادي           ة للش           بكات الض           وئية، الطبق           ات 

بالوص       ول إىل الناق       ل، طبق       ة الش       بكة وطبق       ة النق       ل( ك       أجزاء متكامل       ة للتص       ميم الش       بكية العلي       ا والم       داوالت )ال       تحكم 

ي إنش       اء ش       بكات ض       وئية معق       دة وعالي       ة 
 
. مع       ايب  األداء، تط       وير تقني       ات التحلي       ل وتحس       ي   األداء للمس       اعدة ف الش       بكي

 األداء. 

 (0+3) 3 شبكات التحسس  هال 637

التحوي         ل والتوجي         ه وتحلي         ل األداء، توزي             ع  وتطبيقاته         ا،خصائص         ها  العش         وائية: ش         بكات التحس         س والش         بكات 

، العملي       ة المبني        ة ع       ىل  الس        عة، العم       ر، االعتمادي        ة، احتم        ال  البيان        ات،الوح       دات: ت        وفب  الطاق       ة، االتص        ال الالس        لكي

 األعطال، واألمن. مواصفات قياسية لشبكة التحسس. 

 (0+3) 3 شبكات الوسائط المتعددة والالسلكية هال 638

نظ         رة عام          ة ع          ىل الش          بكات الداعم          ة لخ          دمات الوس          ائط المتع          ددة. الطبق          ة المادي          ة للش          بكات الالس          لكية، 

ي الش          بكات الالس          لكية 
 
دد،تقس          يم  الوق          ت، )تقس          يمم          داوالت ال          تحكم بالوص          ول إىل الناق          ل ف  الرم          ز،تقس          يم  ال          بى

ي الش        بكات الالس        لكية، ض        مان الج        ودة  التص        ادم(،تحس        س الناق        ل م        ع تجن        ب  المتع        دد،اس        اليب الوه        ا للتوص        ل 
 
ف

 و e802.11 اتمواص         ف ،802.16، 802.15، 802.11المواص         فات القياس          ية للش         بكة الالس          لكية مواص          فات 

n802.11  ..ي ، ض         مان الخ         دمات المتع         ددة بالش         بكة الالس         لكية، مراجع         ة أله         م التط         ورات ل          . إ
 
مج         ال  الحديث         ة ف

  الالسلكية وتطبيقاتها. الشبكات 

 (0+3) 3 ذات األداء العاىلي شبكات الربط  هال 639

. المف                اهيم  أساس               يات ونظري               ات وعم               ارة وتقني               ات الموجه               ات والمب               دالت ذات الرس               عة واألداء الع               اىلي

ن             ت والمب             دالت  ي ومب             دالت اإليب  ي موجه             ات  ي  ر
 
ي توجي             ه وتص             ني  وتب             ديل ال             رزم ف

 
األساس             ية والتقني             ات ف

، تص         ني  وجدول         ة ال         رزم، إدارة ا لتخ         زين، أساس         يات تب         ديل ال         رزم، المب         دالت ذات  ي الض         وئية. تقيي          مس         ار  ي  ر

كة، المب        دالت ذات  التخ        زين عن        د الم        داخل، المب        دالت ذات التخ        زين عن        د المخ        ارج، الش        بكات ذات ال        ذاكرة المش        بى

ددة، مب         دالت الحم         ل المت         وازن ذات القض         بان المتقاطع         ة، مب         دالت كل         وس، مب         دالت مخزن         ة ذات المراح         ل المتع         

، مبدالت الرزم  .  الضوئية، تقنيةالمرحلتي   ي  إيزيك لموجهات  ي  ر

 
 
 



ي هندسة الحاسبالدليل اإلرشادي لطالب دكتوراه الفلسفة 
 
 ف

ي هندسة الحاسب  دكتوراه الفلسفة 
 
 10 بجامعة الملك سعودكلية علوم الحاسب والمعلومات   -ف

 
 
 (0+3) 3 معالجة إشارات الصوت والفيديو هال 645

كب   ع           ىل إش           ارات 
يتع          رض ه           ذا المق           رر إىل التطبيق          ات المتقدم           ة لعل           م معالج          ة االستش           ارات، وذل           ك ب          البى

والتطبيق         ات المتعلق         ة به         ا مث         ل ض         غط الص         وت أو الفي         ديو، التع         رف ع         ىل األص         وات  الص         وت والفي         ديو الرقمي         ة،

ي الص        وت والص        ورة، العالم        ات المائي        ة، تحس        ي   ج        ودة الص        وت أو الص        ورة، التع        رف 
 
والص        ور، إخف        اء المعلوم        ات ف

 عىل األشكال ثالثية األبعاد من خالل الفيديو. 

 (0+3) 3 التعرف عىل األنماط هال 647

ات، األس           اليب غ           ب  اإلحص           ائية، ال           تعلم النظري           ة  ي والمتغ           ب 
اإلحص           ائية للق           رارات، تق           دير التوزي               ع اإلحص           ا  

ة، تطبيق      ات التع      رف ع      ىل األنم      اط  بم      درب وب      دون م      درب، الش      بكات العص      يية الص      ناعية، اس      تخراج الخ      واص المم      ب  

 ت. )التعرف عىل الوجه، البصمات، األهداف(، وعرض لطرق التعلم اآلىلي وتعدين البيانا

 (0+3) 3 نانو روبوتية هال 651

ي ذل         ك: الحساس        ات، التخط        يط، ، ال        تحكم
 
مج        ة الروبوتي        ة بم        ا ف ي عم        ارة الروب        وت  ط         رق البر

 
 مقدم        ة ف

مج           ة  وال           دفع  االتص           االت،تقني           ة الن           انو، الحساس           ات، ال           تحكم، التش           غيل  روبوتي           ة: وال           تعلم. ن           انو  الطاق           ة، البر

 والتنسيق بي   حشود الروبوت.  التعامل والتجميع عىل مستوى النانو للقوة الذرية المجهرية. 

ي هندسة الحاسب هال 691
 
 (0+3) 3 مواضيع متقدمة ف

ي تخص      ص هندس      ة الحاس      ب. محتوي      ات ه      ذه الم      ادة 
 
َمك      ن ه      ذه الم      ادة الطلب      ة م      ن دراس      ة مواض      يع متقدم      ة ف

 
ت

ي حينه 
 
 بواسطة مدرس المادة وموافقة قسم هندسة الحاسب. تحدد ف

 (0+2) 2 (1دراسة بحثية مستقلة ) نال 696

ي لدراسته وما كتب حوله. 
 يتم اختيار موضوع بحت 

 (0+2) 2 (2دراسة بحثية مستقلة ) نال 697

ي لدراسته وما كتب حوله. 
 يتم اختيار موضوع بحت 

 وحدة دراسية واحدة إعداد خطة بحث هال 699

.  وطريق            ة التنفي            ذ ، واأله            دافإع            داد خط            ة متكامل            ة لموض            وع الرس            الة م            ن دراس            ة لألبح            اث الس            ابقة، 

 وحدة دراسية( 13)متطلب سابق : 

 ( وحدة دراسية24)  الرسالة هال 700

 هال( 699لجنة المناقشة.  )متطلب سابق :  ومناقشتها أمامكتابة رسالة للدكتوراه 

 (0+3) 3 الخوارزميات وتصميم تحليل عال 612

مج  ة طريق  ة - والتحدي  د القس  مة ط  رق - الخوارزمي  ات لتص  ميم األساس  ية الط  رق والط  رق  الديناميكي  ة البر

 - للدرج  ة األد    الح  د ونظري  ة الخوارزمي  ة درج  ة - الخوارزمي  ات تحلي  ل -المتوازي  ة الخوارزمي  ات - االس  تداللية

بني  ة  – الخوارزمي  ة اختب  ار ص  حة – الح  ل وص  عبة المعق  دة المش  اكل - للخوارزمي  ة وال  زمن ال  ذاكرة تحلي  ل

 .الخوارزميات

 (0+3) 3 الصطناعي  الذكاء عال 662

ي  األساس  ية المب  ادو مراجع  ة
 
هن  ة – المعرف  ة تمثي  ل - االص  طناعي  ال  ذكاء ف  – بالمث  ال ال  تعلم – اآللي  ة البر

ي  التفك ب   – باالكتش اف ال تعلم – ال تعلم بالقي اس  – االعتق اد نظري ة – التأكي د نظري ة – الش ك م ع التفك ب   – الس بتر

ي  التفكب   – اإلمكانية و نظرية الحتمية
ي  و المكا  

 .الزما  

 



ي هندسة الحاسبالدليل اإلرشادي لطالب دكتوراه الفلسفة 
 
 ف

ي هندسة الحاسب  دكتوراه الفلسفة 
 
 11 بجامعة الملك سعودكلية علوم الحاسب والمعلومات   -ف

 
 
 (0+3)3 العددي الخطي  الجبر  ريض 505

 الخطي ة لألنظم ة الخط أ تحلي ل  خاص ة مص فوفات  ال دوال تقري ب  المص فوفة وتحلي ل الخطي ة المع ادالت 

 . أيجن ومتجهة قيمة طرق التكرار، وحساب 

ي  والحصاء الحتمالت  احص 503
 (0+3)3 الرياض 

ات ،االحتم  ال ات دوال ،التوق  ع ،االحتمالي  ة التوزيع  ات ،العش  وائية المتغ  ب   توزيع  ات ،العش  وائية المتغ  ب 

  التجارب.  تحليل ،واالرتباط االنحدار ن الفروض اختبار ،التقدير  المعاينة،

 (0+3)3 المتقدمة عمليات بحوث ريض 507

مج  ة مس  ألة لح  ل الهندس  ية الطريق  ة .الخطي  ة األمثلي  ة نم  اذج ،  الس  مبلكس، طرائ  ق .الخطي  ة البر الم  رحلتي  

مج  ة مس  ألة لح  ل وكارم  اركرس المحس  نة الس  مبلكس ي  ة .الحساس  ية وتحلي  ل الثنائي  ة .الخطي  ة البر امبى مج  ة البر  .البر

مجة تطبيقات مجة إىل مدخل .الخطية البر  الخطية غب   البر

ي أمن الحاسبات عال 619
 
 (0+3)3 مواضيع مختارة ف

ي مج        ال أم        ن الحاس        بات متض        منا: التهدي        دات ونق        اط الض        ع  
 
المس        تجدات واالتجاه        ات البحثي        ة الحديث        ة ف

ي ال        دخول   -التع        رف والتحق        ق   -
 
السياس        ات األمني        ة و   -التعمي        ة والخصوص        ية   -اكتش        اف المتطفل        ي     -ال        تحكم ف

 ستخدام الصور. التعمية با  -تقويمها 

 (0+3)3 تعلم اآللة عال 663

 -ال        تعلم ب        الطرق اإلحص        ائية  -تعل        م الش        بكات االص        طناعية العص        يية  -ش        جرة اتخ        اذ الق        رارات القابل        ة لل        تعلم 

ي 
ي ع        ىل نظري        ة ب        ايز  -خوارزمي        ات التط        ور الجي        ت 

ي ع        ىل تفس        ب  الوق        ائع  -ال        تعلم المب        ت 
ال        تعلم ع        بر  -ال        تعلم المب        ت 

 -ط        رق تقلي        ل المح        اور -قواع        د ال        تالزم  -ش        بكات ب        ايز  -ال        تعلم ع        بر  لي        ات دع        م المتجه        ات  -المس        تمرة التغذي        ة 

 وطرق عرض واختيار الخصائص. 
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Plan for the Comprehensive Exam for 1442-H Academic Year 

 The Exam Preparation:  

A) The exam will be held on weeks 9, 10 and 12. 

B) The location as well as the invigilators of each exam will be arranged in Week 6. 
 

 The Written Core Exam: 

A) It will be held on Monday of Week 9. 

B) It will be a 4-hour exam from 8:00 AM to 12:00 PM. 

C) The exam will cover two of the following three topics: advanced computer architecture 

(required topic), computer networks and digital signal processing. The second topic is 

selected from the latter two based on the student’s track. 

D) Each topic should have 4 questions, from which the student should answer three 

questions. 

E) To pass the written core exam, the student should get at least an average of 60% in 

each topic. 
 

 The Written Concentration Exam: 

A) It will be held on Monday of Week 10. 

B) It will be a 2-hour exam from 8:00 AM to 10:00 AM. 

C) The concentration exam for the signals track will cover one topic of the following four: 

Digital Image Processing, Digital Speech Processing, Pattern Recognition, and 

Autonomous Mobile Robots. 

D) The concentration exam for the architecture track will cover one topic of the following 

four: Advanced Parallel Processing, Fault Tolerant Systems, Parallel Computing, and 

Advanced Embedded Systems. 

E) The concentration exam for the networks track will cover one topic of the following 

four: Performance Analysis of Computer Networks, Wireless and Mobile Networks, 

Network Security, and Internet Protocols. 

F) The exam should have 4 questions, from which the student should answer three 

questions. 

G) To pass the written concentration exam, the student should get at least an average of 

70%. 
 

 The Oral Exam: 

A) It will be held on Monday of Week 12. 

B) The student will give a presentation on a topic of his/her choice for about 30 minutes. 

The topic must be related to a field in computer engineering, namely computer 

architecture, computer networking, or signal processing. It should present details of 

the topic including theoretical aspects, methodological aspects, hardware design, 

algorithm design, and so on. The topic may or may not be used in the student’s future 

research, but it helps if it is. 

C) The presentation will be followed by multiple rounds of questions. These questions will 

be not only on the chosen topic of the presentation but also on any other related topics. 



ي هندسة الحاسبالدليل اإلرشادي لطالب دكتوراه الفلسفة 
 
 ف

ي هندسة الحاسب  دكتوراه الفلسفة 
 
 13 بجامعة الملك سعودكلية علوم الحاسب والمعلومات   -ف

 
CEN Topics of the Comprehensive Exam 

The comprehensive exam in the Computer Engineering Department consists of two 

parts: core and concentration. 

 The core part covers fundamental topics in each of the three tracks of the 

computer engineering department: architecture, networks, and signals. The 

student will be examined in two topics from these tracks as specified in the 

following: 

  Advanced Computer Architecture (required for all students); 

 Computer Networks or Digital Signal Processing (based on the student’s track). 

 The concentration part of the exam covers one of the above three tracks. The PhD 

student has the freedom to choose one topic out of four from within his/her track. 

The list of topics in the concentration part of each track are presented as follows: 

Architecture Track Networks Track Signals Track 

Advanced Parallel 
Processing 

Performance Analysis of  
Computer Networks 

Digital Image Processing 

Fault Tolerant Systems Wireless and Mobile Networks Digital Speech Processing 

Parallel Computing Network Security Pattern Recognition 

Advanced Embedded 
Systems 

Internet Protocols Autonomous Mobile Robots 

 

 Based on the above, it is required that at least 2 of the 3 written parts of the 

comprehensive exam cover topics from the student's track. 

 The detailed descriptions of all comprehensive exam topics are provided in the 

table below.  
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Description Topic Track/PhD 
Comprehensive Exam 

Component 

Fundamentals of Quantitative Design and 
Analysis in Computer Architecture. 
Pipelining: Basic and Intermediate Concepts, 
Instruction-Level Parallelism and Its Exploitation 
(Speculation, Limits to ILP). 
Memory Hierarchy Design, including Cache 
Design and Memory Technology.  
Data-Level Parallelism (Vector, SIMD, GPU). 

Advanced 
Computer 

Architecture  

 
Architecture/Breadth 

Component 

The Principles and Trade-offs in the Design of 
Parallel Architectures. 
Naming, Latency, Bandwidth, and 
Synchronization in Parallel Machines. 
Parallel Programming Models. 
Implementation Issues in Multiprocessor 
Systems and Multi-Computer Clusters (Shared 
Memory, Message Passing). 

Advanced Parallel  
Processing 

 
Architecture/Depth 

Component 

Physical Fault Errors and Failures; Fault Analysis 
and Diagnosis in Digital Circuits; Fault Modelling; 
Testing Techniques; Test Generation and Fault 
Simulation; Design for Testability; Built-in-self-
Test; Reliability Concepts; Fault prevention (fault 
intolerance); Fault Tolerance; Replication, 
Redundancy, and Diversity. 

Fault-Tolerant 
Systems 

Introduction to Parallel Computers. 
Message-Passing Computing (MPI). 
Embarrassingly Parallel Computations. 
Partitioning and Divide-and-Conquer Strategies. 
Pipelined and Synchronous Computations. 
Programming with Shared Memory (OpenMp) 
and Distributed Shared Memory Systems. 

Parallel Computing 

Cyber-Physical Systems, Design Process, 
Embedded Processors, Sensors and Actuators, 
Input and Output, Multitasking, Scheduling, 
Discrete Dynamics, Composition of State 
Machines, Concurrent Models of Computation, 
Quantitative Analysis. 

Advanced 
Embedded  

Systems 
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Description Topic Track/PhD 
Comprehensive Exam 

Component 

Sampling Theorem and Filtering, Linear Time 
Invariant Systems, Discrete Time Signals, Discrete 
Fourier Transforms (DFT), Fast Fourier 
Transforms (FFT), Z-transforms,  
Design of Finite Impulse Response (FIR) Filters 
and Infinite Impulse Response (IIR) Filters, 
Adaptive Filters, Application on Audio and Image 
Processing. 

Digital Signal 
Processing  

 
Signals/Breadth 

Component 

Fundamentals of Digital Image Processing, Basics 
of Image Enhancement in Spatial and Frequency 
Domain, Image Restoration, Colour Image 
Processing, Image Compression. 

Digital Image 
Processing 

 
Signals/Depth 

Component 

Speech and Language Fundamentals; Speech 
Perception and Production; Processing Speech 
Signal: Windowing, Pre-Emphasis, and Framing;  
Linear Predictive Coding; Mel-frequency cepstral 
coefficients (MFCCs); Hidden Markov model; 
Applications of Digital Speech Processing such as 
Speech Recognition and Synthesis. 

Digital Speech 
Processing 

Decision Theory, Parameter Estimation, Density 
Estimation, Non-Parametric Techniques,  
Supervised Learning, Linear Discriminant 
Functions, Clustering, Unsupervised Learning,  
Feature Extraction, Support Vector Machines,  
Neural Networks, Pattern Recognition 
Applications. 

Pattern Recognition 

Mobile Robot Kinematics and Dynamics, 
Actuators and Sensors, Mobile Robot 
Localization (Odometry and Kalman Filter), Path 
Planning, Intelligent Motion Control, Robotic 
Vision and Navigation. 

Autonomous 
Mobile Robots 
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Description Topic Track/PhD 
Comprehensive Exam 

Component 

- OSI and TCP/IP Models;  

- Physical Layer: Transmission Media, 

Electromagnetic Spectrum, Signal Encoding, 

Modulation;  

- Data link layer: Framing, Error Control; 

Medium Access Control, MAC Protocols, 

Ethernet, Switching, VLANs, Wi-Fi;  

- Network Layer: Routing Algorithms, Circuit 

and Packet Switching, IP Protocol; 

- Transport Layer: UDP, TCP, Sockets, Flow 

Control, Congestion Control;  

- Application Layer: Domain Name System, 

Email, Web, HTTP. 

Computer Networks   
Networks/Breadth 

Component 

- General Concepts of Performance Evaluation 

of Computer Networks;  

- Markov Chains; 

- Basic Queuing systems;  

- Separable Queuing Networks;  

- Priority Queuing Systems and Queuing 

Networks; 

- Applications to Computer Networks and 

LANs. 

Performance 
Analysis of 

Computer Networks 

 
Networks/Depth 

Component 

- Characteristics of wireless communication & 

channels: electromagnetic spectrum, signal 

propagation, multipath, noise, interference, 

fading, and channel modelling. 

- Path loss and shadowing: free-Space and ray 

racing models. 

- Multiplexing & spread spectrum techniques: 

FDM, TDM, FHSS, DSSS, CDMA, OFDM. 

- Modulation and coding schemes for wireless 

systems such as: QPSK, DQPSK, and n-QAM. 

- Wireless MAC (CSMA/CA, RTS/CTS, DCF, PCF). 

- Ad-hoc networks design and its routing 

protocols: ODV and OLSR; 

- Cellular concepts: frequency reusing, 

dynamic resource allocation, broadcast, 

power-control, handover, cellular 

architecture, microcellular, picocell, 

femtocell. 

Wireless and 
Mobile Networks 
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- Symmetric and asymmetric cryptography: 

Block cipher, Stream cipher, and public key 

encryption; 

- Authentication Protocols: Message 

Authentication, Digital Signature, Key 

management, and User Authentication; 

- Network-Layer Security: IPsec, IKE, and P2P 

network security; 

- Transport-Layer Security: TLS, HTTPS, and 

SSH; 

- Wireless Security: WEP, WPA, and RSN; 

- Email Security: S/MIME and PGP;  

- Internet Security Systems: firewall, intrusion 

detection systems, and malware. 

Network Security 

- IP addressing, label switching, and MPLS.  

- QoS, traffic shaping, traffic policing, and 

packet scheduling; 

- Integrated and differentiated services; 

- Internetworking: interior and exterior routing 

protocols, tunneling, and packet 

fragmentation;  

- Internet Multicasting and mobile IP; 

- Content delivery and web proxies; 

- Peer-to-peer networks, BitTorrent, and 

distributed hash tables. 

- Multimedia protocols and Standards MPEG, 

JPEG. 

- Video Streaming and Voice over IP. 

Internet Protocols 

 


