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 : جامعة القاھرة الجامعة

 الحاسبات والمعلومات: الكلیة

 

 
 
 

جامعة  -بكلیة الحاسبات والمعلومات  ماجستیر تكنولوجیا الشبكات السحابیةأن یكون برنامج "
القاھرة ھو المصدر األفضل محلیاً وإقلیمیاً للتعلیم األكادیمي التطبیقي والذي ینمي المھارات 

 ."الشبكات السحابیة المھنیة في مجال
 
 
 
 
 

جامعة القاھرة  -بكلیة الحاسبات والمعلومات  ماجستیر تكنولوجیا الشبكات السحابیة"یلتزم برنامج 
الشبكات المتخصصین في بتقدیم تعلیم وبحث جید لخلق كوادر ذات قدرة تنافسیة عالیة من 

مساھمة من البرنامج في  باإلضافة إلى بناء القدرات وتقدیم استشارات وحلوالً تقنیة السحابیة
 .التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة"

 
 
 

تكنولوجیا ونظم الشبكات إلى تأھیل المتخصصین فى مجال برنامج الماجستیر ھدف ی 
 الخاصة بسوق العمل الحدیثة وذلك بربط خلفیاتھم العلمیة باألسالیب والتقنیاتالسحابیة 

مجموعات الدارسین للعمل و البحوث في  الماجستیر یؤھلحیث ومستجدات البحث العلمى 
لیصبح مجلس ادارة البرنامج ومجلس الكلیة الحاسبات و المعلومات تحت إشراف  التمجا

 قادرون علي: الماجستیرالخریجون في نھایة 

المختلفة لبرنامج  المجاالتفي المتمیزة إجراء الدراسات والبحوث العلمیة والتطبیقیة  •
 وفي مقدمتھا تلك التي لھا أثر مباشر علي التنمیة المتكاملة والمستدامة في المجتمع.الماجستیر 

 .الماجستیر سد إحتیاجات األعمال التخصصیة المرتبطة بمجال  •

 رؤیة البرنامج

 رسالة البرنامج

 نبذة عن البرنامج:  
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 .السحابیة الشبكاتالمختلفة لتكنولوجیا  مجاالتالتقدیم اإلستشارات للھیئات والشركات فى  •

 السحابیة.شبكات المجال  فى تأسیس شركات صغیرة  •
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 قواعد عامة
 

 العلمیة ة) الدرج١مادة (

الماجستیر بناًء على طلب مجلس كلیة الحاسبات والمعلومات درجة القاھرة یمنح مجلس جامعة 
 .فى تكنولوجیا الشبكات السحابیة

 

 رسوم التسجیل  )٢مادة (

، لطلبة المصریین والطلبة الوافدینمقرر بالنسبة لكل یحدد مجلس الكلیة الرسوم المقرره لتسجیل 
 و یتم اعتمادھا من مجلس الجامعة.

 

 ) مجلس إدارة البرنامج٣مادة (

یتولى إدارة االبرنامج مجلس إدارة یتكون من عمید الكلیة ووكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث 
ورئیس قسم تكنولوجیا المعلومات وعدد من أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة ومن  ومنسق البرنامج

 .الصناعة المتخصصین فى مجال البرنامج

 

 شروط القبول ) ٤مادة (

 حد تخصصات الحاسبات و المعلوماتأفي  بتقدیر جید على األقل الحصول على البكالوریوس •
فى تخصصات الحاسبات او البكالوریوس من كلیات ومعاھد الحاسبات والمعلومات 

تخصصات الحاسبات من كلیات فى او البكالوریوس واإلتصاالت من كلیات ومعاھد الھندسة 
 العلوم، على أن تكون الكلیة أو المعھد معتمد من المجلس األعلى للجامعات

 بتقدیر عام أقل من جید من إحدى كلیاتدرجة البكالوریوس یجوز قبول الحاصلین على  •
أومعاھد الحاسبات والمعلومات، أو ھندسة الحاسبات، أو ھندسة اإللكترونیات واإلتصاالت، 

معتمد من المجلس أو  تخصص حاسبات من كلیات العلوم على أن تكون الكلیة أو المعھد 
، باإلضافة إلى دبلوم فى الحاسبات بتقدیر عام جید على األقل من األعلى للجامعات المصریة

معتمد من معاھد الحاسبات والمعلومات. على أن تكون الكلیة أو المعھد إحدى كلیات و
 المجلس األعلى للجامعات المصریة.
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، و بما یتوافق مع قررات الجامعة فى ھذا الكلیة محلس  حددهی ذىاستیفاء شرط اللغة ال •
 الصدد.

مطلوبة من واستكمال المستندات المجلس ادارة البرنامج ومجلس الكلیة الحصول على موافقة  •
 .إدارة الدراسات العلیا

وكذلك تحدید عدد  )(قسم تكنولوجیا المعلوماتیجوز عقد اختبار قبول بمعرفة القسم المختص  •
 .التى یحددھا القسم العلمى المختص مكانیاتالطالب المقبولین حسب اإل

(في الفترة التي  یتم التسجیل لدراسة المقررات المختلفة بالكلیة في بدایة كل فصل دراسي •
 .تحددھا الكلیة)

 
 نظام الدراسة ) ٥مادة (

نظام الساعات المعتمدة، وفیھ یقسم العام الدراسى إلى فصلین دراسیین بالنظام الدراسى  •
وكل منھما أربعة عشر أسبوعاً، وفصل دراسي  الربیعىأساسیین؛ الفصل الخریفي والفصل 

فترة إختبارات. ویسمح بالقید طبقاً للقواعد أسابیع باإلضافة إلي  ۸صیفي إختیاري مدتة 
 ). ۱۲ویتم احتساب التقدیرات طبقاً للمادة ( )۳(الموضحة بالمادة 

ساعة  ۳٦ شبكات السحابیةال تكنولوجیا فى درجة الماجستیرالساعات المعتمدة المقررة لنیل  •
 . معتمدة

) ۱٥( والحد األقصي ) ساعات معتمدة۹الحد األدني للتسجیل في الفصل الدراسي الواحد ( •
 ساعة معتمدة.

. مدة الدراسة لنیل درجة الماجستیر ھي أربعة فصول دراسیة على األقل من تاریخ القید •
وعشرة فصول دراسیة على األكثر مع مراعاة حاالت وقف القید. ویجوز مد القید بحد أقصى 

سات العلیا ومجلس فصلین دراسیین بناًء على طلب المشرف وموافقة مجلس القسم ولجنة الدرا
 .الكلیة

باللغة اإلنجلیزیة ویمكن التدریس بلغات أجنبیة أخرى. على ان یكون  الماجستیرالدراسة فى  •
 االمتحان بنفس لغة التدریس.

ما  لتى یكون الطالب قد درسھا ونجح فیھایجوز لمجلس إدارة البرنامج معادلة بعض المواد ا •
 .معتمدة تسعة ساعاتلم یمر علیھا ثالثة سنوات كحد أقصى و بحد أقصى 
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 اإلرشاد األكادیمى )٦مادة (

  ء ھیئة التدریس بالقسم المختصتحدد الكلیة لكل مجموعة من الطالب مرشداً أكادیمیاً من اعضا
على اختیار  مومساعدتھ البیقوم بمھام اإلرشاد األكادیمي للطقسم تكنولوجیا المعلومات) (

دراسھ بالكلیة . ویقوم مجلس الطوال فترة  مھا والتسجیل فیھا وتوجیھھونالمقررات التى یدرس
بتوزیع الطالب المقیدین بالكلیة على ھیئة التدریس والطالب ھو المسئول عن  القسم المختص

 المقررات التى یقوم بالتسجیل فیھا بناء على رغبتھ.

 

 قواعد التسجیل والحذف واالضافة ) ٧مادة (

یتم التسجیل لدراسة المقررات المختلفة بالكلیة في بدایة كل فصل دراسي (في الفترة التي  •
 الكلیة) بعد موافقة المرشد األكادیمي المختص. تحددھا

 ال یتم تسجیل الطالب فى مقرر إال إذا نجح فى متطلباتھ.  •

أن یحذف أو یضیف مقرراً أو أكثر وذلك خالل یجوز للطالب بعد إكمال إجراءت التسجیل  •
وفي ھذه  أسبوعین من بدء الدراسة كما یجوز الحذف بعد االسبوع الثاني حتى االسبوع الرابع

 .فقط ت التى یتم حذفھالمقررامن رسوم تسجیل  %٦۰الحالة یسترد 

و  البد ان یكون الحذف واإلضافة كتابیا فى استمارة مخصصة مصحوبة بتوقیع الطالب •
 المشرف االكادیمى.

 .عند حذف واضافة مقررللساعات المعتمدة یجب مراعاة الحد االدنى والحد االقصى  •

 

 االنسحاب ) قواعد ٨(مادة 

 االنسحاب من المقرر الدراسى) أ 

o  یجوز للطالب بعد تسجیل المقررات التى اختارھا أن ینسحب من مقرر أو أكثر خالل
ال یقل عدد الساعات المسجلة للطالب عن الحد أسابیع من بدء الدراسة بحیث  ۸

للتسجیل فى الفصل الدراسي الواحد وفى ھذه الحالة ال یعد الدارس راسباً فى  األدنى
، مع عدم إسترداد ویحتسب لھ تقدیر "منسحب" فقط المقررات التى انسحب منھا

 المصروفات الخاصة بالمقرر المنسحب منھ الطالب. 

o قرر أو أكثر بعد الفترة المحددة لذلك دون عذر قھري یقبلھ إذا انسحب الطالب من م
مجلس الكلیة یحتسب لھ تقدیر "راسب" فى المقررات التى انسحب منھا . أما إذا تقدم 
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لجنة الدراسات العلیا و  مجلس إدارة البرنامج و قبل االمتحان بعذر قھري یقبلھ
داد المصروفات ، مع عدم إسترWفیحتسب لھ تقدیر "منسحب"  مجلس الكلیة

 الخاصة بالمقرر المنسحب منھ الطالب.

 

 ) االنسحاب من الفصل الدراسىب

 :التالیة للقواعد الدراسىي یكون طبقا الفصل من االنسحاب

o األكادیمي المرشد من بتوصیة الدراسى الفصل من الكلى االنسحاب للطالب یجوز 
 األسبوع نھایة ذلك یتجاوزأال  على الكلیة، مجلس مجلس إدارة البرنامج و وموافقة

الفصل  بدایة من االرابع األسبوع ونھایة ،الربیعىو الخریفي الفصلین بدایة من الثامن
 .الصیفي

o واإلضافة والحذف التسجیل فترتي خالل للتسجیل یحضر لم الذي المستمر الطالب 
 .الفصل الدراسى من منسحباً  یعتبر

o فى بھا المسموح الفترة نھایة بعد تقدم التي االنسحاب طلبات في الكلیة مجلس ینظر 
 .المناسب القرار وللمجلس اتخاذ السابقة، الفقرة

o فصلیین دراسیین عن الطالب منھا ینسحب التي الفصول عدد یتجاوز أن یجوز ال. 

 
 إلغاء القید )٩مادة (

 یحق لمجلس الكلیة الغاء قید الطالب فى الحاالت األتیة:
 .دون النجاح فیھ إذا كان المقرر إجباریا استنفاذ فرص التسجیل فى مقرر •

) وذلك بعد بدون إیقاف القید عن ذلك الفصلانقطاعھ عن الدراسة لمدة فصل دراسى ( •
 .أسبوعین من إنذاره مرة واحدة

 حاالت الغش. •

 .إذا لم یمنح الدرجة خالل المدة المنصوص علیھا للدراسة •

 .تقدمھ بطلب إللغاء قیده •

 .الدراسیة المقررة علیھ فى المواعید المحددة لذلكإذا لم یسدد الرسوم  •

 حاالت أخرى یحددھا مجلس إدارة البرنامج ولجنة الدراسات العلیا ویعتمدھا مجلس الكلیة. •
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 ایقاف القید )١٠مادة (
ویشترط إجراؤه قبل انتھاء المدة  الكلیةیكون إیقاف القید وفقاً للضوابط التي یقررھا مجلس 

األصلیة للقید. ویجوز لمجلس الكلیة بناء على اقتراح لجنة الدراسات العلیا ومجلس إدارة البرنامج 
 أن یوقف قید الطالب وذلك في الحاالت اآلتیة:

التجنید: على الطالب أن یتقدم بطلب إیقاف قیده طوال مده تجنیده مدعما بالمستندات الدالة  •
 ذلك.على 

السفر للخارج في مھمة رسمیة أو منحة تدریبیة عن طریق جھة العمل: على الطالب أن یتقدم  •
 بطلب قبل سفره مدعما بالمستندات الدالة على ضرورة سفره ألكثر من شھر.

المرض: على الطالب أن یتقدم بطلب عند مرضھ مدعما بشھادة مرضیة معتمدة من اإلدارة  •
 یھا فترة مرضھ على أال تقل عن شھر.الطبیة بالجامعة ومحددا ف

مرافقة الزوج أو الزوجة للسفر للخارج: یجب أن یقدم الطالب ما یثبت ذلك مدعما بموافقة  •
 جھة العمل على إعارة الزوج وموافقة جھة عمل الطالب على السفر.

عما لرعایة الطفل مد للوضع أو الوضع ورعایة الطفل: على الطالبة أن تتقدم بطلب وقف القید •
 بشھادة میالد الطفل.

و بما یتوافق مع القواعد  حاالت أخرى تقبلھا لجنة الدراسات العلیا ویعتمدھا مجلس الكلیة •
 المعمول بھا فى الجامعة.

ویشترط في جمیع الحاالت أال تزید مدة ایقاف القید عن أربعة فصول دراسیة خالل مدة الدراسة 
 .الماجستیرفى 

 

 إعادة القید )١١مادة (

یده إعادة ق مجلس إدارة البرنامجإذا تم إلغاء قید الطالب یجوز لمجلس الكلیة بناًء على موافقة 
وعلى الطالب أن ، وذلك بعد مرور عام على األقل من تاریخ اإللغاء. ویعتبر قیداً جدیداً للدرجة

 یتقدم بطلب إعادة القید طبقاً للقواعد والمواعید المعلنة بالكلیة. 

 
 تقدیر غیر مكتمل) ٢١مادة (
یتقدم إلى مجلس اإلدارة بطلب  ویرید أنیتغیب عن االمتحان النھائي لمقرر  الطالب الذيعلى 

من تاریخ عشرة أیام  أن یقدم الطلب خالل فترة أقصاھا ،(Incomplete) مكتمل إجراء امتحان غیر
 قرار بعد استیضاح الحالة. التخاذ ویتم إ ،عقد االمتحان النھائي
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 ھذه الموافقة االعتبارات التالیة:ویحكم 

 مدى التزام الطالب بنسبة الحضور في المقرر. •

من الدرجات  %٦۰وفاء الطالب بالتكلیفات وبحیث ال تقل درجات أعمال السنة للطالب عن  •
 المخصصة ألعمال السنة لھذا المقرر.

فس الطالب أو یحق لمجلس اإلدارة الرفض ألسباب قد یكون من بینھا تكراریة األعذار من ن •
 عدم جدیتھا.

إذا كان قرار مجلس اإلدارة بالموافقة فیحتسب للطالب تقدیر "غیر مكتمل" في ھذا المقرر  •
وتتاح لھ فرصة أداء االمتحان النھائي في الموعد الذي  ،مع االحتفاظ بدرجة أعمال السنة

علیھا فى تحدده الكلیة. وتحتسب الدرجة النھائیة للطالب على أساس الدرجة الحاصل 
 االمتحان النھائي إضافة إلى الدرجة السابق الحصول علیھا فى األعمال الفصلیة.

إذا صدر القرار النھائي لمجلس اإلدارة بعدم الموافقة على عذر الطالب، فیعتبر الطالب  •
 راسباً في ذلك المقرر.

 
 نظام التقویم  )٣١مادة (

ویكون  یة ھي المقرر الدراسي ولیس السنةاألساسنظام الساعات المعتمدة یعتمد على أن الوحدة 
 : للجدول التالي ي بنظام النقاط والذي یحدد طبقاً نظام التقییم على أساس التقدیر فى كل مقرر دراس

 
 النقاط التقدیر النسبة المئویة للدرجة

 ٤ +A فأكثر ۹٥

 ٣,٧ A %٩٥أقل من  - %٩٠

 ٣,٣ + B %٩٠أقل من - %٨٥

 ٣ B %٨٥أقل من  - %٨٠

 ٢,٧ + C %٨٠أقل من  - %٧٥

 ٢,٤ C %٧٥أقل من  - %٧٠

 ٢,٢ +D %٧٠أقل من - %٦٥

 ٢ D %٦٥أقل من  - %٦٠

 صفر F %٦٠أقل من 
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 على األقل. % ٦٥یعتبر الطالب ناجحاً في مقرر إذا حصل على  •

وامتحاناً) یسمح للطالب إذا رسب في أحد المقررات أن یعید التسجیل في نفس المقرر (دراسة  •
 التسجیل فیمكن للطالب إختیاري المقرر كان إذا .+Dتقدیر  )٦۹( ویحصل بحد أقصى على

 المقرر فى علیھا الحاصل الطالب بالدرجة یحتفظ الحالة ھذه وفى إختیارى آخر مقرر فى
 .الجدید اإلختیارى

 
 هیكل البرنامج  )٤١مادة (

" باللغة CN" باللغة العربیة و "سش" وھو للبرنامجتكود المقررات بوضع الرمز الكودى 
" الدال على أن مستوى المقرر لدرجة ٦۰۰االنجلیزیة أوالً. ویلي الرمز الكودي الرقم "

 .الماجستیر. ثم یلیھا خانة رقم المقرر

 

 ساعة معتمدة على النحو التالى: ١٨  المقرارات الدراسیة:( أ ) 
 ساعة معتمدة ١٥:  المواد اإلجباریة)  ١   

عدد الساعات  سم المقررا كود المقرر
 متطلبات المقرر المعتمدة

CN601 

 ٦۰۱شس
Advanced Virtualized Networks 

 الشبكات االفتراضیة المتقدمة
3  -------- 

CN602 
 ٦۰۲شس

Advanced Data centers Structure and 
Technologies 

 مراكز البیانات المتقدمة تكنولوجیاو ھیكل 
3  -------- 

CN603 
 ٦۰۳شس

Cloud Infrastructure and Services 
 السحابیةالشبكات   و خدمات البنیة التحتیة

3  -------- 

CN604 
 ٦۰٤شس

Advanced Cloud Networks Security 
 أمن الشبكات السحابیة المتقدم

3  -------- 

CN605 
 ٦۰٥شس

Cloud Networks Lab  
 معمل الشبكات السحابیة

3  -------- 
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 ساعات معتمدة ٣:  المواد اإلختیاریة)  ٢

 یختار الطالب مقرر واحد من المقرارات التالیة:

عدد الساعات  سم المقررا كود المقرر
 متطلبات المقرر المعتمدة

 CN606 
 ٦۰٦شس 

Selected Topics in Cloud Networks 
Technology. 

 السحابیة موضوعات مختارة فى تكنولوجیا الشبكات
3  CN602 

 CN607 
 ٦۰۷ شس

Selected Topics in Internet of Things. 
 موضوعات مختارة فى انترنت األشیاء

3  CN602 

 CN608 
 ٦۰۸سش 

Selected Topics in Communication 
Technology. 

 تكنولوجیا اإلتصاالت.موضوعات مختارة فى 
3  CN602 

 

  ساعة معتمدة ١٨: 10CN6 (ب) رسالة الماجستیر

  .واحدلمدة رسالة الماجستیر عام  دنىاألحد ال 

 

 ) نظام التسجیل واإلشراف على رسائل الماجستیر٥١مادة (

مجلس الكلیة مشرفاً رئیسیاً  تراح مجلس إدارة البرنامج وموافقةیعین مجلس الكلیة بناء على اق •
على الطالب من بین األساتذة أو األساتذة المساعدین ویشترك معھ في اإلشراف عضو أو 

أحدھما من المدرسین كما یجوز أن یكونا من المصریین أو  عضوان آخران ویجوز أن یكون
 .وفى جمیع الحاالت ال یزید عدد المشرفین عن ثالثة وال یقل عن اثنین األجانب.

یتم تعیین المشرف بعد إتمام الطالب لنصف المقررات الدراسیة على األقل وقبل البدء في  •
لجمیع المقررات التي  ۲بشرط حصول الطالب على متوسط تقدیر ال یقل عن  ،إعداد الرسالة
 أتم دراستھا. 

موافقة یقوم الطالب بعمل سیمنار للموضوع أمام لجنة یشكلھا مجلس إدارة البرنامج و تعد  •
 .اللجنة شرطا للتسجیل

ج عن مدى یقدم المشرف الرئیسي في نھایة كل عام أكادیمي تقریرا إلى مجلس إدارة البرنام •
 وللمشرف الرئیسي أن یوصى باستمرار القید أو إلغائھ. ،ھتقدم الطالب في دراست
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 ) قواعد و نظام لجان المناقشة و الحكم٦١مادة (

لجنة و لجنة الدراسات العلیا و  تراح مجلس إدارة البرنامجیشكل مجلس الكلیة بناء على اق •
للحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء أحدھم المشرف (أو المشرفین بصوت واحد) إضافة إلى 
عضوین من بین األساتذة أو األساتذة المساعدین بالجامعات المصریة أو األجنبیة أو ممن في 

كون أحدھم على األقل من خارج الجامعة مستواھم العلمي من المتخصصین بشرط أن ی
 .ویرأس اللجنة أقدم األعضاء

ال تتم المناقشة أو الحكم علي رسالة الماجستیر اال بعد انقضاء خمسة عشر یوما على تاریخ  •
اعتماد مجلس الجامعة لتشكیل لجنة الحكم و ال تزید المدة بین التشكیل و اجراء المناقشة عن 

 أشھر. ٦
فى مجال التخصص البحثي للرسالة ولھم إنتاج علمي في  اللجنة أن یكونوا یشترط في اعضاء •

 ھذا المجال .
ال یجوز اشتراك عضو ھیئة التدریس في لجنة الحكم على الرسائل العلمیة المقدمة من أحد   •

  أقاربھ حتى الدرجة الرابعة نسبا أو صھرا.
مناقشة بحضور العضوین في حالة وجود عضو محكم من خارج الجمھوریة یجوز أن تتم ال •

ضو من بالنسبة للع فقط وبشرط أن یكون من بینھما أحد المشرفین و ةـــل الجمھوریمن داخـ
خارج الجمھوریــة یكتفي بتقریره الفردي و یمكن لھ االشتراك في المناقشة عن بعد إذا أمكن 

 ذلك.
اللجنة تقریرا جماعیا یقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقریرا فردیا عن الرسالة وتقدم   •

  توصى فیھ بإحدى التوصیات التالیة :

o  منح الدرجة  
o  منح الدرجة بعد إجراء التعدیل المطلوب  

o  رفض الرسالة 
ستكمال ما تراه اللجنة من نقص أو تعدیل ویعطى الطالب ویجوز إعادة الرسالة إلى الطالب إل •

الحالة تعاد مناقشة الطالب وتقدم فرصة ال تزید عن ستة شھور من تاریخ المناقشة وفى ھذه 
 .اللجنة تقریرا جماعیا جدیدا بنتیجة فحص الرسالة والمناقشة
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 توصیف المقرارات الدراسیة )٧١مادة (
 
Course Name: Advanced Virtualized Networks 
Course Code:  CN601 
Prerequisite:  N/A 
Course Description: 
Virtual networking (VN) is an umbrella term encompassing several kinds of network 
technology aimed at making the network as agile and flexible as the virtualized server 
and storage infrastructure of the modern data center. The goal of VN is to allow 
network engineers and administrators to respond quickly to changing business 
requirements.  

Course objectives: 
By the end of the course, students able to: 

1. Describe Software Defined Networking and Open Flow concepts, motivation, 
benefits  and applications 

2. Describe concepts behind Network Functions Virtualization (NFV) 
3. Understand target environments for SDN/Open flow 
4. Describe VN and Open Flow building blocks, components, architectures and 

reference standards 
5. Describe Open Flow operation and Open Stack 
6. Discuss network functions virtualization 

Course Contents: 
- Software-defined networking (SDN)  
- Controller supporting  switching fabric 
- Hardware and application-specific integrated circuits (ASIC) 
- Network Functions Virtualization (NFV). 
- Standard IT virtualization technology 
- High performance, high volume servers 
- High performance switches and storage 
- Storage technologies virtualization 
- Networking technologies virtualization 
- VN deployment models 
- VN Device Implementations 

References: 
 William Stallings, “Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, 

IoT, and Cloud”, 2015. 
 
 Patricia A. Morreale and James M. Anderson , “Software Defined Networking: 

Design and Deployment”– December 2014. 
 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=William+Stallings&search-alias=books&field-author=William+Stallings&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Patricia+A.+Morreale&search-alias=books&field-author=Patricia+A.+Morreale&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=James+M.+Anderson&search-alias=books&field-author=James+M.+Anderson&sort=relevancerank
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Course Name: Advanced Data Centers Structure and Technologies 
Course Code:  CN602 
Pre-requisite:  N/A 
Course Description: 
This course presents advanced data center structures and technologies. The course 
introduces the architecture design of a data center, illustrating the main differences 
between an enterprise and a cloud data center, and introducing key technologies for 
modern data centers. 
 
Course objectives: 
By the end of this course, students should be able to: 

1. Identify the basics of data center architecture. 
2. Describe the major differences between enterprise and cloud data center 
3. Identify the Key technologies and tools for modern data centers 
4. Describe data center switch architecture 

Course Contents: 
- Data centers and data center architecture design 
- Cloud Data center 
- Policy data center 
- Key technologies and tools for modern data centers 
- Data center switch architecture 
- Data centers case studies: data centers in China, Cisco data centers 
- Some typical models for data centers 

References : 

 Gustavo Alessandro Andrade Santana, “Data center virtualization 
fundamentals”,  Cisco press, 2014. 

 
 Lucien Avramov, Maurizio Portolani, The Policy Driven Data Center with 

ACI: Architecture, Concepts, and Methodology (Networking Technology), 
Cisco Press, 2015 
 

 Hwaiyu Geng , Data center handbook, Wiley, 2015 
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Course Name: Cloud Infrastructure and Services 
Course Code:  CN603 
Prerequisite:  N/A 
Course Description: 
This course describes the cloud computing infrastructure and services. The course 
offers advanced cloud computing fundamentals, include concepts, models, 
technologies, mechanisms, and architecture. Based on those fundamentals, practical 
labs in the course employ the cloud fundamentals migrate to working with cloud 
computing.  
 
Course Objectives: 
By the end of the course, students able to: 

1- Understand the cloud computing concepts, models, technologies, and 
fundamental security. 

2- Learn different cloud computing mechanisms, include infrastructural, 
specialized, and management mechanisms. 

3- Build different cloud architectures, such as simple, advanced, and specialized 
architectures. 

4- Measure the cloud delivery models’ considerations, include metrics and pricing 
models  

 
Course Contents: 

- Cloud computing infrastructure  
- Advanced Cloud services  
- Concepts, models, and technologies, of cloud 
- Cloud mechanisms, and architecture.  
- Advanced, and specialized cloud architectures 
- The 4D’s  Migration methodology 
- Cloud monitoring and management 
- Cloud migration techniques 

 
References:  
 Thomas Erl and Ricardo Puttini,  “Cloud Computing: Concepts, Technology & 

Architecture “, Wiley 2014 
 
 George Reese “Cloud Application Architectures: Building Applications and 

Infrastructure in the Cloud (Theory in Practice (O'Reilly))”,  2014 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.com/Thomas-Erl/e/B001IGOVVY/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1440135524&sr=1-2
http://www.amazon.com/Ricardo-Puttini/e/B00B29RIPS/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1440135524&sr=1-2
http://www.amazon.com/George-Reese/e/B000APYBBO/ref=sr_ntt_srch_lnk_5?qid=1440135524&sr=1-5
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Course Name:  Advanced Cloud Networks Security 
Course Code:  CN604 
Prerequisite:  N/A 
Course Description: 
This course describes fundamentals and advanced security services and mechanisms 
applied for cloud computing aspects, include: Infrastructure, architecture, data, 
services, and strategies.  In addition, different evaluation techniques for securing the 
cloud are presented.  
 
Course Objectives: 
By the end of the course, students able to: 

1- Understand the fundamentals of cloud computing security concerns, include 
virtualization, provisioning, cloud storage and assessing risk tolerance. 

2- Learn the security requirements for cloud architecture and plan key strategies 
for cloud secure operations. 

3- Review the current data encryption schemes and understand their relations with 
cloud data security. 

4- Understand user privacy, identification, and access control in clouds. 
5- Apply data security as a cloud  service for cloud computing applications  
 

Course Contents: 
 
- Fundamentals of cloud computing security 

-  Advanced data encryption schemes  
- Virtualization, provisioning and cloud storage 
- Assessing risk tolerance 
- Security requirements for cloud architecture 

References:  
 

 Vic (J.R.) Winkler, “Securing the Cloud: Cloud Computer Security Techniques 
and Tactics”,  2014 
 

 Raj Samani and Jim Reavis,  “CSA Guide to cloud Computing: Implementing 
Cloud Privacy and  Security”, 2014 

 
 Tim Mather and Subra Kumaraswamy, “Cloud Security and Privacy: An 

Enterprise Perspective on Risks and Compliance (Theory in Practice)” ,  2015  
 
 

 

 

http://www.amazon.com/Tim-Mather/e/B002ORUTG2/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1440134729&sr=1-3
http://www.amazon.com/Subra-Kumaraswamy/e/B002OP9BWW/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1440134729&sr=1-3
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Course Name: Cloud Networks Lab 
Course Code:  CN605 
Prerequisite:  N/A 
Course Description: 
This explores advanced installation, configuration and management of Vmware 
enabling students to be familiar with virtual machines as well as virtual switches 
including designing a network configuration 
 
Course objectives: 
By the end of the course, students able to: 

1. Install and configure virtual machines 

2. Using templates and clones 

3. Migrating and managing virtual machines 

4. Designing network configuration 

 
Course Contents: 

- Install and configure virtual machines 
- Accessing ISCI and IP storage  
- Modifying, migrating and managing virtual machines 
- Monitoring virtual machine performance.  
- Configuring virtual machines fault tolerance 
- Managing virtual Apps 
 
References:  
 Thomas Erl and Ricardo Puttini, “Cloud Computing: Concepts, Technology & 

Architecture “, Wiley 2014 
 

 George Reese “Cloud Application Architectures: Building Applications and 
Infrastructure in the Cloud (Theory in Practice (O'Reilly))”,  2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.com/Thomas-Erl/e/B001IGOVVY/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1440135524&sr=1-2
http://www.amazon.com/Ricardo-Puttini/e/B00B29RIPS/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1440135524&sr=1-2
http://www.amazon.com/George-Reese/e/B000APYBBO/ref=sr_ntt_srch_lnk_5?qid=1440135524&sr=1-5


 
 جامعة القاھرة   

 كلیة الحاسبات والمعلومات   
   اإلعتماد والتعلیم كلیة معتمدة من الھیئة القومیة لضمان جودة    

 

                   Cairo University 
    Faculty of Computers and Information 
              Accredited by NAQAAE 

 
 

                                             
 

۱۷ 

 
 

Course Name:   Selected Topics in Cloud Networks Technology. 
Course Code:  CN606 
Three credit hours 
Prerequisite:   CN602 
 
Course Objectives:  
 
Provide the students with recent advances in cloud infrastructure and services. 

 
 
Course Name:   Selected Topics in Internet of Things. 
Course Code:  CN607 
Three credit hours 
Prerequisite:   CN602 
 
Course Objectives:  
 
Provide the students with recent advances in Internet of Things. 

 
 
Course Name:   Selected Topics in Communication Technology. 
Course Code:  CN608 
Three credit hours 
Prerequisite:   CN602 
 
Course Objectives:  
 
Provide the students with recent advances in Communication Technologies. 
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