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يهدف هذا املقرر إىل معرفة املفاهيم األساسية يف نظم االتصاالت و التعرف على أساسيات شبكات احلاسب االلي وتقدمي  

وع شبكات احلواسب، فوائدها وأشكاهلا وعمارهتا وطبقاهتا ودواهلا وخدماهتا املمكنة، ابإلضافة إىل كيفية تشبيكها موض
 وحتقيق أمنها ..

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

 َحزىٌ انًمشس ػهً أَىاع انشجكبد وانجشورىكىالد انًؼزًذح وانجشيغُبد وأعهضح وصم انشجكبد

ىَبرهب األعبعُخ يٍ ثشورىكىالد وطجمبد َهذف هزا انًمشس إنً إكغبة انطبنت انًؼشفخ انالصيخ ثأَىاع شجكبد انحبعت اِنٍ ويك

 ويب إنً رنك.



 
 

 
 

 
 

 يخشعبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .9

 انًؼشفخ وانفهى  -أ
 انزؼشف ػهً َظى اانزصبانذ ثشكم ػبو .  -أ  

 ف ػهً اعبعُبد شجكبد انحبعت ورصُُفبره . انزؼش -ة 

 .  TCP/IPو  OSIانزؼشف ػهً يؼُبسَخ انشجكبد وًَبرط  -ط 

 Ethernet & Tokenringانزؼشف ػهً شجكبد اصشَذ ورىكٍ سَغ  -د

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

 رشغُغ أعزخذاو انزمُُخ انحذَضخ فٍ رمذَى انًمشس انذساعٍ.  -1ة

 بد انزؼهى انزارٍ رشغُغ ػًهُ - 

 رشغُغ انمشاءاد انخبسعُخ  - 

 رشغُغ انطبنت ػهً انزمذَى واانهمبء  - 

 رشغُغ انطبنت ػهً انًُبلشبد انغًبػُخ - 

 ثحىس رخشط  – 2ة

 رمبسَش ػهًُخ  – 3ة

     

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 لشاءاد ، رؼهى رارٍ ، حهمبد َمبػ.  -

 ػخ انذسط . انزذسَجبد واألَشطخ فٍ لب -

 إسشبد انطالة إنً ثؼض انًىالغ االنكزشوَُخ نإلفبدح يُهب .  -

 

 طشائك انزمُُى      

 

 انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسط.

 رمذَى األَشطخ 

 وأَشطخ . ئُخوَهب اخزجبساد فصهُخ

 



 

 يهبساد انزفكُش -ط

 . ررالمق الموعد فً وتسلٌمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوٌر  -1ط

 حهىل نهًشبكم انشجكبد وطشق اكزشبف االخطبء إلَغبدانزفكُش انًُطمٍ  -2ط

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوٌر  -3ط

  

 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 الوقت بأهمٌة ٌشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعٌة والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلٌف. 

 الجماعٌة. لألنشطة رجةالد من نسبة تخصٌص 

 

 طشائك انزمُُى    

 المسؤولٌة وتحمله الطالب التزام دلٌل الدرس قاعة فً الفاعلة المشاركة. 

 والبحوث. الواجبات تقدٌم فً المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفً والتحصٌل االلتزام عن والنهائٌة الفصلٌة االختبارات تعبر. 

 وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (. انًهبساد  انؼبيخ -د 

 التقنٌة. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -3د

 .والمناقشة الحوار ىعل الطالب قدرة تطوٌر    -4د
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 انغبػبد األعجىع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / انًغبق 

 أو انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

 تصاالت اال عن عامة مفاهٌم 4 االول

 د ثٍُ انحبعجبد الرصبااال

يكىَبد َظبو اانزصبل 

Communication 
system و 

  Protocolsد ىالانجشورىك

وحذاد لُبط عشػخ َمم 

 انجُبَبد

 َظشٌ + ػًهٍ
اعئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 مفاهٌم عامه عن الشبكات  4 انضبٍَ

رؼشَف انشجكبد 

ورؼشَفبد خبصخ 

 ثبنشجكبد
 َظشٌ + ػًهٍ

اعئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايزحبٌ اٍَ

 4 انضبنش
التعرف على انواع الشبكات 

 وتصنٌفاتها 

انشجكبد ثُبًء ػهً أَىاع  

  و  د انحىعجخلذسا
ثُبء ػهً رصُُف انشجكبد  

ظًخ ثجؼضهب الَا الله ػ

ثبأنغبنُت انًزجؼخ  ورغًً 

داخم انشجكبد 

Strategies   

 َظشٌ + ػًهٍ
ػبيخ  أعئهخ

 ويُبلشخ 

 4 انشاثغ
يؼشفه اَىاع انشجكبد حغت 

 انًغبحه 

رصُُف انشجكبد ثُبًء ػهً 

انزىصَغ انغغشافٍ 

Geographical) 

 distribution 

ظشٌ + َ

 ػًهٍ
 ايزحبٌ اٍَ

 4 انخبيظ
يٍ  انًضَذ نزؼشف ػهًا

 اَىاع انشجكبد 

رصُُف انشجكبد ثُبًء ػهً 

انطجىغشافُخ أو انهُكهُخ 

(Topology)رصُُف  و

  نشجكبد ثُبء ػهً َىع ا

 (Communication 
media) 

َظشٌ + 

 ػًهٍ

أعئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايزحبٌ اٍَ

 4 انغبدط
انزؼشف ػهً االعهضح 

يضم  ًغزخذيه فٍ انزشجُكان

 hub ,switchانشاورشو 

اأنغهشح اانشرجبطُخ 

(Connectivity 
devices فٍ انشجكبد )

 انًحهُخ

َظشٌ + 

 ػًهٍ
اعئهخ ػبيخ و 

 يُبلشخ

 4 انغبثغ
انزؼشف ػهً طشَمه َمم 

 انجُبَبد ثٍُ االعهضح

  

  OSIًَىرط 

 : انطجمخ انفُضَبئُخ. والً أ

  صبَُب ً: طجمخ سثظ انجُبَبد.

   صبنضب ً: طجمخ انشجكخ.

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اعئهخ ػبيخ

 4 انضبيٍ
انزؼشف ػهً طشَمه َمم 

  انجُبَبد ثٍُ االعهضح

 اثؼب ً: طجمخ انُمم. س

 خبيغب ً: طجمخ انغهغخ. 

 عبدعب ً: طجمخ انزمذَى. 

 عبثؼب ً: طجمخ انزطجُك.

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 الواجبات
 الجماعٌة

 4 انزبعغ
 انزؼشف ػهً انكُجالد

 َىاػهب واعزخذايهب وا

إصشَذ يٍ  أعبعُبد شجكبد

  10BaseTَىع 

و  10Base2شجكبد 

10Base5 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اعئهخ ػبيخ

 4 انؼبشش
انزؼشف ػهً اَىاع انكُجالد 

 واعزخذايبرهب 

 coaxil cableكُجالد 
and  twisted pair 
and fiber optics  

 ايزحبٌ شهشٌ َظشٌ + ػًهٍ
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 انمشاءاد انًطهىثخ :

 ُصىص األعبعُخ ان 
 كزت انًمشس 
      أخشي 

Computer Networks, A, Tanenbaum, Prentice – 

Hall, 2000. 

1. Computer Communications, K. Beauchamp, 

Chapman  &Hall, 2000 . 

  

 

يزطهجبد خبصخ ) ورشًم ػهً عجُم انًضبل 

وسػ انؼًم وانذوسَبد وانجشيغُبد 

 وانًىالغ االنكزشوَُخ (

 االلكرتونية الرصينة. املواقع
(  خمترب خاص للتكوين ubuntuالربامج استخدام نظام املصادر املفتوحه)

 الشبكات اجهزة وكيبالت للتشبيك 

انخذيبد االعزًبػُخ ) ورشًم ػهً عجُم 

انًضبل يحبضشاد انضُىف وانزذسَت 

 انًهٍُ وانذساعبد انًُذاَُخ ( 
 .ومشاريع حبوث التخرج التدريب العملي

 

 مجىل ان .12

 ال رىعذ انًزطهجبد انغبثمخ

 10 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 40 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 4 انحبدٌ ػشش 
هً وعبئم حًبَه انزؼشف ػ 

 انشجكبد
 أيٍ وخصىصُخ انشجكخ. 

 اأنُزشَذ واأنُزشاَذ 
 اعئهخ ػبيخ َظشٌ + ػًهٍ

 التعرف على العنونه  4 انضبٍَ ػشش
انزؼشف ػهً طشَمه ػُىَه 

  IPانحبعجبد 
 َظشٌ + ػًهٍ

يُبلشخ و ايزحبٌ 

 اٍَ

 4 انضبنش ػشش
كٌفٌه  تكوٌن عنواٌٌن 

 للشبكات 
Sub net ,getway   ٌاعئهخ ػبيخ + ػًهٍَظش 

 4 انشاثغ ػشش
معرفه طرٌق تحوٌل 

 العنوانالى كلمات 
DNS ٍَظشٌ + ػًه 

 الواجبات
 الجماعٌة

 عرف على البروتكول الت 4 انخبيظ ػشش
TCP / IP 

 وكخ.طجمخ انىصىل إنً انشج 

 َذ.الَزشطجمخ انزصبل ثب
 يُبلشخ  َظشٌ + ػًهٍ



 


