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 وصف المقرر

 

 كهُخ ػهىو انحبصىة وركُىنىخُب انًؼهىيبد /خبيؼخ انمبدصُخ  انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

  لضى ػهىو انحبصىة انمضى اندبيؼٍ / انًشكز .2

 333ذ/   اَزشَذ واَزشاَُذ  اصى / سيز انًمشس .3

  انجشايح انزٍ َذخم فُهب .4

 دواو سصًٍ حضىس انًزبحخأشكبل ان .5

 انثبنثهانضُخ انذساصُخ /انفصم االول  انفصم / انضُخ .6

 75 )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذساصُخ  .7

  ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 -                               أهذاف انًمشس-9
 .الشبكات الحاسوبٌه وماهً المكونات المطلوبه للحصول على االنترنت أسس تقدٌم -أ 

 فً مجال الشبكات والمعلوماتٌه الحاسب علم أساسٌات فهم من الطالب تمكٌن               
 .االستفاده من هذه الخدمه فً المستخدمة المتنوعة األدوات تقدٌم              -

 
 

 

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

 ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

وقات بٌن االنترنت واالنترانٌت وكٌفٌه من مكونات االنترنت المادٌة والبرمجٌة وكٌفٌه اتصال باالنترنت والفر

 االستفاده القصوى من هذه الخدمه  



 
 
 

 

 يخشخبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .9

 انًؼشفخ وانفهى  -أ
 رىضُحه يٍ انًفشداد فٍ حمم "انًىاضُغ انًطهىة ثحثهب و شًىنهب " اكزضبة يب رى -

 صزخذاو االَزشَذاكزضبة يهبساد ا -

 .سلٌمة بصورة البرمجٌة الشفرات وكتابت البرمجة علً قادر الطالب ان من التأكد -

 يٍ خالل ثحىس انزخشج  بالواقع البرمجٌة المسائل ربط -

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

 انزذسَت انصُفٍ– 1ة

 ثحىس رخشج  – 2ة

 رمبسَش ػهًُخ  – 3ة

     -4ة

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 لشاءاد ، رؼهى رارٍ ، حهمبد َمبط.  -

 انزذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسس .  -

 إسشبد انطالة إنً ثؼض انًىالغ االنكزشوَُخ نإلفبدح يُهب .  -

 ششذ ورحهُم انشفشاد انجشيدُخ ػمذ حهمبد ثحثُخ َزى يٍ خالنهب -

 

 

 طشائك انزمُُى      

 

 انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسس.

 رمذَى األَشطخ 

 وأَشطخ . ئُخوَهب اخزجبساد فصهُخ

 

 
 يهبساد انزفكُش -ج

 . المقرر الموعد فً وتسلٌمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوٌر  -1ج

 حهىل نهًشبكم انجشيدُخ. إلَدبدانزفكُش انًُطمٍ وانجشيدٍ  -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوٌر  -3ج

   -4ج

 



 

 

 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

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

 الجماعٌة. لألنشطة الدرجة 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. 

 ُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثه -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 على الطالب قدرة تطوٌر    -4د



 انجُُخ انزحزُخ  .11

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األصبصُخ 
 كزت انًمشس 
      أخشي 

 اساسٌات وتكنلوجٌا شبكات الحاسوب -1
2- Network certification  

يزطهجبد خبصخ ) ورشًم ػهً صجُم انًثبل 

وسط انؼًم وانذوسَبد وانجشيدُبد 

 وانًىالغ االنكزشوَُخ (
 

 ثُُخ انًمشس .11

 انضبػبد األصجىع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اصى انىحذح / انًضبق 

 أو انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

 َظشٌ  محاضره نظري 5 االول
اصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 5 انثبٍَ
 محاضره نظري

 
اصئهخ ػبيخ  َظشٌ

ويُبلشخ او 

 ايزحبٌ اٍَ

 5 انثبنش
 محاضره نظري

 
أصئهخ ػبيخ  َظشٌ

 ويُبلشخ 
 ايزحبٌ اٍَ َظشٌ  حاضره نظريم 5 انشاثغ

 5 انخبيش
 محاضره نظري

 
أصئهخ ػبيخ  َظشٌ

ويُبلشخ او 

 ايزحبٌ اٍَ

 5 انضبدس
 محاضره نظري

 
اصئهخ ػبيخ و  َظشٌ

 يُبلشخ
 اصئهخ ػبيخ َظشٌ  محاضره نظري 5 انضبثغ

 5 انثبيٍ
 محاضره نظري

 
 الواجبات َظشٌ

 الجماعٌة
 ػبيخاصئهخ  َظشٌ  محاضره نظري 5 انزبصغ

 5 انؼبشش
 محاضره نظري

 
ايزحبٌ  َظشٌ

 شهشٌ
 اصئهخ ػبيخ َظشٌ  محاضره نظري 5 انحبدٌ ػشش 

 5 انثبٍَ ػشش
 محاضره نظري

 
يُبلشخ و  َظشٌ

 ايزحبٌ اٍَ
 اصئهخ ػبيخ َظشٌ  محاضره نظري 5 انثبنش ػشش

 5 انشاثغ ػشش
 محاضره نظري

 
 الواجبات َظشٌ

 الجماعٌة
 يُبلشخ  َظشٌ  ظريمحاضره ن 5 انخبيش ػشش



زًبػُخ ) ورشًم ػهً صجُم انخذيبد االخ

انًثبل يحبضشاد انضُىف وانزذسَت 

 انًهٍُ وانذساصبد انًُذاَُخ ( 
 .ومشاريع حبوث التخرج التدريب العملي

 

 انمجىل  .12

 ال رىخذ انًزطهجبد انضبثمخ

 11 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 41 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 



 


