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 شبكات الحاسوب واالنترنتتخصص 
 

 : الخطة الدراسية

 الرقم البيان س.م

 1. االجبارية متطلبات الكلية 16

 2. الدائرةمتطلبات  8

 3. متطلبات التخصص  49

  المجموع 73

 

 ساعة معتمدة 61االجبارية:  متطلبات الكلية

 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 ساعة معتمدة 8: دائرةال متطلبات

 

 

 البرنامج: متطلباتوصف 

 : الخوارزميات ومبادئ البرمجة -5662

هذا المساا  يدادا الان  ي  يت ارا الطالا  فلان ملداار الخاارطمياات اطار  ليجااد الكلاال للميااكل البرمجياة االكادرة فلان التلكيار 
 البرمجة مي كيث اليكل ال ار.المتسلسل باستخدار اكد لغات البرمجة. لتكاي الطال  ألساسيات لغات 

 :إدارة قواعد بيانات -5666

هذا المسا  يددا الن  ي  يت را الطال  فلن الملاهير األساسية في قاافاد البيااااتو االامااذل الدرمياة االيابكية اال ،ئكياةو ام الجاة 
  اظمة قاافد البيااات.البياااتو الغات اصا البياااتو الغات م الجة البيااات اتصمير االستلسارو ابااء 

 :1إدارة شبكات  -5668

هذا المسا  يددا الن  ي يت را الطال  فلان كيلياة ادارة يابكات الكاساا  ماي خا،ل اظاار تياغيل الايااداط  سايرفر بكياث يت ارا 

 ( اادارة المستخدميي االاصال لماارد اليبكة ا خدماتدا .domainفلن ملاهير ادارة اليبكات الاياداط مثل )

 

 ساعة معتمدة 94: واإلنترنت متطلبات تخصص شبكات الحاسوب

 

 رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
رقم 

 المساق

Project  2 ميراع ال ELI 220 2602 

Network Essential 1 3 2441  1مبادئ اليبكات 

Network Essential 2 3 2442  2مبادئ اليبكات 

Advanced Networks 1 3  2443  1يبكات متكدمة 

Advanced Networks 2 3 2444  2 يبكات متكدمة 

Operating Systems  3              2442  تكاالاجيا اظر التيغيل 

Field Training  3  2444  تدري  ميدااي 

Object Oriented Programming 3  2442  الييئيةالبرمجة 

Technical Correspondence 3 2034  مراس،ت فاية 

Organizational behavior and 
communication skills 

1 
الساااااالاي الاااااااظيلي امدااااااارات 

 االتصال
 2637 

Networks Administration 2 2  2032  2لدارة اليبكات 

 المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
رمز 
 المساق

 رقم المساق

Algorithms and Programming 
Principles 

3 
الخاارطميااااااااااات امبااااااااااادئ 

 البرمجة
 2034 

Database Management 3 2030  لدارة قاافد بيااات 

Networks Administration 1 2  2032  1يبكات لدارة 
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Advanced Networks Administration 2 2046  لدارة يبكات متكدمة 

Project analysis and management 3 2641  تكليل الدارة المياريع 

Web and  Publishing technology 1 2 
 1تكاالاجيا الاي  االاير 

 2042 

Web and  Publishing technology 2 3  2043  2تكاالاجيا الاي  االاير 

Network Protect and Safety 2 2044  امي اليبكات اكمايتدا 

Wireless Networks and 
Communications 

3 
 اليبكات ال،سلكية ااالتصاالت

 2044 

Special Topics 2 2040  مااضيع خاصة 

Computer Maintenance 3  2042  صيااة الكاسا 

 

 متطلبات تخصص شبكات الحاسوب واإلنترنت :وصف 

 مشروع:ال – 5665

الطالا  فلان كيلياة فمال بكاث تطبيكاي اتجمياع م لاماات الجاراء تجاار  فاي ماضااع م ايي فاي هذا المسا  يددا الن  ي يت ارا 
 مجال يبكات الكاسا  اكتابة تكرير في هذا الماضاع.

 :1مبادئ الشبكات –5991

هذا المسا  يددا الن  ي يت را فلن  ساسيات اليابكات ا ااافداا المختللاة اهياكلداا الليطيائياة االماطكياةو االبرتاكااالت المساتخدمة 

 .TCP/IPفيداو ااظار االتصال الملتاح و ااسائط اليبكاتو اكيلية تاصيل الكاابلو ا ساسيات تكاية ليثراتو ااماذل 

 :5مبادئ الشبكات -5995

اكيلياة لفادادها لل مال    (Routersلمسا  يددا الان  ي يت ارا الطالا  فلان اليابكات الااسا ة ا جدطتداا اخاصاة الماجداات )هذا ا

( ااستكياااا المياااكل الصاا،كدا OSPF,IGRP,RIPاكااذلي الت اارا فلاان فمليااات التاجياات ابرتاكاااالت التاجياات المختللااة مثاال  )

 اغيرها مي االمار في هذا المجال.

 1شبكات متقدمة   -5996

 ,VLANs, trunking( اماا يت لا  بداا ماي اماار مثال الا  ) switched networksهذا المسا  يددا الن  ي يت ارا الطالا  فلان )
802.1Q, ISL, tnter-VLAN routing, ( .اغيرها 

 5شبكات متقدمة   -5999

 PPP, HDLC, Frameاما يت ل  بدا مي اماار مثال الا  )( Wide area networksهذا المسا  يددا الن  ي يت را الطال  فلن )
Relay, NAT/PAT broadband, security,. اغيرها ) 

 تكنولوجيا نظم التشغيل: -5998

 الاذاكرةو لدارة لم الجااتوا دارها ل مليااتوا  داره الم الجةو في المادي الكياي المبرمجةو الكاسا  اظر في  ساسيت ملاهيرفلن ا الت ر
باالضاافة الان الت ارا  التياغيلو اظار لدارة فاي مساتخدمة خاارطمياات التاطاميو االاتككرو الكماياة الم لاماتو لدارة الم الجاتو لدارة
 .  اكديثت متكدمة  اظمت فلن الت راا  المللات لدارة في التيغيل اظار دارفلن 

 نظم التشغيل/عملي: 

يددا هذا المختبر للت ريا فلن اظار التيغيل بيكل فار اما هي اظيلتت ا  هر فااصره مع م رفاة  يادر اااافاتو هاذا باةضاافة الان 

( ااهاار  اامااره اتالياذ ذلااي فمليااا ااايااء المللااات الدف يااة Disk Operating System) DOSالتركياط فلاان اظاار تيااغيل االقااراص 

 ااظماةاطريكات الت امال م ات اتالياذ االاامار البسايطة باالضاافة الان طار  تثبيات   Linuxو امي ثر اظاار تياغيل DOSباستخدار ااامر 

 .التيغيل

 تدريب ميداني : -5929

هذا المساا  يكادر للطالا  المداارات فاي الت امال ماع متطلباات ال مال المكلاي اتساخير الم لاماات االمداارات التاي كصال فليداا خا،ل 
 ا  الخبرة المطلابة التي تؤهلت لل مل.دراستت الكتس

 :البرمجة الشيئية -5222

((و ا تصمير الكائاات ا  اماط البياااات ا فااصار الاتككر ا جمال Object Oriented Programming ساسيات البرمجة الييئية  ) 

 GUI) ) Graphicalلغة جافاا ا مكاااات االرسر الكاسابي ب  Appletsاالختيار االداراي ااةدخال ااةخرال االاراثة ااألسالي  ا
User Interface .في لغة جافاو برمجة تطبيكات بلغت الجافا للت امل مع مصادر اليبكة ابراتاكاالت اليبكة 

 : مراسالت فنية  -2634
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االمصاطلكات المت لكاة بجدااط يددا للن تطاير مدارات الطالا  اللغاياة فاي المجااالت التجارياة االت اام،ت التاي تكاص التكاالاجياا 

الكاسا  مثل كتابة الرسائل االمذكراتو االمكادثات التللاايةو اكتاباة التكاارير االملخصااتو االتكاادث فاي مكااي ال مالو ااالساتيراد 
 االتصديرو االركل االطياراتو ااالجتمافياتو اطلبات ال مل.

 :السلوك الوظيفي ومهارات االتصال  -2637

لمسا  مدارات االتصاال التاي ت مال فلان تادفير قادرات الطلباة فلان التلافال ماع المجتماع المكايط بكااة ا ايجابياة باالطر  يتااال هذا ا
الل الة ا الااجكة في مختلا المياديي مي خ،ل التركيط فلان الجاااا  الاظرياة ا التطبيكياة لداذه المداارات كياث سايتااال هاذا المساا  

ت ريااا ب مليااة االتصااال افااصاارهاو باةضااافة للاان الت اارا فلاان  ااافاات و ساااليبت )مباياارة ا غياار الت ريااا باالتصااال ا تطاااره ا ال
مبايرة(واسائل االتصال المتاافة االمدارات المطلابة ةاجاح فملية االتصاال فاي كال اااع ماي هاذه األااااع اهاذه المداارات هاي فاي 

كارير ا المطايات ا الايرات ا غيرها مي الاسائل المكتاباةو فاي الخطاباة االستماع ااةاصاتوا في التلااض ا اةقااعو افي كتابة الت
 ا اةلكاء في المااسبات المختللة.

 : 5إدارة شبكات  -5664

هذا المسا  يددا الن  ي يت را الطال  فلن كيلية ادارة يبكات الكاسا  مي خ،ل اظار تيغيل الليااك  بكياث يت ارا فلان ملااهير 
 خدار اللياك  كادارة المستخدميي االاصال لماارد اليبكة ا خدماتدا .ادارة اليبكات باست

 شبكات متقدمة : إدارة -5696

هذا المسا  يددا الن  ي يت را الطال  فلن كيلية ادارة الخادماات المتكدماة فاي يابكات الكاساا  كاادارة البرياد االلكتراااي فاي كال 
 مي اظامي اللياك  االاياداط.

 :وإدارة المشاريعتحليل  - 2641

كيليااة بااااء المياااريع و ادراتداااو تخطاايط المياااريعو دراسااة الجاادا و كتابااة مكتركااات  هااذا المسااا  يكاادر للطالاا  المبااادئ األساسااية فااي
 المياريعو مراقبة اتكيير المياريع ااةدارة المالية للمياريع.  

 :1النشرويب وتكنولوجيا ال   -5695 

ا لغاة  HTMLهذا المسا  يددا للن  ي يت را الطال  فلن اساسيات بااء مااقع االاتراات اايارها االلغاات األساساية لاذلي مثال لغاة 

Java Script  اتكايااات بااااء المااقااع التلافليااة مثاال لغااةphp  الغااةasp.net  و االت اارا فلاان كيليااة تصاامير هااذه الصاالكاتواكذلي

 WEBمج التصاامير المختللااة ااهميااة كاال براااامج اميطاتااتو االطاار  المختللااة لاضااع الصاالكات فلاان خادمااات ال الت اارا فلاان باارا

 واتكليااال الصااالكات ام رفاااة الميااااكل التاااي تااجدداااا اكيمياااة م الجتدااااوايمكي الت ااارا فلااان ال دياااد ماااي البااارامج مثااال برااااامج
Dreamweaver. 

 

 :5النشرويب وتكنولوجيا ال -5696

يددا هذا المسا  الن ت ريا الطالا  باالخاادر الخاصاة بتكاالاجياا الايا  اايار الصالكات فلان اليابكة ساااء كااات مكلياة اا يابكة 

( باالضاافة الان خاادر Internet Information Hosting IISاالاترااتو سايتااال هاذا المساا  خادمات تداتر بماضااع الايار مثال )

Apache Server ا  MySQL server باالضافة الن برمجة صلكات الاي  باستخدار لغاتserver side    مثلPHP,ASP. 

 : امن الشبكات وحمايتها -5699

 . firewallمثل ال هذا المسا  يددا الن  ي يت را الطال  فلن اساسيات امي يبكات الكاسا  اكيلية تطبيكدا ااستخدامدا 

 : الشبكات الالسلكية واالتصاالت -5692

هذا المسا  يددا الان  ي يت ارا الطالا  فلان الملااهير االساساية فاي االتصااالت ا اليابكات ال،سالكية مثال التكاياات االبراتاكااالت 
 المستخدمة اكذلي كيلية تركي  الم دات ال،سلكية.

 : مواضيع خاصة -5696

هذا المسا  يكدر مجمافة مي الماضافات الكديثة االمتجددة  في مجال يابكات الكاساا  كسا  اهتماماات الطلباة االكاادر التدريساي 
 بكيث ييمل مااضيع كياية لر تغطن في  ي مسا  آخر.

 صيانة الحاسوب : -5692

الكاس  مستخدما  داات التيخيص ااةصا،ح البرمجياة االمادياةو مداارات ترقياة )تكاديث( هذا المسا  يكدر المبادئ األساسية لصيااة 
برمجيااات الكاسااا  امدااارات ترقيااة مكااااات الكاساا  الماديااة اكااذلي فماال تيااخيص اصاايااة ألفطااال الكاسااا  اتجميااع الكاسااا  

 كس  المااصلات المطلابة ماتو الفداد التكارير اللاية المطلابة.


