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 رقم الخطة الدراسية  علم الحاسوب/شبكات حاسوبية القسم   الكلية
   تاريخ االعتماد  عدد المواد الدراسية )    ( 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 تحليل وتصميم الشبكات ادارة الشبكات 3 0122344
 الوصف المختصر: 

كات تغطي  األسس التكنولوجية ألداره الشبكات المستخدمة لتشغيل شبكات وخدمات واسعه النطاق، حيث تعمق فهم مادة ادارة الشب
 ىالطالب لوظائف ادارة الشبكات و نماذجها المعيارية و البروتوكوالت الخاصة ألدارة شبكات واسعة النطاق  ، وتؤكد هذه المادة عل

اجراء سلسله من التمارين العملية لتعزيز فهم المبادئ بحيث يكون الطالب قادر علي تطبيق  بالطال"التعلم بالممارسة" ، وتتطلب من 
 هذه المبادئ لحل المشاكل الحقيقية.

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 ادارة السبكات مراقبة الشبكات وتوثيقها 3 0122481
 الوصف المختصر: 

ي هذا المساق المعلومات القياسية التي يمكن لمسؤول الشبكة استخدامها لمراقبة وتحليل واستكشاف  األخطاء واصالحها  لمجموعة يغط
. ويشدد هذا المساق على "التعلم   T-2و   T-1من شبكات المناطق المحلية الموزعة أو شبكات محلية متصله عبر خطوط 

ء سلسلة من التمارين المخبرية لتعزيز فهم المبادئ، بحيث ان يكون الطالب على تطبيق تلك بالممارسة"، وتتطلب من الطالب إجرا
 المبادئ لحل المشاكل الحقيقية.

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 امن المعلومات امن الشبكات 3 0122447

 الوصف المختصر: 
الطالب المبادئ االساسية ألمن الشبكة والشبكة المتنقلة  من خالل دراسة وفهم عمل الهجمات التي تواجه تلك  في هذا المساق، سيتعلم

 Firewallالشبكات وكيفية الكشف عنها ومنعها. هذه المادة تغطي تحليل وتصميم شبكات امنه وتطبيق بروتوكوالت التشفير المختلفة و
اجراء سلسله من التمارين العملية لتعزيز  الطالبذه المادة علي "التعلم بالممارسة" ، وتتطلب من لحماية الشبكات من التهديدات. وتؤكد ه

 فهم المبادئ ، بحيث ان يكون الطالب قادر علي تطبيق هذه المبادئ لحل المشاكل الحقيقية.
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 (1تصميم ونمذجة الشبكات) (2يم ونمذجة الشبكات)تصم 3 0122383
 الوصف المختصر: 

، بما في ذلك تهيئة  IPv6أو  IPv4في هذا المساق يتعلم الطالب كيفية تركيب وتشغيل وتهيئة والتحقق من الشبكات التي تستخدم 
Router،وتصميم وتهيئة شبكة موثوقة من خالل تهيئة  ، تحديد التهديدات االمنيه االساسية في الشبكة وتهيئة البروتوكوالت لمنعها

(. كما يتعلم الطالب كيفية تهيئة وحماية الشبكات الواسعة النطاق والالسلكية، واستكشاف HSRP,VRRP,GLBPالبروتوكوالت )
م بالممارسة" ، . . وتؤكد هذه المادة على "التعلGNS3مشاكل الشبكة وايجاد حل لها، وبناء المختبر االفتراضي باستخدام المحاكي 

وتتطلب من الطالب اجراء سلسله من التمارين العملية ومن خاللها يتم تعزيز المبادئ االساسية، بحيث يكون الطالب قادر على تطبيق 
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 هذه المبادئ لحل المشاكل الحقيقية.
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