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 /CTE  2 4 0 1 الحاسوبشبكات  بروتوكوالت اسم / رمز المقرر .3

 لطيف عبدزيد خضر د.م
 اسبوعيا / نظري و عملي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ةساع 120 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 9/12/2020 اريخ إعداد هذا الوصف ت .7

 أهداف المقرر .8
  ملها.عتهدف المادة الى تعريف الطالب بالبروتوكوالت المستخدمة في شبكات الحاسوب و طريقة 
  المختلفة ضمن شبكات الحاسوب. البروتوكوالتاتقان استخدام 
  البروتوكوالتدراسة وتحليل النتائج المستخلصة من هذه 

 

 
 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

بين وصف نها ومبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بي

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر  .10
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 األهداف المعرفية   -أ
 شبكات الحاسوب بروتوكوالتااللمام بالمفاهيم النظرية ل -1
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 البروتوكوالتدراسة وتحليل اهم العوامل التي تؤثر على  -5
 
 ألهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. ا  -ب 

 الشبكات بروتوكوالت( في محاكاة عمل Packet Tracerاستخدام برنامج المحاكاة ) – 1

هم االشبكات ودراسة  بروتوكوالت على عمل( للمساعدة OPNETالمحاكاة ) جبرنام استخدام – 2

 المؤثرات على عملها

 ختلفةالشبكات باستخدام برامج المحاكاة الم بروتوكوالت اعدادات عملالتعرف على طريقة  – 3

ئج تنباط النتاكيفية اسوالشبكات المختلفة  بروتوكوالتالتعرف على طريقة استخدام برامج  عمل    -4

 منها

 طرائق التعليم والتعلم      

 ب داخلالمحاضرات المختبرية بأستخدام برامج المحاكاة المعدة لهذا الغرض على اجهزة الحاسو  -1

 المختبر

 لشبكاتبروتوكوالت ا طريقة عملالتي توضح  والفيدياالستعانة ببعض الصور التوضيحية ومقاطع  -2

 الواجبات الصفية والمنزلية   -3
 .data showاستخدام ال  -4
 استخدام الكومبيوتر. -5
 

 طرائق التقييم      

1- Quiz. 
 االمتحانات الفصليه والسنويه. -2
 السمنارات. -3
4-  
 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

 توكوالتبرو عملالى الهندسية من حيث ان استخدام برامج المحاكاة لغرض الوصول  القيمغرس  -1

 فة وافضل كفاءة واداءواقعياً باقل كلالشبكات 

 لمصغرلفريق اترسيخ روح المشاركة بين الطلبة في حل المشاكل التقنية المختلفة والعمل بروح ا -2

ة الشبكات ووضع الحلول للمشاكل ان الوقت عامل ضروري ومهم في ادار مبدئترسيخ وزرع  -3

 الطارئة

  

 طرائق التعليم والتعلم     

شبكات  ال بروتوكوالت استخدام عملمن خالل تناول مشكلة معينة ومحاولة يكون تقييم هذه االهداف 

 نتائج والحلول وتاثيرها اقتصاديا واجتماعيا.ال عرضلغرض فهم  ودراسة و

 

 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات الفصليه والنهائية. -1
 .(quizاالمتحانات اليومية ) -2
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 .الشخصي( األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور )المهاراتارات العامة والتأهيلية المنقولة المه -د 
 سة.هنة الهندممارسة مالقدرة على استخدام التقنيات والمهارات الهندسية الحديثة واألدوات الالزمة ل  -1

 للوصول الى الحل االمثل لمشاكل الشبكات أمثلالقدرة على استغالل الوقت بشكل  -2

ة التي لمختلفابرامجيات ل الكلف المطلوبة في بناء الشبكات من خالل استخدام الالقدرة على تقلي -3

 الشبكات بروتوكوالتعمل تحاكي 
هنية تنظم من قبل من اجتياز اختبارات موبذلك يمكنه  والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير  -4

 جهات محلية/إقليمية/دولية
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  اتالساع األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

نظري +   2 االول

 عملي 2
 Introduction to الطالب يفهم الموضوع

OSI Reference 

Mode 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثاني

 عملي 2
 Introduction to الطالب يفهم الموضوع

OSI Reference 

Mode 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثالث

 عملي 2
 Application الطالب يفهم الموضوع

Layer 
Protocols 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الرابع

 عملي 2
 Application الطالب يفهم الموضوع

Layer 
Protocols 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الخامس

 عملي 2
 Application الطالب يفهم الموضوع

Layer 
Protocols 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 السادس

 عملي 2
 Application الطالب يفهم الموضوع

Layer 
Protocols 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 السابع

 عملي 2
 Application الطالب يفهم الموضوع

Layer 
Protocols 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثامن

 عملي 2
 Application الطالب يفهم الموضوع

Layer 
Protocols 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 التاسع

 عملي 2
  Transport الطالب يفهم الموضوع

Layer 
Protocols 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 العاشر

 عملي 2
  Transport الطالب يفهم الموضوع

Layer 
Protocols 

 Quiz نظري + عملي

الحادي 

 عشر
نظري +   2

 عملي 2
  Transport لب يفهم الموضوعالطا

Layer 
Protocols 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثاني عشر

 عملي 2
  Transport الطالب يفهم الموضوع

Layer 
Protocols 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثالث عشر

 عملي 2
 Network  Layer الطالب يفهم الموضوع

Protocols 

 Quiz نظري + عملي
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 البنية التحتية  .12

 .Data communication and Networking 5E, by Behrouz A ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Forouzan, McGraw-Hill, 2013 

 

Communication Networks, by  Sharam Hekmat,  

PragSoft Corporation,2005 

 

نظري +   2 الرابع عشر

 عملي 2
 Network  Layer الطالب يفهم الموضوع

Protocols 
 Quiz نظري + عملي

الخامس 

 عشر
نظري +   2

 عملي 2
 Network  Layer الطالب يفهم الموضوع

Protocols 

 Quiz نظري + عملي

السادس 

 عشر
نظري +   2

 عملي 2
 Network  Layer الطالب يفهم الموضوع

Protocols 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 السابع عشر

 عملي 2
 Network  Layer الطالب يفهم الموضوع

Protocols 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثامن عشر

 عملي 2
 Network  Layer الطالب يفهم الموضوع

Protocols 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 التاسع عشر

 عملي 2
 Network  Layer الطالب يفهم الموضوع

Protocols 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 العشرون

 عملي 2
 Network  Layer الطالب يفهم الموضوع

Protocols 

 Quiz نظري + عملي

الحادي 

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي 2
 Network  Layer الطالب يفهم الموضوع

Protocols 

 Quiz نظري + عملي

الثاني 

 والعشرون

نظري +   2

 عملي 2
 Network  Layer وضوعالطالب يفهم الم

Protocols 

 Quiz نظري + عملي

الثالث 

 والعشرون

نظري +   2

 عملي 2
 Network  Layer الطالب يفهم الموضوع

Protocols 

 Quiz نظري + عملي

الرابع 

 والعشرون

نظري +   2

 عملي 2
 Network  Layer الطالب يفهم الموضوع

Protocols 

 Quiz نظري + عملي

الخامس 

 والعشرون

نظري +   2

 عملي 2
 Data Link الطالب يفهم الموضوع

layers 
 Quiz نظري + عملي

السادس 

 والعشرون

نظري +   2

 عملي 2
 Data Link الطالب يفهم الموضوع

layers 

 Quiz نظري + عملي

السابع 

 والعشرون

نظري +   2

 عملي 2
 Data Link الطالب يفهم الموضوع

layers 

 Quiz نظري + عملي

الثامن 

 العشرونو

نظري +   2

 عملي 2
 Data Link الطالب يفهم الموضوع

layers 

 Quiz نظري + عملي

التاسع 

 والعسرون

نظري +   2

 عملي 2
 Physical layer الطالب يفهم الموضوع

protocols 
 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثالثون

 عملي 2
 Physical layer الطالب يفهم الموضوع

protocols 
 Quiz لينظري + عم
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Computer  Networks 5E, by Tanenbaum, Andrew, 2011 

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  علموضوافقرات واضافة اخرى اقرب الى تطوير المفردات الدراسية للمنهاج الحالي من خالل حذف بعض ال

 

 
 

 


