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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

 دیالىة جامع المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحاسوب/ كلیة العلوم  المركز/ القسم الجامعي  .2

  303COCN/ شبكات الحاسوب  رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

 لكل اسبوع نظري ساعة 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 لمقررأھداف ا .8

ان@@واع مختلف@@ة م@@ن  الطال@@ب س@@وف ی@@تعلم. لمختل@@ف ش@@بكات الحاس@@وب وانواعھ@@ا مقدم@@ة أساس@@یة  ان ھ@@ذا الم@@نھج االك@@ادیمي ھ@@و
س@یتعلم الطال@ب ط@رق كش@ف وتص@حیح البیان@ات المرس@لة والمس@تلمة م@ن اي  وك@ذلك ؛البروكوتوكالت المس@تخدمة لھ@ذه  الش@بكات 

االنترنی@ت والخوارزمی@ات المس@تخدمة لتحدی@د مس@ار البیان@ات ب@ین مب@ادئ  ھج االك@ادیميیغطي المن سوف باإلضافة إلى ذلك،, خطا
 -:ویھدف المنھج الى .المرسل والمستلم 

لكیفی@ة عم@ل ش@بكات الحاس@وب وانواعھ@ا لھدف المطلوب من الطالب لكي یجتاز بنج@اح متطلب@ات المق@رر ھ@و إدراك الطال@ب ا .1
 .لكل منھا والفرق بینھا والبروتوكوالت المستخدمة 

 .وكذلك طرق الربط المستخدمة لھا أھمیتھا الشبكات المحلیة والعالمیة وإدراك الطالب ألنواع  .2
تص@میم بع@ض تطویر إمكانیة الطالب استخدام البرمجیات المتوفرة في ھذا المجال باإلض@افة إل@ى المھ@ارات الت@ي یكتس@بھا ف@ي  .3

 .الشبكات وطریقة نقل البیانات من جھاز الى اخر
  . استخدام البرامج التي تساعده في تصمیم انواع الشبكات الي شكل ھندسي بمختلف الطرق یر إمكانیة الطالب على تطو .4

 

 

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات .10

  االھداف المعرفیة - أ

   .شبكات الحاسوب اونواعھا وطرق ربطھامعرفة الطالب في مجال -1أ
  الشبكات تعامل مع ھذهمعرفة طرائق ال-2أ
 االساسیة الي نوع من انواع الشبكات یحدد الطالب اھم الخصائص  -3أ

 لتصمیم اي نوع الي شبكة  مختلف الطرق  یعرف الطالب-4أ

 االساسیة التي تتكون منھا اي شبكة یسمى اجزاء  -5أ

   -6أ

   االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
  ذكرالت-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
       مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 
     -4ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -الشرح باستخدام ادوات العرض الحدیثة المختلفة -
  .انواعھاو بشبكات الحاسوبقة تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعل   -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   االنظمة الحدیثة  والتيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة   -
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  ب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیةاعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطل -

   
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا   - 4
 بیتیةدرجات محددة بواجبات  - 5

  االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
  .الستخدام انواع شبكات الحاسوبباالطار الفكري  تمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة -1ج
  .انواع شبكات الحاسوببناء تمكین الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج
  -3ج
    -4ج
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المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التاھیلیة المھارات  العامة و - د 
.(  

  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   -1د
  لمشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر ا -2د
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر -3د
 .اع الخاصو مؤسسات الدولة وشركات القطالزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة  -4د
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 البنیة التحتیة .12

 .Computer Networks”, 3rd Edition, A“      الكتب المقررة المطلوبة - 1
Tannenbaum, Prentice-Hall, 1996. 

 )المصادر(المراجع الرئیسیة  - 2
 

 بنیة المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1  3   

تعار يف و مقدمة عامة يتم خالهلا 

شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام "ا 

  لتحقيق افضل اداء من دراسة املادة

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

2  3  
Background and 

History of Networking 
and the Internet 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

3  3  
The Rang of 

Specializations  with in 
Net working Computing 

حاضرة الكترونیة م
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

4  3  Networks and Protocols 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

5  3  
Network Standard and 
Standarazation Bodies  

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 فھي او تحریرياختبار ش

6  3  

The ISO 7-layer 
Reference Model in 

general and its 
Instantiation in TCP\IP 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

7  3  
Overview of Physical 
and Data link Layer 

Concepts 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

8  3  
Data Link Layer Access 

Control Concepts 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

9  3  Internetworking  
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

10  3  Routing 
محاضرة الكترونیة 

خدام محرر باست
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

11  3  Transport Layer Services 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

12  3  Flow and Error Control 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

13  3  Client\ Server 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

14  3  Peer to Peer Paradigms 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

15  3  
Application Layer 

Services 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري
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الكتب والمراجع التي یوصي بھا  - أ
   ...),التقاریر,المجالت العلمیة(

مواقع ,المراجع االلكترونیة - ب
  ...االنترنت

1.“Data Communications, Computer Networks 
and OSI”, 4th Edition, F. Halsall, Addison-
Wesley, 1995. 
2.“Computer Communications and Networks”, 
J. R. Freer, USL Press, 1996. 

 

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي.13

  .تعلماإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم وال •

  .الحدیثة علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال •

 .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة •

  .توسیع مفردات المنھج •

  .ادخال كتب مصدریة ومنھجیة حدیثة •

 .اعداد ورش عمل مستقبلیة •

  


