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 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 2 االول
يهبسح فٍ االرصبالد 

 انًُظًُخ
االتصاالت: نظم 

 المفهوم المكونات
 يحبضشح

يُبقشخ ، 

ايزحبَبد 

َىيُخ ، 

واعجبد ، 

ايزحبَبد 

 فصهُخ وَهبئُخ

 2 انضبٍَ
انزشكُض ػهً 

االرصبالد االداسَخ 

 داخم انًُظًبد

المداخل االساسٌة 
لدراسة نظم 
 االتصاالت

  يحبضشح

 يهبسح االرصبل 2 انضبنش
طبٌعة لالتصاالت فً 

 المنظمة
  يحبضشح

 2 انشاثغ
انزؼشف ػهً ػىايم 

 االرصبل انفؼبل 

االتصال الفعال، 
المحددات وعوامل 

 النجاح
  يحبضشح

 2 انخبيظ

انزؼشف ػهً 

االرصبالد انزٍ رحذس 

ثٍُ عًبػبد انؼًم فٍ 

 انًُظًخ

انواع االتصاالت 
 داخل الجماعات

  يحبضشح

 2 انغبدط
رغُت اعبنُت 

 االرصبالد انغُئخ
مبادئ االتصال الجٌد 
 ومبادئ االتصال السئ

  يحبضشح

 2 انغبثغ
انزؼشف ػهً ًَبرط 

 االرصبالد انًُظًُخ
انواع االتصاالت 

 داخل المنظمة
  يحبضشح

 2 انضبيٍ
رغُت انًشبكم فٍ 

 االرصبل انًُظًٍ
مشاكل االتصاالت فً 

 النظم ومحدداتها
  يحبضشح

 2 انزبعغ
رغُت يشبكم 

االرصبالد انزٍ رُزظ 

ػٍ انًؼذاد وخطىط 

مشاكل االتصاالت فً 
 الشبكة

  يحبضشح



 

 انشثظ

 2 انؼبشش

انزؼشف ػهً اَىاع 

االعهضح وانًؼذاد 

انًغزخذيخ فٍ ػًهُخ 

 االرصبل

اجهزة ومعدات 
 االتصال

  يحبضشح

 2 انحبدٌ ػشش

انزؼشف ػهً اَىاع 

شجكبد انحبعىة 

انًغزخذيخ فٍ 

 االرصبالد انًحهُخ

انواع شبكات االتصال 
 ، االنترانت

  يحبضشح

 2 انضبٍَ ػشش
انزؼشف ػهً انشجكبد 

 انىاعؼخ 
  يحبضشح االكسترنت ، االنترنت

 يهبساد االَزشَذ  2 انضبنش ػشش
استخدامات االنترنت 
 واسالٌب االتصال به

  يحبضشح

 2 انشاثغ ػشش
انزؼشف ػهً رطجُقبد 

 االَزشَذ فٍ االػًبل
تطبٌقات االنترنت فً 

 مجال االعمال
   يحبضشح

 2 انخبيظ ػشش
انزؼشف ػهً رطجُقبد 

 االَزشَذ فٍ االػًبل
تطبٌقات االنترنت فً 

 االعمال
   يحبضشح

 2 انغبدط ػشش
يفبهُى شجكبد 

 انحبعىة
شبكات االتصال 

 والحاسوب الشخصً
  محاضرة

 اهًُخ انشجكبد 2 انغبثغ ػشش
االسباب التً ادت الى 

 ربط الشبكات
  محاضرة

 2 انضبيٍ ػشش
انزؼشف ػهً يكىَبد 

 انشجكخ
مكونات شبكة 

 الحاسوب
  محاضرة

 2 انزبعغ ػشش
انزؼشف ػهً ثطبقبد 

 انشثظ 

انواع بطاقات ربط 
الشبكة ووسائط 

 االتصال
  محاضرة

 2 انؼششوٌ

انزؼشف ػهً انًُىرط 

االعبعٍ فٍ انشجكبد 

يغ اَىاع انقُىاد 

 انًغزخذيخ فٍ انشثظ

تركٌب شبكات 
االتصال االلكترونً ، 

 خطوط النقل
  محاضرة

انحبدٌ 

 وانؼششوٌ
2 

انزؼشف ػهً يؼًبسَخ 

انطجقبد فٍ َظى 

 رشغُم انشجكبد

السٌنارٌو الذي تعمل 
به الشبكة ، معمارٌة 

 الطبقات
  محاضرة

انضبٍَ 

 وانؼششوٌ
2 

انزؼشف ػهً وظبئف 

 OSIَظبو انشثظ 
وظائف طبقات النظام 

 OSIالمفتوح 
  محاضرة

انضبنش 

 وانؼششوٌ
2 

يؼشفخ انىظبئف 

نهطجقخ  االعبعُخ

 انفُضَبئُخ

وظائف الطبقة 
 الفٌزٌائٌة

  محاضرة

انشاثغ 

 وانؼششوٌ
2 

يؼشفخ انىظبئف 

االعبعُخ نطجقخ سثظ 

 DLLانجُبَبد 

وظائف طبقة ربط 
 البٌانات

  محاضرة
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انخبيظ 

 وانؼششوٌ
2 

انزؼشف ػهً انىظبئف 

االعبعُخ نهجشايظ 

 انزطجُقُخ ػهً انشجكخ

وظائف طبقة 
 التطبٌقات

  محاضرة

انغبدط 

 وانؼششوٌ
2 

يفهىو رشصَى انجُبَبد 

 واَىاع انشصو
حزم البٌانات 
Packets 

  محاضرة

انغبثغ 

 وانؼششوٌ
2 

انزؼشف ػهً انًؼذاد 

انًغزخذيخ فٍ رىعُغ 

 انشجكبد انحبعىثُخ

معدات توسٌع 
 الشبكات الحاسوبٌة

  محاضرة

انضبيٍ 

 وانؼششوٌ
2 

يفهىو وطشَقخ ػًم 

 انًغًغ
 HUBالمجمع 
 Switchوالمبادل 

  محاضرة

انزبعغ 

 وانؼششوٌ
2 

يفهىو وطشَقخ ػى 

 انغغىس وانجىاثبد
  محاضرة الجسور والبوابات

 2 انضالصىٌ
يفهىو وطشَقخ ػًم 

 انًىعهبد 
  محاضرة Routersالموجهات 
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