
 

 دبلوم شبكات احلاسب )سيسكو( توصيف مقررات

 

 توصيف مقررات املستوى األول: 

  حسب 140رمز املقرر:  (MOS)مهارات احلاسب اسم املقرر: 

 ----------املتطلب السابق:  مستوى املقرر: األول

  3عدد الساعات املعتمدة: 

 

 :وصف املقرر 

 يغطي املنهج املواضيع التالية:حيث (MOSمهارات احلاسب ) ذاا املقرر يف ُيدرَّس

 . مقدمة يف تقنية املعلومات -

 إدارة امللفات باستخدام نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز. -

 معاجلة الكلمات باستخدام مايكروسوفت وورد. -

 اجلداول اإللكرتونية باستخدام مايكروسوفت إكسل. -

  حسب 161رمز املقرر:  أساسيات املنطق الرقمياسم املقرر: 

 ----------املتطلب السابق:  ستوى املقرر: األولم

  2عدد الساعات املعتمدة: 

 

 :وصف املقرر 

 .أنظمة العد -

 .النظام الثنائي -

 اجلرب البوليين  -

 .البوابات املنطقية  -

 .تبسيط الدوال البولينية -

 .املنطق الرتكييب -

 .املنطق التسلسلي -

 .القالبات -

 .املسجالت -

 .العدادات -

 .املشفرات -

 .اكرةوحدة الا -

 .تصميم وحدة املعاجلة املركزية -

 .تصميم وحدة احلساب واملنطق -

 تصميم النظام احلاسوبي. -



 

  إنج 112رمز املقرر:  لغة إجنليزية عامةاسم املقرر: 

 ----------املتطلب السابق:  مستوى املقرر: األول

  1عدد الساعات املعتمدة: 

 

 :وصف املقرر 

 املهارات امخم  األساسية يف اللغة اإلجنليزية :اساستما  والتدد  والقراةة والكتابة يتم تعزيز وتطوير قدرات الطالب يف -

اللغة  أساسياتوقواعد اللغة. حيث يتضمن املقرر جمموعة من األنشطة اليت تعاجل ذاه املهارات من خالل تغطية 

 اساجنليزية.

 واستخدامهم الطالب فهم تطوير على الرتكيز لفنية. وينصبمت تصميم ذاا املقرر لتزويد الطالب مبهارات اساتصال املهنية و ا -

 الفعالة؛ املقابالت إجراة املهنية؛ الكتابات يف املناسبة اللغة استخدام: املواضيع وتشمل .وكتابة حتدثا التواصل يف للغة

 .ةالتقني العروض وكتابة العمل مقابالت وإجراة املهنية وامخطابات األعمال الااتية السرية كتابة

 األساسية للمفردات مقدمة املقرر يشملشفهيًا و التقنية العروض وتقديم الفنية، التقارير كتابة على الطالب اساذتمام بقدرة -

 اإلنرتنت شبكة على والبدث اإلنرتنت، وشبكة وورد، مايكروسوفت النصوص، ومعاجلة الكمبيوتر املتعلقة واملصطلدات

 .اإلجنليزية اللغة ملمارسة األخرى كمبيوتر اللغة وبرامج الربجميات استخدام يضاأ الطالب سيقوم. اإللكرتوني والربيد

اآللي و تكنولوجيا يهدف ذاا املقرر إىل تدريب الطالب يف القراةة والكتابة واستخدام املفردات امخاصة باحلاسب   كما -

)  اآلليدات اإلجنليزية امخاصة باحلاسب . والتشديد يف ذاه املقرر على كيفية استخدام املفراملعلومات و الدعم الفنى

 .جزاة الكمبيوتر و الصيانة و الشبكات و غريذاأ قواعد البيانات و مفردات خاصة بالربامج و



 

 

 حسب  192رمز املقرر:  الرياضيات للداسباسم املقرر: 

 ----------املتطلب السابق:  مستوى املقرر: األول

  3عدد الساعات املعتمدة: 

 

 ملقرر:وصف ا 

 )العشري، الثنائي، الثماني، السادس عشر( والعمليات عليها. األنظمة العددية -

 تطبيقات على حساب احلاسب. -

 قاعدتا اجلمع والضرب. -

 التوافيق والتباديل. -

 نظرية ذات احلدين. -

 نظرية متعدد احلدود. -

لتجزئة، الشجرة، املسارات والدوائر، مقدمة يف نظرية الرسومات والبيان )الرسم التام، الرسم املنظم، الرسم ثنائي ا -

 الرسومات املستوية، الرسومات اهلاملتونية، الرسومات األويلرية، اجلرب البوليين، الدوائر املنطقية(

 



 

 

  CCNA1رمز املقرر:  مبادئ الشبكات )منهج سيسكو(اسم املقرر: 

 ----------املتطلب السابق:  مستوى املقرر: األول

  5تمدة: عدد الساعات املع

 

 :وصف املقرر 

 مقدمة حول الشبكات. -

 أساسيات الشبكات. -

 وسائط الشبكات. -

 اختبار الكابالت. -

 .WANوشبكات  LANتوصيل كابالت شبكات  -

 أساسيات اإليثرنت. -

 تقنيات اإليثرنت. -

 حتول اإليثرنت. -

 .IPوعناوين  TCP-IPجمموعة بروتوكوسات  -

 أساسيات التوجيه والشبكات الفرعية. -

 وطبقة التطبيقات. TCP-IPنقل  -

 التوصيل اهليكلي للكابالت )الطبولوجيا(. -



 

 توصيف مقررات املستوى الثاني: 

 

 

 حسب 241رمز املقرر:  (IC3مهارات احلاسب )اسم املقرر: 

 (MOSمهارات احلاسب )املتطلب السابق:  الثانيمستوى املقرر: 

  3عدد الساعات املعتمدة: 

 

 :وصف املقرر 

 حيث يغطي املنهج املواضيع التالية: (IC3مهارات احلاسب )املقرر  ذاا يف ُيدرَّس -

 إعداد العروض التقدميية باستخدام مايكروسوفت باوربوينت. -

 قواعد البيانات باستخدام مايكروسوفت أكس . -

 املعلومات واساتصاسات. -

 

 إنج 291رمز املقرر:  (1لغة إجنليزية ختصصية )اسم املقرر: 

 لغة إجنليزية عامةاملتطلب السابق:  الثانيمستوى املقرر: 

  3عدد الساعات املعتمدة: 

 

 :وصف املقرر 

 والكتابة والقراةة والتدد  اساستما : اإلجنليزية اللغة يف األساسية امخم  املهارات يف الطالب قدرات وتطوير تعزيز يتم -

اساسيات اللغة  تغطية خالل من اراتامله ذاه تعاجل اليت األنشطة من جمموعة املقرر يتضمن حيث. اللغة وقواعد

 .اساجنليزية

 يف والتشديد. امخاصة باحلاسب اساىل املفردات واستخدام والكتابة القراةة يف الطالب تدريب املقرر إىل ذاا يهدف  كما -

الكمبيوتر امخاصة باحلاسب اسالي ) مفردات خاصة بالربامج و اجزاة  اإلجنليزية املفردات استخدام كيفية املقرر على ذاه

 . و الصيانة و الشبكات و غريذا(



 

   

 حسب 251رمز املقرر:  صيانة احلاسب ومحاية البياناتاسم املقرر: 

 ----------املتطلب السابق:  الثانيمستوى املقرر: 

  2عدد الساعات املعتمدة: 

 

 :وصف املقرر 

 .الكهربائية بالطاقة التزويد جهاز تبديل -

 .NTFS باستخدام الصلب القرص تهيئة و جتزئةنظام امللفات و  -

 .البيانات أرشفة مشاكل معاجلة -

 .الفريوسات من اآللي احلاسب جهاز محاية -

 .اإلضافية SCSI لوحات و املشغالت إضافة -

 .املتوالية الصلبة ATA وأقراص EIDEو  DVDs املدجمة األقراص تنصيب -

 .الضوئي الطابعات واملاسح مشكالت حل -

 .بالشبكات اساتصال أجهزة تنصيب -

 .التأشري وأجهزة املفاتيح لوحات مشكالت حل -

 .والصوت ةالشاش لوحات تنصيب -

 .باإلنرتنت اساتصال مشكالت حل -

 احملمولة. احلاسب أجهزة مشكالت حل -



 

 

  CCNA2رمز املقرر:  مبادئ الشبكات )منهج سيسكو(اسم املقرر: 

 CCNA1املتطلب السابق:  الثانيمستوى املقرر: 

  5عدد الساعات املعتمدة: 

 

 :وصف املقرر 

 وأجهزة التوجيه. WANالشبكات الواسعة  -

 .Routersمقدمة حول أجهزة التوجيه  -

 .Routerتكوين جهاز التوجيه  -

 التعرف على األجهزة األخرى. -

 .Cisco IOSإدارة برنامج  -

 التوجيه وبروتوكوسات التوجيه. -

 بروتوكوسات توجيه متجه املسافات. -

 .TCP-IPخطاة والتدكم امخاصة مبجموعة رسائل األ -

 استكشاف أخطاة جهاز التوجيه األساسية وإصالحها. -

 (.ACLقوائم التدكم بالوصول)  -



 

 توصيف مقررات املستوى الثالث: 

 

 حسب 315رمز املقرر:  الشبكات تشغيلنظم اسم املقرر: 

 أساسيات املنطق الرقمياملتطلب السابق:  الثالثمستوى املقرر: 

  3الساعات املعتمدة:  عدد

 

 :وصف املقرر 

 .مقدمة -

 .إدارة وحدة الااكرة الرئيسية -

 .إدارة وحدة املعاجلة املركزية -

 .إدارة وحدات اإلدخال واإلخراج -

 .علوماتامل و  إدارة وحدة ختزين -

 الواجهة امخطية.أوامر  -

 .صيانة نظام التشغيل ويندوز -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 حسب 341رر: ـــــز املقـــــــــرم برجمة اإلنرتنتاسم املقرر: 

 ---------- املتطلب السابق:  الثالثمستوى املقرر: 

  3عدد الساعات املعتمدة: 

 

 :وصف املقرر 

 يغطي هذا المقرر
 .Markup Languages, CSS )) تصميم صفحات الويب -

 ( DHTML ،Java script ،PHPبرمجة الصفحات الديناميكية ) -

 (. MySQLو  PHPيب )إدارة البيانات على الو  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CISCOرمز املقرر:  IT Essentials (CISCO)اسم املقرر: 

 ----------املتطلب السابق:  الثالثمستوى املقرر: 

  3عدد الساعات املعتمدة: 

 

 :وصف املقرر 

 .لةتنمية املعارف املطلوبة حول طريقة عمل أجهزة الكمبيوتر واألجهزة املتنق -

 .اكتشاف التهديدات والثغرات الشائعة مثل الربامج الضارة وامخدا  واسانتدال واهلندسة اساجتماعية -

 .والبرامج تطبيق مهارات وإجراةات التثبيت والتكوين واستكشاف األخطاة وإصالحها على أجهزة الكمبيوتر واألجهزة املتنقلة -

 مقدمة ألجهزة الكمبيوتر الشخصي. -

 آلمنة واستخدام األدوات بأمان.إجراةات املعمل ا -

 جتميع الكمبيوتر خطوة خبطوة. -

 صيانة احلاسب الوقائية واستكشاف األخطاة وإصالحها. -

 أنظمة التشغيل األساسية. -

 أجهزة الكمبيوتر احملمول واألجهزة احملمولة األساسية. -

 الطابعات واملاسدات الضوئية األساسية. -

 األمان األساسي.الشبكات األساسية،  -

 أنظمة التشغيل املتقدمة.يوتر الشخصي املتقدمة، هزة الكمبأج -

 أجهزة الكمبيوتر احملمول واألجهزة احملمولة املتقدمة. -

 الطابعات واملاسدات الضوئية املتقدمة. -

 األمان املتقدمة.الشبكات املتقدمة،  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 CCNA3رمز املقرر:  منهج سيسكو -بروتوكوسات التوجيهاسم املقرر: 

 CCNA2املتطلب السابق:  الثالثاملقرر:  مستوى

  5عدد الساعات املعتمدة: 

 

 :وصف املقرر 

 مقدمة إىل التوجيه دون فئات. -

 مفاذيم التدويل. -

 احملوسات. -

 حتوين احملول. -

 بروتوكول الشجرة املمتدة. -

 .VPNالشبكات الظاذرية  -

 بروتوكول التوصيل. -



 

 توصيف مقررات املستوى الرابع: 

 

 إنج 391رمز املقرر:  (2غة إجنليزية ختصصية )لاسم املقرر: 

 (1لغة إجنليزية ختصصية )املتطلب السابق:  رابعالمستوى املقرر: 

  3عدد الساعات املعتمدة: 

 

 :وصف املقرر 

ة يتم تعزيز وتطوير قدرات الطالب يف املهارات امخم  األساسية يف اللغة اإلجنليزية :اساستما  والتدد  والقراةة والكتاب -

اللغة  أساسياتوقواعد اللغة. حيث يتضمن املقرر جمموعة من األنشطة اليت تعاجل ذاه املهارات من خالل تغطية 

 اساجنليزية.

 واستخدامهم الطالب فهم تطوير على الرتكيز مت تصميم ذاا املقرر لتزويد الطالب مبهارات اساتصال املهنية و الفنية. وينصب -

 الفعالة؛ املقابالت إجراة املهنية؛ الكتابات يف املناسبة اللغة استخدام: املواضيع وتشمل .ةوكتاب حتدثا التواصل يف للغة

 .التقنية العروض وكتابة العمل مقابالت وإجراة املهنية وامخطابات األعمال الااتية السرية كتابة

 األساسية للمفردات مقدمة املقرر و يشمل شفهيًا التقنية العروض وتقديم الفنية، التقارير كتابة على الطالب اساذتمام بقدرة -

 اإلنرتنت شبكة على والبدث اإلنرتنت، وشبكة وورد، مايكروسوفت النصوص، ومعاجلة الكمبيوتر املتعلقة واملصطلدات

 .اإلجنليزية اللغة ملمارسة األخرى كمبيوتر اللغة وبرامج الربجميات استخدام أيضا الطالب سيقوم. اإللكرتوني والربيد

. والتشديد يف اآللييهدف ذاا املقرر إىل تدريب الطالب يف القراةة والكتابة واستخدام املفردات امخاصة باحلاسب   كما -

 الكمبيوتر أجزاة) مفردات خاصة بالربامج و  اآلليذاه املقرر على كيفية استخدام املفردات اإلجنليزية امخاصة باحلاسب 

  .و الصيانة و الشبكات و غريذا(

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 حسب 414رمز املقرر:  النشر اإللكرتونياسم املقرر: 

 ----------املتطلب السابق:  الرابعمستوى املقرر: 

  3عدد الساعات املعتمدة: 

 

 :وصف املقرر 

 التعرف على الربجمة من جانب املستعرض ومن جانب امخادم والفرق بينهما. -

النشر اإللكرتوني وإكساب الطالب مهارات استخدام برامج النشر التعرف على األدوات )الربجميات والعتاد( امخاصة ب -

 اإللكرتوني اجلاذزة.

 إكساب الطالب جتربة دورة كاملة لنشر موقع إلكرتوني بدةًا من حتديد األذداف والتخطيط حتى التصميم والتشغيل. -

 التدرب على تطبيقات النشر اإللكرتوني إىل األس  اليت يتم التعرف عليها. -

 م مبكونات لغات الربجمة امخاصة باملخدمات وتلك املخصصة للمستعرضات.اإلملا -

 

 حسب 314رمز املقرر:  الربجمة الشيئيةاسم املقرر: 

 ----------املتطلب السابق:  الرابعمستوى املقرر: 

  3عدد الساعات املعتمدة: 

 

 :وصف املقرر 

امخصائص العامة للباني واهلادم، كتابة الصف –ة لصف، التابع اهلادم : التوابع البناةclass's –والصفوف   strut's –السجالت  -

األغراض  –إدخال وإخراج األغراض  -توابع األغراض -، التوابع الصديقة لصفset & getيف ملف رأسي، التابعان امخطيان 

 الساكنة، امللفات الرأسية و فصل الواجهات عن النصوص.

 

 

 

 

 

 

 



 

 CCNA4رمز املقرر:  منهج سيسكو -الواسعة تصميم الشبكاتاسم املقرر: 

 CCNA3املتطلب السابق:  الرابعمستوى املقرر: 

  5عدد الساعات املعتمدة: 

 

 :وصف املقرر 

 .IPتقييم عناوين  -

 .WANتقنيات  -

- PPP. 

- DDR  وISDN. 

- Frame Relay. 

 مقدمة عن إدارة الشبكة. -


