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 شبكات معلومات       
 
 تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

  دكتوراه/

 اختيارى :للبرامج اختيارىأم  اجبارىعنصر 
 تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها : القسم الذي يقدم البرنامج

 ويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتهاتق : القسم الذي يقدم المقرر
  الدكتوراه : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ)  البيانات األساسية
   EE010 الكود: شبكات معلومات العنوان:

  ساعة1المحاضرة:
 ساعة 2المجموع: ساعة 2:رشاد الخاصحصص اإل /العملي

 (ب)  البيانات المهنية
 عامة للمقرر الدراسي :األهداف ال -1

تعريف الطالب بشبكات المعلومات وسبل بنائها وإدارتها واالتفاقيات المحلية والدولية التي  •
 تحكم عملها

 اختالف نظم شفرات الشبكات ومداخلها كيفية صيانة بياناتها. ب األلمام •
هزة تبادل المعلومات عبر خطوط وذلك عن طريق استعمال أجكتساب المهارات االزمة  ل •

 ) وغيرها.modemsالتحويل والنقل (
 

 :التعليمية المستهدفة من خالل تدريس المقررالنواتج  -2
 

 لمقررمن ا من البرنامج البند
 المعرفة والفهم 

0B1.1.2- والحقائق  يعرف النظريات

بتقويم الموارد الطبيعية المتعلقة 

 . الرتبطة بها البيئةوالعلوم 

مفهوم  يتذكر  الطالب  2/1/1/1
 وتاريخ تطورها.   تصاالتاال
يعرف الطالب النظريات 2/1/1/2

 .المختلفة المتعلقة بالشبكات

استيعاب وفهم  2/1/8
بأساليب أدارة الظواهر 

 .ةالبيئية المختلف

يس��توعب الطال��ب ااألث��ار  2/1/8/1
البيئية المترتبة عل�ي تط�ور وس�ائل 

 األتصاالت والشبكات.



 لمقررمن ا من البرنامج البند
المعلومات  لتحلي 2/2/1 المهارات الذهنية 

 تقويمفي مجال البيئية 
 الموارد الطبيعية

 والظواهر البيئية.

يميز الطالب بين األجزاء 2/2/1/1
 المختلفة للشبكات 

يفرق الطالب بين انواع 2/2/1/2
 .بروتوكوالتواجزاء مختلف ال

التقييم الدقيق  2/2/10
للمعلومات المنشورة 
المتعلقة بالظواهر البيئية 

وضع الحلول المختلفة ل
المناسبة لها وفق المعايير 

 البيئية

 يربط الطالب بين 2/2/10/1
قواعد وشبكات المعلومات  

  البيانات
 يقارن الطالب بين 2/2/10/2

 .الشبكات والمشابكة البينية

المهارات المهنية 
 والعملية

كتابة التقارير المهنية وتقييم  2/3/2
الظواهر البيئية بطرق علمية 

 .صحيحة

ق يقت��دي��تمكن م��ن ط��رق  2/3/2/1
 .وكتابة وتقيم التقارير  البيانات

 
 

استخدام الوسائل   2/3/4
التكنولوجية بما يخدم 

 الممارسة المهنية.
 

 طبق برامجي2/3/4/1
المختلفة  SOFTWAREال

 الخاصة بالشبكات. 
يتع���رف عملي���اعلى عل����ى 2/3/4/2

قواع�������د  كيفي�������ة تص�������ميم وادارة
 امجالبيان������ات م������ع تطبي������ق برن������

ACCESS 
وضع سياسات إجرائية  7/ 2/3

لكيفية تقويم األثر البيئي 
للظواهر السلبية المؤثرة 

 بالبيئة.

األج�زاء العام�ة  علي  يقيم2/3/7/1
 تركيب الشبكة كيفيةلكل الشبكة و

المهارات العامة والقابلة 
 للنقل

استخدام تكنولوجيا المعلومات  2/4/2

 .يةبما يخدم تطوير الممارسة المهن
صمم نظام معلوماتي ي2/4/2/1

لتدريس مقرر عن بعد باستخدام 
 .الحاسوب

استخدام المصادر   2/4/5
المختلفة للحصول على 

 المعلومات والمعارف.
 

الطالب على  يستطيع  2/4/5/1
االتصال والتواصل التحليلي 

على كافة االصعدة  والشفوي
 العلمية واالجتماعية.

 العمل في فريق  2/4/6
 وقيادة فريق العمل. حثي ب

 

عم����ل ف����ى ي����تمكن م����ن ال 2/4/6/1
اح��دى تركي��ب لق ي��وقي��ادة فرفري��ق 
 .  ات المصريةالشبك

إدارة إجادة   2/4/7
اللقاءات العلمية والقدرة 

 على إدارة الوقت . 
 

 

يتبادل مع زمالئ�ه الكش�ف 2/4/7/1
 على الشبكات المصنعة بمعرفتهم

يقدم كشفا منهجي�ا يوض�ح 2/4/7/2
ى مطابق�����ة اح�����دى الش�����بكات م�����د

 للمنهج العلمى

 



 محتويات المقرر الدراسى:  -3
 

 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع
 2 1 2 مفهوم االتصاالت

محلية , فوائد ال الشبكةمقدمة عن الشبكات (تاريخها , تعريف , 
الشبكات , األجزاء العامة لكل شبكة ) تركيب الشبكة . مع تطبيق 

 (برامج جاهزة)   SOFT WAREمج البر

4 2 4 

 6 3 6 بروتوكوالت شبكات المعلومات وإجراءات األمن الحماية
 ACCESS 4 2 4قواعد البيانات مع تطبيق برنامج

 6 3 6 تركيب الشبكة واألجزاء العامة لكل الشبكة 
 4 2 4 لشبكات والمشابكة البينية والمواصفات المعيارية.ا

 2 1 2 الشبكة المصرية
 :المقرر وضوعاتم -4

 األسبوع الموضوع رقم
 األول مفهوم االتصاالت 1
 الثالث - الثانى مقدمة عن الشبكات 2
 السادس -الرابع  بروتوكوالت شبكات المعلومات وإجراءات األمن الحماية 3
 الثامن -السابع  ACCESSقواعد البيانات مع تطبيق برنامج 4
 الحادى عشر -التاسع  ب الشبكةتركي واألجزاء العامة لكل الشبكة  5
 الثالث عشر -الثانى عشر  لشبكات والمشابكة البينية والمواصفات المعيارية.ا 6
 الرابع عشر الشبكة المصرية 7
 العالقة بين المقرر والبرنامج: -5
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/1 
2/1/8 

 

2/2/1 
2/2/10 

 

2/3/2 
2/3/4 
2/3/7 

2/4/2 
2/4/5 
2/4/6 
2/4/7 

 

 مكونات المقرر: -6

 لىاالجما العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  العلوم األساسية

25%  75%  100 % 

 : مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة -7

 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم
14 
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 يتذكر  الطالب  2/1/1/1
وتاريخ   مفهوم االتصاالت

 تطورها.

  
           x 

يعرف الطالب 2/1/1/2
المتعلقة  النظريات المختلفة

 .بالشبكات

  
          x  



يشرح الطالب 2/1/8/1
الفروق الجوهرية بين 

 أنواع الشبكات المختلفة

    
       x   

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

يميز الطالب بين 2/2/1/1
      x         األجزاء المختلفة للشبكات

يفرق الطالب بين 2/2/1/2
انواع واجزاء مختلف 

 البروتوكوالت.
        x      

يربط الطالب 2/2/10/1
شبكات المعلومات   بين 

  قواعد البياناتو
 

       x       

يق����ارن الطال����ب 2/2/10/2
الش���بكات والمش���ابكة  ب���ين 

 .البينية
 

x x 
           

لية
عم

وال
ية 

مهن
 ال

ت
را

مها
ال

 

ي�تمكن م�ن ط��رق  2/3/2/1
وكتاب���ة   ق البيان���اتيقت���د

         x      .وتقيم التقارير

يطبق برامج 2/3/4/1
 SOFTWAREال

المختلفة الخاصة 
 بالشبكات. 

       x       

يتع�رف عملي�اعلى 2/3/4/2
عل��ى كيفي��ة تص��ميم وادارة 
قواع��د البيان��ات م��ع تطبي��ق 

 ACCESSبرنامج 

      x        

يق�����������يم عل�����������ي  2/3/7/1
األجزاء العامة لك�ل الش�بكة 

 وكيفية تركيب الشبكة
     x x        

يصمم نظام 2/4/2/1
معلوماتي لتدريس مقرر 

عن بعد باستخدام 
 الحاسوب.

  

    x       
 

يستطيع الطالب   2/4/5/1
على االتصال والتواصل 
التحليلي والشفوي على 

كافة االصعدة العلمية 
 واالجتماعية.

  

    

 x 

     

 

يتمكن من العمل  2/4/6/1
فى فريق وقيادة فريق 

 الشبكات لتركيب احدى
 . المصرية

  x 

          
 

يتبادل مع زمالئه 2/4/7/1
الكشف على الشبكات 

 المصنعة بمعرفتهم

  x 
          

 



 
 طرق التعليم والتعلم:  -8

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم
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 المعرفه والفهم
2/1/1/1 x              

2/1/1/2 x              
2/1/3/1 x              

 ةالمهارات الذهني

2/2/1/1 x             x 

2/2/1/2 x             x 

2/2/5/1 x             x 

2/2/5/2 x x      x  x     
2/2/7/1 x           x   

 المهارات المهنية

2/3/1/1 x  x         x   

2/3/1/2 x              
2/3/2/1 x   x         x x 

2/3/4/1 x     x         

المهارات العامة 
 والمنقولة

2/4/1/1 x  x x      x     

2/4/2/1 x      x       x 
2/4/4/1 x    x      x    

2/4/8/1 x       x   x    

2/4/8/2 x            x  

 
9- U نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
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تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم
2/1/1/1 x x  x    

2/1/1/2 x x     x 

2/1/3/1 x x  x    

 المهارات الذهنيه

2/2/1/1 x x     x 
2/2/1/2 x x     x 
2/2/5/1 x   x  x x 
2/2/5/2 x x  x   x 
2/2/7/1 x x     x 



 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
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ر 
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تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المهارات المهنية

2/3/1/1   x   x  

2/3/1/2   x x x   
2/3/2/1   x  x   
2/3/4/1   x x x   

 المنقولةالمهارات العامة و

2/4/1/1 x x  x    
2/4/2/1 x x   x   

2/4/4/1   x  x  x 

2/4/8/1   x x  x  

2/4/8/2  x  x x  x 

 
 النسبي لكل تقييمالوزن الجدول الزمنى للتقيم و -10

 
 األسبوع النسبة طرق التقيم

 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

األختبار الشفوي لنصف الفصل 
 السابع 5 الدراسى

 الثامن 3  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى
 عشرالسادس  7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى
 
 

 قائمة المراجع  -11
 قائمة المراجع -

 المراجع: كتب مقترحة -10-1
 

 م.1997غنيمي محمد أديب . شبكات المعلومات: الحاضر والمستقبل. القاهرة : المكتبة االكادمية 
 

6TFitzgerald, J (1993) business data communications: basic concepts, security and 
design. Canada: john Wiley. 
6TThomas R. Kochtanek, Joseph R. Matthews (2002) Library Information Systems: 
From Library Automation to Distributed Information Access Solutions. Libraries 
Unlimited Inc., PP. 
6T:  

 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -10-2

http://www.bestwebbuys.com/Thomas_R_Kochtanek-author.html?isrc=b-compare-author
http://www.bestwebbuys.com/Joseph_R_Matthews-author.html?isrc=b-compare-author


PC World 1-  
rld.com/sc/dellservers/?&tk=pcw_01_SPONSCNTRhttp://www.pcwoU5T

+DELL+SERVERS+Wireless+Networking+INTL&utm_source=Goo
-gle

CPC&utm_medium=INTL&utm_content=SC&utm_campaign=SPON
SCNTR+DELL+SERVERS&utm_term=SPONSCNTR+DELL+SER
VERS+Wireless+Networking+INTL 

 
Network monitoring software 2-  

5TUhttp://www.arabsecure.net/book/netbook.zipU5T 
  

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم  -12
 امكانات مادية استأجار مواقع -أجهزة حاسوب وعرض و  وبرامج اليكترونية –أجهزة ووسائل عرض  

 
 

 ي ابراهيم رفاعىرفاعأ.د/  منسق المقرر:
 

 الحويطى احمد  محمدد/  رئيس القسم:
 

  /  التاريخ:  /

 

 

http://www.pcworld.com/sc/dellservers/?&tk=pcw_01_SPONSCNTR+DELL+SERVERS+Wireless+Networking+INTL&utm_source=Google-CPC&utm_medium=INTL&utm_content=SC&utm_campaign=SPONSCNTR+DELL+SERVERS&utm_term=SPONSCNTR+DELL+SERVERS+Wireless+Networking+INTL
http://www.pcworld.com/sc/dellservers/?&tk=pcw_01_SPONSCNTR+DELL+SERVERS+Wireless+Networking+INTL&utm_source=Google-CPC&utm_medium=INTL&utm_content=SC&utm_campaign=SPONSCNTR+DELL+SERVERS&utm_term=SPONSCNTR+DELL+SERVERS+Wireless+Networking+INTL
http://www.pcworld.com/sc/dellservers/?&tk=pcw_01_SPONSCNTR+DELL+SERVERS+Wireless+Networking+INTL&utm_source=Google-CPC&utm_medium=INTL&utm_content=SC&utm_campaign=SPONSCNTR+DELL+SERVERS&utm_term=SPONSCNTR+DELL+SERVERS+Wireless+Networking+INTL
http://www.pcworld.com/sc/dellservers/?&tk=pcw_01_SPONSCNTR+DELL+SERVERS+Wireless+Networking+INTL&utm_source=Google-CPC&utm_medium=INTL&utm_content=SC&utm_campaign=SPONSCNTR+DELL+SERVERS&utm_term=SPONSCNTR+DELL+SERVERS+Wireless+Networking+INTL
http://www.pcworld.com/sc/dellservers/?&tk=pcw_01_SPONSCNTR+DELL+SERVERS+Wireless+Networking+INTL&utm_source=Google-CPC&utm_medium=INTL&utm_content=SC&utm_campaign=SPONSCNTR+DELL+SERVERS&utm_term=SPONSCNTR+DELL+SERVERS+Wireless+Networking+INTL
http://www.pcworld.com/sc/dellservers/?&tk=pcw_01_SPONSCNTR+DELL+SERVERS+Wireless+Networking+INTL&utm_source=Google-CPC&utm_medium=INTL&utm_content=SC&utm_campaign=SPONSCNTR+DELL+SERVERS&utm_term=SPONSCNTR+DELL+SERVERS+Wireless+Networking+INTL
http://www.arabsecure.net/book/netbook.zip
http://www.arabsecure.net/book/netbook.zip
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