
 

 
                       

                            أساسيات الشبكات                                    

 وصف الربنامج التدريبية )الدورة التدريبية(
التعريف بأساسيات الشبكات ومعداتها و توضيح الدورات والربامج املستخدمة يف جمال الشبكات والتعريف باألساليب 

وكذلك تعريفه بالربوتوكوالت واملعايري الدولية ذات الصلة.  LAN & WANفنيا يف ربط الشبكات احمللية والعاملية  املتبعة

ودراسة كافة األنواع املختلفة من الشبكات وتقديم الدعم الفين يف جمال الشبكات املوجودة ضمن أطر املؤسسات مثل وسائط 

 ( واستخدام الشبكات يف إجياد احللول املثلى للعديد من املسائلSERVERSئيسية )التخزين واإلخراج. التعامل مع األجهزة الر

 اهلدف العام من الربنامج التدريبي
وكذلك تعريفه  LAN & WANتهدف الدورة إىل التعريف باألساليب املتبعة فنيا يف ربط الشبكات احمللية والعاملية 

 يم كافة األنواع املختلفة من الشبكات وتقديم الدعم الفين يف جمال الشبكات.بالربوتوكوالت واملعايري الدولية ذات الصلة. تصم
 األهداف التفصيلية للربنامج التدريبي

  التعريف بأنواع شبكات البيانات وإلقاء نظرة شاملة حول كل نوع من هذه الشبكات، من حيث املدى اجلغرايف، ومن حيث

 بعضها البعض.طرق التصميم، ومن حيث طريقة ربط االجهزة مع 

  الكيفية اليت يتم بها توصيل األجهزة و األسالك و املكونات األخرى لتكوين شبكة، مع توضيح الفوارق بني التصاميم

(     ويسمى أيضا العمود الفقري Bus( اخلطي )LANالثالثة األساسية جلميع شبكات النطاق احمللي )

(Backbone( والنجمي ، )Star( احللقي ،)Ring..) 

 ( التعريف بنموذجيOSI(و )TCP/IP وتبيان الغرض من دراسة هذه النماذج، وايضا  يتناول طبقات كل منوذج )                                                                 

 (..TCP/IP( و ) OSIووظائفها، والربوتكوالت وتوزيعها بني الطبقات، وجه الشبه واالختالف بني منوذجي )

 صفاتها وفقا  ملعايري االيثرنت، والتعريف بأجهزة التعريف بوسائط نقل البيانات متمثلة يف  انواعها  ، وخصائصها، وموا                                            

 الشبكة ووظائفها ،وكيفية عملها ،وارتباطها بطبقات النموذج املرجعي..

  التعريف بفئات العناوين، وأقنعة الشبكات الفرعية، وتقسيم الشبكة اىل شبكات فرعية، وعملية حساب عدد الشبكات

 . IPv6عامة حول ل شبكة، ونظرة  الفرعية وعدد االجهزة يف ك

 ( التقنيات املختلفة اليت ختص شبكات النطاق احملليLAN(مثل االيثرنت )Ethernet و توكنرينغ ،   ) (token )

 ، معايري االيثرنت، والتعريف باملؤسسات املسئولة عن وضع هذه املعايري ووثائقها.FDDI،و 

  الرزم من املصدر إىل الوجهة، وكيفية حتديد املسارات                                                       مقدمة حول أساسيات التوجيه، ودور اجهزة التوجيه يف توج ه

 الساكنة والديناميكية، نظرة عامة حول بروتوكوالت التوجيه وتصنيفاتها.

 ( مقدمة حول اساسيات التحويل ودور اجهزة التحويلSwitching) 

 ســـاعة 06عدد سـاعات الدورة : 


