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موضوعات مقرر " مبادئ بناء شبكات االتصال "
الفصل األول :عامل الشبكات The Networked World
 احلاسوب هو الشبكة.

الفصل الثاني :شبكات ويب العاملية World Wide Web
 شبكة ويب العاملية.

 ما مدى اتساع الشبكة  Network؟

 مستعرض ويب.

 أنواع الشبكات.

 استخدام مستعرض ويب.

 شبكة "نظري بنظري" .Peer to Peer

 التنقل بني املواقع.

 شبكة "عميل  /مزود" .Client/Server

 النص التشعيب .Hyperlink

 اتصال أجهزة احلاسوب مع بعضها البعض عرب الشبكة.

 عناوين ويب.

 شبكة االنرتنت .Internet

 تنظيم مواقع ويب.

 اخلدمات اليت تقدمها شبكة االنرتنت.

 البحث عرب ويب.

 شبكة ويب العاملية .World Wide Web

 التدقيق يف حمتوى ويب.

 الربيد اإللكرتوني .Electronic mail

 موقع ويب.

 نقل امللفات.

 هل استخدام أي شيء من اإلنرتنت يعترب سرقة أدبية Plagiarism؟

 شبكة تبادل األخبار .Usenet news

 التسلية والتسوق عرب اإلنرتنت.

موضوعات مقرر " مبادئ بناء شبكات االتصال "
تابع :الفصل الثاني :شبكات ويب العاملية World Wide Web
 االستماع إىل املوسيقى ومشاهدة ملفات فيديو يف املستعرض.

الفصل الرابع :محاية جهازك أثناء االتصال باإلنرتنت Protecting
Yourself Online
 من الذي يريد اخرتاق جهازي؟

 تشغيل األلعاب يف املستعرض.

 املتسللون .Hackers

 التسوق عرب شبكة ويب العاملية.

 الفريوسات والديدان .Viruses and Worms

الفصل الثالث :االستخدامات األخرى لإلنرتنت The Other
Internet
 الربيد اإللكرتوني .E-mail

 الربيد غري اهلام .Spam
 من الذي يراقبين؟

 كيف يعمل الربيد اإللكرتوني E-mail؟

 برامج اإلعالنات وبرامج التجسس .Adware & Spyware

 إنشاء حساب بريد إلكرتوني .E-mail Account

 ملفات تعريف االرتباط .Cookies

 حمتويات عنوان الربيد اإللكرتوني.

 أدوات املراقبة .Snooping tools

 إرسال بريد إلكرتوني وتلقيه.

 املراقبة األبوية وبرامج احلظر & Parental Control

 قواعد التعامل مع الربيد اإللكرتوني .Netiquette

.Blocking Software

 قوائم املناقشة .Discussion List

 كيف ميكن محاية اجلهاز؟

 الرسائل الفورية .Instant Messages

 جدران احلماية .Firewalls

 احملادثة .Chat

 برامج مكافحة الفريوسات .Anti-virus software

 إرسال الرسائل الفورية ( )IMوتلقيها.

 الربامج املضادة للربيد غري اهلام .Anti-Spam Software

 ممارسة األلعاب عرب اإلنرتنت.

 طرق تساعد على جتنب إصابة اجلهاز بالفريوسات.

موضوعات مقرر " مبادئ بناء شبكات االتصال "
تابع :الفصل الرابع :محاية جهازك أثناء االتصال باإلنرتنت

تابع :الفصل اخلامس  :ختطيط شبكة Planning a Network

Protecting Yourself Online
 تأمني املعلومات.

 معايري ختطيط الشبكة.

 املواقع اآلمنة والتشفري .Secure Sites & Encryption

 األجهزة الضرورية إلنشاء شبكة .Hardware

 املمارسات اآلمنة ملشاركة املعلومات على اإلنرتنت.

 مزودات الشبكة .Network Servers

الفصل اخلامس  :ختطيط شبكة Planning a Network
 املشاركة عرب الشبكة.

 أجهزة التخزين .Storage Devices
 بطاقة واجهة الشبكة .NIC

 مشاركة امللفات.

 أجهزة التوصيل .Connection Devices

 مشاركة الطابعات.

 احملاور .Hubs

 مشاركة االتصال باإلنرتنت .Internet Sharing

 لوحات التبديل .Switches

 االتصال عرب املوجه .Router

 املوجه .Router

 االتصال عرب املودم .Modem

 الربامج اخلاصة اليت ميكن أن حنتاجها إلنشاء شبكة.

 إنشاء شبكة.

 أنظمة تشغيل شبكات "نظري بنظري" .Peer to Peer

 بنية الشبكة .Network Architecture

.Windows 95/98/Me/XP 

 هيكل الشبكة .Network Topology

 أنظمة تشغيل شبكات "العميل/املزود" .Client/Server

 شبكة الناقل النجمية .Star Bus Networks
 شبكة الناقل .Bus Networks
 الشبكات احللقية .Hybrid Networks

الفصل السادس :إنشاء شبكة Creating a Network
 كيفية توصيل أجهزة احلاسوب.
 حتديد كبل.

موضوعات مقرر " مبادئ بناء شبكات االتصال "
تابع :الفصل السادس :إنشاء شبكة Creating a Network

 أنواع الكبالت.

 كيفية إعداد نظام التشغيل لتكوين شبكة.
 تكوين أجهزة احلاسوب.

 كبل متحد احملور .Coaxial Cable

 مزودات أمساء اجملاالت.

 الكبل الزوجي اجملدول .Twisted-Pair Cable

 أسس اختيار موفر خدمة اإلنرتنت (.)ISP

 كبالت األلياف الضوئية .Fiber Optic Cables

 أنواع اتصال اإلنرتنت الذي أحتاجه.

 تركيب الكبل.

 توصيل شبكة منزلية باإلنرتنت.

 إمكانية إنشاء شبكة من دون أسالك.

 نوع األجهزة اليت أحتاجها لالتصال باإلنرتنت.

 استخدام األنظمة الالسلكية.

 نوع الربامج اليت أحتاجها لالتصال باإلنرتنت.

 كيفية تركيب األجهزة.

 املعلومات األخرى الالزمة لالتصال باإلنرتنت.

