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 101من 2

 

 مقدمة

من ُبعث ُمعلمًا للناس وهاديًا على احلمد هلل الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم 

فأخرج الناس من ظلمات اجلهل والغواية، إىل نور العلم واهلداية،  ؛وداعيًا إىل اهلل بإذنه وسراجًا منريًاوبشريًا، 

 آله وصحبه أمجعني، أما بعد:على مد بن عبداهلل وحمنبينا ومعلمنا وقدوتنا األول 

شغل الوظائف على ة تسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادر

التقنية والفنية واملهنية املتوفرة يف سوق العمل السعودي، ويأتي هذا االهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن 

قوة على موارده وعلى اهلل ثم على قادة هذا الوطن اليت تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يعتمد ذاتيًا 

جل االستمرار قدماً يف دفع عجلة التقدم التنموي، لتصل بعون اهلل تعاىل ملصاف شبابه املسلح بالعلم واإلميان من أ

 الدول املتقدمة صناعيًا.

خطوة إجيابية تتفق مع التجارب الدولية املتقدمة يف بناء الربامج  اإلدارة العامة للمناهجوقد خطت 

، تلك املتطلباتالتدريبية، وفق أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق العمل بكافة ختصصاته لتليب 

، املعايري املهنية الوطنية ومن بعده مشروع املؤهالت املهنية الوطنية إعدادوقد متثلت هذه اخلطوة يف مشروع 

والذي ميثل كل منهما يف زمنه، الركيزة األساسية يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد املعايري وكذلك 

تشكيل جلان ختصصية متثل سوق العمل واملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين على املؤهالت الحقًا يف بنائها 

متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان يف النهاية حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه 

 بنظرة متكاملة لربنامج تدرييب أكثر التصاقًا بسوق العمل، وأكثر واقعية يف حتقيق متطلباته األساسية.

" ملتدربي وتقنية املعلومات احلاسبيف قسم  أنظمة الشبكاتإدارة وتتناول هذه اخلطة التدريبية "خطة 

ف مقررات هذا التخصص ليشمل موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب املهارات وصعلى كليات التقنية 

 الالزمة هلذا التخصص لتكون مهاراتها رافدًا هلم يف حياتهم العملية بعد خترجهم من هذا الربنامج.

وهي تضع بني يديك هذه اخلطة التدريبية تأمل من اهلل عز وجًل أن تسهم بشكل  اإلدارة العامة للمناهجو

 مباشر يف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط خاٍل من التعقيد. 

 ها واملستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه؛ إنه مسيع جميب الدعاء.إعدادعلى واهلل نسأل أن يوفق القائمني 

 اإلدارة العامة للمناهج
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 الفهرس 

 الصفحة املوضوع م

 2 مقدمة.  1

 3 الفهرس.  2

 5 وصف الربنامج.  3

 .وصف الربنامج 

 .اهلدف العام للربنامج 

 األهداف التفصيلية للربنامج. 

 6 .الفصول التدريبيةعلى توزيع اخلطة التدريبية   4

 9 غالف الوصف املختصر للمقررات التدريبية التخصصية.  5

 10 الوصف املختصر للمقررات التدريبية التخصصية.  6

 13 تقنية احلاسبغالف الوصف التفصيلي للمقررات املشرتكة بني ختصصات قسم   7

8   14 جتميع احلاسب وتشغيله 

9   ( 1نظم التشغيل) 24 

10   ( 2نظم التشغيل) 30 

11   40 مبادئ شبكات احلاسب 

12   50 التأهيل للشهادات االحرتافية 

13   54 مهارات الدعم الفين 

 62 أنظمة الشبكات:إدارة غالف الوصف التفصيلي للمقررات ختصص   14

15    63 عميل الشبكةإدارة 

16   70 بيئة خادم الشبكة 

17    76 خدمات الشبكةإدارة 

18   82 تطبيقات أنظمة الشبكة 

19   87 موضوعات خمتارة 

20   91 مشروع 

 92 غالف مالحق اخلطة التدريبية.  21

 93 ملحق جتهيزات الورش واملعامل واملختربات والطاقة البشرية.  22

23    93 باملعامل والورش واملختربات.بيان 

24    93 معمل حاسبجتهيز 

25    94 صيانة احلاسبورشة جتهيز 
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 101من 4

 

26    95 التوجيه والتحويل معملجتهيز 

27    معملجتهيز MCSA 2012 95 

28    معملجتهيز Exchange Server 96 

29    96 إدارة عميل الشبكة معملجتهيز 

 97 ملحق حول أدوات التقييم املقرتحة.  30

 100 املراجع.  31
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 101من 5

 

 

 صف الربنامج: و

ُُُُمم دبلوم  سُُُُُُوق العمل ا لية   مبا يتوافق مع احتياجات تقنية احلاسُُُُُُبيف قسُُُُُُم  أنظمة الشُُُُُُبكاتإدارة صُُُ

، مدة كل فصُُل نصُُفيةفصُُول تدريبية  مخسُُةيف الكليات التقنية، يف هذا التخصُُص على ب التدري يتمو للتخصُُص،

سوق    ساعة تدريب عملي يف  (490إىل ) ( ساعة تدريب، إضافة    1744 ) مبجموع تدريبيًا،عشر أسبوعًا    مثانية  تدرييب

 ساعة معتمدة.    ( 78 العمل، مبا يعادل )

، خدمات الشبكات ،نظام الشبكات ويندوز سريفر  املهارات التخصصية يف:   على   ويتم التدريب يف هذا الربنامج

ُُبكاتإدارة  ُُبكاتعلى تطبيقات ، الشُ ُُوعات، أنظمة الشُ ُُص موضُ ُُروع عملي ،خمتارة متعلقة باجلديد يف التخصُ مشُ

ُُيات، وتطبيقات   تطبيقي، ُُالمية، واللغة العربية، واللغة اإللليزية، والرياضُُُ ُُافة اىل مهارات عامة يف الثقافة اإلسُُُ إضُُُ

 .(اإلتصال السلوك الوظيفي ومهارات)مقرري التوجيه املهين والتميز وأو  عامل األعمالعلى احلاسب اآللي، والتعرف 

 احلاسب من قسم   أنظمة الشبكات إدارة هذا الربنامج الشهادة اجلامعية املتوسطة يف ختصص      مناخلرجيومينح 

احلاسُُب ومسُُجل  أجهزة  أنظمة الشُُبكات كمشُُغل إدارة اجملاالت املرتبطة بيعمل يف  أن ومن املتوقع، وتقنية املعلومات

 عميل الشبكة ومساعد ملدير أنظمة الشبكة.إدارة الشبكة وخدمات الشبكة وتطبيقات أنظمة إدارة معلومات و

 اهلدف العام للربنامج:

أنظمة إدارة  يهدف هذا الربنامج إىل تزويد املتدرب باملهارات واملعلومات الالزمة ملمارسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُة العمل يف جمال 

 .يف اإلطار الوطين للمؤهالت سامخلاوحيصل على املستوى الشبكات 

 للربنامج:األهداف التفصيلية 

 :على بنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة 

 جتميع وتشغيل احلاسب اآللي 

 جتهيز األنظمة والربامج 

 بناء شبكة متكاملة 

 حتليل مكونات الشبكة 

 اختبار أداء الشبكة 

  حسابات املستخدمنيإدارة 

  ملفات األنظمةإدارة 

 مراقبة أداء الشبكة 

  مكونات الشبكةإدارة 

 تصميم طرق محاية الشبكة 

 إنشاء خادم الربيد اإللكرتوني للشبكة 

 تقديم الدعم الفين لألنظمة 

  عمليات النسخ اإلحتياطي للنظامعلى اإلشراف 

 أنظمة شبكات احلاسبإدارة معرفة املصطلحات التخصصية املرتبطة ب 
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 The Study Plans Distributed on semestersالفصلية )النصفية(الفصول التدريبيةعلى توزيع اخلطة التدريبية 

1
st

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ول
أل

يب ا
ري

تد
 ال

صل
لف

ا
 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 MATH 101 Mathematics  MAT 8101 3 3 0 1 4 101 1 ضاري 101 الرياضيات  ريض 

2 ENGL 101 English Language -1  ENG 8101 3 3 0 1 4 101 2 للا 101 (1لغة إلليزية )  لل 

3 VOCA 101 
Vocational Guidance & 

Excellence 
 VOC 107 2 2 0 0 2 101 3 مهين 101 التوجيه املهين والتميز  مهن 

4 ICMT 101 
Introduction to Computer 

Applications 
 CMT 101 2 0 4 0 4 101 4 حاسب 101 مقدمة تطبيقات احلاسب  حال 

5 ICMT 121 
Computer Assembly and 

Operating 
 CMT 9124 4 2 4 2 8 9124 5 حاسب 121 وتشغيله احلاسب جتميع  حال 

6 INET 111 Network Fundamentals  NET 9107 4 3 2 1 6 9107 6 شبكا 111 مبادئ شبكات احلاسب  شبك 

Total Number of Units 18 13 10 5 28 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 

 
 

2
n
d

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ي
ان

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ISLM 101 Islamic Studies  
ISL 101 

ISL 102 2 2 0 0 2 
 سلم 101

 سلم 102
 1 اسلم 101 الدراسات اإلسالمية 

2 PHYS 101 Physics  PHY 8101 3 2 2 1 5 101  2 يفيز  101 الفيزياء  فيز 

3 ENGL 102 English Language -2 ENGL 101 ENG 8102 3 3 0 1 4 102 3 للا 102 (2لغة إلليزية ) للا 101 لل 

4 ICMT 102 
Advanced Computer 

Applications 
ICMT 101 CMT 102 2 0 4 0 4 102 4 حاسب 102 تطبيقات احلاسب املتقدمة حاسب 101 حال 

5 ISUP 151 Operating System -1 ICMT 121 SUP 132 4 2 4 0 6 132 5 داعم 151 (1نظم التشغيل ) حاسب 121 دعم 

6 INSA 121 
Network Host 

Administration 
ICMT 121 NSA 9127 4 2 4 0 6 9127 6 نشبك 121 إدارة عميل الشبكة حاسب 121 نشك 

Total Number of Units 18 11 14 2 27 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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3
rd

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ث
ال

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ARAB 101 Technical Writing  ARB 101 2 2 0 0 2 101 1 يعرب 101 الكتابة الفنية  عرب 

2 LEAS 101 Learning Skills   2 2 0 0 2   2 ماهر 101 مهارات التعلم 

3 ENGL 103 English Language -3 ENGL 102 ENG 8103 3 3 0 1 4 103 3 للا 103 (3لغة إلليزية ) للا 102 لل 

4 INSA 285 Selected Topics INSA 121 NSA 245 3 2 2 0 4 245 4 نشبك 285  موضوعات خمتارة نشبك 121 نشك 

5 ISUP 252 Operating System -2 ICMT 121 SUP 232 4 2 4 0 6 232 5 عماد 252 (٢نظم التشغيل ) حاسب 121 دعم 

6 ISUP 221 Technical Support Skills  SUP 9222 2 0 4 0 4 9222 6 داعم 221 مهارات الدعم الفين  دعم 

7 INSA 231 Network Server Environment ISUP 151 NSA 9219 4 2 4 0 6 9219 7 نشبك 231 بيئة خادم الشبكة دعم132 نشك 

Total Number of Units 20 13 14 1 28 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 
 

4
th

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

بع
را

 ال
يب

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ETHS 101 
Professional Ethics & 

Comm. Skills 
VOCA 101 ETH 101 2 2 0 0 2 101 1 سلكا 101 الوظيفي ومهارات االتصالالسلوك  مهين 101 سلك 

2 ENGL 204 English Language -4 ENGL 103 ENG 8204 3 3 0 1 4 204 2 للا 204 (4لغة إلليزية ) للا 103 لل 

3 INSA 241 Network Systems Aplicaions INSA 231 NSA 228 4 2 4 0 6 228 3 نشبك 241 تطبيقات أنظمة الشبكة نشبك 231 نشك 

4 ICMT 280 
Preparation for Professional 

Certificates 
 CMT 290 1 0 2 0 2 4 حاسب 280 التأهيل للشهادات االحرتافية  حال ٢٩٠ 

5 INSA 261 
Network Services 

Adminstration 
INSA 231 NSA 227 4 2 4 0 6 227 5 نشبك 261 إدارة خدمات الشبكة نشبك 231 نشك 

6 INSA 295 Project INSA 231 NSA 259 4 2 4 0 6 259 6 نشبك 295 مشروع نشبك 231 نشك 

Total Number of Units 18 11 14 1 26 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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 101من 8

 

 

5
th

se
m

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Equivalent 

No. of Units 

  رمز املقرر اسم املقرر املقرر املكافئ

يب 
ري

تد
 ال

صل
لف

ا

س
ام

خل
ا

 

 و.م

CRH 

1 INSA 299 Co-operative Training NSA 299 4 299 1 نشبك 299 التدريب التعاوني نشك 

Total Number of Units 4 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 
 

     

Total Number of semestersCredit Units 
CRH L P T CTH 

 اجملموع الكلي للوحدات املعتمدة للربنامج
78 48 52 9 109 

Total of training Hours * 16 + Cooperative training Hours (490) 2234  490+ التدريب التعاوني  16* اجملموع الكلي لساعات التدريب 
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 101من 9

  

ملقررات التخصص املختصرالوصف   
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 101من 10

 

 4 الساعات املعتمدة نشبك 121 الرمز عميل الشبكةإدارة  اسم املقرر

حيث يتم التعرف ، ألمن احلاسبات والشبكاتاملهارات األساسية إىل إكساب املتدرب املقرر هذا  يهدف  الوصف:

وتطبيق معايري أمن  ،صالحيات األمانومنح وضع على لتدرب ، ثم امن املعلوماتأ أهمية وصعوبةعلى 

وحتديد مستوى صالحيات ، جهزة كيفية صد اخرتاقات األ، واملعلومات والتأكد من سالمة املعلومات

طرق على يف هذا املقرر كما يتم التدرب ، الربامج املتعلقة حبماية املعلوماتإدارة وسائل التشفري وو األمان

 .أمن الشبكات الالسلكية

 4 الساعات املعتمدة نشبك 231 الرمز بيئة خادم الشبكة اسم املقرر

يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعامل مع بيئة اخلادم للشبكة وإنشاء األساسيات  الوصف:

اسم اجملال  وإنشاءخادم الشبكة  عداداهلامةإلتشمل اهم املهاراتاليت و املتطلبة لبناء خوادم الشبكات

 داخليا وخارجيا من أي اخرتاقات الشبكةصالحيات املستخدمني للشبكة وكيفية محاية  إنشاءوكذلك 

 .وتتبع املشكالت يف الشبكة صيانةاهم السبل الفاعلة يف كذلك و

 4 الساعات املعتمدة نشبك 261 الرمز خدمات الشبكةإدارة  اسم املقرر

وصيانة نظام إدارة يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب مهارات التعامل مع بيئة اخلادم للشبكةيف تنفيذ و الوصف:

وصيانة اخلدمات والبنية التحتية يف خادم إدارة وذلك من خالل Windows Server 2012 R2التشغيل 

خدمات و الشبكةوصيانة البنية التحتية يف خادم إدارة لنشر وا للخدمات اتاملتقدمةعداداإلوالشبكة

Active Directory إدارة أيضًاو(  صالحيات خدمات اجملالAD RMS). خدمات إدارة يقدم أيضاً طرق و

 الشبكة.لعدم انهيار  الالزمة، احللول الشبكةعلى  األمحالتوزيع إدارة (، AD FS) اهلويةالتحقق من 

 4 الساعات املعتمدة نشبك 241 الرمز الشبكةنظمة تطبيقات أ اسم املقرر

وأمن والدعم إدارة املعرفة واملهارات الالزمة لتخطيط ونشر و يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب الوصف:

Exchange Server 2013.  املعلومات اليت سوف حتتاج ملراقبة وصيانة واستكشاف كما سيشرح املقرر

Exchange Server 2013. سيوفر أيضا املبادئ التوجيهية، وأفضل املمارسات، واالعتبارات كذلك و

 .Exchange Server2013اليت من شأنها أن تساعد لتحسني األداء وتقليل األخطاء والتهديدات األمنية يف

 3 الساعات املعتمدة نشبك 285 الرمز خمتارة موضوعات اسم املقرر

يكون املنهج و أنظمة الشبكاتإدارة تغطية التقنيات اجلديدة يف ختصص يهدف هذا املقرر إىل إكساب  الوصف:

 داعم لعملية التدريب ضمن آخر تقنيات التخصص مما يوفر إمكانية التماشي مع متطلبات سوق العمل

 كذلك التغري يف اخلطط التدريبية للشهادة احلرتافية املقدمة من شركة مايكروسوفت.و
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 101من 11

 4 الساعات املعتمدة نشبك 295 الرمز مشروع اسم املقرر

عدة مراحل على مشروع التخرج مييل إىل التطبيقات ويهدف إىل تنفيذ شبكة حاسب آلي من خالل العمل  الوصف:

املشروع إدارة من حتضري عناصر الشبكة مروراً بعمل اإلعادات الالزمة حسب متطلبات املشروع وانتهاءً ب بدءًا

 ثم تقديم عرض مرئي ألعضاء جلنة املناقشة. واستعراض النتائج املطلوبة ومن
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 101من 12

  

 املشرتكةمقررات للالتفصيلي الوصف 
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 101من 13

 

 حاسب 121 لرمزا جتميع احلاسب وتشغيله سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    4 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    4 عملي

    2 مترين

 صف املقرر:و

 لرتكيب وجتميع مكونات احلاسبالرئيسية ألساسيات تقنية املعلومات الوظيفي  ماملفاهيا املقرر ذه مديق

اآللي ووظائفها والتدريب العملي على جتميعها لتكوين جهاز  احلاسب مكوناتالتعرف على  خاللوذلك من  وتشغيله

سائل املختلفة واخلصائص والاألدوات وعلى  ، ويتخلل ذلك التدريبالتشغيل املناسبجتهيزه بنظام حاسب آلي ومن ثم 

للحواسيب مثل األمان والشبكات باإلضافة إىل املفاهيم املتقدمة  للجهازوالوقائية الصيانة األولية وطرق  لنظام التشغيل

 .املعلومات تقنيةمسؤوليات متخصصي وملحقاته كالطابعات و

( ويتم +CompTIA Aوشهادة ) (Cisco IT Essential)وميثل هذا املقرر املهارات التدريبية واألساسية لشهادة       

در تنفيذ التدريب على حمتوى هذا املقرر عن طريق أكادميية سيسكو للشبكات )مركز التدرب اإللكرتوني ومصا

  Cisco IT Essentials v6 (Chapters 1-14) التدريب( وذلك بواسطة منهج دورة :

 هلدف العام من املقرر: ا

إكساب املتدرب املهارات األساسية ألجهزة وبرامج حواسيب سطح املكتب وا مولة  يهدف هذا املقرر إىل

 األمان والشبكات ومسؤوليات أحد متخصصي تقنية املعلومات.واالجهزة املتنقلة باإلضافة إىل املفاهيم املتقدمة هلا مثل 

 : ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 يصف وظائف مكونات احلاسب الشخصي وملحقاته.  -1

 يصف كيفية محاية األشخاص واألجهزة والبيئات من احلوادث والتلف والتلوث.  -2

 .طرق إصالحهاالصيانة الوقائية وحيدد عناصر عملية استكشاف املشكالت ويشرح الغرض من   -3

 احلاسب. يفرِّق بني أنواع وخصائص أنظمة تشغيل   -4

 . وطرق توصيلهاوخصائصها عرف شبكات احلاسب وأنواعها ُي  -5

 .املتنقلةاخلاصة باألجهزة  صائص وأنظمة التشغيلاخليزات وامل يصف  -6

 OS X و  Linuxا مول وأنظمة تشغيل اجلهاز يصف   -7

 ُيفرق بني أنواع الطابعات وخصائصها ومنافذ توصيلها باحلاسب.  -8

 أجهزة احلاسب. بأمان الصلة ذات الوقائية والصيانة اإلجراءاتدات التهدييصف   -9

 ُيجمع احلاسب الشخصي املكتيب بشكل تدرجيي )خطوة خبطوة(.  -10

https://www.netacad.com/careers/certifications
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 101من 14

 يثبت ويرقي نظام التشغيل والتنقل خالله.  -11

 يهيئ أجهزة احلاسب لالتصال بشبكة موجودة.  -12

 ُيرقي مكونات احلاسب ا مول بناًء على احتياجات العميل.  -13

 OS X و  Linuxيطبق أدوات نظام   -14

 ويقوم بإصالح املشاكل املتعلقة بها. يثبت الطابعات ومشاركتها  -15

 األساسية.املادي وأمان الربامج  األمان مبادئيطبق   -16

 التواصل اجليدة وانتهاج سلوك احرتيف أثناء التعامل مع العمل.يطبق مهارات   -17

 .يقوم بإجراء الصيانة الوقائية واالستكشاف املتقدم للمشكالت وإصالحها  -18

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 2 4 الشخصي الكمبيوتر نظام إىل مقدمة

 2 4 واستخدام األدوات مقدمة إىل اإلجراءات املعملية

 6 6 احلاسبجتميع 

 0 2 الوقائية الصيانة على عامة نظرة

 Windows 8 8 تثبيت

 6 4 وإدارته Windows تكوين

 6 4 الشبكات مفاهيم

 6 4 التطبيقية الشبكات

 6 6 أجهزة الكمبيوتر احملمولة واألجهزة احملمولة

 OS X 6 6 و  Linuxأنظمة تشغيل اجلهاز احملمول و

 4 4 الطابعات

 4 4 األمان

 4 4 حمرتف تقنية املعلومات

 4 4 االستكشاف املتقدم لألخطاء وإصالحها

 اجملموع
64 64 

128 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 اتباع تعليمات سالمة املكان.  -1

 ارتداء املالبس املناسبة للعمل.  -2

 سالمة األجهزة واملعدات. ا افظة على  -3

 التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف ُكتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلاسب.   -4
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 101من 15

 توفري األدوات والربامج املناسب للتدريب العملي.   -5

 االستخدام األمثل لألدوات.  -6

 ترتيب املكان بعد االنتهاء من العمل.   -7

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الشخصي الكمبيوتر نظام إىل مقدمة 6

 الشخصي الكمبيوتر أنظمة 

o الطاقة وموردات الكمبيوتر صناديق 

o الداخلية الشخصي الكمبيوتر مكونات 

o اخلارجية واملنافذ الكبالت 

o واإلخراج اإلدخال أجهزة 

 الشخصيالكمبيوتر  مكونات حتديد 

 املتخصصة الكمبيوتر أنظمة تكوينات 

 الفصل ملخص 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 *.األداء العملي

 ملوضوعامراجع 
Cisco IT Essentials v6 (Chapter 1). 1. 

IT Essentials Companion Guide v6, 6th Edition  by Cisco Networking 

Academy, Cisco Press (page 1 - 72). 
2. 

 :األدوات واستخدام املعملية اإلجراءات إىل مقدمة 6

 اآلمنة املعملية اإلجراءات 

o األشخاص محاية إجراءات 

o والبيانات األجهزة محاية إجراءات 

o البيئة محاية إجراءات 

 لألدوات املناسب االستخدام 

o املادية املكونات أدوات 

o الربامج أدوات 

o التنظيمية األدوات 

o لألدوات املناسب االستخدام شرح 

 الفصل ملخص 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 *.األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v6 (Chapter 2). 1. 

IT Essentials Companion Guide v6, 6th Edition  by Cisco Networking 

Academy, Cisco Press (page 73 - 102). 
2. 

 احلاسب:  جتميع 12

 احلاسب جتميع 

o الطاقة ُمزوِّد وتوصيل احلاسب صندوق فتح 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 *.األداء العملي
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 101من 16

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o األم اللوحة تركيب 

o األقراص حمركات تركيب 

o املهايئ بطاقات تركيب 

o الكبالت تركيب 

 احلاسب متهيد 

o POST وBIOS وUEFI 

o تكوين BIOS وUEFI 

 وتكوينه احلاسب ترقية 

o بها املتعلقة واملكونات األم اللوحة 

o التخزين أجهزة 

o الطرفية األجهزة 

 الفصل ملخص 

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v6 (Chapter 3). 1. 

IT Essentials Companion Guide v6, 6th Edition  by Cisco Networking 

Academy, Cisco Press (page 103 - 156). 
2. 

 :الوقائية الصيانة على عامة نظرة 2

 الوقائية الصيانة 

o الشخصي للكمبيوتر الوقائية الصيانة على عامة نظرة 

 وإصالحها األخطاء استكشاف عملية 

o وإصالحها األخطاء استكشاف عملية خطوات 

o الشائعة واحللول املشكالت 

 الفصل ملخص 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 *.األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v6 (Chapter 4). 1. 

IT Essentials Companion Guide v6, 6th Edition  by Cisco Networking 

Academy, Cisco Press (page 157 - 184). 
2. 

 :Windows تثبيت 16

 احلديثة التشغيل أنظمة 

o وخصائصه التشغيل نظام مصطلحات 

o التشغيل أنظمة أنواع 

o التشغيل بنظام اخلاصة العميل متطلبات 

o التشغيل أنظمة ترقية 

 التشغيل نظام تثبيت 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 *.األداء العملي
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 101من 17

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o التخزين أجهزة إعداد إجراءات 

o املخصص التثبيت خيارات 

o التسجيل وملفات التمهيد تسلسل 

o التشغيل أنظمة متعدد 

o القرص دالئل 

 الفصل ملخص 

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v6 (Chapter 5). 1. 

IT Essentials Companion Guide v6, 6th Edition  by Cisco Networking 

Academy, Cisco Press (page 185 - 244). 
2. 

 :وإدارته Windows تكوين 10

 لنظام التحكم ولوحة الرسومية املستخدم واجهة Windows 

o مكتب سطح Windows والتطبيقات واألدوات 

o التحكم للوحة املساعدة األدوات 

o اإلدارية األدوات 

o القرص أخطاء من التحقق وأداة القرص جتزئة إلغاء أداة 

o األوامر سطر أدوات 

 العميل جانب من الظاهرية 

o ومتطلباتها الظاهرية من الغرض 

 التشغيل ألنظمة الشائعة الوقائية الصيانة أساليب 

o التشغيل لنظام الوقائية الصيانة خطة 

 التشغيل ألنظمة األساسية وإصالحها األخطاء استكشاف عملية 

o ألنظمة وإصالحها األخطاء استكشاف عملية تطبيق 

 التشغيل

o التشغيل بأنظمة اخلاصة الشائعة واحللول املشكالت 

 الفصل ملخص 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 *.األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v6 (Chapter 6). 1. 

IT Essentials Companion Guide v6, 6th Edition  by Cisco Networking 

Academy, Cisco Press (page 245 - 316). 
2. 
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 101من 18

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الشبكات مفاهيم 10

 الشبكات مبادئ 

o الكمبيوتر شبكات 

o الشبكات أنواع 

 الشبكات معايري 

o املرجعية النماذج 

o شبكة معايري Ethernet والسلكية الالسلكية 

 للشبكة املادية املكونات 

o الشبكة أجهزة 

o واملوصالت الكبالت 

 للشبكات األساسية واملفاهيم التقنيات 

o الشبكة على األجهزة عنونة 

o النقل طبقة بروتوكوالت 

 الفصل ملخص 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 *.األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v6 (Chapter 7). 1. 

IT Essentials Companion Guide v6, 6th Edition  by Cisco Networking 

Academy, Cisco Press (page 317 - 382). 
2. 

 :التطبيقية الشبكات 10

 بالشبكة الكمبيوتر اتصال 

o الشبكات بطاقات 

o والسلكية الالسلكية املوّجهات تكوينات 

o الشبكة مشاركة 

o بعيدة اتصاالت 

 اتصال تقنيات ISP 

o العريض الرتددي النطاق تقنيات 

 اإلنرتنت تقنيات 

o السحابية واحلوسبة البيانات مركز 

o بالشبكة املتصلة املضيف خدمات 

 للشبكات املستخدمة الشائعة الوقائية الصيانة أساليب 

o الشبكة صيانة 

 للشبكات األساسية وإصالحها األخطاء استكشاف عملية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 *.األداء العملي
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 101من 19

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o على وإصالحها األخطاء استكشاف عملية تطبيق 

 الشبكات

o بالشبكات اخلاصة الشائعة واحللول املشكالت 

 الفصل ملخص 

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v6 (Chapters 8). 1. 

IT Essentials Companion Guide v6, 6th Edition  by Cisco Networking 

Academy, Cisco Press (page 383 - 444). 
2. 

 :أجهزة الكمبيوتر احملمولة واألجهزة احملمولة 12

 ا مول الكمبيوتر مكونات 

o ا مول الكمبيوتر مكونات ميزات 

o ا مولة الكمبيوتر أجهزة عرض شاشات 

 ا مول الكمبيوتر تكوين 

o الطاقة إعدادات تكوين 

o الالسلكية الشبكة تكوين 

 وتكوينها ا مول الكمبيوتر وأجهزة مكونات تركيب 

o التوسعة فتحات 

o األجهزة استبدال 

 ا مول للجهاز املادية املكونات على عامة نظرة 

o ا مول للجهاز املادية املكونات 

o أخرى حممولة أجهزة 

 ا مولة الكمبيوتر ألجهزة الشائعة الوقائية الصيانة طرق 

 .ا مولة واألجهزة

o واألجهزة ا مولة الكمبيوتر ألجهزة اجملدولة الصيانة 

 ا مولة

 يتعلق فيما وإصالحها األخطاء الستكشاف األساسية العملية 

 ا مولة واألجهزة ا مولة الكمبيوتر بأجهزة

o التطبيق 

o الكمبيوتر ألجهزة الشائعة واحللول املشكالت 

 ا مولة واألجهزة ا مولة

 الفصل ملخص 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 *.األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v6 (Chapter 9). 1. 

IT Essentials Companion Guide v6, 6th Edition  by Cisco Networking 

Academy, Cisco Press (page 445 - 516). 
2. 
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 101من 20

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :OS Xو  Linuxأنظمة تشغيل اجلهاز احملمول و 12

 ا مول اجلهاز تشغيل أنظمة 

o التشغيل نظام Android التشغيل بنظام مقارنًة iOS 

o بنظام اللمس واجهة Android 

o بنظام اللمس واجهة iOS 

o هاتف واجهة Windows باللمس 

o ا مولة لألجهزة العامة امليزات 

 ا مولة األجهزة تأمني طرق 

o املرور رمز باستخدام القفل 

o ا مولة األجهزة يف السحابة عرب املمكَّنة اخلدمات 

o الربامج أمان 

 بالشبكة اخلاص واالتصال اإللكرتوني الربيد 

o واخللوية الالسلكية البيانات شبكات 

o Bluetooth 

o اإللكرتوني الربيد تكوين 

o ا مول اجلهاز مزامنة 

 التشغيل نظاما Linux و OS X 

o التشغيل نظامي أدوات Linux وOS X وميزاتهما 

o التشغيل نظامي ممارسات أفضل Linux وOS X 

o األساسية األوامر سطر واجهة 

 نظام  يف وإصالحها األخطاء الستكشاف األساسية العملية

 OS Xو Linuxتشغيل اجلهاز ا مول ونظامي التشغيل 

o نظام على وإصالحها األخطاء استكشاف عملية تطبيق 

 OSو Linuxتشغيل اجلهاز ا مول ونظامي التشغيل 

X 

o اجلهاز تشغيل ألنظمة وحلوهلا الشائعة املشكالت 

 OS Xو Linuxا مول ونظامي التشغيل 

 الفصل ملخص 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 *.األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v6 (Chapter 10). 1. 

IT Essentials Companion Guide v6, 6th Edition  by Cisco Networking 

Academy, Cisco Press (page 517 - 616). 
2. 
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 101من 21

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الطابعات 8

 للطابعات الشائعة امليزات 

o والقدرات اخلصائص 

o الطابعات أنواع 

 وتكوينها الطابعات تثبيت 

o وحتديثها طابعة تثبيت 

o االفرتاضية واإلعدادات التكوين خيارات 

o الطابعة أداء حتسني 

 الطابعات مشاركة 

o التشغيل نظام يف الطابعات مشاركة إعدادات 

o الطباعة خوادم 

 وإصالحها أخطائها واستكشاف الطابعات صيانة 

o للطابعات الوقائية الصيانة 

o وحلها الطابعة مشكالت استكشاف 

o وحلوهلا الشائعة الطابعات مشكالت 

 الفصل ملخص 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 *.األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v6 (Chapter 11). 1. 

IT Essentials Companion Guide v6, 6th Edition  by Cisco Networking 

Academy, Cisco Press (page 617 - 662). 
2. 

 :األمان 8

 األمان تهديدات 

o األمان تهديدات أنواع 

 األمان إجراءات 

o التشغيل نظام يف ا لي األمان نهج Windows 

o الويب إىل الوصول تأمني 

o البيانات محاية 

o الضارة الربامج من احلماية 

o األمان أساليب 

o املادية األجهزة محاية 

 لألمان الشائعة الوقائية الصيانة أساليب 

o األمان صيانة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 *.األداء العملي
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 101من 22

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 لألمان وإصالحها األخطاء الستكشاف األساسية العملية 

o على وإصالحها األخطاء استكشاف عملية تطبيق 

 األمان

o باألمان اخلاصة الشائعة واحللول املشكالت 

o الفصل ملخص  

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v6 (Chapter 12). 1. 

IT Essentials Companion Guide v6, 6th Edition  by Cisco Networking 

Academy, Cisco Press (page 663 - 728). 
2. 

 :االستكشاف املتقدم لألخطاء وإصالحها 8

 الطرفية واألجهزة الكمبيوتر مكونات 

o على وإصالحها األخطاء استكشاف عملية تطبيق 

 الطرفية واألجهزة الكمبيوتر مكونات

 التشغيل أنظمة 

o على وإصالحها األخطاء استكشاف عملية تطبيق 

 التشغيل أنظمة

 الشبكات 

o على وإصالحها األخطاء استكشاف عملية تطبيق 

 الشبكات

 األمان 

o على وإصالحها األخطاء استكشاف عملية تطبيق 

 األمان

 الفصل ملخص 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 *.األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v6 (Chapter 13). 1. 

IT Essentials Companion Guide v6, 6th Edition  by Cisco Networking 

Academy, Cisco Press (page 729 - 760). 
2. 

 :حمرتف تقنية املعلومات 8

 املعلومات تقنية وحمرتف التواصل مهارات 

o وإصالحها األخطاء واستكشاف التواصل مهارات 

 املعلومات تقنية وحمرتف

o العميل مع التعامل 

o املوظفني ممارسات أفضل 

 املعلومات تقنية صناعة يف والقانونية األخالقية املشاكل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 *.األداء العملي
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 101من 23

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o والقانونية األخالقية االعتبارات 

o القانونية اإلجراءات على عامة نظرة 

 االتصال مركز فنيو 

o والفنيون األول املستوى من والفنيون االتصاالت مراكز 

 الثاني املستوى من

 الفصل ملخص 

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v6 (Chapter 14). 1. 

IT Essentials Companion Guide v6, 6th Edition  by Cisco Networking 

Academy, Cisco Press (page 761 - 782). 
2. 

 

 (.Onlineبوابة األكادميية )أداء تقييمات املهارات األساسية للشهادة االحرتافية عرب   *

 

 املراجع

Cisco IT Essentials v6 (Chapters 1-14).   

IT Essentials Companion Guide v6, 6th Edition  by Cisco Networking 

Academy, Cisco Press. 
  

Mike Meyers, CompTIA A+ Certification All-in-One Exam Guide, 8th 

Edition (Exams 220-801 & 220-802) 8th Edition. 
  

 

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Mike+Meyers&search-alias=books&field-author=Mike+Meyers&sort=relevancerank
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 101من 24

 

 داعم 151 الرمز (1نظم التشغيل ) اسم املقرر

 حاسب 121 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 وصف املقرر:

حبيث يكون  Windows Server 2012 R2يهدف هذا املقرر إىل التدرب على نظام تشغيل الشبكات 

توفري خدمة معينة مثل الشبكات وإدارة التخزين أجل قادرا على تنصيب النظام وتفعيل التكوينات الالزمة من املتدرب 

 .Hyper-vو وخدمات الطباعة وامللفات  نهج اجملموعة وخدمات اجملال للدليل النشط و

مركز التدرب اإللكرتوني ومصادر ) أكادميية مايكرسوفت يتم تنفيذ التدريب على هذا املقرر عن طريق

 : توى( التدريب

Course 20410: 

Installing and Configuring Windows Server 2012 

 اهلدف العام من املقرر: 

والقدرة على إدارة  Windows Server 2012 R2إىل تنصيب نظام تشغيل الشبكات يهدف هذا املقرر 

 .اخلدمات الشبكية من خالل هذا النظام

 :   األهداف التفصيلية للمقرر

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 .Windows Server 2012 R2ُيعرف نظام تشغيل الشبكات   -1

 وجيعلها تعمل بشكل آلي AD DSيصف خدمات اجملال للدليل النشط   -2

 DHCPيصف وظيفة بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف   -3

 DNSُيعرف نظام أمساء النطاقات   -4

 IPv6يكتب العنوان بواسطة نظام العنونة   -5

 يصف تكنولوجيا التخزين ا لي  -6

 يشرح خدمات الطباعة وتأمني امللفات  -7

 يصف نهج اجملموعة  -8

 Hyper-vيصف األنظمة الوهمية و   -9

 Windows Server 2012 R2ينصب نظام تشغيل الشبكات   -10

 Domain Controllerينصب املتحكم باجملال   -11
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 101من 25

 ينشىء حسابات املستخدمني واجملموعات واحلواسيب  -12

 يدير حسابات املستخدمني واجملموعات واحلواسيب  -13

14-  
إلدارة وتنفيذ العمليات يف خدمات اجملال للدليل النشط  PowerShellيتعامل مع كال من موجه األوامر و 

AD DS. 

 .IPv4يكون الالزمة على   -15

 وعمل التأمينات الالزمة. DHCPينشىء التكوينات وإدارتها يف بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف   -16

 .DNSينصب نظام أمساء النطاقات   -17

 .DNSيدير نظام أمساء النطاقات   -18

 .IPv6يطبق على نظام العنونة   -19

 يطبق تكنولوجيا التخزين ا لي.  -20

 يؤمن مشاركة امللفات و اجمللدات.  -21

 ينشىء ويدير نهج اجملموعة.  -22

 يكون اعدادات زيادة األمان على مصادر اخلادم وتكوين اجلدار الناري.  -23

 ويدير الشبكات والتخزين يف األنظمة الوهمية. v-Hyperيستخدم   -24

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 Windows Server 2012 R2 2 8نظام تشغيل الشبكات 

 AD DS 2 6خدمات اجملال للدليل النشط 

 AD DS 2 4خدمات اجملال للدليل النشط إدارة 

 6 4 تعمل بشكل آلي AD DSخدمات اجملال للدليل النشط كيفية جعل 

 4 4 بروتوكوالت الشبكة والعنونة وتقسيم الشبكة

 DHCP 2 4بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف 

 DNS 2 4نظام أمساء النطاقات 

 IPv6 4 4نظام العنونة 

 4 2 تكنولوجيا التخزين احمللي

 4 2 خدمات الطباعة وتأمني امللفات

 8 2 نهج اجملموعة

 Windows Server 2012 R2 2 4تأمني نظام تشغيل الشبكات 

 Hyper-v 2 4األنظمة الوهمية و 

 اجملموع
32 64 

96 
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 101من 26

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات املدرب  -1

 إيقاف تشغيل األجهزة قبل فصل التيار الكهربائي  -2

 ترتيب مكان اجللوس قبل املغادرة  -3

 

 التفصيلي )النظري والعملي(املنهج 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 : Windows Server 2012 R2تشغيل الشبكات  نظام 10

 نظرة عامة 

 تنصيب النظام 

 أدوات اإلدارة املتاحة يف النظام 

  مقدمة عنPowerShell 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 

مراجع 

 املوضوع

 
Course 20410D: 

Installing and Configuring Windows Server 2012 
1. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 1 – page (1 - 17) 
2. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 2 – page (18 - 31) 
3. 

 : AD DSاجملال للدليل النشط  خدمات 8

 نظرة عامة 

  نظرة عامة عن املتحكم باجملالDomain Controller 

  تنصيب املتحكم باجملالDomain Controller 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 Course 20410D: 

Installing and Configuring Windows Server 2012 
1. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 13 – page (159 - 174) 
2. 

 : AD DS إدارة خدمات اجملال للدليل النشط 6

 إدارة حسابات املستخدمني 

 إدارة اجملموعات 

 إدارة حسابات احلواسيب 

 إدارة تفويض الصالحيات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 Course 20410: 

Installing and Configuring Windows Server 2012 
1. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 14 – page (175 - 184) 
2. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 15 – page (185 - 196) 
3. 
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 101من 27

 التفصيلي )النظري والعملي(املنهج 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 : تعمل بشكل آلي AD DSجعل خدمات اجملال للدليل النشط  كيفية 10

  خدمات اجملال للدليل النشط استخدام موجه األوامر إلدارة

AD DS 

  استخدامPowerShell  خدمات اجملال للدليل النشط إلدارة

AD DS 

  إجراء عمليات باستخدامPowerShell 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 Course 20410D: 

Installing and Configuring Windows Server 2012 
1. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 2 – page (18 - 31) 
2. 

 : الشبكة والعنونة وتقسيم الشبكة بروتوكوالت 8

  نظرة عامة علىTCP/IP 

  شرح نظام العنونةIPv4 

 قناع الشبكة الفرعي والتقسيم الشبكي 

  تكوينIPv4 واستكشاف األخطاء وإصالحها 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 Course 20410D: 

Installing and Configuring Windows Server 2012 
1. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 10 – page (121 - 126) 
2. 

 : DHCPالتكوين الديناميكي للمضيف  بروتوكول 6

 نظرة عامة 

 تكوين نطاقات 

  إدارة قاعدة بياناتDHCP 

  تأمني ومتابعةDHCP 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 Course 20410D: 

Installing and Configuring Windows Server 2012 
1. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 11 – page (134 - 143) 
2. 

 :DNSأمساء النطاقات  نظام 6

  حتليل أمساء عمالء وخوادم النظامWindows  

  تنصيب و إدارة خادمDNS 

  إدارة مناطقDNS 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 Course 20410D: 

Installing and Configuring Windows Server 2012 
1. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 12 – page (144 - 158) 
2. 
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 101من 28

 التفصيلي )النظري والعملي(املنهج 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 : IPv6نظام العنونة  8

 نظرة عامة 

  شرح نظام العنونةIPv6 

  توافقية العمل مع نظام العنونةIPv4 

  اسرتاتيجيات التحويل اىلIPv6 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 Course 20410D: 

Installing and Configuring Windows Server 2012 
1. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 10 – page (127 - 133) 
2. 

 : التخزين احمللي تكنولوجيا 6

 نظرة عامة على التحزين 

 إدارة األقراص واحجامها 

 التحكم يف مساحات التخزين 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 Course 20410D: 

Installing and Configuring Windows Server 2012 
1. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 3 – page (32 - 46) 
2. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 8 – page (100 - 110) 
3. 

 : الطباعة وتأمني امللفات خدمات 6

 تأمني امللفات واجمللدات 

  محاية امللفات واجمللدات املشرتكة بواسطةShadow Copies 

 تكوين خدمة جملدات العمل 

 تكوين الطباعة الشبكية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 Course 20410D: 

Installing and Configuring Windows Server 2012 
1. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 4 – page (47 - 62) 
2. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 5 – page (63 - 77) 
3. 

 : اجملموعة نهج 10

 نظرة عامة 

 معاجلة نهج اجملموعة 

 التخزين املركزي للقوالب اإلدارية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 Course 20410D: 

Installing and Configuring Windows Server 2012 
1. 
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 101من 29

 التفصيلي )النظري والعملي(املنهج 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 16 – page (197 - 205) 
2. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 18 – page (223 - 231) 
3. 

 : Windows Server 2012 R2نظام تشغيل الشبكات  تأمني 6

  نظرة عن االمان يف نظام التشغيلWindows 

 تكوين إعدادات األمان 

 تقييد الربامج 

  تكوين اجلدار الناري يفWindows بإعدادات متقدمة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 Course 20410D: 

Installing and Configuring Windows Server 2012 
1. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 17 – page (207 - 222) 
2. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 19 – page (232 - 241) 
3. 

 : Hyper-vالوهمية و  األنظمة 6

 نظرة عامة عن األنظمة الوهمية 

  تطبيقHyper-v 

 إدارة التخزين يف األجهزة الوهمية 

 إدارة الشبكات الوهمية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 Course 20410D: 

Installing and Configuring Windows Server 2012 
1. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 7 – page (88 - 99) 
2. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 8 – page (100 - 110) 
3. 

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – chapter 9 – page (111 - 120) 
4. 

 

 املراجع

 Course 20410D: 

Installing and Configuring Windows Server 2012 
  

 Installing and Configuring Windows Server® 2012 R2 Exam 70-410 by 

Craig Zacker – 2014 (ISBN 978-1-118-88231-3) 
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 101من 30

 
 داعم 252 لرمزا (2نظم التشغيل ) سم املقررا

 حاسب 121 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يقدم هذا املقرر املهارات األساسية الالزمة للتعامل مع برجميات الشبكات من نظم تشغيل الشبكات بصفة 

وإزالة أعطال عامة ونظام التشغيل لينكس بصفة خاصة باإلضافة إىل بروتوكول االنرتنت واخلدمات املختلفة والتأمني 

 نظام التشغيل لينكس

 وهو أحد املقررات اليت تقدمها أكادميية سيسكو. NDG Linux Essensialويعادل هذا املقرر مقرر 

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعامل مع برجميات الشبكات من نظام التشغيل لينكس 

 االنرتنت واخلدمات املختلفة والتأمني وإزالة أعطال نظام التشغيل لينكسوبروتوكول 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 الفروق بني نظم التشغيل مغلقة املصدر ونظم التشغيل مفتوحة املصدريعدد   -1

 حيدد خصائص نظام التشغيل لينكس  -2

 الشبكة بنظام التشغيل لينكسبعض خدمات  يذكر  -3

 حيدد عدد من األعطال الشائعةيف نظام التشغيل لينكس  -4

 يعدد اخلصائص األمنية لنظام التشغيل لينكس  -5

 مع نظام التشغيل لينكس بصفة خاصة يتعامل  -1

 يدير النظام باستخدام سطر األوامر  -2

 يدير خدمات الشبكة بنظام التشغيل لينكس  -3

 التشعيل لينكسيزيل أعطال نظام   -4

 يستطيع تركيب وصيانة املكونات يف نظام التشغيل لينكس  -5

 يؤمن الشبكة  -6
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 101من 31

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 2 مقدمة يف اللينكس

 4 2 تطبيقات ورخص أنظمة التشغيل مفتوحة املصدر 

 4 2 تنصيب نظام التشغيل لينكس واستخدامه

 4 2 مهارات سطر األوامر

 4 2 وثائق نظام التشغيل لينكس وطرق املساعدة

 4 2 العمل مع امللفات واألدلة

 4 2 أرشفة امللفات وضغطها

 4 2 التحكم يف خمرجات األوامر

 4 2 أساسيات الربجمة باستخدام نظام اللينكس

 4 2 مكونات احلاسب

 4 2 إدارة احلزم والعمليات يف نظام اللينكس

 4 2 تهيئة الشبكة باستخدام نظام اللينكس

 4 2 محاية نظام التشغيل لينكس ومحاية مستخدميه

 4 2 إدارة حسابات املستخدمني واجملموعات

 4 2 التصاريح وملكية امللفات

 4 2 التصاريح اخلاصة والربط  وطرق ختزين امللفات

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 ا افظة على سالمة األجهزة  -1

 اتباع اجراءات سالمة املكان  -2

 اتباع اجراءات السالمة عند استخدام األدوات والشبكة  -3

 ترتيب املكان بعد االنتهاء من العمل  -4
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 101من 32

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

6 

 
 :  مقدمة يف اللينكس

 تاريخ اللينكس 

    تطور اللينكس وأنظمة التشغيل املشهورة 

o عمل النواة 

o التطبيقات 

o دور األنظمة مفتوحة املصدر 

o توزيعات اللينكس 

o احتياجات العتاد 

 اختيار نظام التشغيل 

o معايري االختيار 

o نظام مايكروسوفت ويندوز 

o  نظام ابلOS X 

o BSD 

o االصدارات التجارية لليونكس 

o نظام اللينكس 

o نظام االندرويد 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 NDG Linux Essentials Course 

https://www.netacad.com/group/resources/linux-ess/1.0 
1. 

 
Linux Essentials - by Christine Bresnahan, Richard Blum – chapter 1 – 

page (1 – 20)  
2. 

 
Linux Essentials - by Christine Bresnahan, Richard Blum – chapter 3 – 

Page (35 – 46) 
3. 

 :  تطبيقات ورخص أنظمة التشغيل مفتوحة املصدر 6

 تطبيقات األنظمة مفتوحة املصدر الرئيسة 

o تطبيقات اخلوادم 

o تطبيقات أجهزة سطح املكتب 

o أدوات وحدة التحكم 

o  أدوات التطوير 

 مفهوم الربامج مفتوحة املصدر ورخص االستخدام 

o مبادئ الربامج اجملانية واملفتوحة املصدر 

o رخص االستخدام وشروطها 

o مناذج جتارية ألنظمة مفتوحة املصدر 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 عمال التحريرية.االختبارات واأل

 األداء العملي

https://www.amazon.com/dp/111909206X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Christine%20Bresnahan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Blum
https://www.amazon.com/dp/111909206X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Christine%20Bresnahan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Blum
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 101من 33

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

 
NDG Linux Essentials Course: 

https://www.netacad.com/group/resources/linux-ess/1.0 
1. 

 Linux Essentials - by Christine Bresnahan, Richard Blum – chapter 2 – 

page (21 - 34) 
2. 

 :  تنصيب نظام التشغيل لينكس واستخدامه 6

 الواجهة الرسومية وسطر األوامر 

  سطر األوامر 

 ا اكاة االفرتاضية واحلوسبة السحابية 

 استخدام اللينكس للعمل 

 احلفاظ على جهاز الكمبوتر آمن 

 محاية املسخدم  

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 NDG Linux Essentials Course: 

https://www.netacad.com/group/resources/linux-ess/1.0 
1. 

 :  مهارات سطر األوامر 6

 ( واجهة سطر األوامرCLI) 

   الوصول اىل واجهة سطر األوامر 

o املوجه 

o الشل 

o الشكل العام لألوامر 

o العمل مع اخليارات 

 مقدمة يف متغريات الشل 

 مسار املتغريات 

 أنواع املتغريات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 NDG Linux Essentials Course: 

https://www.netacad.com/group/resources/linux-ess/1.0 
1. 

 Linux Essentials - by Christine Bresnahan, Richard Blum – chapter 6 – page 

(99 - 109) 
2. 

 :  وثائق نظام التشغيل لينكس وطرق املساعدة 6

  صفحةman 

   أمرinfo  

 مصادر إضافية للمساعدة 

o  خيارhelp 

o وثائق النظام اإلضافية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 العملياألداء 

https://www.amazon.com/dp/111909206X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Christine%20Bresnahan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Blum
https://www.amazon.com/dp/111909206X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Christine%20Bresnahan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Blum
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 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 34

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 إجياد الوثائق واألوامر 

مراجع 

 املوضوع

 NDG Linux Essentials Course: 

https://www.netacad.com/group/resources/linux-ess/1.0 
1. 

 Linux Essentials - by Christine Bresnahan, Richard Blum – chapter 6 – 

page (110 - 126) 
2. 

 :  العمل مع امللفات واألدلة 6

  مفهوم امللفات واألدلة 

 التعامل مع امللفات 

o استعراض امللفات يف األدلة 

o نسخ امللفات 

o نقل امللفات 

o إنشاء امللفات 

o حذف امللفات 

 التعامل مع األدلة 

o إنشاء األدلة 

o حذف األدلة 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 NDG Linux Essentials Course: 

https://www.netacad.com/group/resources/linux-ess/1.0 
1. 

 Linux Essentials - by Christine Bresnahan, Richard Blum – chapter 7 – 

page (127 - 150) 
2. 

 :  أرشفة امللفات وضغطها 6

 ضغط امللفات 

  أرشفة امللفات 

  ملفاتZIP   

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 NDG Linux Essentials Course: 

https://www.netacad.com/group/resources/linux-ess/1.0 
1. 

 Linux Essentials - by Christine Bresnahan, Richard Blum – chapter 8 – 

page (151 - 174) 
2. 

 :  التحكم يف خمرجات األوامر 8

  أمرPipe 

   إعادة توجيه املخرجات واملدخالت 

  البحث عن امللفات باستخدام األمرFind 

  عرض امللفات باستخدام األمرless 

  نظرة على أمرhead  وأمرtail 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

https://www.amazon.com/dp/111909206X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Christine%20Bresnahan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Blum
https://www.amazon.com/dp/111909206X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Christine%20Bresnahan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Blum
https://www.amazon.com/dp/111909206X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Christine%20Bresnahan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Blum
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 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 35

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ترتيب امللفات واملدخالت 

  استعراض احصائيات امللف الستخدام األمرwc 

 تصفية حمتويات امللف 

o  استخدام أمرcut  

o  استخدام أمرgrep 

 التعابري اإلعتيادية األساسية 

 إلعتيادية اإلضافيةالتعابري  ا 

مراجع 

 املوضوع

 NDG Linux Essentials Course: 

https://www.netacad.com/group/resources/linux-ess/1.0 
1. 

 Linux Essentials - by Christine Bresnahan, Richard Blum – chapter 8 – 

page (151 - 174) 
2. 

 :  أساسيات الربجمة باستخدام نظام اللينكس 8

  برجمة الشل يفNutshell 

 التعديل على الربامج 

 أساسيات الربجمة 

o املتغريات 

o أدوات الشرط 

o Loops  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 NDG Linux Essentials Course: 

https://www.netacad.com/group/resources/linux-ess/1.0 
1. 

 Linux Essentials - by Christine Bresnahan, Richard Blum – chapter 11 – 

page (211 - 226) 
2. 

 :  مكونات احلاسب 6

 املعاجلات 

  ( اللوحة األم والنواقلBuses) 

o dimidecode 

o  العشوائيذاكرة الوصول 

o األجهزة الطرفية 

o  أجهزةSerial Bus  

 Hardware Abstraction Layer 

 األقراص 

 األقراص البصرية 

 كرت الفيديو 

 أدارة األجهزة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

https://www.amazon.com/dp/111909206X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Christine%20Bresnahan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Blum
https://www.amazon.com/dp/111909206X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Christine%20Bresnahan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Blum
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 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 36

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مزود الطاقة 

مراجع 

 املوضوع

 NDG Linux Essentials Course: 

https://www.netacad.com/group/resources/linux-ess/1.0 
1. 

 Linux Essentials - by Christine Bresnahan, Richard Blum – chapter 5 – 

page (75 - 98) 
2. 

 :  إدارة احلزم والعمليات يف نظام اللينكس 6

 إدارة احلزمة 

o Debain Package Managment 
o RPM Package Management 

 نواة اللينكس 

 إدارة العمليات 

o هرمية العمليات 

o  أمرps 

o  أمرtop 

o  أمرfree 

o ملفات الدخول 

o  أمرdmesg 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 NDG Linux Essentials Course: 

https://www.netacad.com/group/resources/linux-ess/1.0 
1. 

 Linux Essentials - by Christine Bresnahan, Richard Blum – chapter 9 – 

page (175 - 192) 
2. 

 :  تهيئة الشبكة باستخدام نظام اللينكس 6

 مصطلحات الشبكة الرئيسة 

  مصطلحات خصائص الشبكة 

  عناوينIP 

  تهيئة أجهزة الشبكة 

o تهيئة الشبكة باستخدام الواجهة الرسومية 

o تهيئة الشبكة باستخدام ملفات التهيئة 

o  تهيئةIPv4 

o  تهيئةIPv6 

o DNS 

 أدوات الشبكة 

o  أمرifconfig 

o  أمرroute 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

https://www.amazon.com/dp/111909206X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Christine%20Bresnahan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Blum
https://www.amazon.com/dp/111909206X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Christine%20Bresnahan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Blum
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 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 37

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o  أمرping 

o  أمرnetstat 

o  أمرdig 

o  أمرhost 

o  أمرssh 

مراجع 

 املوضوع

 NDG Linux Essentials Course: 

https://www.netacad.com/group/resources/linux-ess/1.0 
1. 

 Linux Essentials - by Christine Bresnahan, Richard Blum – chapter 15 – 

page (285 - 306) 
2. 

 :  محاية نظام التشغيل لينكس ومحاية مستخدميه 6

 حسابات املستخدم 

o  ملفPasswd 

o  ملفShadow 

o استعراض معلومات حساب املستخدم 

o استعراض معلومات الدخول 

o حسابات النظام 

 حسابات اجملموعة 

o  ملفgroup 

o  اجملموعةاستعراض معلومات 

 ( الدخول حبساب  مدير النظامroot) 

  استخدام األمرsu 

  استخدام األمرsudo 

  استخدام األمرwho 

  استخدام األمرw 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 NDG Linux Essentials Course: 

https://www.netacad.com/group/resources/linux-ess/1.0 
1. 

 Linux Essentials - by Christine Bresnahan, Richard Blum – chapter 12 – 

page (227 - 244) 
2. 

 :  إدارة حسابات املستخدمني واجملموعات 6

   ادارة اجملموعات 

o انشاء اجملموعات 

o تعديل اجملموعات 

o حذف اجملموعات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

https://www.amazon.com/dp/111909206X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Christine%20Bresnahan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Blum
https://www.amazon.com/dp/111909206X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Christine%20Bresnahan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Blum
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 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 38

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ادارة املستخدمني 

o انشاء حسابات املستخدمني 

o انشاء كلمات مرور للمستخدمني 

o  استخدام األمرchage 

o  املستخدمنيتعديل حسابات 

o حذف حسابات املستخدمني 

مراجع 

 املوضوع

 NDG Linux Essentials Course: 

https://www.netacad.com/group/resources/linux-ess/1.0 
1. 

 Linux Essentials - by Christine Bresnahan, Richard Blum – chapter 13 – 

page (245 - 266) 
2. 

 :  التصاريح وملكية امللفات 6

 ملكية امللفات 

   استخدام األمرnewgrp  واألمرgroups 

  استخدام األمرchgrp  واألمرstat 

  األمرchown 

 التصاريح 

o فهم التصاريح 

o  استخدام األمرchmod بطريقة الرموز 

o   استخدام األمرchmod بطريقة األرقام 

  األمرstat 

  استخدام األمرUmask 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 NDG Linux Essentials Course: 

https://www.netacad.com/group/resources/linux-ess/1.0 
1. 

 Linux Essentials - by Christine Bresnahan, Richard Blum – chapter 14 – 

page (267 - 277) 
2. 

 :  التصاريح اخلاصة والربط  وطرق ختزين امللفات 6

  تصريحsetuid 

   تصريحsetgid على امللفات 

   تصريحsetgid على األدلة 

  اعدادات تصريحsetgid 

  تصريحSticky Bit 

 الروابط الثابتة والروابط الرقمية 

o انشاء الروابط الثابتة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

https://www.amazon.com/dp/111909206X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Christine%20Bresnahan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Blum
https://www.amazon.com/dp/111909206X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Christine%20Bresnahan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Blum
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 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 39

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o  الروابط الرقميةانشاء 

o مقارنة بني الروابط الثايتة والرقمية 

 التسلسل اهلرمي مللفات النظام القياسية 

 تنظيم ملفات النظام القياسية 

مراجع 

 املوضوع

 NDG Linux Essentials Course: 

https://www.netacad.com/group/resources/linux-ess/1.0 
1. 

 Linux Essentials - by Christine Bresnahan, Richard Blum – chapter 14 – 

page (278 - 284) 
2. 

 

 املراجع

 

NDG Linux Essentials Course: 

https://www.netacad.com/group/resources/linux-ess/1.0 
  

 Linux Essentials - by Christine Bresnahan, Richard Blum – 2015 

(ISBN-13: 978-1119092063) 
  

 LPI Linux Essentials Certification All-in-One… (Paperback) by 

Robb Tracy – 2013 (ISBN-13: 978-0071811019) 
  

   2014 -ترمجة عبداللطيف حممد أديب اميش  –ويليام شوتز  –سطر أوامر لينكس  

   2016 -ترمجة عبداللطيف حممد أديب اميش  – 14.04دليل إدارة خوادم أوبنتو اإلصدار  

 

 

 
  

https://www.amazon.com/dp/111909206X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Christine%20Bresnahan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Blum
https://www.amazon.com/dp/111909206X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Christine%20Bresnahan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Blum
https://www.amazon.com/dp/007181101X/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Robb%20Tracy
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 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 40

 

 شبكا 111 لرمزا مبادئ شبكات احلاسب سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    4 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    3 حماضرة

    2 عملي

    1 مترين

 صف املقرر:و

يقدم هذا املقرر املفاهيم األساسية لعمل شبكات احلاسب ومكوناتها الرئيسية من خالل تأهيل املتدرب 

 باألساس النظري والتجارب العملية الالزمة للتعرف على مكونات شبكات احلاسب وكيفية تركيبها وتشغيلها.

 Cisco Certified Entry Networkتي لمقررات املؤهلة إىل شهادل املدخل األساسيويعد هذا املقرر 

Technician (CCENT) وCisco Certified Network Associate  ُأو ما يسمى بCCNA. 

 هلدف العام من املقرر: ا

إلي إكساب املتدرب املعارف واملهارات األساسية الالزمة واملرتبطة مبكونات شبكات يهدف هذا املقرر 

 تركيبها.و احلاسب

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 .Model OSIحيدد الطبقات السبع للنموذج   -1

 .بني األنواع املختلفة للكيابل مييز  -2

 .أجهزة توصيل الشبكات وخصائصها حيدد  -3

   .(FTP, http,Telnet, DHCP, DNS, MTP) بروتوكوالت طبقة التطبيقات املعروفة ومهامها يذكر  -4

 .وخصائصها (TCP,UDPبروتوكوالت طبقة النقل األساسية ) يذكر  -5

 .Ethernetخصائص وعمل تقنية الشبكات من نوع  يذكر  -6

 .مفهومي التوجيه والتحويل يف الشبكات حيدد  -7

 .IPحيدد الفئات املختلفة لعنوان االنرتنت   -8

 .ميدد وسائط النقل للشبكات/يركب  -9

 .Ethernetيركب الشبكات ا لية من نوع   -10

 .يستخدم السويتش يف بناء شبكات ذات أداء عالي  -11

 .ىل عدة شبكات فرعيةإيستخدم املوجه لتقسيم الشبكة   -12

 .IP Subnetting نييقسم العنوان  -13

 (.Ping, Tracerouteباستخدام األوامر) حيل املشاكل الشائعة يف الشبكات  -14
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 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 41

  

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 2 4 استكشاف الشبكة

 2 2 نظام التشغيل اخلاص بالشبكةاعداد 

 2 4 واالتصاالتة بروتوكوالت الشبك

 2 6 الوصول اىل الشبكة

 8 4 (Ethernet)شبكة اإليثرنت 

 4 8 طبقة الشبكة

 IP 8 4عنونة الشبكات 

 8 4 (Subnettingالفرعية )  IPشبكات

 2 6 طبقة النقل

 2 4 طبقة التطبيقات

 4 6 بناء  شبكة صغرية

 اجملموع
64 32 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 ا افظة على سالمة االجهزة.  -1

 ا افظة على سالمة اخلطوط.  -2

 .االدواتاتباع اجراءات السالمة عند استخدام   -3

 .اتباع تعليمات سالمة املكان  -4

 ترتيب املكان بعد االنتهاء من العمل.  -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 استكشاف الشبكة:   6

  الشبكات واالتصال على الصعيد العاملي 

 الشبكات ا ليّةLAN الشبكات الواسعة ، WAN ،

 اإلنرتنتوشبكة 

 الشبكة باعتبارها منصة 

 بيئة الشبكة املتغرية 

  ملخص 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 42

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  عملي(استخدام أدوات التعاونحبث عن كيفية(. 

o التعاون أدوات استخدام 

o باستخدام املستندات مشاركة  Google Drive 

o  الويب واجتماعات املؤمترات عقداستكشاف 

o ويكيال إنشاء صفحات (Wiki) . 

مراجع 

 املوضوع

Dye, M. & Reid, A. (2014). Cisco Networking Academy: Introduction to 

Networks Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press. (pp.1- 58) 
1-  

Introduction to networks lab manual.(2014). Indianapolis, IN. Cisco Press. (pp.1-36) 2-  

3-  
مت الشبكة. )سيسكو سيستمز(  استكشاف: 1(. فصل2016أكادميية سيسكو للشبكات. )

 http://www.netacad.com: االسرتداد من مقدمة إىل الشبكات
 

4-  
، نقله للعربية السيد حممد األلفي –اإلنرتنت و شبكات احلاسب –جيمس كريوز ، كيث روس 

 2010 –السعودية  –الرياض  –مكتبة العبيكان  –السعيد عبدالعال رضوان 
 

 :نظام التشغيل اخلاص بالشبكة اعداد  4

 مقدمة 

  نظامIOS  

 عدادات االساسية لألجهزةاال 

 أنظمة العنونة 

 ملخص 

  إنشاء جلسة وحدة حتكم باستخدام برنامجTera Term )عملي( 

o  الوصول إىل حمولCisco   من خالل منفذ وحدة

 (Consoleالتحكم التسلسلي )

o عرض االعدادات االساسية جلهاز ا ول  وتكوينه 

 )تكوين شبكة بسيطة )عملي 

o ( إعداد هيكل الشبكةEthernet.) 

o .تكوين األجهزة املضيفة للكمبيوتر الشخصي 

o .تكوين اإلعدادات األساسية للمحول والتحقق منه 

 .االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Dye, M. & Reid, A. (2014). Cisco Networking Academy: Introduction to 

Networks Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press. (pp.59-114) 
1-  

Introduction to networks lab manual.(2014). Indianapolis, IN. Cisco Press. (pp.37-73) 2-  

3-  
: تكوين نظام تشغيل الشبكة. )سيسكو 2(. فصل2016أكادميية سيسكو للشبكات. )

 http://www.netacad.comسيستمز( مت االسرتداد من مقدمة إىل الشبكات: 

 

4-  
حممد األلفي ، نقله للعربية السيد  –اإلنرتنت و شبكات احلاسب –جيمس كريوز ، كيث روس 

 2010 –السعودية  –الرياض  –مكتبة العبيكان  –رضوان السعيد عبدالعال 
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 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 43

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :واالتصاالت ةبروتوكوالت الشبك 6

 قواعد االتصاالت 

 بروتوكوالت الشبكة واملعايري 

o  جمموعة بروتوكوالتTCP/IP  

o   منوذجOSI 

 نقل البيانات يف الشبكة 

 ملخص 

 برنامج  تثبيت Wireshark )عملي( 

o  تنزيل برنامجWireshark وتثبيته 

  استخدام برنامجWireshark  )لعرض حركة الشبكة )عملي 

o  التقاط وحتليل بياناتICMP  ا لية يف برنامج

Wireshark  

o  التقاط وحتليل بياناتICMP   البعيدة يف برنامج

Wireshark  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Dye, M. & Reid, A. (2014). Cisco Networking Academy: Introduction to 

Networks Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press. (pp.115-160) 
1-  

Introduction to networks lab manual.(2014). Indianapolis, IN. Cisco Press. 

(pp.74-105) 
2-  

الشبكة. )سيسكو  بروتوكوالت واتصاالت: 3(. فصل2016أكادميية سيسكو للشبكات. )  -3

: مت االسرتداد من مقدمة إىل الشبكاتسيستمز(  http://www.netacad.com 

 

نقله للعربية السيد حممد األلفي ،  –اإلنرتنت و شبكات احلاسب –جيمس كريوز ، كيث روس   -4

2010 –السعودية  –الرياض  –مكتبة العبيكان  –رضوان السعيد عبدالعال   

 

 ( :  Network Accessالوصول اىل الشبكة ) 8

 مقدمة 

 الطبقة املادية 

  وسائط الشبكة 

 طبقة وصلة البيانات 

 التحكم يف طريقة الوصول إىل الوسائط 

 ملخص 

  إنشاء كابل توصيل عكسي لشبكةEthernet  )عملي( 

o  حتليل معايري وأسنان توصيل كابالت شبكة

Ethernet 

o  إنشاء كابل توصيل عكسي لشبكةEthernet  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 44

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o  اختيار كابل توصيل عكسي لشبكةEthernet 

  عرض معلومات بطاقةNIC عملي( السلكية والالسلكية( 

o ( التعرف على بطاقات واجهة الشبكةNIC اخلاصة )

 بأجهزة الكمبيوتر والعمل معها.

o موز شبكة أدوات النظام واستخدامها.التعريف بر 

مراجع 

 املوضوع

Dye, M. & Reid, A. (2014). Cisco Networking Academy: Introduction to 

Networks Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press. (pp.161-230 
1-  

Introduction to networks lab manual.(2014). Indianapolis, IN. Cisco Press. 

(pp.106-131) 
2-  

مت الشبكة. )سيسكو سيستمز(  الوصول إىل: 4(. فصل2016أكادميية سيسكو للشبكات. )  -3

: االسرتداد من مقدمة إىل الشبكات http://www.netacad.com 

 

نقله للعربية السيد حممد األلفي ،  –اإلنرتنت و شبكات احلاسب –، كيث روس جيمس كريوز   -4

2010 –السعودية  –الرياض  –مكتبة العبيكان  –رضوان السعيد عبدالعال   

 

 (:Ethernet) شبكة اإليثرنت 12

 مقدمة 

 بروتوكول اإليثرنت 

  حموالت الشبكات ا ليةLAN  

 بروتوكول حتليل العنوانARP  

 ملخص 

   استخدام برنامجWireshark  لفحص إطاراتEthernet 

 )عملي(

o فحص حقول الرأس يف إطار Ethernet ll 

o  استخدامWireshark  اللتقاط إطاراتEthernet 

 .وحتليلها

  عرض جدول عناوينMAC عملي( اخلاص با ول( 

o إنشاء الشبكة وتكوينها 

o  فحص جدول عناوينMAC اخلاصة با ول 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Dye, M. & Reid, A. (2014). Cisco Networking Academy: Introduction to 

Networks Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press. (pp.231-282) 
1-  

Introduction to networks lab manual.(2014). Indianapolis, IN. Cisco Press. 

(pp.132-170) 
2-  

مت االسرتداد . )سيسكو سيستمز( Ethernet: 5(. فصل2016أكادميية سيسكو للشبكات. )  -3

 http://www.netacad.com: من مقدمة إىل الشبكات
 

حممد األلفي ،  نقله للعربية السيد –اإلنرتنت و شبكات احلاسب –جيمس كريوز ، كيث روس   -4

 2010 –السعودية  –الرياض  –مكتبة العبيكان  –رضوان السعيد عبدالعال 
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 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 45

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ( :Netowrk Layer)طبقة الشبكة 12

 مقدمة 

 بروتوكوالت طبقة الشبكة 

 التوجيه 

  أجهزة التوجيه 

  تكوين أجهزة توجيه سيسكو 

 ملخص 

 عملي( استكشاف اخلصائص املادية للموّجه( 

o للموّجه فحص اخلصائص اخلارجية 

o  فحص اخلصائص الداخلية للموّجه باستخدام أوامر

Show 

 عملي( إنشاء شبكة مكونة من حمول واملوّجه( 

o إعداد اهليكل وبدء األجهزة. 

o تكوين األجهزة والتحقق من االتصال. 

o عرض معلومات اجلهاز. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Dye, M. & Reid, A. (2014). Cisco Networking Academy: Introduction to 

Networks Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press. (pp.283-340) 
1-  

Introduction to networks lab manual.(2014). Indianapolis, IN. Cisco Press. 

(pp.171-204) 
2-  

مت الشبكة. )سيسكو سيستمز(  طبقة: 6(. فصل2016سيسكو للشبكات. )أكادميية   -3

 http://www.netacad.com: االسرتداد من مقدمة إىل الشبكات

 

نقله للعربية السيد حممد األلفي ،  –اإلنرتنت و شبكات احلاسب –جيمس كريوز ، كيث روس   -4

 2010 –السعودية  –الرياض  –مكتبة العبيكان  –رضوان السعيد عبدالعال 

 

 ( :IP Addressing)   عنونة الشبكات 12

 مقدمة 

 الشبكة  عناوينIPv4 

  عناوين الشبكةIPv6 

 تصال بالشبكةالتأكد من األ 

 ملخص 

  حتويل عناوينIPv4 عملي( إىل ثنائي( 

o  حتويل عناوينIPv4  ثنائيالمن النظام العشري إىل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 46

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o  استخدام عمليةBitwise ANDing  لتحديد عناوين

 الشبكة

o تطبيق العمليات احلسابية على عناوين الشبكة 

  تعريف عناوينIPv4 )عملي( 

o  التعرف على عناوينIPv4 

o  تصنيف عناوينIPv4 

  تعريف عناوينIPv6 )عملي( 

o  التعريف باألنواع املختلفة لعناوينIPv6 

o  فحص واجهة وعنوان شبكةIPv6 مضيف 

o  التدريب على اختصار عنوانIPv6 

  تكوين عناوينIPv6 ة )عملي(على أجهزة الشبك 

o إعداد اهليكل وتكوين اإلعدادات األساسية للموّجه وا ول 

o  تكوين عناوينIPv6 يدوًيا 

o التحقق من االتصال من طرف إىل طرف 

مراجع 

 املوضوع

 Dye, M. & Reid, A. (2014). Cisco Networking Academy: Introduction to 

Networks Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press. (pp.391-464) 
1-  

 Introduction to networks lab manual.(2014). Indianapolis, IN. Cisco Press. 

(pp.233-286) 
2-  

مت االسرتداد من . )سيسكو سيستمز( IPعنونة : 8فصل(. 2016أكادميية سيسكو للشبكات. )  -3

 http://www.netacad.com: مقدمة إىل الشبكات

 

نقله للعربية السيد حممد األلفي ،  –اإلنرتنت و شبكات احلاسب –جيمس كريوز ، كيث روس   -4

 2010 –السعودية  –الرياض  –مكتبة العبيكان  –رضوان السعيد عبدالعال 

 

 (Subnetting IP Networksالفرعية )  IPشبكات 12

 مقدمة 

  الشبكات الفرعية ضمن شبكةIPv4 

 أنظمة العنونة 

  اعتبارات التصميم بالنسبة لIPv6 

 ملخص 

  حساب شبكاتIPv4 عملي( الفرعية( 

o  حتديد تقسيم عنوانIPv4 إىل شبكات فرعية 

o  حساب تقسيم عنوانIPv4 إىل شبكات فرعية 

  تصميم وتنفيذ نظام عنونةIPv4 عملي( املقسم إىل شبكات فرعية( 

o تصميم خمطط تقسيم الشبكة إىل شبكات فرعية 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 47

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o تكوين األجهزة 

o اختبار الشبكة واستكشاف أخطائها وإصالحها 

  تصميم خمطط عنونةVLSM عملي( وتنفيذه( 

o فحص متطلبات الشبكة 

o  تصميم خمطط عنونةVLSM 

o  توصيل كابالت شبكةIPv4 وتكوينها 

مراجع 

 املوضوع

Dye, M. & Reid, A. (2014). Cisco Networking Academy: Introduction to 

Networks Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press. (pp.465-514) 
1-  

Introduction to networks lab manual.(2014). Indianapolis, IN. Cisco Press. 

(pp.287-324) 
2-  

. إىل شبكات فرعية IPتقسيم شبكات : 9(. فصل2016أكادميية سيسكو للشبكات. )  -3

 http://www.netacad.com: مت االسرتداد من مقدمة إىل الشبكات)سيسكو سيستمز( 
 

نقله للعربية السيد حممد األلفي ،  –اإلنرتنت و شبكات احلاسب –جيمس كريوز ، كيث روس   -4

 2010 –السعودية  –الرياض  –مكتبة العبيكان  –رضوان السعيد عبدالعال 
 

 ( :Transport Layer) طبقة النقل 8

 مقدمة 

 بروتوكوالت طبقة النقل 

 TCP وUDP 

 ملخص 

  استخدامWireshark ه ملالحظة تأكيد االتصال ثالثي االجتا

 )عملي(  TCPلربوتوكول 

o  إعدادWireshark اللتقاط احلزم 

o التقاط احلزم وحتديد موقعها وفحصها 

  استخدامWireshark  لفحص التقاطUDP DNS )عملي( 

o  تسجيل معلومات تكوينIP للكمبيوتر 

o  استخدامWireshark  اللتقاط استعالمات واستجابات

 DNSنظام 

o  حتليل حزمDNS  أوUDP اليت مت التقاطها 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 Dye, M. & Reid, A. (2014). Cisco Networking Academy: Introduction to 

Networks Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press. (pp.341- 390) 
1-  

 Introduction to networks lab manual.(2014). Indianapolis, IN. Cisco Press. 

(pp.205-232) 
2-  

مت االسرتداد . )سيسكو سيستمز( طبقة النقل: 7(. فصل2016أكادميية سيسكو للشبكات. )  -3

 http://www.netacad.com: من مقدمة إىل الشبكات
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 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 48

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

للعربية السيد حممد األلفي ، نقله  –اإلنرتنت و شبكات احلاسب –جيمس كريوز ، كيث روس   -4

 2010 –السعودية  –الرياض  –مكتبة العبيكان  –رضوان السعيد عبدالعال 

 

 (Application Layer)  طبقة التطبيقات 6

 مقدمة 

 روتوكوالت طبقة التطبيقاتب 

 ( بروتوكوالت طبقة التطبيقات املعروفةFTP, http,Telnet 

DHCP,DNS, SMTPواخلدمات ) 

 ملخص 

  مراقبة( حتليل نظام اسم اجملالDNS)عملي( ) 

o  حتويل مراقبةDNS  ُاخلاص بURL  إىل عنوانIP 

o  مراقبة حبثDNS  باستخدام أمرnslookup  على

 موقع الويب

o  مراقبة حبثDNS  باستخدام أمرnslookup  على

 خوادم الربيد

   استكشاف بروتوكولFTP )عملي( 

o  استخدامFTP من موجه األوامر 

o  استخدام 2اجلزء :FTP يف مستعرض 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Dye, M. & Reid, A. (2014). Cisco Networking Academy: Introduction to 

Networks Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press. (pp.515-550) 
1-  

Introduction to networks lab manual.(2014). Indianapolis, IN. Cisco Press. 

(pp.325-347) 
2-  

مت . )سيسكو سيستمز( طبقة التطبيقات: 10(. فصل2016أكادميية سيسكو للشبكات. )  -3

 http://www.netacad.com: االسرتداد من مقدمة إىل الشبكات
 

نقله للعربية السيد حممد األلفي ،  –اإلنرتنت و شبكات احلاسب –جيمس كريوز ، كيث روس   -4

 2010 –السعودية  –الرياض  –مكتبة العبيكان  –رضوان السعيد عبدالعال 
 

 (Bulid a small Network)  بناء شبكة صغرية 10

 مقدمة 

 تصميم الشبكة 

 احلفاظ على سالمة الشبكة 

 األداء األساسي للشبكة 

  استخدام اوامرping، tracert 

 ملخص 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 49

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 )تأمني اجهزة الشبكة )عملي 

o تكوين إعدادات األجهزة األساسية 

o تكوين مقاييس األمان األساسية على املوجه 

o تكوين مقاييس األمان األساسية على ا ول 

 عملي( إدارة ملفات تكوين املوّجه باستخدام برنامج حماكاة طرفية( 

o تكوين إعدادات األجهزة األساسية. 

o  برنامج حماكاة طرفية إلنشاء ملف تكوين استخدام

 النسخ االحتياطي

o استخدام ملف تكوين النسخ االحتياطي الستعادة موجه 

 )استكشاف األخطاء وإصالحها )عملي 

o مناهج استشكاف األخطاء واصالحها 

o  استكشاف أخطاء الكابالت والواجهات وإصالحها 

o سيناريوها استكشاف األخطاء وإصالحها 

مراجع 

 املوضوع

 Dye, M. & Reid, A. (2014). Cisco Networking Academy: Introduction to 

Networks Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press. (pp.551-626) 
1-  

 Introduction to networks lab manual.(2014). Indianapolis, IN. Cisco Press. 

(pp.348-408) 
2-  

مت االسرتداد شبكة. )سيسكو سيستمز( إّنها : 7(. فصل2016أكادميية سيسكو للشبكات. )  -3

 http://www.netacad.com: من مقدمة إىل الشبكات

 

السيد حممد األلفي ، نقله للعربية  –اإلنرتنت و شبكات احلاسب –جيمس كريوز ، كيث روس   -4

 2010 –السعودية  –الرياض  –مكتبة العبيكان  –رضوان السعيد عبدالعال 

 

 

 املراجع

 
Dye, M. & Reid, A. (2014). Cisco Networking Academy: Introduction 

to Networks Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press. 
  

 Introduction to networks lab manual.(2014). Indianapolis, IN. Cisco 

Press. 
  

 Kurose, J. & Ross, K. (2013). Computer networking. Boston: 

Pearson.  
  

 CCNA Routing and Switching 200-125 Official Cert Guide 

Library,By Wendell Odom Published by Cisco Press,2016. 
  

 CCNA Routing and Switching Complete Study Guide: Exam 
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 http://www.netacad.com أكادميية سيسكو للشبكات. من املوقع  االسرتداد من

 



 القسم

 احلاسب وتقنية املعلومات
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 50

   نقله للعربية السيد حممد  –شبكات احلاسب واإلنرتنت  –جيمس كريوز ، كيث روس

 2010 –السعودية  –الرياض  –مكتبة العبيكان  –األلفي ، رضوان السعيد عبدالعال 

 

 

 

 

 حاسب 280 لرمزا التأهيل للشهادات االحرتافية سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 التدرييبالفصل 

 1    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 0    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

على أحدى الشُُُهادات االحرتافية صُُُول للتعرف واحلاملتدرب إلعداد يقدم هذا املقرر املهارات األسُُُاسُُُية الالزمة 

، والتعرف على مميزات الشهادات االحرتافية يف جمال احلاسب اآللي   املقررات التدريبية يف جمال ختصصه  املتوافقة مع 

ومتطلبات احلصُُول عليها، وأسُُاليب التأهيل للتقدم هلذه الشُُهادات، وقيمتها السُُوقية وكيفية مسُُاهمتها يف املسُُار      

 ب اآللي. الوظيفي والتطوير املستمر ملهارات الفين يف جمال ختصصات احلاس

نوصُُُُُي مبنح املتدرب الدرجة يعترب هذا املقرر من املقررات املشُُُُُرتكة بني ختصُُُُُصُُُُُات احلاسُُُُُب املختلفة، وو

الكاملة هلذا املقرر عند حصوله أي من الشهادات االحرتافية املتعلقة بتخصصه واملقدمة من االكادمييات والشركات      

 يف جمال ختصصه مثل:العاملية 

(Cisco, Huawei, CompTIA, Microsoft, Oracle, Red Hat, Adobe .) 

 هلدف العام من املقرر: ا

للتقديم على اختبار إحدى الشهادات االحرتافية  املعارف واملهارات الالزمة املتدربإكساب  إىليهدف هذا املقرر 

 املتعلقة بتخصصه.

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن:أن يكون املتدرب قادرًا 

 يتعرف على الشهادات االحرتافية يف جمال احلاسب وقيمتها السوقية ومسارها الوظيفي.  -1

 ت االحرتافية يف جمال تقنيات احلاسب اآللي.الشهادا حيدد  -2

 يتعرف على أساليب االختبارات وتقنيات حلها.  -3

 املتخصصة.حيدد املسار الوظيفي وفق الشهادات االحرتافية للشركات   -4

 يتعرف على سياسات مراكز االختبارات الدولية املصرح هلا بعمل اختبارات الشهادات االحرتافية.  -5

6-  
يبحث بواسطة حمركات البحث على الشبكة العنكبوتية عن معلومات ودورات ودروس ومناذج للشهادات 

 االحرتافية.
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 يكون جمموعات عمل للتدرب والتأهيل للشهادات االحرتافية.  -7

8-  
 , Ciscoيقدم على احد اختبارات الشهادات االحرتافية املقدمة من أحدى االكادمييات والشركات العاملية )

Huawei, CompTIA, Microsoft, Oracle, Red Hat, Adobe  )يف جمال ختصصه. 

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

  العملية النظرية

 2 0 االحرتافية.مقدمة عن الشهادات 

 8 0 املسارات الوظيفية وفق الشهادات االحرتافية يف الشركات املتخصصة.

 18 0 التأهيل الذاتي للشهادات االحرتافية.

 4 0 حاالت دراسية وتدريبية.

 اجملموع
0 32 

32 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 اتباع تعليمات سالمة املكان.  -1

 ا افظة على سالمة االجهزة   -2

 ا افظة على سالمة األجهزة واملعدات.  -3

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :مقدمة عن الشهادات االحرتافية 2

 ما هي الشهادات االحرتافية؟ 

 .كيفية احلصول على الشهادات االحرتافية 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859 1-  

http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-

certifications/certifications.html 
2-  

https://www.microsoft.com/en-us/learning/certification-overview.aspx 3-  

8 

 

 

 :املسارات الوظيفية وفق الشهادات االحرتافية يف الشركات املتخصصة

  االحرتافيه يف جمال احلاسب اآللي. معرفة مسارات الشهادات 

o  احلاسب. وجتميع الشهادات االحرتافية يف صيانةمسار 

o  الشبكات تقنياتالشهادات االحرتافية يف مسار. 

o  الشهادات االحرتافية يف إدارة أنظمة الشبكات.مسار 

o  الشهادات االحرتافية يف الربجميات.مسار 

o  املعلومات.الشهادات االحرتافية يف أمن مسار 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html
https://www.microsoft.com/en-us/learning/certification-overview.aspx
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o  التصميم املرئي الشهادات االحرتافية يف مسار. 

o الشهادات االحرتافية يف مهارات الدعم الفين مسار 

 اخل. ... HDIو  ITILمثل 

  .املسارات الوظيفية للشهادات االحرتافية 

 .املناصب يف تقنية العلومات والشهادات املتوافقه معها 

  االحرتافية.رؤية عن الدخل املتوقع حسب الشهادات 

  كيف تبحث عن الشهادات االحرتافية يف حمركات البحث

 .)املصطلحات املناسبة(

 .مدة صالحية الشهادة 

مراجع 

 املوضوع

http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859 1-  

http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-

certifications/certifications.html 
2-  

https://www.microsoft.com/en-us/learning/certification-overview.aspx 3-  

18 

 

 

 التأهيل الذاتي للشهادات االحرتافية:

  االحرتافية يف التخصص. الشهاداتحتديد 

  للتحضري للشهادة.  العملتكوين فريق 

 لألختبار.  طريقة التسجيل 

  حمتوى االختبار معرفةExam blueprint  

 .التحضري لالختبار 

  االسئلة.ونوع عدد 

 .االختبارات التجريبية 

 .كيفية تأدية االختبار 

 .درجة االختبار ودرجة االجتياز 

 .متابعة االختبارات  

 االختبارات واألعمال الشفوية

 واألعمال التحريريةاالختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 حتدد حسب التخصص -1

4 

 

 

 حاالت دراسية وتدريبية:

  عرض حاالت دراسية وتدريبية من الزيارات امليدانية للمتدربني

 ومناقشتها.

 .متثيل حاالت تنفيذية لالختبارات االحرتافية وتقييم تلك احلاالت 

  بني املدرب واملتدرب.أي موضوعات يتم االتفاق عليها 

 االختبارات واألعمال الشفوية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html
https://www.microsoft.com/en-us/learning/certification-overview.aspx
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
 حتدد حسب التخصص -1
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 101من 54

 

 املراجع

 
http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859   

 

 
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training- 

certifications/certifications.html 
  

 

 
https://www.microsoft.com/en-us/learning/certification- 

overview.aspx 
  

   اإلصدار الثالث من دليل املدرب املعتمد لكادميية سيسكو )مركز التدرب اإللتكروني

 ومصادر التدريب باملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين(

 

 

  

http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html
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 داعم 221 لرمزا مهارات الدعم الفين سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  0   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

وكيفية  ةالشُُاملة واملخطط الصُُيانةالتدرب على املفاهيم االسُُاسُُية ملهارات الدعم الفين و  إىلهذا املقرر يهدف 

اىل مهارات البحث املتقدمة يف االنرتنت وتطبيقات طرق االتصال   باإلضافة ادارة مكتب املساعدة وورشة الدعم الفين،   

 البعيد.بسطح املكتب 

واساليب االتصال واحلوار  ناملستفيديمهارات التعامل مع على اكساب املتدرب يشمل التدريب إىل هذا  باإلضافة 

 .ناملستفيديالتواصل مع وواالبداع  السلوكية يف التعامل مع االخرين وتنمية مهارات التفكريواملهارات الشخصية و

 هلدف العام من املقرر: ا

واملعلومات االساسية الالزمة ملمارسة العمل يف جماالت وانشطة إكساب املتدرب املهارات  يهدف هذا املقرر إىل

 الدعم الفين.

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 ( والغرض منها.Help Desk  يعرف مفهوم )الدعم الفين( و)مكتب املساعدة  -1

 يشرح خطوات التفكري العلمي حلل املشكلة واقرتاح احلل املناسب ملشكلة حمددة.  -2

 يصف املهارات الشخصية والسلوكية وأساليب االتصال مع املستفيدين.  -3

 الصيانة الشاملة واملخططة والفرق بينهما.يصف   -4

 ( و ورشة الدعم الفين.Help Deskيصف الطرق املناسبة إلدارة وتنظيم )مكتب املساعدة   -5

 يعرف اإلبداع وخصائصه ويبتكر حلول إبداعية ملشكلة مطروحة.  -6

 HDI , ITILيتعرف على أهمية الشهادات االحرتافية العاملية املتعلق مبهارات الدعم الفين مثل   -7

 يطبق استخدامات حمركات البحث على األنرتنت حلل مشاكل يف الدعم الفين.  -8

9-  
يدير امللفات واجمللدات يف األجهزة البعيدة من )تثبيت ، نسخ ، نقل ، طباعة ومشاركة( بواسطة االتصال 

 بسطح مكتب بعيد.

 يف جماالت مهارات الدعم الفين. ، حماكي الشاشة( Ping  ،Telent  ،FTP)يطبق استخدامات األدوات   -10

 (. Help Deskيستخدم )برنامج متخصص( لتسجيل وحفظ أوامر طلبات )مكتب املساعدة   -11
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12-  
لدى أحدى اجلهات اخلارجية لالطالع على   Help Desk )يقوم بزيارة ميدانية الحد )مكاتب املساعدة 

 طبيعة عمله ومن ثم تقديم تقرير عن هذه الزيارة حماكي ملا مت التدريب عليه يف هذا املقرر. 

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

  العملية النظرية

 4 0 مقدمة عن الدعم الفين

 4 0 مهارات التفكري العلمي

 4 0 الشخصيةاملهارات 

 4 0 املهارات السلوكية

 4 0 الصيانة الشاملة

 4 0 إدارة وتنظيم مكتب املساعدة

 4 0 مهارات األبداع

 4 0 البحث يف اإلنرتنت

 8 0 االتصال بسطح مكتب بعيد

 8 0 وحماكي الشاشة FTP  ،Ping  ،Telnetاستخدام 

 8 0 استخدام برنامج متخصص لتسجيل وجدولة طلبات الصيانة

 8 0 حاالت دراسية وتدريبية

 اجملموع
0 64 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 اتباع تعليمات سالمة املكان.  -1

 ا افظة على سالمة األجهزة واملعدات.  -2

 توفري األدوات والربامج املناسب للتدريب العملي.  -3

 ترتيب املكان بعد االنتهاء من العمل.   -4

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

4 

 

 

 مقدمة يف الدعم الفين :

 تعريف الدعم الفين 

 فوائد الدعم الفين 

 مصطلحات الدعم الفين 

 االختبارات واألعمال الشفوية

 االختبارات واألعمال التحريرية
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مفهوم منوذج الدعم الفين متعدد الطبقات. 

 تعريف مكتب املساعدة Help Desk   وأقسامه. 

 مفهوم رضاء الزبائن. 

  لرضاء الزبائن لعمل فين دعم املستفيد . ةاإلجيابياألثار 

 حاالت دراسية تطبيقية. 

مراجع 

 املوضوع

  املؤسسة العامة لتعليم الفين والتدريب املهين مهارات الدعم الفين وتطبيقاته،حقيبة   -1

  ه1413ُكيف تقنع اآلخرين. دار العاصمة، الرياض، العوشن، عبداهلل حممد،   -2

 Donna Knapp. customer service skills for help desk professional, fouth 

edition, 2015 
3-  

 العلمي: مهارات التفكري 4

 اهمية التفكري العلمي املنظم 

 خصائص التفكري العلمي 

 منهج التفكري العلمي: 

o  ، ؟ اسبابهاحتديد املشكلة : ما املشكلة 

o حتديد االهداف :  ملاذا حناول حل املشكلة 

o  حتديد كافة احللول )البدائل(املمكنة: كيف نولد

 احللول املمكنة

 اختيار احلل األمثل وتطبيقه 

 حاالت دراسية تطبيقية 

 االختبارات واألعمال الشفوية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 

 

 

مراجع 

 املوضوع

  املؤسسة العامة لتعليم الفين والتدريب املهين مهارات الدعم الفين وتطبيقاته،حقيبة   -1

  ه1413ُالعوشن، عبداهلل حممد، كيف تقنع اآلخرين. دار العاصمة، الرياض،   -2

 Donna Knapp. customer service skills for help desk professional, fouth 

edition, 2015 
3-  

4 

 

 

 املهارات الشخصية:

 :مهارات االتصال 

o املباشر 

o عرب اهلاتف 

o عرب الربيد االلكرتوني 

o عرب جهاز التسجيل 

 معوقات االتصال 

 حاالت دراسية تطبيقية 

 االختبارات واألعمال الشفوية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 

 

 

  العامة لتعليم الفين والتدريب املهيناملؤسسة  مهارات الدعم الفين وتطبيقاته،حقيبة   -1
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 101من 58

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

  ه1413ُالعوشن، عبداهلل حممد، كيف تقنع اآلخرين. دار العاصمة، الرياض،   -2
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4 

 

 

 املهارات السلوكية:

  الزبائنمهارات عامه يف التعامل مع 

o مهارات االنصات 

o مهارات استخراج املعلومات املهمة 

o مهارات املداخلة مع املتصل 

o مهارات إشعار املتصل بأهمية حل مشكلته 

o  مهارات تنظيم و متابعة حل املشكلة يف اسرع وقت

 ممكن.

o مهارات تنظيم العمل والوقت 

 مهارات احللم والصرب 

o اساليب حتديد ورفع قدرة احللم لديك 

o ب االسالمية لتنمية مهارة الصرباالسالي 

o االساليب النفسية احلديثة لتنمية مهارة الصرب 

o أثار مهارة الصرب على عمل فين دعم املستفيد 

 اساليب التعامل مع الزبائن الشرسني 

 عن الدعم الفين لت النموذجية لفين املسؤوالصفا 

o اللطف يف التعامل واحللم 

o التفكري العلمي املنظم 

o االبداع 

o اإلملام مبجال العمل وإتقانه 

 حاالت دراسية تطبيقية 

 االختبارات واألعمال الشفوية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 

 

 

مراجع 

 املوضوع

  املؤسسة العامة لتعليم الفين والتدريب املهين مهارات الدعم الفين وتطبيقاته،حقيبة   -1

  ه1413ُالعاصمة، الرياض، العوشن، عبداهلل حممد، كيف تقنع اآلخرين. دار   -2
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 101من 59

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الصيانة الشاملة 4

 تعريف الصيانة الشاملة 

 صيانة الشاملةلالسمات االساسية ل 

 مرتكزات الصيانة الشاملة 

 تعريف الصيانة املخططة 

 ميزات الصيانة املخططة 

o االكتشاف املبكر لألعطال 

o تقليل وقت الصيانة واالصالح 

o تاليف تكرار االعطال 

o وضع مواصفات قياسية ألعمال مكتب املساعدة 

 ورشة الدعم الفين و

o العمل والتفاعل مع جمموعة الفريق الواحد 

 :انواع الصيانة 

o الصيانة الدورية 

 الصيانة الطارئة 

 االختبارات واألعمال الشفوية

 واألعمال التحريريةاالختبارات 

 

 

 

مراجع 

 املوضوع

  املؤسسة العامة لتعليم الفين والتدريب املهين مهارات الدعم الفين وتطبيقاته،حقيبة   -1

  ه1413ُالعوشن، عبداهلل حممد، كيف تقنع اآلخرين. دار العاصمة، الرياض،   -2
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 إدارة  وتنظيم مكتب املساعدة وورشة الدعم الفين: 4

 تسجيل معلومات واالحداث عن االجهزة والربامج 

 قطع الغيار 

 ادوات الصيانة 

 التدريب 

 بيئة العمل 

 االختبارات واألعمال الشفوية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 

 

 

مراجع 

 املوضوع

  املؤسسة العامة لتعليم الفين والتدريب املهين مهارات الدعم الفين وتطبيقاته،حقيبة   -1

  ه1413ُالعوشن، عبداهلل حممد، كيف تقنع اآلخرين. دار العاصمة، الرياض،   -2
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 101من 60

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :مهارة االبداع 4

 تعريف االبداع 

 خصائص االبداع 

 منهجية االبداع 

 كيف تولد اكرب قدر ممكن من البدائل واحللول 

 أساليب تنمية ملكة االبداع 

 حاالت دراسية تطبيقية 

 الشفويةاالختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية

 

 

 

مراجع 

 املوضوع

  املؤسسة العامة لتعليم الفين والتدريب املهين مهارات الدعم الفين وتطبيقاته،حقيبة   -1

  ه1413ُالعوشن، عبداهلل حممد، كيف تقنع اآلخرين. دار العاصمة، الرياض،   -2
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 البحث يف االنرتنت : 4

 مقدمة عن حمركات البحث 

 تعريف حمركات البحث 

 اجزاء حمرك البحث 

 اهم حمركات البحث العاملية والعربية 

 تقنيات البحث املتقدمة 

  التعامل مع قائمة املساعدةHelp والكتب املصاحبة ملنتج معني 

 حاالت تطبيقية ملشاكل يف الدعم الفين باستخدام اإلنرتنت. 

 االختبارات واألعمال الشفوية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 

 

 

مراجع 

 املوضوع

  املؤسسة العامة لتعليم الفين والتدريب املهين ،حقيبة تطبيقات االنرتنت يف الدعم الفين  -1
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8 

 

 

 االتصال بسطح مكتب بعيد :

 مفهوم االتصال بسطح املكتب البعيد 

 استخدامات االتصال بسطح املكتب البعيد 

 اعدادات االتصال بسطح املكتب البعيد 

o تثبيت االتصال بسطح املكتب البعيد إعدادات 

o للمستخدمني االخرين باالتصال باحلاسب  السماح

 اخلاص بك

o تعطيل االتصال بسطح املكتب البعيد 

o لبعيدأفضل سبل االمان عند االتصال بسطح املكتب ا 

 ُاعدادات االتصال بسطح املكتب البعيد ب(Web) 

 االختبارات واألعمال الشفوية

 االختبارات واألعمال التحريرية
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 101من 61

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o إعدادات تثبيت االتصال بسطح مكتب (ُبعيد بWeb) 

o شاءإن (ُاتصال بسطح مكتب جديد بWebوحذفه ) 

  طباعة ملف من سطح مكتب بعيد اىل طابعة متصله بشبكة

 حملية

  نقل ونسخ امللفات واجمللدات وتثبيت الربامج من واىل اي حهازمتصل

 بالشبكة

 امللفات واجمللدات على الشبكة مشاركة. 

 حاالت دراسية تطبيقية 

مراجع 

 املوضوع

  املؤسسة العامة لتعليم الفين والتدريب املهين ،حقيبة تطبيقات االنرتنت يف الدعم الفين  -1

 Donna Knapp. customer service skills for help desk professional, fouth 

edition, 2015 
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 وحماكي الشاشة: Telnet, Ping, FTPاستخدام  8

   مفهوم و تعريفTelnet 

  استخداماتTelnet 

  تعريف وبروتكول نقل امللفاتFTP 

  استخداماتFTP 

  تعريف خمدماتFTP 

  انواع برجمياتFTP 

 أمن املعلومات وحقوق امللكية 

 حاالت دراسية تطبيقية 

 االختبارات واألعمال الشفوية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 

مراجع 

 املوضوع

  املؤسسة العامة لتعليم الفين والتدريب املهين ،حقيبة تطبيقات االنرتنت يف الدعم الفين  -1
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 ناستخدام برنامج متخصص يسجل وحيفظ أوامر طلبات الصيانة من املستفيدي 8

 .وجيدول صيانتها حسب مواعيد حمددة

 أشهر برامج تسجيل طلبات صيانة املتستفيد 

 استخدام ادوات الربنامج 

  فتح طلب 

 متابع طلب 

 إغالق طلب 

 االختبارات واألعمال الشفوية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  املتوفرحيدد من قبل املدرب حسب الربنامج الذي   -1
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 101من 62

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 حاالت دراسية وتدريبية: 8

  عرض حاالت دراسية وتدريبية من الزيارات امليدانية للمتدربني

 ملكاتب املساعدة ومناقشتها.

  تقديم تقارير حبثية عن اهمية شهادات الدعم الفين االحرتافية

وطرق التحضري  HDIو  ITIEواليت حيتاجها سوق العمل مثل 

 هلا. 

  االتفاق عليها بني املدرب واملتدربأي موضوعات يتم. 

 االختبارات واألعمال الشفوية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  حتدد من قبل املدرب حسب احلاالت الدارسية التدريبية املتفق عليها -1

 

 املراجع

  ،الفين والتدريب املهيناملؤسسة العامة لتعليم  مهارات الدعم الفين وتطبيقاته  

   ،ه1413ُالعوشن، عبداهلل حممد، كيف تقنع اآلخرين. دار العاصمة، الرياض  

   املؤسسة العامة لتعليم الفين والتدريب املهين ،حقيبة تطبيقات االنرتنت يف الدعم الفين 

 Donna Knapp. customer service skills for help desk professional, fouth 

edition, 2015 
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 101من 63

 

 
  

 الوصف التفصيلي ملقررات التخصص
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 101من 64

 

 

 نشبك 121 لرمزا شبكةعميل الإدارة  سم املقررا

 حاسب 121 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   4  عملي

   0  مترين

 املقرر: صفو

على حيث يتم التعرف ، املهارات األساسية ألمن احلاسبات والشبكاتإىل إكساب املتدرب املقرر هذا  يهدف 

وتطبيق معايري أمن املعلومات والتأكد من  ،صالحيات األمانومنح وضع على لتدرب ، ثم امن املعلوماتأ أهمية وصعوبة

الربامج إدارة وسائل التشفري وو وحتديد مستوى صالحيات األمان، جهزة كيفية صد اخرتاقات األ، وسالمة املعلومات

 .طرق أمن الشبكات الالسلكيةعلى يف هذا املقرر كما يتم التدرب ، املتعلقة حبماية املعلومات

 هلدف العام من املقرر: ا

التطبيقات مع احللول و عمالء الشبكة والتعاملدارة إليهدف املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية        

 يف بيئة املؤسسات.جهزة األإدارة اخلاصة ب

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 :على أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة 

 يف بيئة املؤسسات. ةاالجهزو سطح املكتبدارة احللول إلو وصف التحديات  -1

 احدث.أو   Windows 10نشر نظام التشغيل و تثبيت  -2

 هوية املستخدمني.إدارة و ملفات حسابات املستخدمني، تسجيل الدخولإدارة   -3

 سطح املكتب .و ات التطبيقاتإعداددارة إل Group Policyام استخد  -4

 .Windowsاليت تعمل بنظامجهزة املوصول للبيانات يف األإدارة   -5

 .Remote Accessحلول الوصول عن بعد إدارة   -6

 .Enterprise Mobility Solutionsام استخدب  Windows 10أجهزة  إدارة  -7

 املستخدمني الثابتة واملتنقلة.أجهزة  دارةإل Intuneام استخد  -8

 احلماية.و التحديثاتدارة إل Intuneام استخد ن -9

 التطبيقات.إدارة و الوصول للمصادردارة إل Intuneام استخد  -10
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 101من 65

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 2 يف بيئة املؤسسة Windows 10إدارة 

 8 4 املؤسسةأجهزة على  Windows 10نشر وتوزيع نظام التشغيل 

 8 4 ملفات تعريف املستخدمني وبياناتهم.إدارة 

 4 2 التطبيقاتو ات سطح املكتبإعداددارة إل Group Policyام سياسة اجملموعات استخد

 Windows 10: 4  8تسجيل الدخول وهوية املستخدم لـ إدارة 

 Windows 4 8أجهزة  يفالوصول للبيانات إدارة 

 Remote Access 2 4الوصول عن بعد إدارة 

 Enterprise Mobility Solutions 2 4ام استخدب Windows10أجهزة  إدارة

 Microsoft Intune 2 4ام استخداملستخدمني الثابتة واملتنقلة بأجهزة  إدارة

 Microsoft Intune 2 4ام استخداملستخدمني بأجهزة  محايةو التحديثاتإدارة 

 Microsoft Intune 2 4ام استخدالوصول للمصادر بو التطبيقاتو الربامجإدارة 

 Client Hyper-V 2 4إدارة و إعداد

 اجملموع
32 64 

96 
 

 :السالمة إجراءات واشرتاطات 

 .جهزة األ سالمةا افظة على   -1

 األدوات.ام استخدعند السالمة  إجراءاتاتباع   -2

 .املكان سالمة تعليماتاتباع   -3

 .من التمرين بعداالنتهاء املكان ترتيب  -4

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  يف بيئة املؤسسة Windows 10إدارة  6

  املكتبية يف بيئة املؤسسات جهزة األإدارة شرح التحديات يف 

 ظائف نظام التشغيل و وصف خصائصWindows10.. 

  إدارة وصف تقنياتWindows 10يف بيئة املؤسسات 

  عمالء الشبكة املتنقلنيإدارة: 

o  العمالء املتنقلني.إدارة وصف التحديات يف 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 101من 66

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o املستخدمني من خارج النطاق.أجهزة  دارةوصف احللول إل 

o  احللول للوصول اآلمن للبيانات والتطبيقات يف بيئة

 املؤسسات

 يف بيئة املؤسسة:جهزة دعم األ 

o نظم التشغيل املختلفة املتصلة يف الشبكةو املتنقلةجهزة األ 

o نظم التشغيل املختلفةو املتنقلةجهزة الوصول االمن من األ 

o الوصل لتطبيقات خطوط العمل من و حلول توفري االتصال

 املتنقلة واليت تعمل بنظم تشغيل خمتلفة.جهزة األ

  على تدريبات ومتارين: 

o ُالتخطيط لWindwos10 يف املؤسسةجهزة األإدارة و 

مراجع 

 املوضوع

Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services  

Module 1: Managing Managing Desktops and Devices in an Enterprise 

Environment. (pages: 1-2 to 1-18) 
1. 

 :املؤسسةأجهزة على  Windows 10نشر وتوزيع نظام التشغيل  12

 التثبيت لُ و ت الرتقيةاخيارWindows10. 

 ت الرتقية يف نفس املكانااالعتبارات خليار 

 االعتبارت لنشر نظام التشغيلوياراتاخل 

 وصف احللول للرتقية والتثبيت لنظام التشغيل 

 :التثبيت املخصص لنظام التشغيل يف بيئة املؤسسة 

o  تنصيبWindows10 ام استخدبMDT. 

o  استقرارعلى احلفاظWindows 10. 

o استقرار تثبيت النظام 

o ام األداة استخدICD .الستقرار تثبيت النظام 

  على تدريبات ومتارين: 

o ام أدوات استخدبناء نسخة مرجعية بWindows 

Assessment and Deployment Kit(ADK) 

o ام استخدMDT لتثبيتWindows 10 

o ام استخدWindows ICD  الستقرار تثبيت

Windows10 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية. االختبارات واألعمال

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services 

Module 2: Deploying Windows 10 Enterprise Desktops.  

(pages: 2-2 to 2-66 ) 
1. 
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 101من 67

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  وبياناتهم ملفات تعريف املستخدمنيإدارة  12

  تعريف مناطق املستخدمنيUser State 

  ملفات تعريف املستخدمني وبياناتهمإدارة 

 ام استخدGroup Policy ملفات تعريف املستخدمنيدارة إل 

 ام استخدتنفيذمناطق املستخدمني االفرتاضية بGroup 

Policy: 

o  تعريف مناطق املستخدمني االفرتاضية يفWindows10 

o آلية عمله.و اجلهاز األساسي للمستخدم إعداد 

o هإعدادطريقة و فوائدةوجيهمعرفة جملد التو 

  على تدريبات ومتارين: 

o ي.ضنطاق املستخدم االفرتاو ملفات تعريف املستخدم إعداد 

o ام استخدUSMT لرتقيات نطاقات املستخدم 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services 

Module 3: Managing User Profiles and User State Virtualization 

(pages: 3-2 to 3-43) 
1. 

 ات سطح املكتبإعداددارة إل Group Policyام سياسة اجملموعة استخد 6

 التطبيقات:و

  ة اجملموعة سكائنات سياإدارةGPOs 

 إعدادEnterprise Desktops ام استخدبGP 

  خيارات على نظرة عامةGP 

  على تدريبات ومتارين: 

o  إعدادعلى العملGOPs 

o ام خصائص استخدGP ات سطح املكتب إعداددارة إل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services 

Module 4: Managing Desktop and Application Settings by Using Group 

Policy (pages: 4-2 to 4-37) 
1. 

 :  Windows10تسجيل الدخول وهوية املستخدم لـ إدارة  12

  اهلوية يف بيئة املؤسساتعلى نظرة عامة 

 طرق التحقق من اهلويةو أنواع املستخدمني 

 حتسني طرق التحقق من هوية املستخدمني 

  ربط حسابات الستخدمنيإدارة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 101من 68

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :التخطيط لربط حسابات املستخدمني باحلسابات السحابية 

o تعريف مبداء اهلوية السحابية 

o وصف التحديات يف متابعة هوية املستخدمني ا لية 

 السحابيةو

  على تدريبات ومتارين: 

o املستخدمني ا لية حبسابات  ربط حسباتMicrosoft 

o Joining Windows10 to Azure 

ActiveDirectory 

مراجع 

 املوضوع

Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services 

Module 5: Managing Windows 10 Sign-In and Identity 

(pages: 5-2 to 5-20) 
1. 

 :  Windowsأجهزة  الوصول للبيانات يفإدارة  12

  حلول الوصول للبياناتعلى نظرة عامة 

 جهزة آلية تسجيل األ 

  ملف العمل على التعرفWork Folder 

  جهزة ام البيانات املباشر وحلول التخزين لألاستخدإدارة

 السحابية

  على تدريبات ومتارين: 

o الغري مضافة للنطاقجهزة الوصول للبيانات لأل إعداد 

o  ام استخداللوصول للبيانات بإدارةOneDrive 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services 

Module 6: Managing Data Access for Windows-based Devices 

(pages: 6-2 to 6-24) 
1. 

 :  Remote Accessالوصول عن بعد إدارة  6

 نظرة عامة حللول الوصول عن بعد 

  دعمDirectAccess  يفWindows10 

 إعدادVPN للوصول عرب الشبكة 

 دعم التطبيقات البعيدة 

  على تدريبات ومتارين: 

o  تنفيذ الوصول املباشرDirectAccess 

o إعدادMicrosoft Azure RemotApp 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 101من 69

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services 

Module 7: Managing Remote Access Solutions 

(pages: 7-2 to 7-44) 
1. 

 Enterprise Mobilityام استخدب Windows10 أجهزة  إدارة 6

Solutions  : 

  على نظرة عامةEnterprise Mobility suite 

 Azure Active Directory Premium 

 Azure RMS 

 Intune 

  على تدريبات ومتارين: 

o  تنفيذMicrosoft Intune Subscription 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services 

Module 8: Managing Windows 10 Devices by Using Enterprise Mobility 

Solutions 

(pages: 8-2 to 8-23) 

1. 

 :  Microsoft Intuneام استخداملتنقلة بو املستخدمني الثابتةأجهزة  إدارة 6

  تثبيتMicrosoft Intune عميل الشبكةأجهزة على 

  على نظرة عامةIntune Policies 

  ام استخداملتنقلة بجهزة األإدارةIntune 

  على تدريبات ومتارين: 

o  تثبيت Intune ClientإعدادوIntune Policy 

o ام استخدIntune  املتنقلةجهزة األدارة إل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services 

Module 9: Managing Desktop and Mobile Clients by Using Microsoft Intune 

(pages: 9-2 to 9-24) 
1. 

 Microsoftام استخداملستخدمني بأجهزة  محايةو دراة التحديثاتا 6

Intune 

  التحديثاتإدارة 

  جهزة محاية األإدارة 

  على تدريبات ومتارين: 

o ام استخدMicrosoft Intuneاحلمايةو التحديثاتدارة إل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services 

Module 10: Managing Updates and Endpoint Protection by Using Microsoft 

Intune 

(pages: 10-2 to 10-14) 

1. 
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 101من 70

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 Microsoftام استخدالوصول للمصادر بو التطبيقاتو الربامجإدارة     6

Intune 

  ام استخدالتطبيقات بإدارةIntune 

  تثبيت التطبيقات 

  الوصول ملصادر املؤسسةإدارة 

  على تدريبات ومتارين: 

o ام استخدMicrosoft Intune لتثبيت ونشر التطبيقات 

o  ام استخدالوصول للمصادر بإدارةIntune 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية. االختبارات واألعمال

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services 

Module 11: Application and Resource Access by Using Microsoft Intune 

(pages: 11-2 to 11-22) 
1. 

 Client Hyper-Vإدارة و إعداد    6

 إعدادو تثبيتClient Hyper-V 

 إعدادVirtual Switches 

 حمركات األقراص الصلبة االفرتاضية إعدادو  إنشاء 

 االفرتاضيةجهزة األ إعدادو إنشاء 

  على تدريبات ومتارين: 

o ام استخدClient Hyper-V االفرتاضيةجهزة األ عدادإل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services 

Module 12: Configuring and Managing Client Hyper-V 

(pages: 12-2 to 12-28) 
1. 

 

 املراجع

  يتم ترقيته حسب الشهادة االحرتافية املرتبطة و هذا املنهج مرتبط بأكادميية مايكروسوفت

 بالتخصص.

Microsoft Official Curriculum 

20697-2B: Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise 

Services. 

Product Number: 20697-2B 

Part Number: X20-83315 

Released: December 2015 
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 101من 71

 

 نشبك 231 لرمزا بيئة خادم الشبكة  سم املقررا

 داعم 151 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 التدرييبالفصل 

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعامل مع بيئة اخلادم للشبكة وإنشاء األساسيات 

 إنشاءاسم اجملال وكذلك  وإنشاءخادم الشبكة  عداداهلامة إل تشمل اهم املهاراتاليت و الشبكاتاملتطلبة لبناء خوادم 

اهم السبل الفاعلة كذلك و داخليا وخارجيا من أي اخرتاقات الشبكةصالحيات املستخدمني للشبكة وكيفية محاية 

 .وتتبع املشكالت يف الشبكة صيانةيف 

 هلدف العام من املقرر: ا

إدارة بللتعامل مع بيئة خادم الشبكة والتطبيقات اخلاصة  األساسيةاملتدرب املهارات  إكساب إىليهدف املقرر 

 .الشبكة

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 :أنعلى أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة 

 DNSيعد وينفذ صيانة للربتوكول  1 -1

 Active Directory Domain Servicesيدير   -2

 ات إلسم املستخدم وكلمة املرورعدادينفذ اإل  -3

 GPOينفذ البنية التحتية لُُ    -4

 Group Policyات لُُ إعداديعمل   -5

 ات االتصال البعيد بالشبكةإعدادينفذ   -6

 يطبق تطبيقات الويب للسماح باالتصال بتطبيقات االنرتنت  -7

 NPS and Radiusينصب ويعد الُ   -8

 NAPويدير ينفذ   -9

 لتحسني ملفات اخلدمات  FSRM and DPSيعد   -10

 يعد التشفري والتدقيق املتقدم  -11

 ينشأ ويدير نسخ احتياطية مللفات اخلادم  -12

 يستخدم حتديثات ويندوز سريفر لتنفيذ حتديثات مستقبلية   -13

 يراقب أداء خادم الشبكة  -14
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 101من 72

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 DNS 2 4ة صيانو إعداد

 Active Directory Domain Services 2 4على احلفاظ  

 4 2 صالحياتهمو املستخدمنيإدارة 

 GPOs 2 4البنية التحتية  تنفيذ 

 GPOs 2 4سطح املكتب بواسطة  مستخدمنيإدارة 

 Remote Access 4 8الدخول عن بعد تنفيذ 

 Nerwork Policy Server 4 8وصيانة سياسة إعدادو تثبيت

 Network Access Protection 2 4تنفيذ 

 8 4 حتسني ملف اخلدمات

 4 2 املتقدم التدقيق و تشفريات الإعداد

 4 2 نسخ ملفات اخلادم اماستخد

 4 2 التحديثاتإدارة تنفيذ 

 4 2 أدوات مراقبة أداء خادم الشبكة

 اجملموع
32 64 

96 
 

 :السالمة إجراءات واشرتاطات 

 .جهزة األ سالمةا افظة على   -1

 األدوات.ام استخدعند السالمة إجراءات اتباع   -2

 .املكان سالمة تعليماتاتباع   -3

 .من التمرين بعداالنتهاء املكان ترتيب  -4

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 DNSصيانة إعداد و 6

 أنظمة وقواعد اسم النطاق إعداد 

 إعدادDNS 

 جمال التنقالت  إعدادDNS 

  وصيانة اسم النطاقإدارة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 101من 73

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  على تدريبات ومتارين: 

o صيانة و إعدادDNS 

مراجع 

 املوضوع
Administering Windows Server 2012.  (pages: 29-65) 1. 

 Active Directory Domain Servicesعلى احلفاظ  6

  نظام على نظرة عامةAD DS 

  طريقة إنشاءDomain Controller  بشكل ختيلي 

  إنشاءRODCs  

  إدارةAD DS 

  قواعد بيانات إدارةAD DS 

  على تدريبات ومتارين: 

o على  احلفاظActive Directory Domain Services 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Administering Windows Server 2012. (pages: 67-117) 1. 

 وصالحياتهماملستخدمني إدارة  6

 إنشاء كلمات قواعد كلمات املرور واسم املستخدم 

 حسابات اخلدماتإدارة و إعداد 

 على ومتارين  تدريبات: 

o  صالحياتهمو املستخدمنيإدارة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Administering Windows Server 2012. (pages: 119-140) 1. 

 GPOsتنفيذ البنية التحتية  6

  مقدمة يف بناءGPOs 

 إدارة بناء وGPOs 

 معاجلة و نطاقGPOs 

  صيانة تطبيقاتGPOs 

  على تدريبات ومتارين: 

o البنية التحتية  تنفيذGPOs 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Administering Windows Server 2012. (pages: 143-188) 1. 
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 101من 74

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 GPOsمستخدمني سطح املكتب بواسطة إدارة  6

 النظامإدارة إنشاء القوالب اخلاصة ب 

 جملد التحويل والربجميات اجلاهزة للتطبيق  إعدادإنشاء و

Script 

 أولوية  إعدادGPOs 

  الربجميات مع إدارةGPOs 

  على تدريبات ومتارين: 

o مستخدمني سطح املكتب بواسطة إدارة GPOs 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Administering Windows Server 2012. (pages: 191-218) 1. 

 Remote Accessتنفيذ الدخول عن بعد  12

 نظرة عامه عن الدخول عن بعد 

 ات التلقائيةعدادام اإلاستخدات الدخول املباشر بإعداد 

 ام الشبكة اخلاصة االفرتاضية استخداالتصال بام استخدVPN 

  ات ملتقدمة للدخول عن بعدعدادواإلإدارة 

 ام موزع خدمات األنرتنت استخدWeb Proxy 

  على تدريبات ومتارين: 

o  معملA - ات عدادام اإلاستخدات الدخول املباشر بإعداد

 التلقائية

o  معملB -  تثبيت احللول املتقدمة للوصول املباشر 

o  معملC–  تنفيذVPN 

o  معملD–  تنفيذWeb Application Proxy 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Administering Windows Server 2012. (pages: 221-294) 1. 

 Nerwork Policy Serverوصيانة سياسة  إعدادتثبيت و 12

 جهاز خادم سياسة الشبكة إعدادتثبيت و 

 إعداد RADIUS جلهاز اخلادم وكذلك للمستخدمني للشبكة 

  سياسة خادم الشبكةعلى التعرف 

 مراقبة وصيانة سياسة خادم الشبكة 

  على تدريبات ومتارين: 

o إعدادو تنفيذ تثبيتNerwork Policy Server 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Administering Windows Server 2012. (pages: 297-325) 1. 
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 101من 75

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 Network Access Protectionتنفيذ  6

  على نظره عامةNAP 

  فرض عمليات على نظره عامةNAP 

 إعدادNAP 

 إعدادIPsec Enforcement for NAP 

  مراقبة وصيانةNAP 

  على تدريبات ومتارين: 

o تنفيذ وإعداد Network Access Protection 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Administering Windows Server 2012. (pages: 327-362) 1. 

 حتسني ملف اخلدمات 12

  على نظرة عامةFSRM 

 ام استخدFSRM وطريقة تقسيمها واستخراج التقارير 

 امللفاتإدارة ات التصنيفات اخلاصة بامللفاتومهامإعداد 

  نظرة عام عنDFS 

 إعدادDFS Namespaces 

 استكشاف أخطاء و إعدادDFS Replication 

  على تدريبات ومتارين: 

o  معملA–ام استخداحلصص النسبية ب إعدادFSRM 

o  معملB– ات تنفيذ نظام توزيع امللفDFS 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Administering Windows Server 2012. (pages: 365-410) 1. 

 التدقيق املتقدم و ات التشفريإعداد 6

 ام استخدتشفري حمركات األقرص بBitlocker 

 ام استخدتشفري امللفات بEFS 

 ات التدقيق املتقدمإعداد 

  على تدريبات ومتارين: 

o التدقيق املتقدمو ات التشفريإعداد 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Administering Windows Server 2012. (pages: 413-437) 1. 
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 101من 76

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ام نسخ ملفات اخلادماستخد 6

  على نظرة عامةWindows Deployment Services 

  النسخإدارة طريقة 

  اماستخدتنفيذWindows Deployment Services 

  إدارةWindows Deployment Services 

  على تدريبات ومتارين: 

o ام خدمة تثبيت ويندوز استخدDeployment Services  

 2012لتثبيت ويندوز سريفر 

o املتقدمالتدقيق و تشفريات الإعداد 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Administering Windows Server 2012. (pages: 439-471) 1. 

 التحديثاتإدارة تنفيذ  6

 عن  ةنظرة عامWSUS 

 تطبيق التحديثاتWSUS 

  على تدريبات ومتارين: 

o  التحديثات إدارةتنفيذ 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Administering Windows Server 2012. (pages: 473-490) 1. 

 أدوات مراقبة أداء خادم الشبكة 6

 ام أدوات املراقبةاستخد 

 األداءإدارة ام أدوات استخد 

 األحداثام ملف استخد 

  على تدريبات ومتارين: 

o  2012متراقبة ويندوز سريفر إعدادتنفيذ 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Administering Windows Server 2012. (pages: 493-521) 1. 
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 101من 77

 

 نشبك 261 لرمزا خدمات الشبكةإدارة  سم املقررا

 نشبك 231 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

وصيانة إدارة كساب املتدرب مهارات التعامل مع بيئة اخلادم للشبكة للشبكةيف تنفيذ وإىل إهذا املقرر  يهدف

وصيانة اخلدمات والبنية التحتية يف خادم الشبكة إدارة وذلك من خالل  Windows Server 2012 R2نظام التشغيل 

 Active Directoryخدمات و وصيانة البنية التحتية يف خادم الشبكةإدارة ات املتقدمة للخدمات النشر وعدادواإل

(، AD FSخدمات التحقق من اهلوية )إدارة يقدم أيضًا طرق و (.AD RMSصالحيات خدمات اجملال  )إدارة أيضًاو

 الشبكة، احللول الالزمة لعدم انهيار الشبكة.على توزيع األمحال إدارة 

 هلدف العام من املقرر: ا

إدارة يهدف املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعامل مع بيئة خادم الشبكة والتطبيقات اخلاصة ب

 .الشبكة

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 :يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن أن

 (DHCPحيدد اخليارات املتقدمة لربوتوكول توزيع عناوين الشبكة )  -1

 امللفاتإدارة خدمات خادم  يعدد  -2

 DACات نظام التحكم الديناميكي إعدادار خيت  -3

 Active Directory Domain Servicesات وكيفية نشر خدمات جمال التحكم الرئيسي إعدادخيترب   -4

 ات خدمات املواقع مع اجملال الرئيسيإعداد حيدد  -5

 ات شهادات املوثوقية ألنظمة اجملال الرئيسيإعداد يستخرج  -6

 AD RMSينفذ وجيهز   -7

 AD FSينفذ وجيهز   -8

 ام موارد الشبكةاستخديعد ويوازن   -9

 ات جتاوز انهيار موارد الشبكةإعدادينفذ  ي -10

 ينفذ ويدير احللول االفرتاضية لتجاوز انهيار مواد الشبكة   -11

 يطبق اجارءات استمرارية االعمال واستعادة األنظمة من االنهيار  -12

 



 القسم

 احلاسب وتقنية املعلومات
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 78

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 2 املتقدمةات خدمات الشبكة إعدادتنفيذ 

 8 4 تنفيذ خدمات امللفات املتقدمة

 DAC 2 4 ات نظام التحكم الديناميكيإعداد

 4 2 ات ونشر خدمات جمال التحكم الرئيسي إعداد

 AD DS 2 4تكرار خدمات املواقع مع اجملال الرئيسي و تنفيذ

 AD CS  4 8ألنظمة اجملال الرئيسي ات شهادات املوثوقيةإعداد

 AD RMS 2 4 اجملال الرئيسي على صالحيات الدخول إدارة بناء خدمات 

 AD FS 4 8إدارة و تنفيذ

 4 2 ام موارد الشبكةاستخدات توازن إعداد

 8 4 ات جتاوز انهيار موارد الشبكةإعدادتنفيذ 

 Hyper-V 2 4جتاوز انهيار موارد الشبكةدارة احللول االفرتاضية إل

 4 2 استعادة األنظمة من االنهيارو األعمالتطبيقات استمرارية 

 اجملموع
32 64 

96 
 

 :السالمة إجراءات واشرتاطات 

 .جهزة األ سالمةا افظة على   -1

 األدوات.ام استخدعند السالمة إجراءات اتباع   -2

 .املكان سالمة تعليماتاتباع   -3

 .من التمرين بعداالنتهاء املكان ترتيب  -4

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  الشبكةاملتقدمةخدمات  اتإعدادتنفيذ  6

 بربتوكول املضيف  املتقدمةاخلاصةاخليارات  اتإعداد

 DHCPالديناميكي 

 وقواعد  أنظمةبربتوكول  املتقدمةاخلاصةاخليارات  اتإعداد

 DNSاسم النطاق 

 الشبكةملقم  إنشاء عنوانIPAM 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 101من 79

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  الشبكةمع ملقم  الشبكةضبط عناوين 

  على تدريبات ومتارين: 

o  الشبكةاملتقدمةخدمات  اتإعدادتنفيذ 

مراجع 

 املوضوع
Configuring advanced Windows Server 2012 R2 services. (pages: 31-82) 1. 

 :  تنفيذ خدمات امللفات املتقدمة 12

 ات برتوكول إعدادiSCSI  موارد التخزين خبادم امللفاتدارة إل 

 الفرعيةوحدات التخزين  اتإعدادBranchCache 

 ام األمثل خلادم امللفاتستخدتهيئة اال 

  على تدريبات ومتارين: 

o تنفيذ خدمات امللفات املتقدمة 

o  تنفيذBranchCache 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Configuring advanced Windows Server 2012 R2 services. (pages: 85-123) 1. 

 :  DACنظام التحكم الديناميكي  اتإعداد 6

  الديناميكينظرة عامة عن نظام التحكمDAC 

 مكونات نظام التحكم الديناميكي  اتإعدادDAC 

 ات نظام التحكم الديناميكي إعدادDAC  للتحكم بالدخول 

 ات عدم السماح بالدخولإعداد 

 جملدات العملإدارة ات وإعداد 

 

  على تدريبات ومتارين: 

o تنفيذ محاية الوصول للبيانات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Configuring advanced Windows Server 2012 R2 services. (pages: 127-161) 1. 

 ونشر خدمات جمال التحكم الرئيسي  اتإعداد 6

Active Directory Domain Services  : 

 فكرة عامة عن توزيع خدمات اجملال الرئيسي 

  خدمات اجملال الرئيسيتهيئة بيئة 

 ات موثوقية اجملال الرئيسيإعداد 

  على تدريبات ومتارين: 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 101من 80

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o  تنفيذDistributed AD DSDeployments 

مراجع 

 املوضوع
Configuring advanced Windows Server 2012 R2 services. (pages: 163-188) 1. 

 :  AD DSخدمات املواقع مع اجملال الرئيسي تكرارو تنفيذ 6

 نظرة عامة عن النسخ املتماثل خلدمات اجملال الرئيسي 

 إعدادAD DS يف عدة مواقع 

  على تدريبات ومتارين: 

o خدمات جمال التحكم الرئيسي  تكرارو تنفيذActive 

Directory Domain Services 

 واألعمال الشفهية. االختبارات

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Configuring advanced Windows Server 2012 R2 services. (pages: 191-221) 1. 

 :  AD CS اجملال الرئيسي ألنظمة املوثوقيةشهادات  اتإعداد 12

 ام شهادات املوثوقية يف بيئة األعمالاستخد 

  نظرة عامة عن املفتاح األساسيPKI  لربط شهادات املوثوقية 

 نشر خدمات وصول العميل 

 مناذج الشهاداتإدارة و نشر 

 ات توزيع وإلغاء الشهاداتإعداد 

  استعادة الشهاداتإدارة 

  على تدريبات ومتارين: 

o إعدادو تثبيتCA Hierarchy 

o الشهاداتإدارة و تثبيت 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Configuring advanced Windows Server 2012 R2 services. (pages: 223-280) 1. 

 :  AD RMSاجملال الرئيسي  على صالحيات الدخول إدارة بناء خدمات  6

  نظرة عامةAD RMS 

  ُتثبيت البنية التحتية لAD RMS 

 ات احلماية للمحتوى يف إعدادAD RMS 

 ات الصالحيات الوصول اخلارج لُ إعدادAD RMS 

  على تدريبات ومتارين: 

o  تنفيذ خدماتAD RMS 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Configuring advanced Windows Server 2012 R2 services. (pages: 283-315) 1. 
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 101من 81

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  AD FSإدارة و تنفيذ 12

  خدمات خادم امللفات إدارة نظرة عامة عنAD FS 

  نشر خدمات خادم امللفاتAD FS 

  نشر خدمات خادم امللفاتAD FS  ملنظمة  واحده 

 ات وربط خدمات خادم امللفات خبوادم املنظمةإعداد 

 خارج املنظمةات الوصول إىل خدمات خادم امللفات من إعداد 

  على تدريبات ومتارين: 

o   تنفيذAD FS 

o  تنفيذAD FS  للوصل من اخلارج من قبل املستخدمني 

 الشركاءو

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Configuring advanced Windows Server 2012 R2 services. (pages: 317-367) 1. 

 ام موارد الشبكةاستخدات توازن إعداد 6

Network Load Balancing  : 

  ام موارد الشبكةاستخدنظرة عامة عن كيفية التوازن يف 

 ات جمموعة توازن الشبكةإعداد 

 التخطيط لتنفيذ عمليات اتزان موارد الشبكة 

  على تدريبات ومتارين: 

o إعدادو تنفيذNLP 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Configuring advanced Windows Server 2012 R2 services. (pages: 369-389) 1. 

 جتاوز انهيار موارد الشبكةات إعدادتنفيذ  12

Failover Clustering  : 

 نظرة عامة عن كيفية جتاوز انهيار موارد الشبكة 

 ات اخلدمات والتطبيقات املستخدمه لتجاوز انهيار موارد إعداد

 الشبكة

  استمرارية موارد الشبكةعلى طرق احلفاظ 

 ات املواقع املختلفة للشبكة لتجاوز االنهيارإعداد 

  على تدريبات ومتارين: 

o إعدادو تنفيذ Failover Clustering 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي
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 101من 82

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
Configuring advanced Windows Server 2012 R2 services. (pages: 391-436) 1. 

 جتاوز انهيار موارد الشبكةدارة احللول االفرتاضية إل 6

Failover Clustering with Hyper-V  : 

 االنهيارجتاوز دارة نظرة عامة عن البيئة االفرتاضية إل 

 جتاوز االنهياردارة ات البيئة االفرتاضية إلإعداد 

 ات عمل احللول االفرتاضيةإعداد 

  على تدريبات ومتارين: 

o  جتاوز انهيار موارد الشبكةدارة احللول االفرتاضية إلتنفيذ 

 Hyper-Vام استخدب

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Configuring advanced Windows Server 2012 R2 services. (pages: 439-482) 1. 

 :  استعادة األنظمة من االنهيارو تطبيقات استمرارية األعمال 6

 نظرة عامة عن محاية البيانات 

 ات النسخ االحتياطي إعداد 

 ات استعادة النظامإعداد 

  على تدريبات ومتارين: 

o النسخ االحتياطي ألنظمة اجملااللرئيسي اتإعداد 

 استعادتهاو

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Configuring advanced Windows Server 2012 R2 services. (pages: 482-509) 1. 

 

 املراجع

   مايكروسوفت ويتم ترقيته حسب الشهادة االحرتافية املرتبطة هذا املنهج مرتبط بأكادميية

 بالتخصص

Official Microsoft Learning Product 

20412C: Configuring advanced Windows Server 2012 R2 services 

Product Number: 20412C 

Part Number: X19-09980 
Released: January 28, 2014 

 

  



 القسم

 احلاسب وتقنية املعلومات
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 83

 

 نشبك 241 الرمز ةأنظمة الشبك تطبيقات سم املقررا

 نشبك 231 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

 Exchangeوأمن والدعم إدارة لتخطيط ونشر واملعرفة واملهارات الالزمة  يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب

Server 2013.  املعلومات اليت سوف حتتاج ملراقبة وصيانة واستكشاف كما سيشرح املقررExchange Server 

كذلك سيوفر أيضا املبادئ التوجيهية، وأفضل املمارسات، واالعتبارات اليت من شأنها أن تساعد لتحسني و .2013

 .Exchange Server2013 ء والتهديدات األمنية يفاألداء وتقليل األخطا

 هلدف العام من املقرر: ا

توفري و Exchange Server 2013التعامل مع خدمات على يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب القدرة 

 الوصول اآلمن ملوارد النظام.

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 :يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن

 .الشبكات ومفاهيمTCP / IPوصف   -1

وتصميم األدوار  ختطيط ذلك يف مباWindows Server 2008 – 2012  التشغيل شرح خدمات نظام  -2

 .املنتشرة

 والرتخيص للتوثيق مثال األمنية اختباراملفاهيم  -3

 تصميم بيئة ختيلية  -4

 Activeودليل خدمات الشهادة   .(PKI) العام ام تقنيات املفتاحاستخدالبنية التحتية، و يف تنفيذ العمل  -5

Directory خدماتو (AD CS.) 

 (.DNS) اجملال اسم نظام من حتديدالعمل  -6
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 الوحدات )النظرية والعملية( 

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 Exchange Server 2013 2 4إدارة و تثبيت

 Mailbox Server  2 4خادم علبة الربيد إعدادو التخطيط

 8 4 استالم الكائناتإدارة 

 Client Access Server 4 8 النشرو التخطيط

 Messaging Client Connectivity 4 8اتصال  إعدادو التخطيط

 8 4 ات اإلتاحة عالية املستوىعدادالتنفيذ إلو التخطيط

 4 2 التعايف من الكوارث طرق ختطيط وتنفيذ

 4 2 لعمليات نقل الرسائل عداداإلو التخطيط

 Message Hygiene 2 4خلدماتاإعدادالتخطيط و

 4 2 إجراءات اإلشراف اآلمن واملراقبةإعدادالتخطيط و

 Exchange Server 2013 4 8على استكشاف األخطاء وإصالحها 

 اجملموع
32 64 

96 
 

 :السالمة إجراءات واشرتاطات 

 .جهزة األ سالمةا افظة على   -1

 األدوات.ام استخدعند السالمة  إجراءاتاتباع   -2

 .املكان سالمة تعليماتاتباع   -3

 .من التمرين بعداالنتهاء املكان ترتيب  -4

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 Exchange Server 2013إدارة و تثبيت 6

 متطلبات تثبيتو الشروط املسبقة 

 Exchange Server 2013 

  تثبيتExchange Server 2013 

  إدارةExchange Server 2013 

  على تدريبات ومتارين: 

o إدارة و تثبيتExchange Server 2013 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي
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 101من 85

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013. (pages: 23-60) 1. 

 Mailbox Serverخادم علبة الربيد إعدادو التخطيط 6

 املتطلبات األساسية ومتطلباتExchange Server 2013 

  نشرExchange Server 2013 

  ملقم إدارةExchange Server 2013 

  على تدريبات ومتارين: 

o خادم علبة الربيد إعداد 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013. (pages: 61-93) 1. 

 استالم الكائناتإدارة  12

  علبة الوارد يف إدارةExchange Server 2013 

  خادم بريد آخرإدارة 

  علبة الوارد العامةختطيط وتنفيذ جملدات 

  قوائم العناوين والسياسات التنظيميةإدارة 

  على تدريبات ومتارين: 

o استالم الكائنات إدارة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013. (pages: 95-131) 1. 

 Client Access Server النشرو التخطيط 12

  التخطيطClient Access Server 

 إعداد Client Access Server 

  إدارةClient Access Server 

  على تدريبات ومتارين: 

o قواعد إعدادو تثبيت Client Access Server 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013. (pages: 133-163) 1. 

 Messaging Client Connectivity إعدادو التخطيط 12

  ربطMessaging Client Connectivity  ُب 

 Client Access Server 

 تطبيق  إعدادOutlook Web 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي
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 101من 86

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 رسائل اجلوال إعدادالتخطيط و 

 لُ الوصول إىل إنرتنت آمن إعدادClient Access  Server  

  على تدريبات ومتارين: 

o إعدادو التخطيطMessaging Client Connectivity 

مراجع 

 املوضوع
Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013. (pages: 165-205) 1. 

 ات اإلتاحة عالية املستوىعدادالتنفيذ إلو التخطيط 12

 يف اإلتاحة عالية املستوىExchange Server 2013  

 علبة قواعد البيانات يف اإلتاحة عالية املستوىإعداد 

 اإلتاحة عالية املستوىإعداد Client Access Server 

  على تدريبات ومتارين: 

o اإلتاحة عالية املستوى تاعدادالتنفيذ إلو التخطيط 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013. (pages: 207-235) 1. 

 طرق التعايف من الكوارث ختطيط وتنفيذ 6

 التخطيط للحد من الكوارث 

 النسخ االحتياطي لُختطيط وتنفيذExchange Server 2013 

 استعادة ختطيط وتنفيذExchange Server 2013 

  على تدريبات ومتارين: 

o من الكوارث التعايف طرقتنفيذ 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

 مراجع

 املوضوع
Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013. (pages: 237-260) 1. 

 لعمليات نقل الرسائل عداداإلو التخطيط 6

 توجيه الرسائلو نظرة عامة عن نقل 

 نقل الرسائل إعدادو التخطيط 

  قواعد النقلإدارة 

  على تدريبات ومتارين: 

o لعمليات نقل الرسائل عداداإلو التخطيط 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013. (pages: 263-296) 1. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. Message Hygieneإعدادالتخطيط و 6
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ختطيط الرتاسل األمن 

 مكافحة الفريوسات ولتنفيذ حل 

  Exchange Server 2013 

 مكافحة الربيد املزعج ل  ولتنفيذ حلExchange Server 

2013 

  على تدريبات ومتارين: 

o أمن الرسائلإعدادالتخطيطو 

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013. (pages: 299-329) 1. 

 إجراءات اإلشراف اآلمن واملراقبة إعدادالتخطيط و 6

 التحكم يف إعداد Role Based Access 

 سجل املراقبةإعداد 

  على تدريبات ومتارين: 

o إجراءات اإلشراف اآلمن واملراقبةإعدادو التخطيط 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013. (pages: 331-351) 1. 

 Exchange Server 2013على استكشاف األخطاء وإصالحها  12

 مراقبةExchange Server 2013 

  ا افظة علىExchange Server 2013 

 استكشاف األخطاء وإصالحهاExchange Server 2013 

  على تدريبات ومتارين: 

o  على استكشاف األخطاء وإصالحهاExchange 

Server 2013 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013. (pages: 353-387) 1. 

 

 املراجع

  .هذا املنهج مرتبط بأكادميية مايكروسوفت ويتم ترقيته حسب الشهادة االحرتافية املرتبطة بالتخصص 

Microsoft Official Curriculum  

20341B - Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013 

Product Number: 20341B 

Part Number: X18-52906 

Released: 05/2013 
 

  



 القسم

 احلاسب وتقنية املعلومات
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 العامة للتدريب التقين واملهيناملؤسسة 

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة أنظمة الشبكات

 
 

 101من 88

  

 نشبك 285 الرمز خمتارة موضوعات سم املقررا

 نشبك 121 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

يكون املنهج داعم لعملية و أنظمة الشبكاتإدارة تغطية التقنيات اجلديدة يف ختصص يهدف هذا املقرر إىل 

كذلك التغري يف اخلطط و التدريب ضمن آخر تقنيات التخصص مما يوفر إمكانية التماشي مع متطلبات سوق العمل

 حرتافية املقدمة من شركة مايكروسوفت.التدريبية للشهادة اال

 هلدف العام من املقرر: ا

 املتدرب إلكتساب املزيد من مهارات سوق العمل.على إىل زيادة كفاءة التدريب والذي ينعكس يهدف املقرر 

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 :يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن

 انظمة الشبكاتإدارة آخر التقنيات اجلديدة يف جمال على االطالع   -1

 ربطها بربامج أوفيسو تطبيق التقنيات السحابية  -2

 حتديد الطرق املختلفة لتحول للخدمات السحابية  -3

 التعامل معهاو فهم أمن الشبكات  -4

 محاية البياناتو تطوير أمن الشبكات  -5

 برامج الشبكةو حتسني خدمات احلماية لألجهز املادية  -6

 تنفيذ طرق محاية الشبكة   -7

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 Cloud Computing with Office 365 4 4على نظرة عامة 

 Microsoft Office 365 2 2وظائف و خصائص

 4 4 طرق االنتقال خلدمات مايكروسوفت السحابية

 4 4 فهم الطبقات ألمن الشبكات

 6 6 احملاسبةو األذوناتو املصادقة
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 101من 89

 4 4 فهم ضوابط أمن الشبكات

 4 4 الشبكاتفهم امن 

 4 4 خادم الشبكةو محاية عميل

 

 اجملموع

32 32 
64 

 

 :السالمة إجراءات واشرتاطات 

 .جهزة األ سالمةا افظة على   -1

 األدوات.ام استخدعند السالمة  إجراءاتاتباع   -2

 .املكان سالمة تعليماتاتباع   -3

 .من التمرين االنتهاء بعد املكان ترتيب  -4

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 Cloud Computing with Office 365على نظرة عامة  8

 أساسيات التقنيات السحابية 

 ام التقنيات السحابية مع استخدOffuce 356 

  التقنيات السحابية معWindows Azure 

 الشفهية. االختبارات واألعمال

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Introduction to Office 365. (pages: 15-38) 1. 

 Microsoft Office 365وظائف و خصائص 4

  منتجاتOffice 365 

  ملاذا يتم اختيارOffice 365 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 

Introduction to Office 365. (pages: 39-70) 

 

1. 

 خلدمات مايكروسوفت السحابية االنتقال طرق 8

  أنواع االنتقال اىلOffice 365 

  ُالبيئات املدجمة لOffice 365 

  ُنقل الربامج لWindows Azure 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Introduction to Office 365. (pages: 71-92) 1. 
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 101من 90

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 فهم الطبقات ألمن الشبكات 8

 األمن الشبكات مقدمة 

  مكونات األمن املادية كخط دفاع أوليعلى نظرة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Microsoft Security Fundementals. (pages: 1-18) 1. 

 احملاسبةو األذوناتو املصادقة 12

 بداية األمن مع املصادقة 

  تقديم خدمات الدليل معActive Directory 

 األذونات باالستناد إىل نظام و مقارنة الصالحياتNTFS 

  اجمللداتو الصلبةمشاركة األقراص 

 البيانات من خالل خاصية السجل  ام التشفري حلمايةاستخد

Regertiry 

  مقدمة عنIPSec 

 ام نظام املراقبة الكتمال صورة األمناستخد 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Microsoft Security Fundementals. (pages: 19-68) 1. 

 فهم ضوابط أمن الشبكات 8

 ام ضوابط كلمات املرور لتحسني مستوى األمناستخد 

 استخدام كلمة املرور املركبة لتوفري األمان 

 استخدام تأمني للحساب ملنع القرصنة 

  ُُاستخدام كلمة مرور لGroup Plocicies  لفرض األمان 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Microsoft Security Fundementals. (pages: 69-86) 1. 

 فهم امن الشبكات 8

 ام مضاعف جلدرن احلمايةحلماية الشبكةاستخد 

 التحكم بالوصول مع محاية الوصول للشبكةNAP 

 ام نظام العزل حلماية الشبكةاستخد 

  البيانات مع بروتوكول األمنمحاية 

 أمن الشبكات الالسلكية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Microsoft Security Fundementals. (pages: 87-132) 1. 
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 خادم الشبكةو محاية عميل 8

 محاية جهاز احلاسب لعميل الشبكة 

  الربيد االلكرتوني الشخصيمحاية 

 محاية متصفح االنرتنت 

 محاية خادم الشبكة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Microsoft Security Fundementals. (pages: 133-161) 1. 
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 نشبك 295 لرمزا مشروع سم املقررا

 نشبك 231 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

املهارات اليت و يكون مرتبط جبميع املعارفو أنظمة الشبكاتإدارة يهدف هذا املقرر إىل تنفيذ مشروع متعلق ب

اليت توجد يف ختصصات تقنية و يتم التوسع كذلك يف املهارات االضافيةو عليها خالل دراسته يف التخصص مت التدرب

 احلاسب املختلفة.

 هلدف العام من املقرر: ا

 تقدميها يف مشروع حياكي املشاريع الفعلية واملنفذة يف سوق العمل.و تنفيذ املهارات اليت مت التدريب

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 أن يتمكن املتدرب من تنفيذ املهارات اليت مت التدرب عليها من خالل املشروع.  -1

 أن يتمكن من حماكات التقنيات احلديثة يف جمال أنطوة الشبكات.  -2

 التأكد من عمله.و أن خيترب أداء املشروع املنفذ  -3

 إصالحها للمشروع.و أن يقوم بإستكشاف األخطاء  -4

 طرق حديثة لتنفيذ املشروع.و أن يطور أفكار  -5
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 ملحق بتجهيزات املعامل والورش واملختربات

 بيان باملعامل والورش واملختربات

 اسم املعمل/الورشة م

الطاقة 

االستيعابية 

 للتدريب

 املوارد البشرية
املقررات التدريبية املستفيدة من 

 املخترب/املعمل/الورشة

 مدرب حاسب 2 20 معمل حاسب  -1

 مقدمة تطبيقات احلاسب اآللي 

 تطبيقات احلاسب املتقدمة 

 التأهيل للشهادات االحرتافية 

 (1نظم التشغيل )

 (2نظم التشغيل )

 20 صيانة احلاسبورشة   -2
 مدرب حاسب 2

 صيانة حاسبفين + 
 جتميع احلاسب وتشغيله

 مبادئ شبكات احلاسب 1 مدرب 20 توجيه والتحويلمعمل ال  -3

 MCSA 2012 20 معمل  -4
 MCSAمدرب حيمل شهادة 

2012 

 بيئة خادم الشبكة

 إدارة خدمات الشبكة

 Exchange Server 20 معمل  -5

 MCSAمدرب حيمل شهادة 

2012 

+ 

MCSE 

Exchange Server 

 أنظمة الشبكةتطبيقات 

 20 إدارة عميل الشبكة معمل  -6
 MCSAمدرب حيمل شهادة 

Windows 10 

 إدارة عميل الشبكة

 موضوعات خمتارة

 مشروع

 

 

 خمتربأو  ورشةأو  التجهيزات التفصيلية لكل معملبقائمة 

 معمل حاسب 

 الكمية اسم الصنف م

1-  
 2016وبرامج التطبيقات املكتبية  Windows 10جهاز حاسب آلي للمتدرب بنظام تشغيل 

 مبواصفات عالية
20 

2-  
 2016وبرامج التطبيقات املكتبية  Windows 10جهاز حاسب آلي للمدرب بنظام تشغيل 

 مبواصفات عالية
1 

 1 شبكة حملية  -3
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 2 طابعة ليزر  -4

 1 سبورة ذكية تدعم الكتابة اليدويةمع   Data Showجهاز عرض   -5

 1 انرتنت عالي السرعةاتصال   -6

 20 حامل ورق  -7

 1 ماسح ضوئي  -8

 1 كامريا رقمية عالية اجلودة  -9

 Kaspersky 21برنامج حمدث من   -10

 Visio 2016 21برنامج   -11

 AutoCAD 21برنامج   -12

 5 وسائط ختزين خارجية  -13

14-  
  VMware Workstation Pro 12برنامج 

  VirtualBox 5.1.5أو برنامج 
21 

 21 (Windows 8- Windows 10-  Linux Ubuntuالتشغيل)أقراص نظام   -15

 Windows Server 2012 R2 21 اقراص نظام تشغيل الشبكات    -16

 Hiren's Boot CD 15.2 5قرص الصيانة   -17

 2 دوالب حلفظ اخلامات واألقراص  -18

 

 ورشة صيانة احلاسب

 الكمية اسم الصنف م

1-  
وبرامج التطبيقات املكتبية   Windows 7 enterpriseجهاز حاسب آلي للمدرب بنظام تشغيل 

2016 

1 

 1 اتصال سريع باألنرتنت وبالتدرب اإللكرتوني  -2

3-  
مكونات وأجزاء جهاز احلاسب اآللي األساسية )شاشة، صندوق، لوحة رئيسية، لوحة مفاتيح 

 لغرض التجميع وفأرة، أسالك التوصيل(
20 

 1 طابعة ليزر  -4

 1 ماسح ضوئي  -5

 1 عالية اجلودةكامريا رقمية   -6

 20 كرت شاشة  -7

 20 كرت شبكة  -8

 20 كرت صوت  -9

 20 شرائح ذاكرة  -10

 CPU 20 معاجل  -11

 HDD 10أقراص صلبة من نوع   -12

 SSD 10أقراص صلبة من نوع   -13
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 20 شنطة عدة خاصة بالصيانة  -14

 3 دوالب حلفظ اخلامات  -15

 20 االجهزة بعد التجميع للتهئية (enterprise   Windows 7أقراص نظام التشغيل )  -16

 1 مع سبورة ذكية قابلة للكتابة اليدوية  Data Showجهاز عرض   -17

 20 سوار تفريغ الشحنات الكهربائية  -18

 1 جهاز  نسخ األقراص الصلبة  -19

 20 جهاز حاسب الستخدامات الصيانة واكتشاف األعطال   -20

 10 جهاز حاسب حممول للصيانة  -21

 Hiren's Boot CD 15.2 5قرص الصيانة   -22

 3 رف جلمع أجهزة احلاسب وحقائب الصيانة  -23

 10 طابعة لغرض الصيانة  -24

 

 معمل التوجيه والتحويل

 الكمية اسم الصنف م

 3 (G2-ISR) 2من اجليل  K9/CISCO1941موجهات خدمات متكاملة طراز   -1

 2T-HWIC 3التسلسلية طراز  WANبطاقات لواجهة   -2

 WS-C2960-24TT-L Cisco Catalyst  3حموالت طراز  -3

 2 اأو ما يعادهل EA Linksys (2700 ،3500 ،4500 ) فئة  تموجها  -4

  املصنفة Serialو Ethernetكابالت   -5

 20 القطع واألدوات املناسبة لعمل الكيابل واختبارها  -6

7-  
عن  لكل متدرب مثبت عليه نظام التشغيل املناسب بذاكرة عشوائية التقل حديث جهاز حاسب آلي

 جيجابايت  8
20 

 1 جيجابايت 8للمدرب فيه ذاكرة عشوائية التقل عن  حديث جهاز حاسب آلي  -8

 21 كرت شبكة السلكية لكل جهاز حاسب آلي  -9

10-  
 Linksys. )يستحسن Linksys( من نوع Wireless Routersموجهات السلكية )

WRT1900ACS أو ما يعادهلا ) 
2 

 

 (MCSA 2012) معمل

 الكمية اسم الصنف م

 حاسب متطورة أجهزة   -1

CPU i7 – RAM 32 GB – HDD 1 TB 
21 

 MCSA 2012ا طات التخيلية ملناهج   -2

 يتم شراؤها من قبل شركة مايكروسوفت( –DVD)أقراص مدجمة 
1 
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  Hyper Terminalنظام تشغيل مزود خباصية   -3

(Windows 8.1 Professional – Windows 10 professional – Windows 

Server 2012 ) 

21 

 

 (Exchange Server) معمل

 الكمية اسم الصنف م

 حاسب متطورة أجهزة   -1

CPU i7 – RAM 32 GB – HDD 1 TB 
21 

 Exchange Server 2013هج ا طات التخيلية ملن  -2

 يتم شراؤها من قبل شركة مايكروسوفت( –DVD)أقراص مدجمة 
1 

  Hyper Terminalنظام تشغيل مزود خباصية   -3

(Windows 8.1 Professional – Windows 10 professional – Windows 

Server 2012 ) 

21 

 

 )إدارة عميل الشبكة( معمل

 الكمية اسم الصنف م

 حاسب متطورة أجهزة   -1

CPU i7 – RAM 32 GB – HDD 1 TB 
21 

 Deploying and Managing Windows 10هج ا طات التخيلية ملنا  -2

 يتم شراؤها من قبل شركة مايكروسوفت( –DVD)أقراص مدجمة 
1 

 MCSA 2012 – Exchamge Serverهج ا طات التخيلية ملنا  -3

 يتم شراؤها من قبل شركة مايكروسوفت( –DVD)أقراص مدجمة 
1 

  Hyper Terminalنظام تشغيل مزود خباصية   -4

(Windows 8.1 Professional – Windows 10 professional – Windows 

Server 2012 ) 

21 
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 التقييم ملحق عن أدوات

 تعريف التقييم: 

قياس التأثري الذي تركه التدريب ، كما ُعرِّف التقييم بأنه تقدير الشيء واحلكم عليههناك من عرَّف التقييم بأنه 

احلصيلة اليت خرجوا بها من العملية التدريبية والعادات واملعارف واملهارات اليت أو  املتدربني، وحتديد كمية حتصيل املتدربنيعلى 

 اكتسبوها والتغيريات السلوكية لديهم.

 أدوات وأساليب التقييم: 

 أدوات التقييم الرئيسية التالية )ثالث أدوات(:على ميكننا أن نقتصر 

 

 ات واألعمال الشفوية:االختبار-1

من املتدرب حول  شفهيةاستجابات على هي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة للحصول 

ام معلوماته السابقة وطريقة جتميعها استخدعلى موضوع معني، وتهدف هذه األداة إىل اختبار قدرة املتدرب أو  قضية

 لدعم املناقشة الشفهيةعلى ، وتعترب هذه األداة إحدى طرق التفكري اجلماعي اليت تعتمد شفويةوترتيبها لتقدم بصور 

امها يف تنمية وتعزيز القدرة التعبريية استخدتعزيز فكرة ما، وهذه األداة باإلضافة إىل أنها من أدوات التقييم، ميكن أو 

 مل هذه األداة مجيع أساليب واسرتاتيجيات التعلم مثل:عند املتدرب وتعزيز قدرته يف اإلصغاء واحلوار وثقته بنفسه، وتش

 الزمالء.أو  األسئلة الشفوية القصرية اليت يطرحها املدرب 

 .احلوار الشفوي أثناء أداء نشاط 

 أو  يف عرض ما قامت به اجملموعةأو  العرض الشفوي واملشاركة يف املناقشة عند عرض حاالت تدريبية

 املتدرب من أعمال وأنشطة.

 ديم احلواري يف القراءات احلوارية.التق 

 .متثيل األدوار 

 االختبارات واألعمال التحريرية: -2

أدوات التقييم

األداء العملي

األداء التعّرف

االختبارات 
واألعمال 
التحريرية

األعمال 
غير 
الصفية

األعمال
الصفية

اختبارات  

املقال

االختبارات  

املوضوعية

التوفيق أو 
المزاوجة

االختيار من 
متعدد

أسئلة 
التكملة

أسئلة 
الصواب 
والخطأ

االختبارات 
واألعمال الشفوية

تمثيل 
األدوار

التقديم 
الحواري 

في 
القراءات 
الحوارية

العرض 
الشفوي 

والمشاركة 
في 

المناقشة 

الحوار 
الشفوي 
أثناء أداء 

النشاط

األسئلة 
الشفوية 

القصيرة من 
المدرب )

(والزمالء
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على هي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة تستخدم فيها الورقة والقلم للحصول 

ام معلوماته استخدعلى موضوع معني، وتهدف إىل اختبار قدرة املتدرب أو  من املتدرب حول قضية مكتوبةاستجابات 

، وميكننا أن ننظر إىل االختبارات واألعمال التحريرية من مكتوبةالسابقة وطريقة جتميعها وترتيبها لتقدم بصور 

 جانبني:

 ة: اجلانب األول: األعمال الصفيِّ

الورشة( ومبتابعة مباشرة من أو  املتدرب يف الصف )الفصلوهي االختبارات واألعمال اليت يقوم بتنفيذها 

على ها وجيهزها املدرب لتنفيذها يف الصف مبا يف ذلك االختبارات، وقد اتفق الرتبويون املدرب، واألعمال اليت ُيعدَّ

 ها املدرب إىل نوعني:تقسيم االختبارات اليت ُيعدَّ

عدها عن مصطلح الذاتية يف تناوهلا رات املوضوعية مبدى ُبويتحدد مفهوم االختبا  االختبارات املوضوعية:-أ

لتقييم املتدرب بشكل ال خيتلف باختالف املقوِّم )املصحح(، وتتكون االختبارات املوضوعية يف العادة من 

جزئية أو  عدد كبري من األسئلة القصرية اليت تتطلب إجابات حمددة وكل سؤال وجوابه يقيس شيئا واحدا

خطأها بدرجة عالية من الدقة ونظرا لتعدد األسئلة يف أو  وضوع واليت ميكن تقدير صحتهامن جزئيات امل

االختبار الواحد فيصبح من املمكن تغطية أجزاء كبرية، وتستطيع األسئلة املوضوعية قياس قدرات عقلية 

 املستويات، وتأخذ االختبارات املوضوعية عدة أشكال وصور منها:على متنوعة تصل إىل أ

 وتتكون من جمموعة من العبارات املتضمنة حقائق عملية معينة وتتطلب سئلة الصواب واخلطأ: أ

على احلكم أو  الأو  اإلجابة بنعمأو  اخلطأأو  العبارات بالصوابعلى اختيار إجابة واحدة للحكم 

 حقيقة.أو  رأىعلى العبارة بأنها تدل 

 :أو  عدة مجل حمذوف منها بعض الكلماتأو  يتكون سؤال التكملة من مجلة أسئلة التكملة

العبارة ا ذوفة يف املكان اخلالي وتهدف إىل أو  الرموز ويطلب وضع الكلمة املناسبةأو  العبارات

 تذكر العبارات حبيث يستكمل املعنى املقصود.على اختبار قدرة املتعلم 

  :مشكلة تصاغ يف صورة وهى األكثر شيوعا ويتكون فيها السؤال من أسئلة االختيار من متعدد

عبارة ناقصة وقائمة من احللول املقرتحة تسمى البدائل االختيارية ويطلب من املتدرب أو  سؤال مباشر

 اختيار البديل الصحيح.

 جمموعة من العباراتعلى وتتألف من عمودين متوازيني حيتوى كل منها  املزاوجة:أو  أسئلة التوفيق 

اليسار على اليمني ويسمى املقدمات والثاني على ة ما يكون الكلمات إحداهما عادأو  الرموزأو 

ويسمى االستجابات ويطلب من املتدرب اختيار املناسب من العمودين املتوازيني، ومنعا للتخمني يوضع 

 السؤال حبيث يزيد عن عدد البنود الواردة يف العمود اآلخر.

ك للمتدرب حرية تنظيم وترتيب اإلجابة واملعلومات هي اختبارات تتضمن أسئلة مفتوحة ويرت اختبارات املقال:-ب

والتعبري عنها بأسلوبه اخلاص، وتسمى باختبارات املقال ألن أسئلتها تتطلب عادة كتابة عدة سطور، ومن 

عيوب هذه الطريقة أن األسئلة تكون غري حمددة، وتكون اإلجابة لألسئلة املقالية حسب نوع السؤال فالبعض 

 دة.ة بينما تتجه بعض األسئلة املقالية إىل اإلجابات املقّيذا إجابة حّرمن األسئلة يكون 

 ة:اجلانب الثاني: األعمال غري الصفيِّ
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 ي، وهي عبارة عن أعمالوهي األعمال واألنشطة الكتابية اليت يقوم املتدرب بتنفيذها خارج املوقف الصّف

القيام مبهارات معينة أو  عن طريق املالحظةأو  خارجيةمعلومات يقوم املتدرب جبمعها من مصادر أو  أسئلةأو 

مهارات خمتلفة مثل حل الواجبات املنزلية وكتابة التقارير والقيام بالبحوث على ثراء معارفه وتدريبه إبهدف 

 وتسجيل املالحظات.

 األداء العملي:-3

 ، وتنقسم إىل:حمددتنفيذ عمل أو  ممارسة أداء مهارة عمليةهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل 

اخلصائص األساسية على تصنيف األشياء والتعرف على ويف هذا النوع يتم قياس وتقييم قدرة املتدرب  التعرف:

 جهاز.أو  حتديد أجزاء من آلةأو  اختيار اآللة واجلهاز املناسب لعمل ما،أو  لألداء مثل حتديد العينات

 حل مشكلة ما.أو  حيث يطلب من املتدرب أداء عمل معني األداء الفعلي:

لتقييم املتدرب، كما ميكن توثيق املالحظة  املالحظةام استخديف كال اجلزئني )التعرف واألداء الفعلي( يتم 

 يضع وهذه البطاقة عبارة عن توثيق ألجزاء العمل وخطواته ومهاراته املختلفة، حبيث بطاقة األداءام استخدعن طريق 

جزء تشري إىل مقدار إتقان املتدرب يف األداء والزمن الذي استغرقه يف أو  أمام كل خطوة نسبة معينةأو  املقّيم إشارة

 التنفيذ.
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 املراجع

 املراجع

1-  20697-2B: Deploying and Managing Windows 10 

2-  20411C: Administering Windows Server 2012 

3-  20412C: Configuring advanced Windows Server 2012 R2 services 

4-  20341B: Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013 

5-  40041A: Introduction to Office 365  

6-  98-367: Microsoft Security Fundementals 

 


