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بالمعارف والمهارات الالزمة: لتحدٌد مشاكل أجهزة الحاسب الشخصً  ٌهدف هذا الدبلوم الى تزوٌد المشاركٌن

إدارة أجهزة ضبط وو، نظم المعلومات وإدارة أمن، ل ماٌكروسوفت وشبكاتها )نطاقاتها(وصٌانته، وإدارة نظم تشغٌ

إال أن جميع . وعلى الرغم من أن هذا الدبلوم تقنٌات محددة )ماٌكروسوفت وسٌسكو( هاشبكاتوسٌسكو ربط ال

 .المفاهيم والمهارات التي يتم تدريسها خالل هذا الدبلوم يمكن تطبيقها على تقنيات أخرى

 

 وصف المساقات:

فٍ انسفاظ عهً  انهايحتعط انًعهىياخ انتٍ  ٌتعرف الطالب على: أساسيات صيانة أجهزة الحاسب الشخصي أوال:

انصُاَح انىقائُح وهٍ تتعهق تسًاَح  انً وتُقسى صُاَح انكًثُىتز تصفح عايح ساسىب،يستىي األداء انًثانٍ نه

صُاَح اإلصالذ وَتى فُها إصالذ انكًثُىتز يٍ و ه قثم زذوثهاتٍ ًَكٍ أٌ َتعزض نانكًثُىتز يٍ األظزار ان

َىعٍُ آخزٍَ زسة َىعُح اندشء انذٌ تتى  إنًكًا تُقسى انصُاَح يٍ خهح أخزي ، األعطال انتٍ َتعزض نها تانفعم

 نه انصُاَح: 

ه يٍ انذاخم : وهٍ تتعهق تانًكىَاخ انصهثح نهدهاس ويهسقاتHardwareصُاَح األخشاء انصهثح يٍ اندهاس  -

 وانخارج

تشًم ها عهً اندهاس نهعًم يٍ خالنها و: وهٍ تتعهق تانثزايح انتٍ تى تسًُهSoftwareصُاَح انثزايح أو ال  -

 أَظًح انتشغُم انًختهفح وعهً رأسها َظاو انتشغُم وَُذوس انذٌ َتُر أدواته انخاصح نصُاَح اندهاس.

 اءاخ نصُاَح ووقاَح انكًثُىتز يٍ األخطار فٍ كم يزازهها.خطىج تخطىج نكم تهك اإلخزَتعهى انطانة وسىف  

ٌكتسب الطالب المعرفة الكافٌة بأساسٌات ومكونات شبكات الحاسوب وانواعها : أساسيات شبكات الحاسوبثانياً: 
، باإلضافة الى التعرف على أجهزة الشبكة OSIوطرق تركٌبها وفوائد كل نوع، وكٌفٌة االتصال وطبقات ال 

 ها.بالتفصٌل، والتعرف على بروتوكوالت

 



إدارة التعرف بشكل تفصٌلً على ٌتٌح للطالب إمكانٌة : ثالثاُ: إدارة نظم تشغيل مايكروسوفت وشبكاتها )نطاقاتها(
 8002 وٌندوز سٌرفر على نظام تشغٌل Active Directoryوإدارة انظمة ماٌكروسوفت وإدارة أجهزة الخادم 

 باإلضافة الى البنٌة التحتٌة للشبكات.

المعاٌٌر واإلجراءات المتخذة لمنع وصول المعلومات إلى أٌدي أشخاص غٌر : أساسيات حماية نظم المعلوماترابعاً: 
 - :إلىوٌرتكز أمن المعلومات ، مخولٌن عبر االتصاالت ولضمان أصالة وصحة هذه االتصاالت

  نظم التشغٌلأنظمة حماٌة 
 أنظمة حماٌة البرامج والتطبٌقات. 
  قواعد البٌاناتأنظمة حماٌة. 
 أنظمة حماٌة الولوج أو الدخول إلى األنظمة. 

تتسم شهادات شركة سٌسكو بالشمولٌة والتغطٌة الواسعة : خامساً: ضبط وإدارة أجهزة الربط سيسكو وشبكاتها
بداٌة الشبكات . بحٌث ٌتعرف الطالب على توي على تفاصٌل كثٌرة ودقٌقةحكثٌر من مفاهٌم شبكات الحاسوب وتلل

الطالب  سٌسكو وٌدرسبروتوكوالت التشبٌك وبروتوكوالت  بةوطرق التشبٌك وانواع التشبٌك ومن ثم ٌدرس الطل
سون اجهزة الراوترات والمقسمات ومن ثم ٌدرسون طرق برمجة اجهزة الراوترات وطرق التعامل معها وبعدها ٌدر

 طرق ربط الراوترات بالشبكات الموسعة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA

