
 



  
 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البشناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 متاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ال

 

 / كهُخ ػهىو انحبصىة وانزَبضُبد عبيؼخ واصظ انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 انحبصىة / انًزكز  انمضى انؼهًٍ .2

او اصى انجزَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 

 انًُذعخ وانًحبكبح

 ثكهىرَىس فٍ ػهىو انحبصىة اصى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذراصٍ  .5

 صُىٌ /يمزراد /أخزي 

 انفصهٍ

  انًؼزًذ   ثزَبيظ االػزًبد .6

  انًؤصزاد انخبرعُخ األخزي  .7

  ربرَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجزَبيظ األكبدًٍَ .9

 انًحبكبح طزق و انًُذعخ اَىاع ػهً انطبنت َزؼزف .1

 انطىاثُز َظزَخ ػهً انطبنت َزؼزف  .2

 انزلًُخ زحنالعه انطىاثُز َظزَخ رطجُك ػهً انطبنت َزؼزف  .3

 رلًُخ حبصجخ يحبكبح انطبنت َزؼزف  .4

 انًحبكٍ رمُى طزق ػهً انطبنت َزؼزف  .5

 

 

 
 

 

 انًطهىثخ وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى يخزعبد انجزَبيظ  .11



  
 2الصفحت 

 
  

  االهذاف انًؼزفُخ  - أ

 .ًَذعخ ويحبكبح االَظًخ انزلًُخيؼزفخ وفهى  -1أ

 .اصبصُبد انًحبكبحانزؼزف ػهً  -2أ

 .ىاع انًحبكبحيؼزفخ اَ -3أ

 .زصًُى انًحبكٍانزؼزف ػهً ان -4أ

 .رطجُك َظزَخ انطىاثُز فٍ االَظًخ انزلًُخ -5أ

 

 نخبصخ ثبنجزَبيظ ا ُخانًهبرار األهذاف –ة 

 .انزذرَت انصُفٍ - 1ة 

 .ثحىس رخزط  - 2ة 

 .رمبرَز ػهًُخ - 3ة 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 يحبضزاد َظزَخ -1

 نؼهًُخانًُبلبشبد ا -2

 يخزجزاد ػًهُخ -3

 ثحىس ػًهُخ -4

 طزائك انزمُُى      

 انًشبركخ فٍ لبػخ انذرس. -

 رمذَى األَشطخ  -

 اخزجبراد فصهُخ وَهبئُخ وأَشطخ . -

 انىعذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ط

 . انًبدح انًىػذ فٍ ورضهًُهب انىاعجبد أداء ػهً نهؼًم انطبنت لذرح رطىَز  -1ط

 .ًَذعخ ويحبكبح االَظًخ انزلًُخٍ فٍ كُفُخ انًُطمانزفكُز -2ط

 وانًُبلشخ. انحىار ػهً انطبنت لذرح رطىَز  -3ط

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انىلذ ثأهًُخ َشؼز َحى ػهً انًحبضزح إدارح. 

 انغًبػُخ وانىاعجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهُف. 

 انغًبػُخ. نألَشطخ انذرعخ يٍ َضجخ رخصُص 

 

 زمُُى طزائك ان   

 انًضؤونُخ ورحًهه انطبنت انززاو دنُم انذرس لبػخ فٍ انفبػهخ انًشبركخ. 

 وانجحىس. انىاعجبد رمذَى فٍ انًحذد ثبنًىػذ االنززاو 

 وانًهبرٌ انًؼزفٍ وانزحصُم االنززاو ػٍ وانُهبئُخ انفصهُخ االخزجبراد رؼجز. 

 
 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 خزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ(.انًُمىنخ )انًهبراد األانزأهُهُخ انًهبراد انؼبيخ و-د 

 .انحذَضخ انزمُُخ وصبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -1د

 اإلَززَذ. يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -2د

 انًزؼذدح. انىصبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -3د

 .وانًُبلشخ انحىار ػهً انطبنت لذرح رطىَز  -4د

 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى          

 إرشبد انطالة إنً ثؼض انًىالغ االنكززوَُخ نإلفبدح يُهب .   -

 انزذرَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذرس .   -

 انزمُُبد انحذَضخ واصزخذايبرهب.ػمذ حهمبد ثحضُخ َزى يٍ خالنهب   -     

 

 طزائك انزمُُى          

 وانزمبرَز.رمذَى األَشطخ  -

 نًشبركخ فٍ انحهمبد انجحضُخ.ا -

 

 

 

 ثُُخ انجزَبيظ  .11

انًزحهخ 

 انذراصُخ 

 انضبػبد انًؼزًذح           اصى انًمزر أو انًضبق ريز انًمزر أو انًضبق

 ػًهٍ     َظزٌ      

 31 31 انًُذعخ وانًحبكبح 371ػ  انضبنضخ

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 صٍانزخطُظ نهزطىر انشخ .12



  
 4الصفحت 

 
  

 
 
 
 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبر انمجىل  .13

 
 قبول مركزي

 
 
 
 
 
 
 

 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيظ .14

1. Computer Performance Evaluation Modelling Techniques and Tools , 
Raymond Marie , Brigitte Plateau, St.Malo, France, June 3-6, 1997. 

2. Simulation of Computer Networks and Systems, 
http://www.csie.nctu.edu.tw/~shieyuan/course/simulation/2008/lectures 
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 هخطط ههاساث الونهح

 َشخً وضع اشاسة فٍ الوشبعاث الوقابلت لوخشخاث التعلن الفشدَت هن البشناهح الخاضعت للتقُُن

 ن البشناهحهخشخاث التعلن الوطلىبت ه 

 أساسٍ اسن الوقشس سهز الوقشس السنت / الوستىي

 أم اختُاسٌ
 ُتالوهاساتاألهذاف  ت ُالوعشفاألهذاف 

 بشناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اساث العاهت الوه

الوهاساث األخشي  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىس الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

السنت الثالثت / الفصل 

 الثانٍ

النوزخت   373ح / 

 والوحاكاة
                 اختُاسٌ
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 وىرج وصف الوقشسن

 

 وصف الوقشس

 

 

 عبيؼخ واصظ كهُخ ػهىو انحبصىة وانزَبضُبد صضخ انزؼهًُُخانًؤ .1

 انحبصىة    / انًزكز ؼهًٍ انمضى ان .2

 371ػ /   انًُذعخ وانًحبكبح اصى / ريز انًمزر .3

 انمبػبد انذراصُخ + يخزجزاد انحبصىة أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 انضبنضخ/ انضُخ انذراصُخ  انضبٍَانفصم انذراصٍ  انفصم / انضُخ .5

 61 )انكهٍ(انضبػبد انذراصُخ  ػذد .6

  ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 انًحبكبح طزق و انًُذعخ اَىاع ػهً انطبنت َزؼزف. 1

 انطىاثُز َظزَخ ػهً انطبنت َزؼزف.2

 انزلًُخ نالعهزح انطىاثُز َظزَخ رطجُك ػهً انطبنت َزؼزف.3

 رلًُخ حبصجخ يحبكبح انطبنت َزؼزف .4 .3

 انًحبكٍ رمُى طزق ػهً انطبنت َزؼزف .5 .4

 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزع .11

 االهذاف انًؼزفُخ   - ة

 .ًَذعخ ويحبكبح االَظًخ انزلًُخيؼزفخ وفهى  -1أ

 .اصبصُبد انًحبكبحانزؼزف ػهً  -2أ

 .يؼزفخ اَىاع انًحبكبح -3أ

 .زصًُى انًحبكٍانزؼزف ػهً ان -4أ

 .انطىاثُز فٍ االَظًخ انزلًُخ رطجُك َظزَخ -5أ

 

 األهذاف انًهبرارُخ انخبصخ ثبنجزَبيظ  –ة 

 انزذرَت انصُفٍ. - 1ة 

 ثحىس رخزط . - 2ة 

 رمبرَز ػهًُخ. - 3ة 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 يحبضزاد َظزَخ -1

 انًُبلبشبد انؼهًُخ -2

 يخزجزاد ػًهُخ -3

 ثحىس ػًهُخ -4

 طزائك انزمُُى      

 نًشبركخ فٍ لبػخ انذرس.ا -

 رمذَى األَشطخ  -

 اخزجبراد فصهُخ وَهبئُخ وأَشطخ . -

 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ . -ط

 . انًبدح انًىػذ فٍ ورضهًُهب انىاعجبد أداء ػهً نهؼًم انطبنت لذرح رطىَز  -1ط

 .ًَذعخ ويحبكبح االَظًخ انزلًُخانًُطمٍ فٍ كُفُخ انزفكُز -2ط

 وانًُبلشخ. انحىار ػهً بنتانط لذرح رطىَز  -3ط

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انىلذ ثأهًُخ َشؼز َحى ػهً انًحبضزح إدارح. 

 انغًبػُخ وانىاعجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهُف. 

 انغًبػُخ. نألَشطخ انذرعخ يٍ َضجخ رخصُص 

 

 طزائك انزمُُى    

 انًضؤونُخ ًههورح انطبنت انززاو دنُم انذرس لبػخ فٍ انفبػهخ انًشبركخ. 

 وانجحىس. انىاعجبد رمذَى فٍ انًحذد ثبنًىػذ االنززاو 

 وانًهبرٌ انًؼزفٍ وانزحصُم االنززاو ػٍ وانُهبئُخ انفصهُخ االخزجبراد رؼجز. 
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 Computer Performance Evaluation Modelling ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1
Techniques and Tools , Raymond Marie , 
Brigitte Plateau, St.Malo, France, June 3-6, 
1997. 

 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 .انحذَضخ انزمُُخ وصبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت حلذر رًُُخ  -1د

 اإلَززَذ. يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -2د

 انًزؼذدح. انىصبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -3د

 .وانًُبلشخ انحىار ػهً انطبنت لذرح رطىَز  -4د

 ثُُخ انًمزر .11

 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى ىحذح / أو انًىضىعاصى ان يخزعبد انزؼهى انًطهىثخ انضبػبد األصجىع

 4 األول
ثًجبدٌء انًُذعخ  انزؼزَف

 انزَبضُخ

 يجبدء انًُذعخ انزَبضُخ
 َظزٌ + ػًهٍ

أصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انضبٍَ
انفكزح االصبصُخ نهًُذعخ 

 انزَبضُخ

انفكزح االصبصُخ نهًُذعخ 

 انزَبضُخ
 َظزٌ + ػًهٍ

اصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ او 

 4 ضبنشان
انفكزح االصبصُخ نهًُذعخ 

 انزَبضُخ

انفكزح االصبصُخ نهًُذعخ 

 انزَبضُخ
 َظزٌ + ػًهٍ

أصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ 

 4 انزاثغ
انًُذعخ نًضبئم انؼبنى 

 انحمُمٍ

انًُذعخ نًضبئم انؼبنى 

 انحمُمٍ
 َظزٌ + ػًهٍ

أصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انخبيش
انًُذعخ نًضبئم انؼبنى 

 انحمُمٍ

ضبئم انؼبنى انًُذعخ نً

 انحمُمٍ
 ايزحبٌ اٍَ َظزٌ + ػًهٍ

 4 انضبدس
 انًُذعخ ثبصزخذاو انجُبَبد انًُذعخ ثبصزخذاو انجُبَبد

 َظزٌ + ػًهٍ
ايزحبٌ 

 شهزٌ

 4 انضبثغ
 انًُذعخ ثبصزخذاو انجُبَبد انًُذعخ ثبصزخذاو انجُبَبد

 َظزٌ + ػًهٍ
أصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انضبيٍ
 خ انزغزَجُخانًُذع انًُذعخ انزغزَجُخ

 َظزٌ + ػًهٍ
أصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انزبصغ
 انًُذعخ انزغزَجُخ انًُذعخ انزغزَجُخ

 َظزٌ + ػًهٍ
 انىاعجبد

 انغًبػُخ

 ٌ اٍَايزحب َظزٌ + ػًهٍ انًُذعخ انزُبصجُخ انًُذعخ انزُبصجُخ 4 انؼبشز

 4 انحبدٌ ػشز
 انًُذعخ انزُبصجُخ انًُذعخ انزُبصجُخ

 َظزٌ + ػًهٍ
 ايزحبٌ

 شهزٌ

 4 انضبٍَ ػشز
 ًَذعخ انًحبكبح ًَذعخ انًحبكبح

 َظزٌ + ػًهٍ
يُبلشخ و 

 ايزحبٌ اٍَ

 اصئهخ ػبيخ َظزٌ + ػًهٍ ًَذعخ انًحبكبح ًَذعخ انًحبكبح 4 انضبنش ػشز

 4 انزاثغ ػشز
 انًُذعخ انذَُبيكُخ انًُذعخ انذَُبيكُخ

 َظزٌ + ػًهٍ
 انىاعجبد

 انغًبػُخ

 يُبلشخ  َظزٌ + ػًهٍ انًُذعخ انذَُبيكُخ َُبيكُخانًُذعخ انذ 4 انخبيش ػشز
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 Computer Performance Evaluation Modelling  )انًصبدر( ـ انًزاعغ انزئُضُخ 2
Techniques and Tools , Raymond Marie , 
Brigitte Plateau, St.Malo, France, June 3-6, 
1997. 

               ـ انكزت وانًزاعغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

َززَُذ ة ـ انًزاعغ االنكززوَُخ, يىالغ اال

.... 
Simulation of Computer Networks and 
Systems, 
http://www.csie.nctu.edu.tw/~shieyuan/cou
rse/simulation/2008/lectures 

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراصٍ  .13

   

 

 

 

 
 


