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I.  الوقزرػي الوؼلىهاخ الؼاهح:  

 شثكاخ فائقح السزػح :الوقزراسن   .1

 0132031 :هورقو الوقزر رهز  .2

 :الساػاخ الوؼتودج  .3

 اإلجمالي تدرية ػولي سوٌار جهحاضز
2  2  3 

 ثاًيالفصل ال – الثالث :الوستىي والفصل الدراسي  .4

 :()إى وجدخالوقزر لدراسحالساتقح الوتطلثاخ   .5
 تزاسل الثياًاخ

  :()إى وجدخالوقزرلدراسح الوتطلثاخ الوصاحثح   .6

 تكلريوس شثكاخ حاسوب :الوقزرفيها تدريس يتن /التي الثزًاهج  .7

 االًجليزي والؼزتي :الوقزرلغح تدريس   .8
 فصهي :ًظام الدراسح  .9

 اَرظاو :أسلىب الدراسح في الثزًاهج  .10

 قاػه في جاهؼح االًدلس :الوقزرهكاى تدريس   .11

 د.فكزي الحويدي      :الوقزر هىاصفاخاسن هؼد   .12

    :تاريخ اػتواد هجلس الجاهؼح  .13

 

 

 

II.  المقزروصف: 
To introduce the high speed networks that have spurred the development of 

new applications. To identify the design issues related to the Internet 

protocol (IP), entire TCP/IP protocol suite and network technologies 
dominating the high-speed scene.  

The emergence of high-speed networks is inevitable and so does the need to 
understand them. This course also explains various performance and 

analysis issues involved in understanding the need of high-speed data 
transmission.  

 

III. :مخزجاث الخؼلم 

 :اكوال الوقرر تٌجاح اى يكوى قادرا على اى ذيتوقع هي الطالة عٌ 

 المعرفة والفهم -1
a.1 explain the switching networks and related switch structure. 

 
a.2 list and compare between the different high speed networks. 

 
 

 الوهاراخ الذهٌيح
b.1 Compute the end to end delay for the various high-speed networking 

technologies. 
 

b.2 Compare and contrast the congestion control mechanism and traffic 
management used in high-speed network environment. 
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 انًهاساخ انعًهيح انًهُيح
 
c.1 Analyze ,Design and configure the performance ,features and operations 

of different high speed networks. 
c.2 select the high speed network technologies to meet the designed network. 

 انًهاساخ انعايح
d.1 Conducting seminars, tutorials and remedial classes. 

 

 

 

IV. الخذريس والخقىيم اثباسخزاحيجي مخزجاث الخؼلم مىاءمت 

  :والخقىيمخذريس ال اسخزاحيجيتب (المؼارف والفهم) المقزرمخزجاث حؼلم  مىاءمتأوال: 
 اسخزاحيجيت الخقىيم اسخزاحيجيت الخذريس  / المؼزفت والفهم المقزرمخزجاث 

a.1 explain the switching 

networks and related 
switch structure. 

 االمتحان التحريري الوحاضرج, التكاليف

a.2 list and compare 

between the different 
high speed networks. 

 االمتحان التحريري الوحاضرج

 

                       :                               الخذريس والخقىيم تباسخزاحيجي (المهاراث الذهىيت) المقزرمخزجاث حؼلم  مىاءمت ثاويا:

 اسخزاحيجيت الخقىيم   اسخزاحيجيت الخذريس  الذهىيت/ المهاراث المقزرمخزجاث 

b.1 Compute the end to 

end delay for the various 
high-speed networking 

technologies. 

المحاضرة, التطبيق الذاتي في 
 برامج المحاكاة

 االمتحان التحريري

b.2 Compare and 
contrast the congestion 

control mechanism and 
traffic management used 

in high-speed network 
environment. 

التكاليف والتطبيق الذاتي في 
 برامج المحاكاة

تقييم البحوث والتكاليف والمناقشة 
 واالمتحان الشفهي

 

 :والخقىيمخذريس ال اسخزاحيجيتب (المهىيت والؼمليتالمهاراث ) المقزرمخزجاث حؼلم  مىاءمت ثالثا:
 اسخزاحيجيت الخقىيم اسخزاحيجيت الخذريس المهاراث المهىيت والؼمليت/ المقزرمخزجاث 

c.1 Analyze ,Design and 

configure the 
performance ,features 

and operations of 
different high speed 

networks. 

 االمتحان التحريري الوحاضرج, الوٌاقشح

c.2 select the high speed 
network technologies to 

 االمتحان التحريريوالتطبيق الذاتي الوحاضرج, 
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meet the designed 
network. في برامج المحاكاة 

 

                                                            :والخقىيمخذريس ال تياسخزاحيجب( المهاراث الؼامت) المقزرمخزجاث حؼلم  مىاءمترابؼا: 
 اسخزاحيجيت الخقىيم اسخزاحيجيت الخذريس  المقزرمخزجاث 

Conducting seminars, 

tutorials and remedial 
classes 

تكاليف ببحوث واجراء 
 العروض التقديمية 

 االستماع والمناقشة

 

 

V. الزئيست والفزػيت )الىظزيت والؼمليت( وربطها بمخزجاث الخؼلم المقصىدة  المقزر مىاضيغ كخابتححذيذ و

 مغ ححذيذ الساػاث المؼخمذة لها.   للمقزر
 

 الوقزري هحتىهىاضيغ وحداخ /كتاتح 

 الجاًة الٌظزي                                                           أوال:

 المىاضيغ الخفصيليت المقزر / مىضىػاثوحذاث الزقم
ػذد 

 األسابيغ

الساػاث 

 الفؼليت
 المقزرمخزجاث حؼلم 

1 

Switching concepts Circuit-Switched 

Networks, Datagram 

networks, Virtual circuit 

networks, Structure of 

Switch 

2 4  
a.1, b.1 

2 

Using Telephone and 

Cable Networks for 

Data Transmission. 

Telephone Networks, Dial 
up Modem, DSL, Cable TV 
for Data Transfer. 

2 4  
b.2, c.2, a.3 

3 

High Speed Networks: 

SONET/SDH 
SONET Architecture , 
Layers, Frames, 
Multiplexing, Networks. 

2 4  
b.2, c.2, a.3 

4 

Virtual-Circuit 

Networks ,High-Speed 

LANs 

X.25, Frame Relay, 

ATM, 
2 4 b.2, c.1, c.2, a.3 

 

5 

Process-to-Process 

Delivery: UDP TCP 

Process-to-Process 

Delivery: UDP, User 

Datagram, TCP Services, 

segment, connection. 

2 4 a.1, b.1 

6 
Congestion Control 

and Quality of Service 

Data Traffic, network 

performance, congestion 

control. QoS, techniques 

to improve QoS. 

2 4 

b.2, c.1, c.2, a.3 
 

7 

Network Performance  

Evaluation using 

Simulation 

Simulation , design 

topology, compute 

performance criteria 

2 4 

b.2, c.1, c.2, a.3 
 

 42 14 إجمالي األسابيغ والساػاث
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 الجاًة الؼولي:                                             ثاًيا:

 تكتة تجارب )هواضيع( العولي

 مخزجاث الخؼلم الساػاث الفؼليت ػذد األسابيغ الخجارب الؼمليت الزقم

1.  CCNA 4 10 6 b.2,c.2 

2.  
OPNET or NS2 

 1 3 b.2,c.2 

3.      

 3 إجمالي األسابيغ والساػاث
10 

 

 

 

VI.  الخذريساسخزاحيجيت: 

في قاعة الفصل من خالل السنبورة والقمم وكذلك االستعانة بعارض 
  Data Show البيانات

 الوحاضرج  -1

 الوٌاقشح -2 من خالل المناقشة في قاعة الفصل 

يكمف مجموعة من الطالب بتحضير موضوع معين ثم يتم القاءه في 
 الفصل في احد المحاضرات

 السوٌار -3

 بشكل جيد. CCNA4التمكن من فهم 
 ns-2او  OPNETالتطبيق عمى احد برامج المحاكاة مثل 

 الوختثر -4

لمقيام بتنفيذ نشاط معين من خالل تقسيم الطالب الى مجموعات 
 واجراء ذلك النشاط اثناء المحاضرة.

 الوجووعاخ -5

 

VII. :الخؼييىاث والخكليفاث 
 الذرجت األسثوع مخزجاث الخؼلم الخكليف/الىشاط الزقم

 WAN  a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2,d.1 14 11تحث هقارًه تيي جويع اًواع  1
تحث عي الشثكاخ والشركاخ التي  2

 Fiberترتط تيي الذول تاستخذام 

optic 

a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2,d.1 14 11 

 OPNET a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2,d.1 14 2تحث تاستخذام  3
4  a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2,d.1 14 2 

VIII. :حقىيم الخؼلم 

 الذرجت  األسبىع يمىالخق أوشطت الزقم
وسبت الذرجت 

درجت  إلى 
 المخزجاث الخي يحققها
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يم ىالخق

  الىهائي

1 
 a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2,d.1  21 االخير ؼوليال

 
   11 االخير تكاليفال

3 
 a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2,d.1  11 الثامن اختثار هٌتصف الفصل

5 
 a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2  01  االختثار الٌهائي

 

 

 

 

 

IX. خؼلملمصادر ا: 
 الوؤلف, سٌح الٌشر, اسن الكتاب, دار الٌشر, تلذ الٌشر(.)اسن 

  : ) ال حزيذ ػه مزجؼيه(تجغ الزئيساالمز
1. Data Communications and Networking, 4/e, Behrouz A Forouzan, DeAnza College 

ISBN: 0072967757, 2007. 

2. William Stallings, “HIGH SPEED NETWORKS AND INTERNET”, Pearson Education, Second Edition, 
2002. 

 http://williamstallings.com/HsNet2e.html 

ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/computer_science.s-
041/stallings/Slides/HsNet2e_PPT-Slides/ 

 المساػذةالمزاجغ 
1. Computer Networking: A Top-Down Approach, 4rd Edition, James F. Kurose, Keith W. Ross, 

ISBN-10: 0-321-49770--8, Addison-Wesley, 2008 
2.  Computer Networks, A Systems Approach, 4th/5th Ed., by Peterson and Davie, Publisher: 

Morgan Kaufmann (RECOMMENDED)  

3. M. Donahoo and K. Calvert, "Pocket Guide to TCP/IP Sockets (C Version)", Morgan Kaufmann, 
1st edition.  

4. M. Donahoo and K. Calvert, "TCP/IP Sockets in Java: Practical Guide for Programmers", Morgan 
Kaufmann, 1st edition.  

5. W. R. Stevens, "UNIX Network Programming, Volume 1: Networking APIs -- Sockets and XTI", 
2nd edition.  

6. C. Huitema, "Routing in the Internet", Prentice Hall, 2nd edition.  

7. R. Perlman, “Interconnections, Bridges, Routers, Switches, and Internetworking Protocols”, 
Addison Wesley, 2nd edition.  

 

 وإوخزوج:    )إن وجذث( مىاد إلكخزوويت
  

 1- The Network Simulator - ns-2, http://www.isi.edu/nsnam/ns/ 

 

 OPNET Modeler, https://www.opnet.com/solutions/network_rd/modeler.html 

 ns-3, http://www.nsnam.org/  
 

 

 

X.  المقزرالضىابظ والسياساث المخبؼت في. 

http://williamstallings.com/HsNet2e.html
ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/computer_science.s-041/stallings/Slides/HsNet2e_PPT-Slides/
ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/computer_science.s-041/stallings/Slides/HsNet2e_PPT-Slides/
http://www.isi.edu/nsnam/ns/
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 فيوا يتؼلق تاآلتي: للوقزرتؼد الزجىع للىائح الجاهؼح يتن كتاتح السياسح الؼاهح 

1.  
   وانغياب:حضىس ان 

 % يٍ انًحاضشاخ تذوٌ عزس يشفع اسًّ نشؤٌ انطالب ويحشو يٍ دخىل ايرحاٌ انًادج انُهائي.52ارا ذغية انطانة 

2.  
 انحضىس انًرأخش:  

 يًُع انطانة يٍ دخىل انًحاضشج ارا ذكشس حضىسِ انًرأخش اكثش يٍ يشج.

3.  
 ضىاتط االخرثاساخ وااليرحاَاخ: 

 كًا في انالئحح.

4.  
    :انًشاسيعو انركهيفاخ / انًهاو

 يسهى انطانة انركانيف في  انىقد انًحذد يٍ قثم اسرار انًادج او في انخطح وذعرثش غيش يقثىنح تعذ انىقد انًحذد.

5.  
 :انغش 

 يحشو يٍ يقشس انغش ويادج قثم ويادج تعذ.

6.  
  :َرحالاال

 يفصم سُّ يٍ انذساسح.

7.  
يًُع انكالو انداَثي اثُاء انًحاضشج, ويطشد انطانة يٍ انًحاضشج ارا صذس يُّ اي اصعاج. يًُع  :سياساخ أخشي 

 اسرخذاو انرهفىٌ اثُاء انًحاضشج  ويُصح تاغالقّ. 

 

 

  


