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 تىصُف مخجش

 Lab Description 

QF 01.01 

 

 E.2 (:.Lab No)انمخجش سقم 

 (Lab Identification)ثبنمخجش أوالً: انتعشَف 

 4عذد  مخبر الحاسوب: (Lab Name)انمخجش اسم 

 

  الهندسة : (collegeانكهُخ )

 (Supervisor Nameاسم انمششف ) 03 :(Capacity) انقذسح االستُعبثُخ

 عمُذ انكهُخ –أستبر  –أ.د.طالل عسبف 

 (Workers in Lab)انمخجش انعبمهُن فٍ 

 5 انعبمهُن عذد

 (Lab Photos)انمخجش  ثبنُبً: صىس

 

 

 
 

صىس

 0ح 

 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواد واألجهزح انمخجشَخ ): اثبنثب

 األدواد

Tools برامج  -بروجكتىرsoftware  كابالث شبكيت تصل بين االجهزة -متنىعت 

 األجهزح

Apparatus 80 ًمخابر منفصلة   4موزعة على  حاسوب مكتب 

 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 

 األهداف (Apparatus) الجهاز

(objectives) 

 1صورة 

Photo1 
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تطبٌك العملً لمادة مهارات الحاسوب : التعامل مع برنامج المكتبٌة  -1 حاسوب مكتبً 20

office  . 

 : و الذي هو MATLABتطبٌك العملً على برنامج ال -2

البرنامج الرئٌسً فً كثٌر من دارات المحاكاة فً تطبٌمات  

 االتصاالت والتحكم والذكاء الصنعً والمشارٌع الفصلٌة 

 ضمن ممرر العملً والنظري لجلسات  والتخرج وكذلن ٌدخل

و العملً ألساسٌات الذكاء الصنعً  2مادة مهارات  حاسوب 

ومعالجة االشارة ودارات االستطاعة االلكترونٌة ومعالجة االشارة 

 الرلمٌة وتصمٌم الهوائٌات ورسم النموذج االشعاعً لها.

 تطبٌك الجلسات العملٌة لمادة أدوات تصمٌم بمساعدة  -3

 وٌتدرب فٌه الطالب على استخدام برنامج الحاسوب.

 األشهر عالمٌا فً رسم المخططات المعمارٌة  AutoCAD ال 

 للمبانً ومخططات االنارة المنزلٌة والصناعٌة.

: والذي ٌهدف لمحاكاة pruteusتطبٌك دارات محاكاة على برنامج  -4

 الدارات االلكترونٌة والدارات التً تحوي معالج مما

ٌساعد الطالب على التوصل للنتائج الدلٌمة لتلن الدارات لفهم  

 عملها و المدرة على اختبارها بشكل آمن فً منزله وتساعده

على تطوٌرها للحصول على االداء االمثل وتمكنه من تبدٌل  

 العناصر للتوصل الى دارة لابلة للتطبٌك العملً بحسب توفر

االلتصادٌة ان كانت جزء  تلن العناصر فً سوق العمل و جدواها 

 من مشروع تخرجه أو مشروعه الفصلً.

 : وهً c-freeو   V.studioتطبٌك محاكاة على برنامج  -5

 javaأو  cواجهة برمجٌة تموم بالتعامل مع اللغة البرمجٌة  

 وتحولها الى برامج ٌختبر فٌها الطالب مدى صحة برامجه

 تطٌع من مما ٌساعد الطالب على تصمٌم برامج متمٌزة ٌس 

 خاللها الدخول الى سوق العمل وواثبات لدراته البرمجٌة

 الٌجاد حلول برمجٌة تخوله المنافسة. 

:    

 مادة نظم التشغٌل ونظم تشغٌل متمدمة: نستخدم فٌها بٌئة افتراضٌة -6

vmware workstation  والذي هو احد اهم وافضل برامج صناعة

 احد االنظمة الوهمٌة, حٌث أننا نموم بإنشاء

 كنظام افتراضً fedora29أنظمة لٌنوكس وهو توزٌعة   -7

 وٌعمل بشكل متكامل  VMware ٌعمل من خالل برنامج 

  .دون التأثٌر على النظام االساسً نهائٌا

 من أجل تدرٌب طالبنا على تطوٌر fedoraتوزٌعة لٌنوكس  -8

 . shell commandsنواة النظام باستخدام  

التطبٌك العملً لمادة بروتوكوالت الشبكة واساسٌات الشبكات  -9

الحاسوبٌة وتصمٌم الشبكات الحاسوبٌة : نستخدم محاكً الشبكات 

مجانً من تطوٌر و  برنامج و  cisco packet tracerبرنامج 
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المتخصصة فً صناعة أجهزة ربط و إدارة  Cisco إشراف شركة

 طوبولوجٌامصمم أساسا لمساعدة طالب إنشاء  البرنامج الشبكات، هذا

ٌسمح لهم باكتساب مهارات  الحدٌثةللشبكات وتملٌد شبكات الكمبٌوتر 

تجربة سلون الشبكة  التغٌرعملٌة تتعلك بتمنٌة الشبكات فً بٌئة سرٌعة 

وانشاء شبكة باستخدام عدد غٌر محدود من األجهزة مما ٌشجعهم على 

ع الشبكات ومحاكاتها وكشف المشكالت الممارسة واكتشاف كافة أنوا

 واصالحها .

تتطلب استخدام محاكٌات الشبكات  التطبٌك العملً لمادة أمن الشبكات : -10

هو من  GNS3 و برنامج  Gns3و  cisco packet tracerمثل 

البرامج التً تُصنف على أنها مفتوحة المصدر، وهو برنامج شهٌر 

ٌة، وٌمكنن من عمل شبكة ٌموم بمحاكاة لشبكات اإلنترنت الحمٌم

شبكات  لتنفٌذإفتراضٌة مشابهة فً عملها للشبكة فً الوالع ٌفٌد طالبنا 

firewall  وتحمٌك أمن الشبكات على مستوى كل طبمة  نستخدم نظام

لٌنوكس لتحمٌك أفكار امن  الشبكات على اكتر من نظام وانشاء انفاق 

   ipمربوطة بالمزودات ٌحمك الطالب فٌها امن 

 لتطبٌك العملً لمادة إدارة الشبكات :ا -11

 كمدٌر للشبكة   mib browserنستخدم برنامج 
الذي ٌمثل العمٌل وهو أي جهاز على  snmp v1,2,3وبرمجٌة 

 الشبكة نرٌد ادارته .. 
حٌث انه ٌمكن للطالب أن ٌدٌر أجهزة الشبكة ومرالبتها وٌكتشف 

 أٌضا   Wiresharkاألخطاء بتحلٌل الرزم من خالل أداة 
تطبٌك عملى على برامج مختلفة تخصصٌة فً البرمجٌات وعلوم  -12

 الحاسوب مثل :

 

 

 

 (Acquired Skills): انمهبساد انمكتسجخ خبمسب

 َكتست انطبنت فٍ هزا انمخجش انمهبساد انتبنُخ فٍ انجشامج انمزكىسح 

 تطبٌماته المادة البرنامج

ArcGis من  هندسة نظم المعلوماتESRI Environmental Systems Research 
Institute  

 أهمها: ثالثة مكوناتوهو نظام معلومات جغرافً ٌتألف من 

arcMap  : 

 من أجل كل المهام  ArcGısوهو التطبٌك المركزي لـ 

 المتعلمة بالخرائط من تحرٌر وتحلٌل واظهار الخرائط 

 وبٌاناتهم الرلمٌة وطبماتهم.

و   arcCatalogباالضافة له هنان مكونٌن هما : 
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ArcToolBox 

MicrosoftVisuslStudio2
015 

 testingتطبٌك آلٌات البرمجة غرضٌة التوجه واالختبار  هندسة برمجٌات متمدمة
 وبرمجة المفاهٌم 

 c++,c#,vb,pythonتوفر مجموعة لغات  لغات برمجة وخوارزمٌات

  وأمن ذكاء اصطناعً 

 معلومات 

 من خالل برمجة خوارزمٌاتها بإحدى اللغات التً ٌوفرها.

 وبرمجة  تفرعٌهبرمجة 

 متوازٌة

 multithreadingبرمجة المسالن المتعددة 

 SSDTتطبٌك مشارٌع التحلٌل والتنمٌب من خالل خدمات  التنمٌب عن البٌانات

 sqlserverمتكاملة وربطها مع لواعد بٌانات  aspبناء موالع  تطبٌمات الوٌب المتمدمة 
 المضمنة فً البٌئة و ادارة متحوالت الحالة  

MicrosoftSqlServer201
4 

  sqlبناء لواعد بٌانات باستخدام المعالج او باستخدام لغة  مبادئ لواعد البٌانات

 مخازن البٌانات من بناء analysis serviceمن خالل  التنمٌب عن البٌانات

 لالستعالم منها. mdxعدة لواعد بٌانات وتطبٌك لغة  

 بناء الفهارس على لاعدة بٌانات تم انشاؤها فً مادة مبادئ  البحث عن المعلومات

 nonclusteredو   clusteredلواعد البٌانات من أنواع 
 وتطبٌك استعالماته  full text searchوصوال إلعداد 

Oracle11g  تطبٌك اللغة االجرائٌة  لواعد بٌانات متمدمةplsql  لبناء لواعد بٌانات غرضٌة 

 التوجه 

Matlab فتح وتحلٌل ومعالجة وتخزٌن الصور والفٌدٌو وملفات الصوت  وسائط متعددة ورؤٌة حاسوبٌة 

Spyder  توظٌف مكتبات  الخوارزمٌات الوراثٌةpython  والتً تعتبر اللغة األكثر انتشارا
 لتحمٌك أنواع الخوارزمٌات الجٌنٌة وتطبٌماتها العدٌدة واأللوى 

 

 

 (Other services)أخشي َقذمهب انمخجش خذمبد : سبدسب

 حبسىة 03انتطجُق انعمهٍ انمبدٌ نتىصُم شجكخ كبمهخ ثُن 

 نكم مخجش ومن ثم تىصُههب مع سُشفش سئُسٍ 03انطبنت فٍ مفبهُم انشجكبد عهً انحىاسُت ال َتعهمهتطجُق كبفخ مب 

 تعهم انصُبنخ انجشمجُخ نهحىاسُت ثمب فٍ رنك تهُئخ االقشاص وتنصُت ثشامج

 

 


