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 Image Processing, Principles and Applications ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

Tinku Acharya and Ajoy K. Ray, 2005. 

 - Digital Image Processing. Third Edition, 

Rafael C. Gonzalez University of Tennessee 
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يخشظاخ  انساػاخ األسثىع

انرؼهى 

 انًطهىتح

 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى اسى انىحذج / أو انًىضىع

1 2+2 

طانة لادس 

تناء ػهً 

شثكاخ 

وانىاػها 

ويشكالذها 

 وػنىنرها

Network  overview.  

 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

2 2+2 Transmission Media ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

3 2+2 Component of data 

communication system . 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

4 2+2 IP Addressing ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

5 2+2 IP Addressing ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

6 2+2 IP Addressing ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

7 2+2 First exam   

8 2+2 Supernetting ٍوانشهشٌاالخرثاس انُىيٍ  انًحاضشج وانؼًه 

9 2+2 Supernetting ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

16 2+2 Supernetting ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

11 2+2 OSI Model overview ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

12 2+2 Transport layer ٍانُىيٍ وانشهشٌاالخرثاس  انًحاضشج وانؼًه 

13 2+2 Network layer ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

14 2+2 Network layer ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

15 2+2 Second exam   

16 2+2 Data Link Layer And CRC ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

17 2+2 Data Link Layer And CRC ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

18 2+2 Data Link Layer And CRC ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

19 2+2 Physical layer ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

26 2+2 TCP/IP Protocol Suite ٍانُىيٍ وانشهشٌاالخرثاس  انًحاضشج وانؼًه 

21 2+2 IPV6 ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

22 2+2 IPV6 ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

23 2+2 Third exam   

24 2+2 Analog and digital signals ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

25 2+2 Analog and digital signals ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

26 2+2 Security Overview   

27 2+2 Security Threats and Attacks ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

28 2+2 Security Threats and Attacks ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

29 2+2 Security Threats and Attacks ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

36 2+2 Last exam   



 Communications and Networking An Introduction - )انًصادس(  ـ انًشاظغ انشئُسُح 2

Sharam Hekmat . 

- Data communication and Networking, Behrouz A. Forouzan 

 اـ انكرة وانًشاظغ انرٍ َىصً تها                

 - ( انًعالخ انؼهًُح , انرماسَش ,.... ) 

ب ـ انًشاظغ االنكرشونُح, يىالغ االنرشنُد 

.... - 

 

 خطح ذطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

نظاو يؼانعح انرشكُز اكصش ػهً انعانٍ انؼًهٍ وذؼهى كراتح تشايط اكصش ذؼمُذ وراخ اسذثاط تانًىضىع نخهك  

  يىشىق .

 

 

 

 
 

 


