
| P  a g e

  ت
  ي

رانت
 

  

ة في
النتر
 ئل

i

يقية
 اال
الوائ

www.u

ictc_uo

طبيق
كات
ة اال

 

 

 

 

 

 

uotiq.o

ot@yah

ة تط
شبك
طلبة

org/ictc

oo.com

دور
اء ش
للط

m 

د
شان

 

 

  

  

  

أن



| P  a g e

رانت  ت

  

  ى 
النتر

i

 الى
 اال

www.u

ictc_uo

مة
كات

uotiq.o

ot@yah

مقدم
شبك

org/ictc

oo.com

  

م
اء ش

m 

نشا
 
 
 

 

 

  

  

أن
 
 
 
  

 



| P 

.  

a g e

).مج المحادثة

ي ان 

 عند 
TCP 

وني، 

كتروني وبرام

، ايضها البعض

و مؤسسة مثًال
P/IPبأستخدام 

آالبريد االلكترو

  

  ت

دام البريد االلك

لحاسبات ببعض

 بأي شرآة او
لى االنترنت وب

كة الداخلية، آ

ت االنترنت

  .النترانت

مواقع، استخد

في اتصال ا ت
TC.  

اخلية الخاصة
 المعلومات عل

الشبكهذه على

شاء شبكات
 

نشاء شبكة اال

تصفح الم(نت

  .ة االنترانت

 تقنيات االنترنت
CP/IPوتوآول

س الشبكة الدا
لتي نتبادل بها

  .شبكة

ت المتنوعة ع

الى انشمة

يات الهامة الن

م شبكة االنترن

Intra.(  
هاز في شبكة

  .نت

IP Add.(  

Dom.  
Netwo. 

:  

ولكنها تستخدم
نت تستخدم برو

الملفات في نفس
فس الطريقة ال
ت عبر هذه الشب

خدمات االنترنت
  ...يرهاغ

مقدم 

  :لمحاضرة

بعض االساسي

  :حاضرة

حول استخدام

 

anet(ترانت

ي يلعبة آل جه
لشبكة االنتران

  .TCP/IPل 
IP )dresses

Subne.  
Host.  
Wor  وmain

ork Admini

NTFS  

Intranet(:

و LAN شبكة
 بشبكة االنتران

يقة في تبادل 
 المعلومات بنف
بادل المعلومات

ل تطبيقات وخ
C ،Telnetو ،

الهدف من ال

لتعرف على ب

المح متطلبات

معرفة اولية ح

 :المحتويات

االنتشبكة  •
الدور الذي •
مكونات ال •
بروتوآول •
Pعناويين  •

• et Mask

• t Name

• rkgroup

• istrator

• FAT   وS
 

( ة االنترانت

 االنترانت هي
سبات المربوطة

بنينا هذه الطري
ون قد تبادلنا
توآول وحيد لتب

ن تشغيلة يمك
 ،FTP ،Chat

 

 

ا 

لا     

م 

     

ا 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

  

  

شبكة

شبكة
الحاس

فأذا تب
اذًا نكو
آبروتو

وعلية
Http



| P  a g e

ى في 
نفس 

لتقنيات االخرى
مربوطة في ن 

 

  

  

عن استخدام ال
Salamدعى 

De. 

ع) TCP/IPول
اسبة اخرى تد

esktopة على 

Entire. 

تخدام بروتوآو
ب االتصال بحا

  .ين مثًال

My  الموجودة

e Networks

است( االنترنت
ض بأننا نرغب
قراءة ملف معي

  :لي

Network P

O نضغط على

ستخدام تقنيات
 LANلنفرض ،

Fsoftوذلك لق ،

ادية نقوم بالتال

 Place ايقونة

  

Other Places

ضيح الفرق بأس
ال في شبكات
tة التي تدعى 

العا LANشبكة 

نضغط على -١

  
sمن خانه  -٢

 

 

 

ولتوض
االتصا
الشبكة

  

ففي ش

١

٢

 



| P  a g e

 

  

  

Sa.   alamي تدعى

M. 

fsof. 

ي الحاسبة التي

Microsoft W

ft وهي شبكة

صول اليها، وهي

Windows Ne

شبكة المطلوبه،

 المطلوب الوص

etworkنختار 

 

نضغط على الش

 

نختار الحاسبة

 

 

نخ

 

نض

 

نخ



| P  a g e

رة او 
وذلك 

A  في
عن  

تصال 

  

  

Salam مباشر
Fso مباشرة، و

Address bar
Salamلجهاز 

النترنت في اتص

  

 .ة المطلوبة

mعلى الحاسبة 
oftتي تدعى

ht  في شريطr
باشر وادارة الج

الستخدم تقنياتا

يه في الحاسبة

لف الموجود ع
 في الشبكة الت
ttp://Salam
ن االتصال المب

LA ولكنها تس
T.  

وب الوصول الي

راءة نفس المل
حاسبة اخرى
m وذلك بكتابة

FTP او يمكن

Nي اال شبكة
TCP/IPتوآول

 الجهاز المطلو

انت، فيمكن قر
مات على اي ح

MS Exp مثًال
او Emailدام
T.  

نترانت ما هي
ا تستخدم بروت

لد او الملف او

ام شبكة االنتر
ات او المعلوم

plorerتصفح
و يمكن استخد
Terminal Se

فأن شبكة االن
لبعض، اي انها

نختار المجل -٣
 

ي حالة استخدا
ول على الملفا
خدام برنامج الت
ج المتصفح، او

erviceق خدمة 

 تم مالحظته ف
سبات ببعضها ال

 

 

٣

اما في
الحصو
بأستخ
برنامج
طريق

وآما
الحاس



| P  a g e

يكون 
دمين 
معينة 
 هذه 
جهزة 
يطلق 
طباعة 
 آان 
جهزة 

شبكة 

لغاية 

تربط 

طابعة مثًال، وي
طلبات المستخد
أعطاء خدمة م
بكة تستفاد من
حد او بعض اج
ي هذه الحالة ي

قدم خدمة الطبي
Mail Sواذا ،

اما بقية االج. 

 حاسبة في الش

يحمل اشارة ل
 .الضمحالل

U  وSTPوت ،

 

  

هاز ليلحق به ط
يتناسب مع متط
دم النه يقوم بأ
لمربوطة بالشب
حيث ينفرد اح
 بتقديمها، وفي
قبكة فأن آان ي

erverفيسمى 
Backوهكذا ،.

وي آل جهاز

Thin  Coa )ي
تبدأ االشارة باال

TPوع ومنها 

 

ى قد يعمل جها
 بالشكل الذي ي

Pويسمى خاد ،
بقية االجهزة ال
Client‐Serح ،
ه من االجهزة
مها على الشب
يد االلكتروني ف
kup Server

ويجب ان يحتو
  .ى الشبكة

  :ن امثلتها

axial نوعان 
ثم ت) متر ٥٠٠

شكال لهذا النو

         

  :رانت

ن االخر، بمعنى
ذه الوظائف ه

Print Server
هذه الخدمة وب

rverها شبكة
نة اليقوم غيره
خدمة التي يقدم
 واستالم البري
برامج فيسمى

Netw:( 

ضها البعض، و
ن االجهزة على

و البيانات، ومن

يون، ويوجد
٠ل اشارة لغاية

 ويوجد عدة اش
RJ4 

 

ي شبكة االنتر

في الشبكة عن
وظائفها ويدير
ذا الجهاز اسم
هو الذي يقدم 
ترانت على انه
ديم خدمة معين
يلقب بأسم الخ
م خدمة ارسال
ة للملفات والب

  .Clientsى

work Interfa

ل االجهزة ببعض
التصال بغيرة من

 

ل المعلومات او

ة سلك التلفزي
Thick )ويحمل
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 اعطاء الحاسب

acesى االيقونة
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بع خانات، وآل
Addressمن 
IP Ad وذلك نس
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