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 يوضع هنا شعار المعهد 

 سم 3x  3بحجم 

التدريب األهلي طط دبلوماتخ  

 بالنظام النصفي )اجملزأ(

 



 دبلوم نصفي مجزأ

 
 

 هيناملو قيناملؤسسة العامة للتدريب الت

 اإلدارة العامة للمناهج

 ي هلاإلدارة العامة للتدريب األ

 شعار املعهد

 
 املعهد الاهلي العالي للتدريب

 
 

 120 من  2

 

 مقدمة

 ، والصالة والسالم على من ُبعث مم إلانسان ما لم يعلمعل م بالقلم،الحمد هلل الذي عل
ً
 للناس وهاديا

ً
علما

 
ً
 منيرا

ً
 إلى هللا بإذنه وسراجا

ً
، وداعيا

ً
نبينا  ؛ فأخرج الناس من ظلمات الجهل والغواية، إلى نور العلم والهداية،وبشيرا

 حمد بن عبدهللا وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:مل ومعلمنا وقدوتنا ألاو 

ية تسعى املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادرة على شغل الوظائف التقن

ة هذا والفنية واملهنية املتوفرة في سوق العمل السعودي، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قاد

 على هللا ثم على موارده وعلى قوة شبابه املسلح بالع
ً
لم الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتيا

 
ً
 في دفع عجلة التقدم التنموي، لتصل بعون هللا تعالى ملصاف الدول املتقدمة صناعيا

ً
 .وإلايمان من أجل الاستمرار قدما

" على  في قسم الحاسب وتقنية املعلومات التطبيقي الحاسب آلاليعلوم "خطة وتتناول هذه الخطة التدريبية 

وصف مقررات هذا التخصص ليشمل موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب املهارات الالزمة لهذا التخصص لتكون 

 لهم في حياتهم العملية بعد تخرجهم من هذا البرنامج.
ً
 مهاراتها رافدا

 مين على إعدادها واملستفيدين منها ملا يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب الدعاء.وهللا نسأل أن يوفق القائ

 لمناهجإلادارة العامة  ل

 هـ1442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي مجزأ

 
 

 هيناملو قيناملؤسسة العامة للتدريب الت

 اإلدارة العامة للمناهج

 ي هلاإلدارة العامة للتدريب األ

 شعار املعهد

 
 املعهد الاهلي العالي للتدريب

 
 

 120 من  3

 

 

 الفهرس 

 الصفحة املوضوع م

 2 مقدمة. 1

 3 الفهرس. 2

 4 وصف البرنامج. 3

 .وصف البرنامج 

 .الهدف العام للبرنامج 

  نامج.ألاهداف التفصيلية للبر 

 6 توزيع الخطة التدريبية على الفصول التدريبية. 4

 9 غالف الوصف املختصر للمقررات التدريبية التخصصية. 5

6  .10 الوصف املختصر للمقررات التدريبية التخصصية 

 14 غالف الوصف التفصيلي للمقررات التدريبية التخصصية 7

9  23 الوصف التفصيلي للمقررات 

30  123 الخطة التدريبية. غالف مالحق 

  ملحق تجهيزات الورش واملعامل واملختبرات والطاقة البشرية. 31

32   125 تجهيز ورشة 

33   125 تجهيز معمل 

 126 املراجع. 43
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي مجزأ

 
 

 هيناملو قيناملؤسسة العامة للتدريب الت

 اإلدارة العامة للمناهج

 ي هلاإلدارة العامة للتدريب األ

 شعار املعهد

 
 املعهد الاهلي العالي للتدريب

 
 

 120 من  4

 

 وصف البرنامج: 

 خمســـةفـــي  التـــدريب يـــتمو وق العمـــل املحليـــة ، ســـ  بمـــا يتوافـــق مـــع احتياجـــات  تطبيقـــياللـــي آلاحاســـب ال علـــوم مم دبلـــومصـــ

سـاعة  (490إلـى ) ، إضـافةةدريبـت( سـاعة 1848) بمجموع ،تدريبية أسابيعثمانية ، مدة كل فصل تدريبي مجزأة نصفيةفصول تدريبية 

 ( ساعة معتمدة.    86)  بما يعادلسوق العمل،   تدريب عملي في

ب آلالــي والاننرنــط وتطبيقاتهمــا بمــا يلبــي متطلبــات فــي مجــال الحاســلتخصصــية اعلــى املهــارات   ويــتم التــدريب فــي هــذا البرنــامج

ص كمـا ههـدف البرنـامج إلـى تلبيـة حاجـة سـوق العمـل مـن الكـوادر الفنيـة واملهنيـة املؤهلـة فـي مجـال اسوق العمل بقطاعيـه العـام والخـ

ويـتم النركيـز أثنـاء التـدريب ات وتقنيـة املعلومـ يعلوم الحاسب وفق املعايير الدولية من خالل اكتساب املهارات في مجال الحاسـب آلالـ

بالجانـب النرـري فــي معرـم املقــررات التخصصـية وذلـ  عــن طريـق تاتيــف التـدريبات العمليــة  هعلـي الجانـب العملــي التطبيقـي وربطــ

هــــارات عامــــة فــــي التقافــــة مإضــــافة الــــى  ألاساســــية وتطبيــــق برنــــامج التــــدريب التعــــاوني مــــع القطاعــــات ذات العالقــــة بتخصــــص املتــــدرب

ـــ ـــالإلاســ ــــى عـــــالم ألاعمــ أو )مقـــــرري  المية، واللغـــــة العربيـــــة، واللغـــــة إلانجليزيـــــة، والرياضـــــيات، وتطبيقـــــات الحاســـــب آلالـــــي، والتعـــــرف علـ

 .(السلوك الوظيفي ومهارات إلاتصالالتوجيه املنهي والتميز و 

قسـم الحاسـب وتقنيـة  الشهادة الجامعية املتوسطة في تخصص الحاسب آلالي التطبيقي من ويمنح الخريج من هذا البرنامج

 Microsoftاملعلومات ومن املتوقع أن يعمل في املجاالت املرتبطة باستخدام الحاسب في ألاعمـال املاتبيـة عـن طريـق بـرامج ألاوفـي  

Office  ومجال تقنية املعلومات وتحليل النرم، وبعملية فحص ومراقبة ومتابعة وتنفيذ وصيانة والتأكد من جودة ألاعمال الخاصة

جهزة الحاسب آلالي وألاجهزة املتعلقة بها وتجميع وصيانة الحاسب آلالي وتشغيله واملبادئ في تصميم الـدوائر إلالانرونيـة وشـبكات بأ

 الحاسب

 الهدف العام للبرنامج:

لبات سوق لبرنامج إلى إعداد وتأهيل كوادر بشرية متخصصة في مجال الحاسب آلالي والاننرنط وتطبيقاتهما بما يلبي متطا ههدف

العمل بقطاعيه العام والخاص كما ههدف البرنامج إلى تلبية حاجة سوق العمل من الكوادر الفنية واملهنية املؤهلة في مجال 

 :لحاسب وفق املعايير الدولية من خالل اكتساب املهارات التاليةا علوم

 .و تقنية املعلوماتالحصول على املعارف و الحقائق العلمية في مجال الحاسب آلالي          ·

ملنهي وبالتالي زيادة اتدريب الطالب وتنمية قدراتهم العلمية لالستفادة من الحاسب آلالي سواء على الصعيد الشخص ي أو          ·

 .إنتاجية الفرد واملجتمع

 .استخدام الحاسب آلالي كوسيلة تعليمية         ·

 .الاستقصاء و الحصول على املعلوماتاستخدام الحاسب آلالي كوسيلة للبحث و          ·

 استخدام تطبيقات وبرامج الحاسب آلالي بفعالية ونجاح         ·

 .تهيئة املتدربين ملمارسة املهام الوظيفية املناسبة في مجال الحاسب الالي         ·

 



 دبلوم نصفي مجزأ

 
 

 هيناملو قيناملؤسسة العامة للتدريب الت

 اإلدارة العامة للمناهج

 ي هلاإلدارة العامة للتدريب األ

 شعار املعهد

 
 املعهد الاهلي العالي للتدريب

 
 

 120 من  5

 

 ألاهداف التفصيلية للبرنامج:

 وبكفاءة عل
ً
 ى أداء ألاعمال التالية:بنهاية هذا البرنامج يكون املتدرب قادرا

 .. يطور تطبيقات وخدمات إلانترنت بدقة واتقان1

 .. يعد تطبيقات الويب وينفذها باستخدام اسلوب برمجة ألاشياء املوجهة بدقة واتقان2

 .. ينش ئ ويدير قواعد البيانات بكفاءة عالية3

 .. يحلل النظم بطريقة منهجية ويصممها بدقة واتقان4

 ت الهجينة لألجهزة املحمولة بدق واتقان. يطور التطبيقا5

 .. يراعي جوانب أمن املعلومات في بناء التطبيقات البرمجية واستخدامها بدقة واتقان6

 . يجيد التحدث والكتابة باللغة إلانجليزية7

 . ترقية العمل في املؤسسة وذلك بمعرفة التقنية املناسبة لتطويرها وتحقيق مزايا املؤسسية.8

 ألخالقيات املهنة. تأمين 9
ً
 البيانات وبيئة العمل املعلوماتية والعمل بروح الفريق وفقا

 . تحقيق التوظيف املستمر واملواكب للفرص واملكاسب التي تقدمها تكنولوجيا املعلومات.10

 . القدرة على التواصل مع الاخرين بسهولة وفاعلية.11

 لألسس واملناهج العلمية12
ً
 . اتخاذ القرارات وفقا

 . تخريج متدربين قادرين على تنظيم املشاريع وإدارتها باحترافية وتنافسية في ألاسواق املحلية والدولية.13

دائية . رفع مهارات ومعلومات املتدربين في مجال تطوير ألانظمة من خالل الشهادات الدولية الاحترافية في الشبكات وعلى جميع املستويات ابت14

 ومتوسطة ومتقدمة.

 تماد التفاعل والتكامل لبناء واعداد تقنيين في مجال الشيكات التفاعل إلايجابي مع املجتمع.. اع15

 . اكساب الخريج املهارات والخبرات التقنية املطلوبة ملزاولة العمل في مجال الشبكات والبرمجة باستخدام أحدث الوسائل.16

 نهم وطباعهم وشخصياتهم باإلضافة الي حصولهم على املؤهالت الاكاديمية. . تعليم املتدربين على كيفية غرس القيم إلاسالمية في مه17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي مجزأ

 
 

 هيناملو قيناملؤسسة العامة للتدريب الت

 اإلدارة العامة للمناهج

 ي هلاإلدارة العامة للتدريب األ

 شعار املعهد

 
 املعهد الاهلي العالي للتدريب

 
 

 120 من  6

 

 التجهيزات واملوارد البشرية التدريبية و الطاقة الاستيعابية

 

 (1+ فصول 4 عدد الفصول التدريبية للدبلوم )

 يتم تجزئة الفصل التدريبي الواحد إلى جزئين
 أسبوع. 12صل للتدريب التعاوني مدته + ف أسابيع 8مدة كل  فصل منها 

 املؤهل الدراس ي 1 العدد املشرف
 )في التخصص(ماجستير 

 سنوات خبرة 3+  )في التخصص(أو بكالوريوس 

 عدد املدربين

 املؤهل الدراس ي التخصص العدد التخصص

 بكالوريوس دراسات إسالمية 1 اسالمية دراسات

 بكالوريوس حاسب آلي 1 حاسب آلي

 بكالوريوس في التخصص 2 تخصصية ت مقررا

    

    

    

    

 لكل شعبة تدريبية. 25-20 الطاقة الاستيعابية للبرنامج ) عدد املتدربين(

 بداية كل فصل دراس ي. ) كل فصل تدريبي(القبول 

 مستوى الدخول للتدرب على البرنامج
لب تحديد نوع الشهادة )في البرامج التي تتطالتانوية العامة أو ما يعادلها 

 .يتم ذكر الشهادة متل طبيعي، شرعي، ... الخ(

 عمر املتدرب
)في الحاالت التي تحتاج سنة   17أن ال يقل عمر املتدرب عند التخرج عن 

 .إلى تحديد الحد ألادنى والحد ألاعلى لعمر املتدرب، يتم تحديد العمر(



 دبلوم نصفي جمزأ
 

224 

 ينهاملالتقين واملؤسسة العامة للتدريب 

 اإلدارة العامة للمناهج

 اإلدارة العامة للتدريب األهلي 

 
 

 املعهد االهلي العالي للتدريب 

 

 120 من  7

 

 The Study Plans Distributed on semesters (املجزأ الفصلية )النصفية توزيع الخطة التدريبية على الفصول التدريبية
 

1s
t s

em
es

te
r 

 No. Course Code Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 
 املكافئ

املتطل

 ب
  م رمز املقرر  اسم املقرر 

ل  و
ألا

ي 
يب ر

تد
 ال

صل
لف

ا
 

 س.أ تم عم مح و.م

CRH L P T CTH 

pa
rt 

O
ne

 

1 VOCA 101 Vocational Guidance & Excellence  
  

VOC 107 2 4 0 0 4 107 1 مهن 101 التوجيه املنهي والتميز  يمنه 

ل 
ألاو

ء 
جز

ال
 

2 ICMT 101 
Introduction to Computer 

Applications 
 CMT 101 2 0 8 0 8 101 2 حاسب 101 مقدمة تطبيقات الحاسب  حال 

3 ICMT 121 Computer assembly and operation  CMT 9124 5 2 8 4 14 9124 3 حاسب 121 تجميع الحاسب وتشغيله  حال 

Total Number of Units 9 6 16 4 26 املجموع 

Th
e 

se
co

nd
 

pa
rt

 

1 MATH 101 Mathematics  MAT8101 3 6 0 2 8 101 1   رياض101 الرياضيات  ريض 

ي 
تان

 ال
زء

لج
ا

 

2 IPRG 212 Computer programming concepts  PRG 9154 3 2 8 2 12 91542 برمج 212 برمجة الحاسب  حاب 

3 ENGL 101 English Language -1  ENG 8101 3 6 0 2 8 101 3 انجل101 (1لغة إنجليزية )  نجل 

Total Number of Units 9 14 8 6 28 املجموع 

 Total Number of Units 18 20 24 10 54  املجموع الكلي 

 CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours  و.م : وحدات معتمدة ، مح : محاضرة ، عم : عملي/ ورش ، تم : تمارين ، س.أ : ساعات اتصال أسبوعي 
 

 

 

 

 

 

 *يمان التبديل بين املقررات في الجزء ألاول والجزء التاني .

أسابيع . 8* يتم تنفيذ الجزء في مدة تنراوح بين   

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ
 

224 

 ينهاملالتقين واملؤسسة العامة للتدريب 

 اإلدارة العامة للمناهج

 اإلدارة العامة للتدريب األهلي 

 
 

 املعهد االهلي العالي للتدريب 

 

 120 من  8

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2n
d 

se
m

es
te

r 

 No. Course Code Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 
 املكافئ

  م رمز املقرر  اسم املقرر  املتطلب

ا
ني

لتا
ي ا

يب ر
تد

 ال
صل

لف
 

 س.أ تم عم مح و.م

CRH L P T CTH 

pa
rt 

O
ne

 

1 ENGL 102 English Language -2 ENGL 101 ENG 8102 3 6 0 2 8 102 1 نجلا 102 (2لغة إنجليزية ) نجلا 101 نجل 

ل  و
ألا

ء 
جز

ال
 

2 ISUP 151 Operating System 1 ICMT 121 SUP 132 4 4 8 0 12 132 حاسب 121 دعم  2 داعم 151 نظم تشغيل 

3 ICMT 102 
Advanced computer 

applications 
ICMT 101 CMT 102 2 0 8 0 8 102حاسب 101 حال  3 حاسب102 تطبيقات الحاسب املتقدمة 

Total Number of Units 9 10 16 2 28 املجموع 

Th
e 

se
co

nd
 p

ar
t

 

1 INET 111 Computer Networks  NET 9107 4 4 8 0 12 9107  1  اشبك 111 شبكات الحاسب  شب 

ني
لتا

  ا
زء

لج
ا

 

2 ARAB 101 Technical Writing   ARB 101 2 4 0 0 4 101 2 عربي 101 الكتابة الفنية  عرب 

3 PHYS 101 Physics  PHY 8101 3 4 4 2 10 8101 3 فيزي  101 الفيزياء  فيز 

Total Number of Units 9 12 12 2 26 املجموع 

 Total Number of Units 18 22 28 4 54  املجموع الكلي 

 CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours   تمارين ، س.أ : ساعات اتصال أسبوعيو.م : وحدات معتمدة ، مح : محاضرة ، عم : عملي/ ورش ، تم : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ
 

224 

 ينهاملالتقين واملؤسسة العامة للتدريب 

 اإلدارة العامة للمناهج

 اإلدارة العامة للتدريب األهلي 

 
 

 املعهد االهلي العالي للتدريب 

 

 120 من  9

 

 

 

 

 

 

 

 

3n
d 

se
m

es
te

r 

 No. Course Code Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 
 املكافئ

  م رمز املقرر  اسم املقرر  املتطلب

ث
تال

 ال
بي

ي در
الت

ل 
ص

لف
ا

 

 س.أ تم عم مح و.م

CRH L P T CTH 

pa
rt 

O
ne

 

1 ENGL 103 English Language -3 ENGL 102 ENG 8103 3 4 0 1 5 103 1 نجلا 103 (3لغة إنجليزية ) نجلا  102  نجل 

ل 
ألاو

ء  
جز

ال
 

2 ECOM 11 Systems Analysis and Design   3 2 8 0 10   2 جارت 111 تحليل وتصميم النظم 

3 IPRG 121 Database Fundamentals  PRG 182 4 2 8 1 11 182 3 برمج 121 مبادئ قواعد البيانات  حاب 

4 NQM 112 
Fundamentals of Information 

Technology 
 4 تقم 112 أساسيات تقنية املعلومات   4 0 0 4 2  

Total Number of Units 12 12 16 2 30 املجموع 

Th
e 

se
co

nd
 p

ar
t

 

1 LEAS 101 Learning Skills   2 4 0 0 4   1 ماهر 101 مهارات التعلم 

ي 
تان

 ال
ء 

جز
ال

 

2 ETHS  101 
Professional Ethics & comm. 

skills 
VOCA 101 ETH 101 2 4 0 0 4 101  مهن 101 سل 

السلوك الوظيفي ومهارات 

 الاتصال
 2 اسلك101

3 IPRG 234 
Advanced Internet 

Technologies 
 PRG 279 4 4 8 0 12 279 3 برمج 234 تقنيات الانترنت املتقدمة  حاب 

4 ISLM  101 Islamic Studies  ISL 101 2 4 0 0 4   4 اسلم 101   الدراسات إلاسالمية 

Total Number of Units 10 16 8 0 24 املجموع 

 Total Number of Units 22 28 24 2 54  املجموع الكلي 

 CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours  و.م : وحدات معتمدة ، مح : محاضرة ، عم : عملي/ ورش ، تم : تمارين ، س.أ : ساعات اتصال أسبوعي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ
 

224 

 ينهاملالتقين واملؤسسة العامة للتدريب 

 اإلدارة العامة للمناهج

 اإلدارة العامة للتدريب األهلي 

 
 

 املعهد االهلي العالي للتدريب 

 

 120 من  10
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 No. Course Code Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 
 املكافئ

  م رمز املقرر  اسم املقرر  املتطلب

بع
لرا

ي ا
يب ر

تد
 ال

صل
لف

ا
 

 س.أ تم عم مح و.م

CRH L P T CTH 

pa
rt 

O
ne

 

1 INet 231 Network Security   5 4 4 3 11 
 داعم 271

 دعم9267
 1 شبكا 231 أمن الشبكات  شبكا  111

ل  و
ألا

ء  
جز

ال
 

2 TQM113 
Ethical approaches to IT 

management 
  3 4 0 0 4   

أخالقيات نظم وتقنية 

 املعلومات

 

 2 تقم113

3 DAR 224 
Technical Support and 

Customer Service Skills 
  4 4 8 2 14   

رات الدعم الفني وخدمة مها

 العمالء
 3 دار224  

4              4 

5              5 

6              6 

Total Number of Units 12 12 12 5 29 املجموع 

Th
e 

se
co

nd
 p

ar
t

 

1 Entr 121 
Website Development and 

Management 
 1 انتر 121 تطوير وإدارة املواقع   4 0 4 0 3  

ني
لتا

ء ا
جز

ال
 

2 ICMT 280 
Preparation for Professional 

Certificates 
 CMT 290 1 0 4 0 4 2902 حاسب280 التأهيل للشهادات الاحترافية  حال 

3 IPRG 223 Artificial intelligence  IPRG 212 4 2 4 0 6 2123 برمج 223 الذكاء الاصطناعي  برمج 

4 IPRG 295 Project IPRG 121  4 2 12 0 14  121 4 برج295 مشروع برمج 

5              5 

6              6 

Total Number of Units 12 4 24 0 28 املجموع 

 Total Number of Units 24 16 36 5 57  املجموع الكلي 

 CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours  و.م : وحدات معتمدة ، مح : محاضرة ، عم : عملي/ ورش ، تم : تمارين ، س.أ : ساعات اتصال أسبوعي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ
 

224 

 ينهاملالتقين واملؤسسة العامة للتدريب 

 اإلدارة العامة للمناهج

 اإلدارة العامة للتدريب األهلي 

 
 

 املعهد االهلي العالي للتدريب 

 

 120 من  11
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No. Course Code Course Name 

No. of Units 

 رمز املقرر  اسم املقرر 

ي 
يب ر

تد
 ال

صل
لف

ا

 
ام

لخ
ا

 

 و.م

CRH 

1 IPRG 299 Co-operative Training 4 حاب 299 التدريب التعاوني 

Total Number of Units 4 املجموع 
CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours و.م : وحدات معتمدة ، مح : محاضرة ، عم : عملي/ ورش ، تم : تمارين ، س.أ : ساعات اتصال أسبوعي 

      

Total Number of semesters Credit Units 
CRH L P T CTH 

 املجموع الالي للوحدات املعتمدة للبرنامج
86 88 120 22 231 

Total of training Hours (8×   20     )=       + Cooperative training Hours (490) 2338  490+ التدريب التعاوني 1848=  231× 8املجموع الكلي لساعات التدريب 
 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  12

  

ملقررات التخصصصر املختالوصف   

 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  13

 مهن 101 الرمز التوجيه املنهي والتميز اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
2 

هنية، والتعرف على التخصصات املهنية من خالل يتضمن املقرر شرح بعض الاختبارات ومقايي  امليول امل الوصف:

الزيارات امليدانية للتخصصات املهنية املتاحة باملعهد، وطرق الاتصال والتعامل مع آلاخرين من خالل التمارين 

 الجماعية، ومعرفة كيفية إدارة الوقط ووضع ألاوليات من خالل التمارين

 

 

 

 حاسب 101 الرمز مقدمة تطبيقات الحاسب اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
2 

على عدة موضوعات تمان املتدرب من التعرف على ماهية الحاسب ومكوناته ألاساسية ثم يتم  هذا املقرر  يحتوى  الوصف:

كما يتم التدرب ،التدرب على التعامل مع نرام التشغيل املستخدم في الحاسبات الشخصية وكيفية إدارة امللفات

بية )معالجة النصوص والجداول إلالانرونية والعروض التقديمية ( التي تساعد على أشهر التطبيقات املات

مستخدمي الحاسب في إنجاز أعمالهم، كما يشمل التدرب على املبادئ ألاساسية إلستخدام إلاننرنط والبريد 

 .إلالانروني 

 

 

 حاسب121 الرمز تجميع الحاسب وتشغيله اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
5 

على عدة موضوعات تمان املتدرب من التعرف على ماهية الحاسب ومكوناته ألاساسية ثم  هذا املقرر  يحتوى   الوصف:

يتم التدرب على التعامل مع أجزاء الحاسب الداخلية وطريقة تجميعها وصيانتها والتعرف على نرام التشغيل 

 املستخدم في الحاسبات الشخصية وكيفية إدارة امللفات

املهارات الاساسية في الحاسب ، وكيفية تجميع أجزاء الحاسب بعد التعرف على الفروق بين كل  يتم التدرب على

 والبرمجيات الالزمة لتشغيل الحاسب منها للحاسبات الشخصية ، ثم التدرب على تحميل نرام التشغيل 
 

 

 

 

 رياض 101 الرمز الرياضيات اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
3 

و  اساسية ومدخل للمتدرب بدبلومات التقنية إلالانرونية، والتقنية الاهربائية، والتقنية امليكانيايةيمتل وثيقة  الوصف:

تقنية الاتصاالت إلى بعض املهارات ألاساسية وفق مهارات القرن الواحد و العشرين ويتناول عدد من املوضوعات 

 ضل و التكامل . ومنها كتيرات الحدود، املصفوفات واملحددات ،املعادالت ،و التفا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برمج 212 الرمز برمجة الحاسب اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
3 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  14

كيفية تحليل املسائل/املشاكل املختلفة املراد  على عدة موضوعات تمان املتدرب من التعرف علي  هذا املقرر  يحتوى  الوصف:

الضرورية لذل . وهو يشتمل على  ++C  البرمجةحلها باستخدام نرام الحاسوب وكتابة البرامج الالزمة في لغة 

تحليل املشكلة، وتصميم الخوارزميات، وتنفيذها، واختبار صحة وكفاءة تل  الخوارزميات. وتشمل  املوضوعات 

الرئيسية التي يتم تناولها متل أساسيات الخوارزميات وحل املشاالت، وعناصر البرمجة ألاساسية، وهياكل التحام 

ت على حل املشاكل ومهارا تيار والتارار( والوظائف واملصفوفات والسالسل. يتم النركيز في هذا املساق)أي: جمل الاخ

 .البرمجة وتطبيقها باستخدام البيئة الحديتة للغة البرمجة املقررة في هذا املساق

 

 انجل 101 الرمز (1لغة إنجليزية ) اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
3 

 This course provides trainees with a solid foundation of basic sentence form and function. It concentrates on grammatical الوصف:

structures, vocabulary expressions often used in technical and professional contexts.  
 

 

 

 انجل 102 الرمز (2لغة إنجليزية ) اسم املقرر 
الساعات 

 مدةاملعت
3 

 This course is designed to consolidate students’ knowledge of English with business- related skills and الوصف:

vocabulary necessary for an adequate performance in the business work place. It provides students with the 

language skills and confidence to use English in a wide range of business and social situations. It aims at boosting 

the students ' communication skills necessary for good performance on the job through large doses of listening, 

speaking, reading, and writing activities. 
 

 

 

 داعم 151 الرمز نرم تشغيل اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
4 

(، OS) املفاهيم ألاساسية ألنرمة التشغيل. املوضوعات التي يتم تناولها: تطور أنرمة التشغيل يحتوي هذا املقرر  الوصف:

 زمنية،ال بنية نرام التشغيل، مهام نرام التشغيل ويتضمن: إدارة عمليات املعالجة والجدولة الزمنية لها )املشاركة

الجمود(، اسنراتيجيات إدارة وحدات التخزين وحمايتها، بنية وحدات التخزين التانوية. النرم املوزعة، إدارة 

 وحدات إلادخال/ إلاخراج.
 

 

 برمج 121 الرمز مبادئ  قواعد البيانات اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
4 

مقدمة وأساسيات نرم إدارة قواعد البيانات العالئقية.  –ألاول  أربعة أجزاء رئيسية. الجزء يحتوي هذا املقرر على الوصف:

  Microsoft Access    في SQL- لغة الاستعالم املهيكلة –الجزء التالث  .(E-R) نمذجة عالقة الايان –الجزء  التاني 

 E-R راية بتقنيةليكونوا على  د ”ER أداة مساعدة“تقنيات  التطبيع. ُيتوقع من الطالب ممارسة  –الجزء الرابع 

Modeling وإكمال مشروع عملي باستخدام SQL  في بيئة نرام إدارة قواعد البيانات اكس. 
 

 انجل 103 الرمز (3لغة إنجليزية ) اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
3 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  15

 This course is designed to consolidate students’ knowledge of English with business- related skills and vocabulary الوصف:

necessary for an adequate performance in the business work place. It provides students with the language skills and 

confidence to use English in a wide range of business and social situations. It aims at boosting the students ' 

communication skills necessary for good performance on the job through large doses of listening, speaking, reading, and 

writing activities.  
 

 

 

 

 ماهر 101 الرمز مهارات التعلم اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
2 

 الوصف:
 

يتناول مقرر مهارات التعلم التعريف بماهية التعلم وشروطه وخصائصه والعوامل املساعدة على تحسينه، كما 

ة تتنسب يوضح للمتدرب كيفية تحديد نمط تعلمه واختيار طرق التفاير التي تناسبه مما يؤدي إلى تعلمه بطريق

ا من مع قدراته وإمكانياته، كما يتناول املقرر أنواع التعلم كالتعلم الذاتي وأساليبه والتعلم النشط وعناصره وغيره

ألانواع، ويقدم املقرر جمله من مهارات الاستذكار الفعال ومن أبرزها الخرائط الذهنية والخرائط املفاهيم، إلى 

يب لتفاير ومستوياته وأنماطه ويتناول التفاير إلابداعي ومهاراته وأسالجانب مهارات التفاير فيستعرض ماهية ا

تنميته، كذل  التفاير الناقد ومهاراته واسنراتيجياته ويدعم املقرر تطوير مهارات البحث عند املتدرب وكيفية 

 الاستعداد لالختبارات .
 

 

 اسل  101 الرمز السلوك الوظيفي ومهارات الاتصال اسم املقرر 
عات السا

 املعتمدة
2 

يشمل هذا املقرر تعريف املتدرب بمفهوم السلوك الوظيفي ونرم العمل وأخالقيات وعادات العمل ومهارات  الوصف:

 التفاير وحل املشاالت  ومهارات البحث العلمي ونرم املعلومات والذكاء الاصطناعي ومهارات إعداد السيرة الذاتية

 . 
 

 

 

 تقم 112 الرمز علوماتأساسيات تقنية امل اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
2 

ألاجهزة –مفهوم تقنية املعلومات . الجزء  التاني  –أربعة أجزاء رئيسية. الجزء ألاول  يحتوي هذا املقرر على الوصف:

حليل ت –نية املعلومات والبرامج  الجزء الخام  ب –لجزء الرابع ا  إلاتصاالت عن بعد  –والحاسبات الجزء التالث 

ألانرمة وتصميمها الجزء السادس املعلومات حول تقنية املعلومات . ُيتوقع من الطالب ممارسة مهامهم في مجال 

 .تقنية املعلومات وطرق البحث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  16

 شبكا 111 الرمز شبكات الحاسب اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
4 

دات الشبكات وكذل  برمجيات الشبكات والطبقات الفعلية وطبقة املقرر مقدمة في الشبكات ومعيحتوي هذا  الوصف:

رابط البيانات وطبقة التحام بوسيط النقل وطبقة الشباة والتطبيقات الشباية وأنرمة النقل والتطبيقات 

 الشباية .

 

 

 عربي101 الرمز الاتابة الفنية اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
2 

ناء ب متدربي املعاهد  على كيفية التواصل وإتقانه وإكسابهم املعارف الضرورية للاتابة وبيسعى هذا املقرر إلى تدري الوصف:

شخصياتهم الواعية للقراءة الصحيحة القادرة على فهم النصوص وتحليلها ومن ثم الاتابة إلابداعية والوظيفية 

 التي تساعدهم في حياتهم  

 

 

 فيزي  101 الرمز الفيزياء اسم املقرر 
الساعات 

 ملعتمدةا
3 

ههدف املقرر إلى تنمية مقدرة الطالب على فهم وتطبيق جملة من املسائل املعتمدة على املبادئ امليكانياية  الوصف:

ألاساسية، و إكساب الطالب القدرة على تفسير بعض الرواهر البيئية املتعلقة بالحركة وتطبيقاتها وبناء القاعدة 

 ألاساسية الستيعاب املقررات الالحقة.

 

 

 

 تجار 111 الرمز تحليل وتصميم النرم اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
3 

الاساسية في تحليل وتصميم النرم وتطوير أنرمة املعلومات بشكل عام وتطبيق املفاهيم  يحتوي هذا املقرر على الوصف:

 التانولوجيا لحل مشاكل العمل .

 

 سبحا 102 الرمز تطبيقات الحاسب املتقدمة اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
2 

ألشهر التطبيقات  املتقدمةيحتوي هذا املقرر على عدة موضوعات تمان املتدرب من التعرف على الامكانيات  الوصف:

التي تساعد مستخدمي  Office applicationاملاتبية ) معالجة النصوص والجداول الالانرونية وقواعد البيانات ( 

 ة احنرافية.الحاسب في إنجاز أعمالهم بصور 

 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  17

 برمج 234 الرمز تقنيات الاننرنط املتقدمة اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
4 

 و  و الجافا ساربط ASPيحتوي هذا املقرر على عدة موضوعات تمان املتدرب من التعرف على لغة البرمجة  الوصف:

Visual Basic Script  واملتغيراتVariables.  

 

 برمج 223 الرمز يالذكاء الاصطناع اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
4 

 لحقول الذكاء الاصطناعي والتقنيات املستخدمة لفهم كيفية تطبيق هذا النوع من  الوصف:
ً
 واسعا

ً
يوفر هذا املقرر فهما

 .الذكاء على السيناريوهات واملشاكل املختلفة

 

 

 اسلم 101 الرمز الدراسات الاسالمية اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
2 

يغطي املقرر الجوانب الرئيسية للعقيدة إلاسالمية وما تمتاز به من خصائص ومميزات، ومدى أثرها على الفرد  الوصف:

واملجتمع، وتصدهها لالنحرافات العقدية والفارية بمنهج وسطي معتدل، ويبرز القيم الاسالمية السامية التي حتنا 

م حضارية، ويتطرق ألهم القضايا الفارية املعاصرة كحقوق عليها شرعنا الحايم من قيم عليا وقيم خلقية وقي

جتمع إلانسان والعوملة والاستشراق، كما يبين أهمية أخالقيات املهنة التي حتنا عليه إلاسالم وأثرها على الفرد وامل

 والتنمية، وتجاوز ما يناقضها من أخالقيات مذمومة.

 

 شبكا 231 الرمز أمن الشبكات اسم املقرر 
ت الساعا

 املعتمدة
5 

مبادئ  -1"أمن الشبكات " أساليب وطرق التحقق من اخنراقات الشبكات املعلوماتية:  يحتوي هذا املقرر على   الوصف:

والت الحماية تعرف بروتوك -4حماية البنية التحتية؛  تعرف أساليب -3يات التشفير؛ تعرف خوارزم -2الحماية؛ 

 .لفيروسات وحماية أنرمة التشغيلا -6املعلوماتية؛  تتعرف أساليب حماية الخدما -5ومبادئها؛ 
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 120 من  18

 تقم 113 الرمز أخالقيات نرم وتقنية املعلومات اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
3 

د نقص فإنناالحاسوب ،  أخالقياتفأننا عندما نقول  ألاساسكتيرا ما نشير في احاديثنا عن الحاسوب بوصفه آلة صماء ، وعلى هذا  الوصف:

. بقدر ما ينسحب هذا الفهم على أخالقواخر لي  لديه  أخالق، وان هناك حاسوبا لديه  أخالقالصماء لدهها  آلالةمن ذل  ان هذه 

مستخدم هذه آلالة ، فعندما يكون مستخدم الحاسوب ذو خلق قويم فانه سيستخدمه استخدامات غير مؤذيه وعندما يستخدمه 

 على هذا ألاساس يأتي ارتباط ألاخالق بتانلوجيا  ف اخر بش يء من التجاهل لالخالق سو 
ً
يكون استخدامه مؤذيا وغير اخالقيا

املعلومات من خالل مساهمة الفرد وبناءه ألاخالقي ومدى فهمه ألهمية ألاخالق في التعامالت الخاصة والعامة الذي ينسحب بدوره 

ويأتي تأكيدنا على اخالقيات  . رارات اخالقية واخرى ال أخالقيةعلى تسخير تقنيات املعلومات بعامه والحاسوب بخاصه في خدمة ق

الحاسوب من خالل ادراكنا الامكانية العالية التي يوفرها الحاسوب في خرق الخصوصيات الفردية والاجتماعية بوصفه اداة 

الطبع من خالل كيفية استخدامه اجتماعية قوية ومؤثره بفاعليه في الحاق الضرر او النفع بالفرد واملجتمع بطرائق عديدة ، وب

ان هذا البحث جاء لينتقل بالفهم من الاستخدامات الضارة الى الاستخدامات النافعة واملحققة لرفاهية املجتمعات التي  . وتسخيره

الحاجة باتط ال تستغني عن التسهيالت التي تقدمها الحواسيب على وفق سياق نرري يبين الحاجة إلدارة أخالقيات الحاسوب ومدى 

على تاييف السلوك الشخص ي واملجتمعي لتقوية القيم ألاخالقية من خالل التميز بين الجانب ألاخالقي وال أخالقي في اطار ثقافة 

 . أخالقية شاملة في منرمات ألاعمال 

  

 

 

 دار 224 الرمز مهارات الدعم الفني وخدمة العمالء اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
4 

ا املقرر أساليب العلمية في الدعم الفني والتعامل مع العمالء وطريقة عمل مكاتب الدعم الفني ومعرفة نفسيات العمالء يحتوي هذ الوصف:

 واملستخدمين 

 

 

 اننر 121 الرمز تطوير وإدارة املواقع اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
3 

مقرر نرري وتطبيقي يساعد الطالب  و  التاني تطوير مواقع الاننرنط املستوى يحتوي هذا املقرر على أساليب  الوصف:

لى عاملتمرس في بناء مواقع الاننرنط على إدارة متل هذه املواقع بصورة متالية. كما يتناول قضايا إبراز املعلومات 

  صفحات الاننرنط وما يشمل ذل  من تقديم خدمات وقواعد بيانات على هذه املواقع.
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 120 من  19

 

 

 

 حاسب280 الرمز للشهادات الاحنرافيةالتأهيل  اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
1 

يقدم هذا املقرر املهارات ألاساسية الالزمة إلعداد املتدرب للتعرف والحصول على احص ى الشهادات الاحنرافية  الوصف:

الحاسب املتوافقة مع املقررات التدريبية في مجال تخصصه، والتعرف على مميزات الشهادات الاحنرافية في مجال 

آلالي ومتطلبات الحصول عليها، وأساليب التأهيل للتقدم لهذه الشهادات، وقيمتها السوقية وكيفية مساهمتها في 

 املسار الوظيفي والتطوير املستمر ملهارات الفني في مجال تخصصات الحاسب آلالي .

ي بمنح املتدرب الدرجة الكاملة لهذا املقرر عند ويعتبر هذا املقرر من املقررات املشنركة بين تخصصات الحاسب املختلفة، ونوص 

 حصوله أي من الشهادات الاحنرافية املتعلقة بتخصصه واملقدمة من الاكاديميات والشركات العاملية في مجال تخصصه متل : 

(Cisco,Huawei,CompTIA,Oracle,Red Hat,Adobe) 

 

 

 برج 295 الرمز مشروع اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
4 

ههدف هذا املقرر إلى تنفيذ املتدرب مشروع عملي تطبيقي له عالقة بالتخصص ضمن فريق من زمالئه وتحط  لوصف:ا

 اشراف مدرب املقرر خالل الجزء التدريبي، ومن ثم إعداد تقرير فني شامل عن هذا املشروع
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 120 من  20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملقررات التخصصالتفصيلي الوصف   
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 120 من  21

 مهن 101 الرمز املنهي والتميزالتوجيه  اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

    2 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    4 محاضرة

    0 عملي

    0 تمرين

 وصف املقرر:

صصات املهنية من خالل الزيارات امليدانية يتضمن املقرر شرح بعض الاختبارات ومقايي  امليول املهنية، والتعرف على التخ

للتخصصات املهنية املتاحة باملعهد، وطرق الاتصال والتعامل مع آلاخرين من خالل التمارين الجماعية، ومعرفة كيفية إدارة 

 الوقط ووضع ألاوليات من خالل التمارين

 ويصف املقرر سط موضوعات أساسية :

 امليول املهنية 

 التخصصات املهنية 

 تدريب الناجحال 

 مهارات الاتصال والتفاعل مع آلاخرين 

 الوقط وأهميته 

 الهدف العام من املقرر: 

رات باملها ههدف هذا املقرر إلى تهيئة املتدرب في مرحلة الانتقال من مرحلة التعليم العام إلى مرحلة التدريب التقني واملنهي، وتزويده

د التخصص املنهي املناسب، وكذل  اكساب املتدرب مهارات الاتصال الفعال مع التي تساعده في اكتشاف ميوله املنهي، وتحدي

آلاخرين وتزويده بافية التعامل مع الوقط ووضع أهدافه املستقبلية املهنية وكيفية تحقيقها، ألامر الذي يساعد املتدرب على 

 التميز في فنرة التدريب وما بعد التدريب

على انأألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
 : ن يكون املتدرب قادرا

 امليول املهنية تحديد -1

 التخصصات املهنية املتاحة في بيئة التدريب تحديد -2

 معرفة مهارات الاتصال والتعامل مع آلاخرين -3

 معرفة أهمية الوقط ووضع ألاهداف املهنية -4

 اكتساب مهارات التميز وطرق النجاح  -5
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 120 من  22

 الوحدات )النررية والعملية( 
 عات التدريبسا

 العملية النررية

  4 امليول املهنية

  5 التخصصات املتاحة

  5 مهارات الاتصال

  6 بناء الشخصية ومهارات التعامل مع آلاخرين

  6 التخطيط وإدارة الوقط

  6 املتميز-املتدرب الناجح

 املجموع
  

32  
 

 إجراءات واشنراطات السالمة :

 ى التقيد بشروط السالمة من زي وخالفهيتم تدريب املتدربين عل  -1
 

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 الجزء ألاول: امليول املهنية ويشمل على: 4

4 

o مفهوم امليول املهنية 

o اكتشاف امليول املهنية 

o فوائد اكتشاف امليول املهنية 

o إجراء اختبار تحديد امليول املهنية 

o إرشاد منهي حول نتائج تحديد امليول املنهي حلقة 

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 الجزء التاني: التخصصات املتاحة  ويشمل على: 5

5 

o التخصصات املهنية املتاحة 

o جولة في ألاقسام املتاحة في املعهد 

o زيارة منشأة صناعية أو إدارية في املنطقة 

o استعراض بحوث وتقارير مهنية 

 لة التحريريةألاسئ

 إلاختبار الذاتي

 الجزء التالث:  مهارات الاتصالويشمل على: 5

5 

o مفهوم الاتصال 

o عناصر الاتصال 

o معوقات الاتصال 

o انواع الاتصال 

o الاتصال الشفهي 

o الاتصال الاتابي 

o الاتصال املرئي 

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي
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 120 من  23

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

o الاتصال بلغة الجسم 

 ويشمل على: خصية ومهارات التعامل مع آلاخرينبناء الشالجزء الخام :  6

6 

o مفهوم الشخصية 

o تحفيز الذات 

o أنواع الشخصيات 

o مهارات التفاوض 

o مهارات إلاقناع 

o مهارات إلالقاء 

o الذكاء الانفعالي والاجتماعي 

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 ويشمل على  التخطيط وإدارة الوقطالجزء السادس:  6

6 

o طيطمفهوم التخ 

o ملاذا نخطط 

o أنواع التخطيط 

o مراحل التخطيط 

o مفهوم الوقط 

o مبادئ التعامل مع الوقط،  التعامل الفعال مع الوقط 

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 املتميز-املتدرب الناجحالجزء السادس:  6

6 

o من هو املتدرب 

o كيف متدرب ناجح 

o كيف تحقق النجاح في التدريب 

o  حقق التميزكيف ت،  معنى التميز 

o حقوق وواجبات املتدرب 

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 

 املراجع
 .1 لتوزيعللنشر وا2014-دار التقافة   -التوجيه املنهي ونرريات-جودت عزت عبد الهادي/ سعيد حسنى العزة 

 .2 2011-يكولوجية التوجيه املنهي ونررياته حرس -مؤلف: صالح الداهري 

 .3 2019-احرة الاجفان للاتب والرواياتس-لتوجيه املنهي ونررياتها-ادي،د.سعيد حسني العزةد.جودت عبداله 
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 120 من  24

 حاسب 101 الرمز مقدمة تطبيقات الحاسب اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

    2 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    0 محاضرة

    8 عملي

    0 تمرين

 وصف املقرر:

ثم يتم التدرب على  ،على عدة موضوعات تمان املتدرب من التعرف على ماهية الحاسب ومكوناته ألاساسيةهذا املقرر يحتوى 

 .التعامل مع نرام التشغيل املستخدم في الحاسبات الشخصية وكيفية إدارة امللفات

ية )معالجة النصوص والجداول إلالانرونية والعروض التقديمية ( التي تساعد كما يتم التدرب على أشهر التطبيقات املاتب

 .مستخدمي الحاسب في إنجاز أعمالهم، كما يشمل التدرب على املبادئ ألاساسية إلستخدام إلاننرنط والبريد إلالانروني

 الهدف العام من املقرر: 

اسب الشخص ي واستخدام أشهر التطبيقات املاتبية التي تساعد في استخدام الحههدف هذا املقرر إلى إكساب املتدرب مهارات 

  إنجاز ألاعمال املاتبية

على انألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
 : أن يكون املتدرب قادرا

 .يدير املفات في نرام التشغيل -6

 .يستخدم برامج تجهيز النصوص -7

 .يستخدم برامج معالجة الجداول إلالانرونية -8

 .ج تجهيز العروض التقديميةيستخدم برام -9

 .يستعرض إلاننرنط -10

 .ينش ئ بريد إلانروني على شباة الاننرنط -11

 .يطبع بجميع أصابعه بطريقة اللم  وبسرعة -12

 .يعدد املكونات املختلفة للحاسب الشخص ي -13

 .يذكر تعريف أنرمة التشغيل -14

 .يتبع التعليمات ألاساسية لتنسيق الاتابة -15

 .م الحاسبيلنزم بالجلسة الصحيحة أما -16

 .يعرف معنى املصطلحات التخصصية إلانجليزية -17
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 120 من  25

 الوحدات )النررية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النررية

 PC structure  6بنائية الحاسب 

 Windows  10نرام التشغيل 

 12  معالجة النصوص

 12  الجداول إلالانرونية

 12  العروض التقديمية

 12  ننرنطاستخدام الا 

 املجموع
 64  

64  

 
 

 إجراءات واشنراطات السالمة :

 يجب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختبرات.  -2

 أن يرتدي املالب  املناسبة.  -3

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الاهربائية.  -4

 
 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 ت التقييمأدوا املحتوى  الساعات

 ويشمل على: PC structureالجزء ألاول: بنائية الحاسب  6

6 

o تعريف الحاسب 

o أجيال الحاسب 

o  املكونات املادية للحاسب الشخص يHardware: 

 كارت اللوحة الرئيسية 

 وحدات النرام 

 الاروت إلاضافية واملساعدة 

 الفتحات التوسعية 

 وحدات إلادخال 

 وحدات إلاخراج 

 

 

 

 شرة )ألاداء العملي(املالحرة املبا

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 ويشمل على: Windowsالجزء التاني: النوافذ  10
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 120 من  26

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 ت التقييمأدوا املحتوى  الساعات

1 

o  مقدمة البرمجياتSoftware: 

o  أنرمة التشغيلOperating System 

o  برامج التطبيقاتApplication Program 

o  برامج املستخدمينUser Programs 

 لي(املالحرة املباشرة )ألاداء العم

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

1 

o  مقدمة التعامل معWindows: 

  أجزاءWindows 

 التحام بأجزاء النافذة 

 إغالق جهاز الحاسب 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

1 

o التعامل مع قائمة إبدأ وتشغيل البرنامج 

 ل برنامجبدء تشغي 

 التبديل بين البرامج 

 تخصيص شريط املهام 

 التحام في إلاطارات 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

1 

o :خصائص سطح املاتب 

 تغيير التاريخ والوقط 

 شاشة التوقف 

 حماية املفات بكلمات مرور 

 التحام بمرهر وسمات سطح املاتب 

 حرة املباشرة )ألاداء العملي(املال 

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

1 

o العمل مع البرامج 

 تشغيل وإنهاء برنامج 

 اضافة برامج وإزالتها 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 الحاالت الدراسية

1 

o برنامج الدفنر 

 رق التعامل مع برنامج الدفنرط 

 إنشاء وحفظ وفتح املستند 

 التحام في الاشرطة في برنامج الدفنر 

 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 الحاالت الدراسية



 دبلوم نصفي جمزأ
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.......................... 

 
 

 120 من  27

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 ت التقييمأدوا املحتوى  الساعات

1 

o :برنامج الرسام 

 الغرض من برنامج الرسام 

 رساماستخدام أدوات برنامج ال 

  الربط بين برنامج الرسام والبرامج ألاخرى 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 الحاالت الدراسية

2 

o :املستاشف 

 وظيفة املستاشف 

 تغيير طريقة عرض املستاشف 

 انشاء،نسخ،نقل، حذف، تغيير مجلد أو ملف 

 ستاشفالبحث بواسطة امل 

 سلة املحذوفات 

 املشاركة في مجلد 

 انشاء الاختصار 

 تغيير خصائص امللفات واملجلدات 

 التعامل مع مجلد املستندات 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 الحاالت الدراسية

1 

o  (:التعامل مع التعليماتHelp) 
 باشرة )ألاداء العملي(املالحرة امل

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 الحاالت الدراسية

 ويشمل على:Wordالجزء التالث: معالجة النصوص  10

1 

 تشغيل برنامج معالج النصوص:

o التعريف ببرامج معالج النصوص 

o مكونات الشاشة الرئيسية في معالج النصوص 

o لنصوصإغالق برنامج معالج ا 

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

1 

 إدخال النصوص

 إدخال النص 

 تغيير لغة الاتابة ونوع الخط 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي



 دبلوم نصفي جمزأ
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 اإلدارة العامة للمناهج
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.......................... 

 
 

 120 من  28

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 ت التقييمأدوا املحتوى  الساعات

1 

 التعامل مع امللف:

 حفظ النصوص 

 إغالق وفتح الوثائق 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

2 

 تحرير النصوص:

 تحديد النص 

 قص، نسخ، لصق النص 

 مسح، حذف، نقل النص 

 التراجع والتكرار 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

5 

 تنسيق النصوص:

 تنسيق العنوان، ضبط النص 
 تنسيق الفقرات 

 لتعديالت على النص)سماكة، إمالة، خط سفلي(اجراء ا 

 التأثيرات النصية إلاضافية 

 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 ويشمل على: Excelالجزء الرابع: الجداول إلالانرونية  10

2 

 مقدمة للجداول إلالكترونية:

o لانرونيةالغرض من برنامج الجداول إلا 

o تشغيل البرنامج 

o التعامل مع ألاشرطة 

o  ادخال البيانات 

o انشاء مصنف 

o التحام في ورقة العمل 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 الحاالت الدراسية

5 

 العمليات الحسابية باستخدام الصيغ والدوال في الجداول:

 ر وتمييز شريط الصيغإظها 

 بناء الصيغة 

 وظيفة الدالة 

 معالج الدالات 

 بناء الدالة 

 ترتيب أداء العمليات في الصيغ 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 الحاالت الدراسية



 دبلوم نصفي جمزأ
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 اإلدارة العامة للمناهج
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.......................... 

 
 

 120 من  29

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 ت التقييمأدوا املحتوى  الساعات

3 

 تنسيق الخاليا والصفحة:

 تحديد الخاليا 

 ت الخالياتحرير محتويا 

 تنسيق حدود الخاليا 

 اعداد الصفحة 

 طباعة وإعداد ألاوراق 

 التحام في ورقة العمل 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 الحاالت الدراسية

 ويشمل على: PowerPointالجزء الخام : العروض التقديمية  10

2 

 رنامج العروض التقديمية:مقدمة لب

o تشغيل البرنامج 

o أجزاء شاشة البرنامج 

o معالج املحتوى التلقائي إلعداد العرض 

o القوالب الجاهزة إلعداد عرض 

o العرض التقديمية الفارغ إلعداد عرض 

o حفظ العرض التقديمي 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

2 

 رق تغيير مظهر العروض التقديمية:ط

 تطبيق القوالب الجاهزة 

 استخدام التخطيطات التلقائية 

 إدراج شريحة 

 انشاء،تحديد،حذف،قص،نسخ،لصق،تعديل شرائح 

  اضافة شرائح من عروض أخرى 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 راسيةالحاالت الد

1 

 ترتيب وتنسيق النصوص في العروض التقديمية:

 إعادة ترتيب الشرائح، إخفاء الشرائح 

 إنشاء،نقل، حذف مربع نص داخل الشريحة 

 تنسيق النص داخل الشريحة 

 تغيير الخلفية ولون النص 

 إضافة كائن 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 يألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذات

 املشاريع

 الحاالت الدراسية



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق
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.......................... 

 
 

 120 من  30

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 ت التقييمأدوا املحتوى  الساعات

1 

 تنسيق الجداول والتعداد في العروض التقديمية

 إنشاء جدول في الشريحة والتعامل معه 

 إنشاء ألاعمدة داخل الشريحة 

 إنشاء تعداد نقطي ورقمي 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 دراسيةالحاالت ال

1 

 إدراج الكائنات والصور في العروض التقديمية:

 إدراج صورة والتعامل معها وتنسيقها 

 إدراج كائن والتعامل معه وتنسيقه 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 الحاالت الدراسية

1 

 ض التقديمية:العرض التقديمي والصور في العرو 

o عرض الشرائح على الشاشة 

o استخدام قائمة عرض الشرائح 

o إعداد العروض للتشغيل الذاتي 

o إعداد التأثيرات الفنية على العرض 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 الحاالت الدراسية

 بريد إلالكتروني ويشمل على الجزء السادس: إلانترنت وال 6

2 

 التعامل مع إلانترنت :

o تعريف الانترنت،الارتباطات التشعبية 

o الاتصال باالنترنت 

o املتصفح 

o فتح صفحة، إلارتباط بصفحة، إلاضافة إلى املفضلة 

o طباعة، حفظ صفحة، حفظ صورة أو نص 

o إنشاء مساحة أكبر لصفحات إلانترنت املؤقتة 

o ئط ومحطات الراديوالاستماع إلى ملفات الوسا 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 الحاالت الدراسية

2 

 تطبيقات على إلانترنت:

 البحث في الانترنت 

 بحث متقدم في الانترنت 

 توفير الصفحات أثناء عدم الاتصال 

 إيقاف تشغيل الرسوم 

 ألامان والخصوصية 

 ملالحرة املباشرة )ألاداء العملي(ا

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 الحاالت الدراسية



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق
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.......................... 

 
 

 120 من  31

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 ت التقييمأدوا املحتوى  الساعات

2 

 البريد إلالكتروني:

 وظيفة البريد إلالكتروني ومميزاته 

 أجزاء عنوان البريد إلالكتروني 

 أقسام رسالة البريد إلالكتروني 

 إنشاء حساب بريد الكتروني 

  إلالكترونيقراءة البريد 

 كتابة وإرسال رسالة بالبريد إلالكتروني 

 إرفاق ملف مع الرسالة 

 إرسال صورة في البريد إلالكتروني 

 إرسال ملف بالبريد إلالكتروني 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 الحاالت الدراسية

 

 املراجع

 2016،مؤسسة شباة البيانات، عبدهللا عبدالعزيز املوس ى،  10حاسب والاننرنط ويندوز مقدمة في ال

 2016،   مجدي محمد أبوالعطااملرجع الاساس ي ملستخدمي وورد، 

 2016،دار خوارزم العلمية للنشر جدة،  وحدة مهارات الحاسبمهارات الحاسب الالي ، 

 2018،   مجدي محمد أبوالعطا ،10املرجع الاساس ي ملستخدمي ويندوز 

 2016، زمزم ناشرون وموزعون ،محمد بالل الزعبي / أحمد الشرايعة، 2016أوفي 10 ويندوز الحاسوب والبرمجيات الجاهزة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  32

 حاسب 121 الرمز تجميع الحاسب وتشغيله اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

    5 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 محاضرة

    8 عملي

    4 تمرين

 وصف املقرر:

على عدة موضوعات تمان املتدرب من التعرف على ماهية الحاسب ومكوناته ألاساسية ثم يتم التدرب على  هذا املقرر  يحتوى 

ب الداخلية وطريقة تجميعها وصيانتها والتعرف على نرام التشغيل املستخدم في الحاسبات الشخصية التعامل مع أجزاء الحاس

وكيفية إدارة امللفات يتم التدرب على املهارات الاساسية في الحاسب ، وكيفية تجميع أجزاء الحاسب بعد التعرف على الفروق 

 ام التشغيل والبرمجيات الالزمة لتشغيل الحاسب بين كل منها للحاسبات الشخصية ، ثم التدرب على تحميل نر

 الهدف العام من املقرر: 

ههدف هذا املقرر إلى إكساب املتدرب املهارات واملعلومات الاساسية الالزمة لتجميع جهاز الحاسب وتحميله بالبرامج 

 التشغيلية الالزمة .

على ألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
  :أن يكون املتدرب قادرا

 أنواع الكابالت واملوصالت يقارن بين -1

 تمييز ألانواع املختلفة لصناديق الحاسب -2

 يستخدم ألادلة الفنية للحصول على املعلومات -3

 تتبيط اللوحة الرئيسية -4

 بين أنواع املعالجات ويذكر مميزاتها التمييز  -5

 بين أنواع الذاكرة ويذكر مميزاتها التمييز  -6

 قراص املرنة والصلبة والليزرية ويوصلها مع اللوحة الرئيسيةمحركات ألا أن يقوم بتثبيط -7

 تحديد أنواع النواقل ومنافذ التوسيع -8

 يختار ويركب كروت الشباة، املودم، الصوت املناسبة للعمل املطلوب -9

 يفرق بين أنواع شاشات العرض ومواصفات كل منها -10

 BIOSيضبط إعداد الجهاز من خالل برنامج الـ  -11

 لبالقرص الصيقسم وييهئ  -12
 

 الوحدات )النررية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النررية

 10 4 إجراءات املعمل آلامنة واستخدام ألادوات بأمان 

 22 4 تجميع الحاسب )خطوة خطوة( 

 22 8 الصيانة الشاملة

 املجموع
16 64 

80 



 دبلوم نصفي جمزأ
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 120 من  33

 

 

 

 

 

 إجراءات واشنراطات السالمة :

o   السالمة داخل املعامل واملختبرات.يجب التقيد بإجراءات 

o  .أن يرتدي املالب  املناسبة 

o  .أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الاهربائية 

 

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(
 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 الجزء ألاول: إجراءات املعمل آلامنة واستخدام ألادوات بأمان ويشمل على: 14

14 

 شروط العمل آلامن وإجراءاته 

  ألادوات والبرامج املستخدمة في مكونات الحاسب الشخص ي

 وأغراضها

 الاستخدام ألامتل لألدوات 
 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 الجزء التاني: تجميع الحاسب ) خطوة خطوة (  ويشمل على: 26

2 

o ( علبة الحاسب Case Computer:) 

o ما هو صندوق الحاسب 

o  وظيفة الصندوق 

o  أشكال الصندوق 

o أنواعه 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

2 

o توصيل املكونات باللوحة ألام وتتبيط اللوحة ألام 
 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 يةألاسئلة التحرير 

 إلاختبار الذاتي

4 

 تتبيط محركات ألاقراص الداخلية 
 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي
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 120 من  34

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(
 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

4 

 تتبيط محركات أقراص في الفتحات الخارجية 
 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

5 

 بطاقات املهايئ، توصيل كافة الابالت  تتبيط

 الداخلية
 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 الحاالت الدراسية

7 

  إعادة توصيل اللوحات الجانبية وتوصيل

 الابالت الخارجية بالامبيوتر
 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 اةاملحاك

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 الحاالت الدراسية

 الجزء التالث : الصيانة الشاملة 30

30 

o تعريف الصيانة الشاملة 

o السمات ألاساسية للصيانة 

o مرتازات الصيانة 

o تعريف الصيانة املخططة 

o ميزات الصيانة املخططة 

o الاكتشاف املبار لألعطال 

o الحتقليل وقط الصيانة والاص 

o تالفي تارار ألاعطال 

o  وضع مواصفات قياسية ألعمال ماتبي

 املساعدة وورشة الدعم الفني

o العمل والتفاعل مع مجموعة الفريق الواحد 

o ) أنواع الصيانة ) الصيانة الدورية 

o الصيانة الطارئة 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 

 

 .1 بدون تاريخ – نية الحاسب آلالي تجميع الحاسب آلاليب -املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي  اجعاملر 

 .2 بدون تاريخ –قيبة مهارات الدعم الفني وتطبيقات ح -املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي  

 .3 م2014-الطبعة الاولي -الح بن عبدالعزيزص -صالح بن إبراهيم السدراني 
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 رياض 101 الرمز الرياضيات اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

    3 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    6 محاضرة

    0 عملي

    2 تمرين

 وصف املقرر:

الت والتقنية الاهربائية، والتقنية امليكانياية و تقنية الاتصا يمتل وثيقة اساسية ومدخل للمتدرب بدبلومات التقنية إلالانرونية،

إلى بعض املهارات ألاساسية وفق مهارات القرن الواحد و العشرين ويتناول عدد من املوضوعات ومنها كتيرات الحدود، املصفوفات 

 واملحددات ،املعادالت ،و التفاضل و التكامل . 

 الهدف العام من املقرر: 

 تدرب املعارف و املهارات العقلية كمهارات التفاير املنطقي وحل املشاالت و اتخاذ القرار وتماينة من استخدام الحاسبإكساب امل

 ألالي و البرامج الرياضية ملعالجة النماذج الرياضية بما يؤهلة لفهم املقررات التخصصية وفق معايير الجودة وبما يخدم متطلبات

 سوق العمل. 

على يلية للحقيبة  :  ألاهداف التفص
ً
 : أن يكون املتدرب قادرا

   يجري العمليات الحسابية على كتيرات الحدود . -1

 يجري العمليات على املصفوفات.  -2

 يحسب املحددات.  -3

 يحل املعادالت .  -4

   يحسب النهايات . -5

   يدرس اتصال الدوال. -6

   يحل املسائل باستخدام التفاضل . -7

   في التطبيقات الرياضية .يوظف طرق حساب التكامل  -8
 

 الوحدات )النررية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النررية

  12 كتيرات الحدود

  12 املحددات واملصفوفات

  12 املعادالت الجبرية والخطية

  12 مفهوم الدوال ومنحنياتها

 املجموع
48  

48 

 إجراءات واشنراطات السالمة :

  رشادات الخاصة بالحاالت الطارئة.الالنزام باإل  .1

  املحافرة على ممتلكات املؤسسة من أدوات وتجهيزات. .2

 ترك القاعة التدريبية نريفة ومرتبة . .3
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  إلابالغ عن أي أعطال. .4
 

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(
 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 لى:الجزء ألاول: كتيرات الحدود ويشمل ع 12

12 

o كتيرات ا لحدود والعمليات الحسابية عليها 

o تحليل كتيرات الحدود 

o الاسور الجبرية واختصارها 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 الجزء التاني: املصفوفات واملحددات  ويشمل على: 12

12 

o مفهوم املصفوفات وأنواعها 

o ة على املصفوفاتالعمليات الحسابي 

o  ( 3×3و  2×2)حساب املحددات 

o  (2×2)املصفوفة حساب مقلوب املصفوفة 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 الجزء التالث : املعادالت 12

12 

o حل املعادالت من الدرجة الاولى 

o حل املعادالت من الدرجة التانية 

o ادالت الخطية دات مجهول واحدحل املع 

o حل املعادالت الخطية ذات مجهولين 

o حل املعادالت الخطية ذات ثالث مجاهيل 

o حل املعادالت الخطية باستخدام املصفوفات 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 الجزء التالث : مفهوم الدالة ومنحياتها  12

12 

o تعريف الدالة 

o منحنى الدالة،  الدوال العددية 

o الدوال غير الجبرية ) املتلتية (،  الدوال الجبرية 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية،  املحاكاة

 إلاختبار الذاتي

 

 املراجع
o  سيات الرياضيات للمبدئينكتاب اسا –خالد املنفلوطي 

o  2019ة ، دار خوارزم العلمية للنشر جد، عبدالرحمن صالح الفهيد،  الجامعيةرياضيات السنة التحضرية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  37

 برمج 212 الرمز برمجة الحاسب اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

    3 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 محاضرة

    8 عملي

    2 تمرين

 وصف املقرر:

يحتوى هذا املقرر على عدة موضوعات تمكن املتدرب من التعرف على كيفية تحليل املسائل/املشاكل املختلفة املراد  حلها باستخدام نظام 

اختبار  وارزميات، وتنفيذها،الضرورية لذلك. وهو يشتمل على تحليل املشكلة، وتصميم الخ ++C  الحاسوب وكتابة البرامج الالزمة في لغة البرمجة

صحة وكفاءة تلك الخوارزميات. وتشمل  املوضوعات الرئيسية التي يتم تناولها مثل أساسيات الخوارزميات وحل املشكالت، وعناصر البرمجة 

هارات على حل املشاكل وم قألاساسية، وهياكل التحكم )أي: جمل الاختيار والتكرار( والوظائف واملصفوفات السالسل. يتم التركيز في هذا املسا

 .البرمجة وتطبيقها باستخدام البيئة الحديثة للغة البرمجة املقررة في هذا املساق

 الهدف العام من املقرر: 

 يهدف هذا املقرر إلى إكساب املتدرب مهارات تحليل املسائل/ املشاكل املختلفة وكتابة البرامج الالزمة باستخدام لغة البرمجة  

 وبافاءة  على أن التفصيلية للحقيبة  :  ألاهداف 
ً
 : أن يكون املتدرب قادرا

 يحدد مراحل حل املشكلة  -1

 ++Cياتب أوامر  باستخدام لغة  البرمجة    -2

 التعرف بأهمية تعلم البرمجة  -3

 مجاالت استخدام البرمجة  -4

 تعلم لغات البرمجة ألاساسية -5
 

 الوحدات )النررية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النررية

 10 3 مراحل حل املشكلة

 C++ 4 30أساسيات البرمجة بلغة 

 16 3 أهمية تعلم البرمجة

  3 مجاالت استخدام البرمجة 

 24 3 تعلم لغات البرمجة ألاساسية

 املجموع
16 80 

96 

 
 إجراءات واشنراطات السالمة :

 برات.يجب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملخت  .1

 أن يرتدي املالب  املناسبة.  .2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الاهربائية.  .3
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 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 الجزء ألاول: مراحل حل املشكلة: 12

12 

 تحديد وتعريف املشكلة 

 تحليل املشكلة 

 تنفيذ البرنامج 

 طاءمعالجة ألاخ 

 ترجمة البرنامج 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 ويشمل على: ++C  الجزء التاني: أساسيات البرمجة بلغة  34

34 

 ألادوات الالزمة 

  البدء مع لغةC 

  املتغيرات والتوابطVariables and Constants 

   التعليقاتComments 

  إلادخالInput 

 ملؤثرات   اOperators 

  القراراتif.....else 

  عناصر لغةC 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 الجزء التالث: أهمية تعلم البرمجة ويشمل على: 19

19 

 طلب سوق العمل 

 حرية  العمل 

 ألاهمية البالغة 

 عامل الوقط 

 التعلم الذاتي 

 ة املباشرة )ألاداء العملي(املالحر

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 الجزء الرابع: مجاالت استخدام لغات البرمجة ويشمل على: 3

3 

 تطوير املواقع وبناء التطبيقات 

  تطوير تطبيقات الويندوز 

 تطوير ألالعاب 

 تطوير تطبيقات املوبايل 

 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 حاكاةامل

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع

 الحاالت الدراسية

 الجزء الخام   تعلم لغات البرمجة ألاساسية: 27
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 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(
 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

27 

  لغة البرمجةHTML 

  لغة البرمجةCSS 

  لغة البرمجة جافا ساريبطJavascript 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 الذاتي ألاسئلة التحريرية، إلاختبار 

 املشاريع

 الحاالت الدراسية

 

 

 املراجع
 .1 بدون تاريخ -  ++Cكتاب خطوة بخطوة مع  -محمد هنداوي  

 .2 بدون تاريخ –الشامل  Cكتاب لغة  -للمؤلف خليل أوني  

 .download-56970409-library.net/free-shttps://book  3  - أونالين C ++محاضرات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books-library.net/free-56970409-download


 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  40

Course Name  English Language 1  Course Code  ENGl 101  

Prerequisites  None  
Credit Hours CRH  3  CTH  8  

L   6 P    T   2 

Course Description:  

This course provides trainees with a solid foundation of basic sentence form and function. It concentrates on grammatical structures, 

vocabulary expressions often used in technical and professional contexts.  

General Objective:  

The course aims to consolidate student’s previous knowledge of English, and bring it up to a pre- intermediate level which enables them 

continue courses related to their particular majors.     

Detailed Objectives:  

By the end of the course, trainees will demonstrate their abilities to do the following :  

1-   Communicate using work and major-related technical terms and vocabulary. 

2-  

Understand simple dialogues, instructions, and descriptions about simple technical topics, objects and processes   

3-  Read various types of technical texts and charts with reasonable comprehension using a variety of reading skills such as skimming, 

scanning, and reading for details.  

4-  Utilize all available information such as graphs, charts, diagrams, and pictures to understand texts.  

5-  

Write short guided texts using relevant vocabulary, basic sentence structure, reasonably correct spelling, and punctuation.  

Safety Procedures:  

1-  The interns must follow the instructions of safety.   

2-  The interns must follow the Islamic ethics in maintaining the cleanliness and safety of the place.  
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SYLLABUS  

Hours  Contents   
Instructional Objectives  

Students will learn and practice the following   

Language forms and functions:  

4  
Unit 1  

 New Faces:  

Part A: Introducing yourself  

Part B: Introducing other people  

  

• Practice introducing themselves   

• Introducing other people  

• Read and understand business cards  

• Identify social titles to address other people e.g. 

Mr. Mrs.  

• Talk about friends and job  

  

6  

  
Unit 2  

Around the Office:  

  

      Part A: In the office  

  

      Part B:Workplaces and Location  

  

  

• Talk about things in the office  

• Identify office objects  

• Describe office objects function  

• Use prepositions to describe location of objects  

• Compare different pictures  

• Describe where places are  

• Identify cities and location  on map  

• Write e-mail explaining locations.  

• Use "would like to"  in questions  

4  

Unit 3  

Products and Services:  

      Part A: Describing Products and Services   

      Part B: Comparing Products and Services  

• Listen to people describing products and services  

• Describe products and services  

• Write short guided sentences using relevant 

vocabulary  

• Listen to texts comparing between products or 

services  

• Read about different products and services  

• Talk in pairs about personal preferences vis-à-vis 

products and services    

2  
Review 1:  

Trainees will review and practice form, meaning, and use of the instructional content of units 1, 2 and 3.  
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SYLLABUS 

Hours  Contents   

Instructional Objectives  

Students will learn and practice the following   

Language forms and functions:  

6  

  

Unit 4  

Time Zones:  

  

      Part A: Telling the Time  

      Part B: Planning Schedules   

• Ask questions about time  

• Compare the time in three different places through 

using written questions  

• Read a very short text about culture differences in 

terms of working weeks  

• Fill in the gaps while listening to people describing 

their working weeks  

• Get involved in a conversation about telling the time  

  

• Read an e-mail about a business person visiting 

another company  

• Plan a schedule for that business person  

• Learn relative collocations  

• Write and compare schedules with other students  

• Write a reply to the business person with planned 

schedule  

6  

Unit 5  

On the Phone:  

      Part A: Answering the Phone  

      Part B: Calling for Information  

• Listen to different phone calls and identify the caller 

of each call  

• Role play some phone calls available in the book  

Read a very short text about culture use of mobile 

phones  

• Listen to telephone conversations and complete a 

relative form   

• Take different turns in phone calls  

6  

Unit 6  

 Placing an Order:  

      Part A: Ordering what you Need  

• Talk about different ways of ordering things on 

personal level, and identify good and bad 

points for each way  
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SYLLABUS  

Hours  Contents   

Instructional Objectives  

Students will learn and practice the following   

Language forms and functions:  

       Part B: Dealing with problems  

  

• Listen to text related to buying and selling products  

• Listen and fill in missing information  

• Role play ordering and taking orders over the pone  

• Discuss questions and photos about cultural 

differences in terms of work clothes and uniforms  

• Brainstorm problems that might arise with orders  

• Listen to problems with invoices  

• Write short action-points in a form  

• Locate mistakes with different invoices  

• Complain about mistakes in invoices  

2  
Review 2:   

Trainees will review and practice form, meaning, and use of the instructional content of units 4, 5 and 6.  

6  

Unit 7  

Making a Reservation:   

      Part A: Making a Booking  

      Part B: Choosing a Service  

• Brainstorm some questions that a hotel 

receptionist could ask customers about  

• Arrange mixed words to make questions  

• Listen to different conversations about 

reservations  

• Role play a hotel receptionist or a customer 

making a fight reservation  

• Look at pictures and fill in the blanks  

• Role play a customer/agent in rent-acar agency 

in the UK   

• Learn some cultural differences in saying and 

writing dates  
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SYLLABUS  

Hours  Contents   

Instructional Objectives  

Students will learn and practice the following   

Language forms and functions:  

  • Listen and fill in the gaps/answer questions about 

someone reserving a rental car at Gatwick airport  

• Take notes, fill in a reservation form, and role play a 

customer/agent  

Report personal preferences about choosing a 

particular service/agency  

4  

Unit 8  

Getting Around:  

      Part A: Getting around Town   

      Part B: Arriving for an Appointment  

• Read an e-mail including directions for the 

company's location  

• Fill in the gaps of a conversation exercise   

• Listen to people giving directions and takes notes 

for each one  

• Look at a map and role play someone who 

needs/gives  

directions  

• Listen to a conversation and fill in the gaps  

• Read two mixed up conversations, rearrange their 

order, and role play them  

• Explore cultural differences regarding some 

business practices  

Role play a receptionist/visitor  

2  Review 3:   

Trainees will review and practice form, meaning, and use of the instructional content of units 7 and 8.  

4  Unit 9  

  

About the Company:  

  

      Part A: Taking about a company's                       history  

      Part B:Reporting on company   

                changes 

• Use the past tense to talk about company 

history  

• Order information according to importance  

• Practice taking notes  

• Use notes to talk about a company  

• Use the present perfect when there is no past 

reference  

• Write reports about company changesS  

6  Unit 10  

  

• Associate verbs with pictures  

• Guess action from picture  

 SYLLABUS  
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Hours  Contents   
Instructional Objectives  

Students will learn and practice the following   

Language forms and functions:  

 Routines:  

  

      Part A: Routines and past evens  

  

      Part B: Comparing routines  

  

• Use present continues to describe pictures  

• Order pictures according to story  

• Use adverbs of frequency   

• Ask questions with how often  

• Use but to compare two things  

• Compare data using longest/shortest  

2  

Review 4:   

Trainees will review and practice form, meaning, and use of the instructional content of units  9 and 10.  

4  
Final Exam  

64  
Total  

 

Textbooks Gareth Knight, Mark Oneil, Bernie Hayden,  (2004) Business 

Goals 1. 

Additional Readings and Teaching Aids. 1. Course Book Audio CD.  

2. Workbook with Audio CD  

References:  
Oxford Word Power Dictionary  
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Course Name  English Language 2  Course Code  ENGl 102  

Prerequisites  ENGl 101  
Credit Hours CRH  3  CTH  8  

L   6 P    T   2 

Course Description:  

This course is designed to consolidate students’ knowledge of English with business- related skills and vocabulary necessary for an 

adequate performance in the business work place. It provides students with the language skills and confidence to use English in a wide 

range of business and social situations. It aims at boosting the students ' communication skills necessary for good performance on the job 

through large doses of listening, speaking, reading, and writing activities.  

General Objective: 

This course aims to create opportunities for students to practice English in business related settings and situations. 

Detailed Objectives: 

By the end of the course, trainees will demonstrate their abilities to do the following : 

1. Use a wide range of business related vocabulary 

2. Carry out a reasonable range of spoken exchanges required in business related settings and situations 

3. Show reasonable awareness of business trends and etiquette 

4. Write relatively short pieces of writing required in an administrative job 

5. Carry out telephone exchanges and write emails on familiar topics 

6. Read short letters, memos, and messages 

7. Interpret information in a graph, charts and diagrams 

8. Present themselves, their jobs and company, to clients / others 

Safety Procedures: 

1- The interns must follow the instructions of safety. 

2- The interns must follow the Islamic ethics in maintaining the cleanliness and safety of the place. 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  47

SYLLABUS  

Hours  Contents   
Instructional Objectives  

Students will learn and practice the following   

Language forms and functions:  

4  
Unit 11  

Small Talk:  

  

      Part A: Breaking the Ice  

  

      Part B: Keeping a conversation                      going  

  

• Use greeting phrases in informal social chats 

when meeting for first time  

• Identify topics from listening  

• Learn small talks etiquette   

• Listen and identify good small talks  

• Give "answer plus" to questions  

• Tell the time  

• Write a reply to letters  

4  Unit 12  

Getting Personal:  

  

      Part A: Taking about your career  

  

      Part B:taking about your experiences  

• Practice talking about careers  

• Identify career from listening  

• Associates dates with career  

• Use preposition of time talk about career  

• Practice talking about experience  

• Listen and identify job interview   

• Use the present perfect to talk about some 

time/an exact time in the past  

• Use the past simple to talk about some time/ an 

exact time in the past  

• Use ever/ at any time  
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6  

Unit 13  

Entertaining   

    

      Part A: Recommending    

      Part B: Inviting and responding  

• Learn different ways of recommending food in 

a restaurant, and how to respond to 

recommendations  

• Take notes from a listening conversation  

• Listen to a conversation and fill in the gaps  

• Distinguish between the words describing how 

things are cooked and words used to describe 

how things taste  

• Write a description of a dish that visitors like to 

try  

• Role play a host/ visitor in a restaurant for a 

business dinner  

• Use the passive voice to describe actions when 

one doesn't know or doesn't want to say who 

performed them  

• Brainstorm things one would like to do on a 

visit to another country  

• Learn to make invitations, and how to respond 

to them politely (accepting or refusing)  

• Practice making invitations and responding to 

them  

• Write a short email accepting an invitation and 

asking questions 

2  
Review:  

Trainees will review and practice forms, meaning, and use of the instructional content of unit 11,12, and 13  
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6  

  

Unit 14  

Getting Help   

  

      Part A: Giving instructions   

      Part B: Talking about problems  

      Part C: Giving advice  

  

• Listen to someone giving instructions, 

rearrange them, and fill in the missing verbs  

• Use sequencing adverbs to make the 

instructions easier to follow  

• Use the imperative to explain how to do 

things (positive & negative imperatives)  

• Practice giving instructions for making a 

business card  

• Match problems to advice  

• Read about employees and correct the 

mistakes  

• Practice giving advice to various problems  

• Listen to a text about problems, and fill in 

the missing information  

• Talk in pairs about the problems one might 

have on the first day of work  

6  Unit 15  

Working Together    

  

      Part A: Making requests   

      Part B:Making suggestions  

  

• Learn how to make polite requests  

• Learn how to respond to requests  

• Practice making requests and giving responses  

• Write an email asking for a company brochure 

and information on health insurance  

• Read descriptions of different types of meetings   

• Match verbs to nouns to make different ways of 

making a product  

• Listen to a meeting and complete the 

suggestions and the responses  

• Learn how to make suggestions  

• Learn how to respond to suggestions  

(agreeing & disagreeing politely)  

• Role play short conversations about suggestions 

and responses    

  

2  
Review:  

Trainees will review and practice forms, meaning, and use of the instructional content of unit 14 and 15  
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2. Gareth Knight, Mark Oneil, Bernie Hayden, )2008( Business Goals 2  

4  

 Unit 1  

Greeting Visitors:  

  

     Part A: Greeting visitors to your country  

     Part B: Greeting visitors to your office  

  

• Listen and identify topics in a conversation  

• Greet visitors with "can I help you"  

• Identify speakers in a conversation   

• Practice meeting visitors at the airport  

• Use etiquette when making "small business 

talks"  

• Identify proper responses in business meetings  

• Form past simple questions  

• Select proper topics in business meetings 

6    

Unit 2  

Companies:  

  

     Part A: Describing companies  

     Part B: Company profiles  

  

• Label diagrams from texts  

• Use correct part of speech  

• Vocabulary: business terms, accountancy, law, 

insurance...etc  

• Identify different types of companies  

• Scan texts for info  

• Answer questions on reading texts  

• Form passive form and use them in sentences  

• Make questions using the passive form  

• Ask questions about topics  

• Write short profiles about specific companies  

• Form compound nouns  
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6    

Unit 3   

Occupation:  

  

     Part A: Describing your job  

     Part B: Talking about your ability  

  

• Answer questions about jobs  

• Use words to complete tables  

• Identify people after listening to their place of 

work or responsibility  

• Introduce themselves and their jobs  

• Practice talking about their jobs  

• Listen for true or false info  

• Group words into categories  

• Vocabulary: Personal qualities: be creative, 

have patience  

• Use for and since with the present perfect  

• Identify best person for job according to 

histories and abilities.  

  

2  
Review  

Trainees will review and practice forms, meaning, and use of the instructional content of unit 1,2, and 3  

  

4  

Unit 4  

Products:  

  

     Part A: Talking about office equipment  

     Part B: Talking about features and                       benefits  

  

• Discuss the names and problems of different 

kinds of equipment  

• Vocabulary: Identify adjectives and their 

opposites  

• Grammar: too and enough  

• Identify office needs of equipment  

• Recognize the difference between features and 

benefits  

• Decide among different presentation equipment 

according to needs  
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6  

Unit 5  

Comparing Services:  

  

     Part A:  Business services  

     Part B: Expressing your opinion  

  

• Vocabulary: come up with the right adjective 

from a noun: convenienceconvenient, etc.  

• Identify the right service(s) for a job  

• Use adverb to add meaning to adjectives  

• Identify the right venue for a presentation, 

conference, etc.  

• Take notes from a listening conversation about 

advantages and disadvantages  

• Distinguish the different expressions used for 

agreement, disagreement or giving opinion  

• Reply to emails, and give opinion  

• Decide on one choice among different 

alternatives by analyzing advantages and 

disadvantages  

2  

Review:  

Trainees will review and practice forms, meaning, and use of the instructional content of unit 4 and 5  

4  Final Exam  

64  Total  

 

Textbooks Gareth Knight, Mark Oneil, Bernie Hayden, (2004) 

Business Goals 1.   

Gareth Knight, Mark Oneil, Bernie Hayden, (2008) 

Business Goals 2.   

Additional Readings and Teaching Aids. 1. Course Book Audio CD.  

2. Workbook with Audio CD  

References:  
Oxford Word Power Dictionary  
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 داعم 151 الرمز نرم تشغيل اسم املقرر 

 حاسب 121 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

   4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   4  محاضرة

   8  عملي

   0  تمرين

 وصف املقرر:

(، بنية نرام OS) وضوعات التي يتم تناولها: تطور أنرمة التشغيلاملفاهيم ألاساسية ألنرمة التشغيل. امل يحتوي هذا املقرر على

ت التشغيل، مهام نرام التشغيل ويتضمن: إدارة عمليات املعالجة والجدولة الزمنية لها )املشارك ةالزمنية، الجمود(، اسنراتيجيا

 رة وحدات إلادخال/ إلاخراج.إدارة وحدات التخزين وحمايتها، بنية وحدات التخزين التانوية. النرم املوزعة، إدا

 الهدف العام من املقرر: 

 يهدف هذا املقرر إلى إكساب املتدرب مهارات في فهم نظم التشغيل املختلفة ومهامها   

 وبافاءة على أن أن يكون ألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
 : املتدرب قادرا

 أنرمة التشغيل التعرف على  -1

 التشغيلنرام  يفرق بين مكونات   -2

 املجلدات والطابعات املشنركة يستخدم  -3

 تتبيط وإدارة البرامج وألاجهزة  -4

 أدوات صيانة النرامالتعرف على  -5

 إدارة املستخدمين واملجموعات -6
 

 الوحدات )النررية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النررية

  8 نبذة عامة عن أنرمة التشغيل

  8 تكوين نرام التشغيل

 12 8 ارة املجلدات والطابعات املشنركةإد

 12 8 تتبيط وإدارة البرامج وألاجهزة

 20  أدوات صيانة النرام

 20  إدارة املستخدمين واملجموعات

 املجموع
32 64 

96 

 إجراءات واشنراطات السالمة :

 يجب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختبرات.  .1

 ناسبة.أن يرتدي املالب  امل  .2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الاهربائية.  .3
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 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(
 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 :نبذة عامة عن أنرمة التشغيلالجزء ألاول:  8

8 
 كيف تعمل أنرمة التشغيل 

 أنواع أنرمة التشغيل 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ئلة التحريريةألاس

 إلاختبار الذاتي

 على: ملتتكوين نرام التشغيل ويشالجزء التاني:  8

8 

  نقل إعدادات وملفات ويندوز 

  إضافة وإزالة مكونات  ويندوز 

 ضبط خيارات بدء التشغيل 

 خيارات التعليمات والدعم 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 لذاتيإلاختبار ا، ألاسئلة التحريرية،  املحاكاة

 مل على:تويشإدارة املجلدات والطابعات املشنركة الجزء التالث:  20

20 

  فهم أمان نرام ويندوز 

 مشاركة املجلدات والاتصال بها 

 مشاركة الطابعات والاتصال بها 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي، املحاكاة

 مل على:تويش وإدارة البرامج وألاجهزة  تتبيطالجزء الرابع:  20

20 
 تتبيط وإلغاء تتبيط وإدارة البرامج 

 إعداد ألاجهزة وحل مشاكلها 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي،  املحاكاة

 الحاالت الدراسية،  املشاريع

 :أدوات صيانة النرام وتشمل الجزء الخام    20

20 

 فحص الاقراص، إلغاء تجزئتها وتنريفها 

  إدارة ألاقراصDisk Management 

 جدولة املهام 

 استعادة النرام 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 الحاالت الدراسية،  املشاريع

 :الجزء السادس  إدارة املستخدمين واملجموعات  وتشمل  20

20 

 حساب املستخدمين 

 العمل مع حسابات املستخدمين 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 الحاالت الدراسية،  املشاريع
 

 املراجع

.  "2009erating System Share by Groups for Sites in All  Locations January  6في  ألاصل مؤرشف من 

 2009يوليو 

 -ية الحاسب بالقنفذة جامعة الشيخ عبدهللا البدري الطبعة الثالثة لك-عبدالرحمن أمحد حمد عثمان جامعة ام القرى 

 م15/9/2016نسخة الكرتونية مجانية (

1. 

 Bing -edition  th10 , ting system conceptsopera 2 جامعة بابل. 

https://web.archive.org/web/20090706135203/http:/news.netcraft.com/SSL-Survey/CMatch/osdv_all
https://www.netcraft.com/internet-data-mining/ssl-survey/CMatch/osdv_all
https://www.netcraft.com/internet-data-mining/ssl-survey/CMatch/osdv_all
https://arabic-life.buzz/P86hXfS2?keyword=operating%20system%20concepts%2010th%20edition%20-%20Bing
https://arabic-life.buzz/P86hXfS2?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20operating%20system%20concepts
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 برمج 121 الرمز مبادئ قواعد البيانات اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   محاضرة

  8   عملي

  1   تمرين

 وصف املقرر:

مقدمة وأساسيات: نظم إدارة قواعد البيانات العالئقية. الجزء   –أربعة أجزاء رئيسية. الجزء ألاول  يحتوي هذا املقرر على

 –الجزء الرابع   .Microsoft Access    في SQL- لغة الاستعالم املهيكلة –الجزء الثالث  .(E-R) الكيان نمذجة عالقة –الثاني 

وإكمال مشروع  E-R Modeling ليكونوا على  دراية بتقنية ”ER أداة مساعدة“تقنيات  التطبيع. ُيتوقع من الطالب ممارسة 

 .نات اكسسفي بيئة نظام إدارة قواعد البيا SQL عملي باستخدام

 الهدف العام من املقرر: 

    نظم قواعد البيانات وكيفية إدارتها وتصميمهايهدف هذا املقرر إلى إكساب املتدرب مهارات في فهم 

 وبافاءة على أن أن يكون املتدرب ألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
  : قادرا

 قواعد البيانات يتعرف على  -1

 بياناتأهداف قواعد ال التعرف على -2

 أنواع قواعد البيانات يفرق بين  -3

 نرام إدارة قواعد البيانات إدارة  -4

 تطوير قاعدة البيانات  -5

 قاعدة البيانات يصمم  -6
 

 الوحدات )النررية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النررية

  4 تعريف قواعد البيانات

  4 اهداف قواعد البيانات

  4 انواع قواعد البيانات

 20 4 نرام إدارة قواعد البيانات

 22  تطوير قاعدة بيانات

 22  تصميم قاعدة بيانات

 املجموع
16 64 

80 

 إجراءات واشنراطات السالمة :

 يجب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختبرات.  .1

 أن يرتدي املالب  املناسبة.  .2

 اهربائية.أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات ال  .3
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 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 الجزء ألاول: تعريف قواعد البيانات: 4

4 

  تعريف قواعد البيانات 

  تعريف الجدول 

 تعريف الحقل 

 تعريف السجل 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 ني: أهداف قواعد البيانات  ويشتمل على:الجزء التا 4

4 

 الهدف من انشاء قاعدة بيانات 

 الفائدة من إنشاء قاعدة بيانات 
 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتياملحاكاة ، 

 الجزء التالث: أنواع قواعد البيانات ويشتمل على: 4

4 

 قواعد البيانات العالئقية 

 قواعد البيانات الهيكلية 

 قواعد البيانات الهرمية 

 قواعد البيانات الضخمة 

 مستودعات البيانات 

  نرام إدارة قواعد البيانات 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي

 الجزء الرابع: مميزات قواعد البيانات  ويشتمل على: 24

24 

  الذاتي لنرام قواعد البياناتالوصف 

 العزل بين البرنامج والبيانات 

 دعم لطرق عرض متعددة 

 تقاسم البيانات ونرام متعدد املستخدمين 

 التحام في تارار البيانات 

 تبادل البيانات 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 اسيةاملشاريع ، الحاالت الدر 

 الجزء الخام   تطوير قاعدة البيانات  وتشمل : 22

22 

 دورة حياة قاعدة البيانات 

 مراحل تطوير قواعد البيانات 

 مصطلحات قاعدة البيانات 

 خطوات تصميم قاعدة البيانات 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 الدراسيةاملشاريع ، الحاالت 
 

 املراجع

 كتاب تطوير قاعدة البيانات ،  الجامعة املفتوحة كنداأدريان وات ،  .1

 2017دار الفار العربي القاهرة ، كتاب التحليل املتقدم وتنقيب البيانات د. مصطفى عيد ،  .2

3. Principle of Distributed Datta bases  2016، ترجمة فهد ال قاسم، ادفانسد تانولوجي 
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 120 من  57

 ماهر 101 الرمز مهارات التعلم اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  4   محاضرة

     عملي

     تمرين

 وصف املقرر:
 

روطه وخصائصه والعوامل املساعدة على تحسينه، كما يوضح يتناول مقرر مهارات التعلم التعريف بماهية التعلم وش

للمتدرب كيفية تحديد نمط تعلمه واختيار طرق التفكير التي تناسبه مما يؤدي إلى تعلمه بطريقة تتنسب مع قدراته 

يقدم نواع، و وإمكانياته، كما يتناول املقرر أنواع التعلم كالتعلم الذاتي وأساليبه والتعلم النشط وعناصره وغيرها من ألا 

 املقرر جمله من مهارات الاستذكار الفعال ومن أبرزها الخرائط الذهنية والخرائط املفاهيم، إلى جانب مهارات التفكير 

د فيستعرض ماهية التفكير ومستوياته وأنماطه ويتناول التفكير إلابداعي ومهاراته وأساليب تنميته، كذلك التفكير الناق

 ويدعم املقرر تطوير مهارات البحث عند املتدرب وكيفية الاستعداد لالختبارات .ومهاراته واستراتيجياته 

 الهدف العام من املقرر: 

 على تحمل مسؤولية تعلمه وتطوير قدراتهيهدف هذا املقرر إلى 
ً
    تنمية مهارات التعلم والتفكير لدى املتدرب ليكون قادرا

 باآلتي : تدرب أن يكون املألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
 ملما

 يحدد املفاهيم ألاساسية املرتبطة بالتعلم بشكل صحيح -1

 يميز أنواع التعلم بسهولة -2

 يميز بين مهارات التفاير املختلفة بشكل سليم -3

 يوظف مهارات الاستذكار الفعال بطريقة صحيحة -4

 يستخدم مهارات القراءة والاتابة بشكل صحيح -5

 يمه بشكل صحيحيحدد أساليب إدارة الوقط وتنر -6

 يطبق مهارات البحث العلمي بطريقة صحيحة  -7

 يوظف مهارات الاستعداد لالختبار بشكل صحيح  -8
 

 

 إجراءات واشنراطات السالمة :

 الالنزام بتعليمات سالمة املكان  .1

 الالنزام باألخالق إلاسالمية في املحافرة على نرافة وسالمة املكان  .2
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 120 من  58

 دات )النررية والعملية( الوح
 ساعات التدريب

 العملية النررية

  4 أساسيات التعلم

  4 أنواع التعلم

  4 التفاير

  4 الاستذكار والدافعية

  4 مهارات القراءة والاتابة

  4 التنريم وإدارة الوقط

  4 مهارات البحث

  4 الاستعداد لالختبار

 املجموع
32  

16 
 

 )النرري والعملي( املنهج التفصيلي

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 الجزء ألاول: أساسيات التعلم: 4

4 

 مفهوم التعلم 

 خصائص التعلم 

 التعليم والتعلم 

 شروط التعلم 

 عوامل تحسين التعلم 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 إلاختبار الذاتي،  ألاسئلة التحريرية

 أنواع التعلمالجزء التاني:  4

4 

 التعلم التقليدي 

 التعليم الذاتي 

 التعلم إلالكتروني 

 التعلم املدمج 

 التعلم النشط 

 التعلم الجماعي 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتياملحاكاة ، 

 التفايرالجزء التالث:  4

4 

 ما هو التفكير؟ 

 مستويات التفكير 

 أنماط التفكير 

 ة مهارة التفكيرطرق تنمي 

 التفكير إلابداعي 

 التفكير الناقد وحل املشكالت 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ، املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي

 الاستذكار والدافعيةالجزء الرابع:  4
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 120 من  59

 )النرري والعملي( املنهج التفصيلي

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

4 

 مفهوم الاستذكار 

 خصائص الاستذكار الفعال 

 قواعد الاستذكار الفعال  

 الخرائط الذهنية،  كار عوائق الاستذ 

 خرائط املفاهيم 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

  املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 : مهارات القراءة والاتابةالجزء الخام    4

4 

 أغراض القراءة،  أنواع القراءة 

 ين القراءةاستراتيجيات تحس ،أسس القراءة الفعالة 

 تدوين املالحظات اثناء القراءة 

 مهارة الكتابة والتلخيص 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 الجزء الخام   التنريم وإدارة الوقط 4

4 

 إدارة الوقت 

 استراتيجيات إلادارة الفعالة للوقت 

 التعامل مع الضغوط 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 إلاختبار الذاتي  ألاسئلة التحريرية، املحاكاة

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 الجزء الخام   مهارات البحث 4

4 

 مفهوم البحث 

 تحديد مشكلة البحث 

 استراتيجيات البحث عن املعلومة 

 املكتبات ومصادر املعلومات 

 رقمية ومحركات البحث وطرق استخدامهااملكتبات ال 

 أخالقيات البحث 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية،، املحاكاة

 املشاريع ، الحاالت الدراسية،إلاختبار الذاتي 

 الجزء الخام   الاستعداد لالختبار : 4

4 

 مهارات الاستعداد لالختبار من اليوم ألاول للفصل الدراس ي 

 ارة الاستعداد قبل الاختبار بوقت كافيمه 

 مهارات ألاربعة وعشرين ساعة ألاخيرة قبل الاختبار 

 مهارات تناول الاختبار 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية،،املحاكاة

 املشاريع ، الحاالت الدراسية، إلاختبار الذاتي 
 

 

 املراجع

1.  
(. مهارات القرن الحادي والعشرين التعلم للحياة في زمننا.ترجمة بدر بن عبدهللا 2013ترلينج، بيرني،فادل، تشارلز.)

 (2009الصالح.الرياض: جامعة املل  سعود للنشر.)الاتاب الاصلي منشور 

2.  
 ،القرني، يعن هللا وآخرون . مهارات التعلم والتفاير، تحرير د.نوح الشهري. دار حافظ للنشر والتوزيع . الطبعة ألاولى

 هـ(1433)

 (. تدري  مهارات التفاير مع مئات ألامتلة التطبيقية.عمان : دار الشروق.2011سعادة،جودت أحمد .)  .3

 ( كيف تذاكر. الرياض : ماتبة جرير2013فاري، رون.)  .4

 ( التعلم اسسه ونررياته وتطبيقاته دار املعرفة الجامعية2014محمود، إبراهيم وجيه.)  .5

6.  Herman,D:Raybeck,D. & Gutman, D.(1996):Improving student memory,Toronto:Hogrefe&Huber publishers 

7.  Rebert.S(2003).Power Learning :Stratehies For Success in College and in Life.2th edition . Boston:McGrawe Hill. 
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 120 من  60

 

 اسم املقرر  السلوك الوظيفي ومهارات الاتصال  رمز املقرر  اسل    101

 2  س.ا  4
الساعات 

 املعتمدة 
 املتطلب السابق مهن 101

 مح  4  عم  0  تم  0 

  وصف املقرر:

يشمل هذا املقرر تعريف املتدرب بمفهوم السلوك الوظيفي ونظم العمل وأخالقيات وعادات العمل ومهارات التفكير وحل املشكالت  ومهارات 

 والذكاء الاصطناعي ومهارات إعداد السيرة الذاتية .  البحث العلمي ونظم املعلومات

   الهدف العام من املقرر:

 يهدف هذا املقرر الى تزويد وتعليم املتدرب املهارات وألاساسية والسلوكيات الالزمة لنجاحه في عمله. 

 وبافاءة على:
ً
  ألاهداف التفصيلية للمقرر:   أن يكون املتدرب قادرا

 ت العمل والتعامل مع الاخرين. املعرفة بسلوكيا -1

 وحل املشاالت.  (الابداعي –النقدي )التعرف على مهارات التفاير  -2

 التعرف على مهارات البحث العلمي.  -3

 التعرف على نرم املعلومات والذكاء الاصطناعي.  -4

 معرفة مهارات الاتصال الرقمي والاتصال التعاوني.  -5

 إعداد السيرة الذاتية.  -6

 . 2030ؤية السعودية املعرفة بر  -7
 

 

 

 إجراءات واشنراطات السالمة: 

 الالنزام بتعليمات سالمة املكان.  .1

 الالنزام باملحافرة على نرافة وسالمة املكان.  .2

 الالنزام باملحافرة على محتويات املكان من سبورة ذكية وشاشة عرض وغيرها.  .3

 هواء عند مغادرة املكان. الالنزام بأقفال الشبابي  ومصابيح الاهرباء وتاييف ال .4
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 120 من  61

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 :السلوك الوظيفيالجزء ألاول:  3

3 
  .مفهوم السلوك وتعريفه 

 أهمية دراسة السلوك وأهدافه 
 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 بار الذاتيألاسئلة التحريرية ، إلاخت

 الناقد-مهارات التفكير ، أنماط التفكير الابداعيالجزء التاني:  4

4 

  .تنمية مهارات التفكير 

  .خصائص التفكير 

 .أساليب تعليم التفكير 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتياملحاكاة ، 

 واتخاذ القرارمهارات حل املشكالت  الجزء التالث:  4

4 

  .تنمية مهارات حل املشكالت 

  .تحديد خطوات ومراحل حل املشكالت 

 .تحليل مهارات حل املشكالت 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة ،

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي

 مهارات البحث العلميالجزء الرابع:  3

3 
  .خطوات البحث العلمي 

 ات البحث العلمي في حل املشكالت.استخدام تقني 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 :الذكاء الاصطناعيالجزء الخام    4

4 

 تعريفه.  •

 أنواعه.  •

 مجاالته.  •

 . الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم

 

 الحرة املباشرة )ألاداء العملي(امل

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 

 

 

 

 

 

 
القضايا وألاساليب ترجمة : أ .عبد هللا نافع آل شارع ،وأ.فادي وليد دهان.  –( تعليم مهارات التفاير 2003َبتانز، دم إن )

 الاستشارات التعليمية.. الرياض : النافع للبحوث و1ط 
 

 املراجع

  2016..السلوك التنريمي ، محمد الفاتح محمود بشير املغربي دار الجنان للنشر والتوزيع 
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 120 من  62

 تقم 112 الرمز أساسيات تقنية املعلومات اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  4   محاضرة

     عملي

     تمرين

 وصف املقرر:

تصاالت إلا –ألاجهزة والحاسبات الجزء الثالث –مفهوم تقنية املعلومات . الجزء  الثاني  –أربعة أجزاء رئيسية. الجزء ألاول  يحتوي املقرر على

تحليل ألانظمة وتصميمها الجزء السادس املعلومات حول تقنية املعلومات  –لجزء الخامس ا ج بنية املعلومات والبرام –الجزء الرابع   عن بعد 

  . ُيتوقع من الطالب ممارسة مهامهم في مجال تقنية املعلومات وطرق البحث

 الهدف العام من املقرر: 

 ع املعلومات باستخدام التقنيات الحديثة   يهدف هذا املقرر إلى إكساب املتدرب مهارات في فهم مفهوم تقنية املعلومات وطرق جم

 وبافاءة على أن أن يكون املتدرب ألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
 : قادرا

 وم تقنية املعلوماتهمفيصف   -8

 ألاجهزة والحاسباتالتعرف على  -9

 إلاتصاالت عن بعدالتعامل مع  -10

 بنية املعلومات والبرامجيحلل   -11

 ألانرمة وتصميمها يحلل  -12

 املعلومات حول تقنية املعلوماتجمع  -13
 

 الوحدات )النررية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النررية

  4 مفهوم تقنية املعلومات

  4 ألاجهزة والحاسبات

  4 إلاتصاالت عن بعد

  8 بنية املعلومات والبرامج

  4 تحليل ألانرمة وتصميمها

  8 املعلومات حول تقنية املعلومات

  32 ملجموعا
 

 

 

 

 

 

 إجراءات واشنراطات السالمة :

 يجب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختبرات.  .1

 أن يرتدي املالب  املناسبة.  .2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الاهربائية.  .3
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 120 من  63

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 زء ألاول: مفهوم تقنية املعلومات:الج 4

4 

 تقنية املعلومات وإدارة املعلومات 

 دواعي استخدام تقنية املعلومات 

 قضايا تطرحها تقنية املعلومات 

 املكتبة إلالكترونية 

 املكتب إلالكتروني 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 مل على:تزة والحاسبات  ويشالجزء الثاني: ألاجه 4

4 

 املكونات الاساسية للحاسب 

  الحاسبات الكبيرة  والحاسبات الصغيرة

 والحويسبات

 أجهزة التخزين 

 أدوات إلادخال وإلاخراج 

 الطرفيات 

 أنماط معالجة البيانات 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتياملحاكاة ، 

 على: ويشتملء الثالث: إلاتصاالت عن بعد  الجز 4

4 

 بعض املفاهيم ألاساسية لإلتصال عن بعد 

 املحوالت الناقلة 

 التحويل الشبكي 

 وسائل نقل البيانات 

 تصاميم الشبكة 

  بعض أنواع الشبكات واستخدامها 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي

 على: وتشتملالجزء الرابع: بنية املعلومات والبرامج   8

8 

 تمتيل البيانات في الحاسب 

 أنرمة التشغيل 

 حزم البرامج 

 إختيار البرامج 

 قواعد البيانات وبنية املعلومات 

 السجالت وبنية السجالت 

  الحقول 

 امللفات 

 قواعد البيانات 

 قواعد البيانات بنية 

 (املالحرة املباشرة )ألاداء العملي

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 الجزء الخام   تحليل ألانرمة وتصميمها  وتشمل : 4
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 120 من  64

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

4 

 ماذا يعني تحليل ألانرمة وتصميمها 

 املاتبة كنرام 

 أطوار حياة النرام 

 متى يستخدم تحليل ألانرمة وتصميمها 

 وتصميمها الناس والوظائف في تحليل ألانرمة 

 بعض وسائل وأدوات تحليل ألانرمة وتصميمها 

 طرق تطوير ألانرمة 

 أنرمة التفاعل بين إلانسان وآلالة 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 مات  وتشمل :الجزء السادس  تجميع املعلومات حول تقنية املعلو  8

18 

 املصادر املطبوعة واملنشورة 

  املؤتمرات واملعارض وإلاجتماعات والحلقات الدراسية

 والدروس القصيرة

 املنرمات 

  الاستشاريون 

  مصادر أخرى 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 

 أس  تقنية املعلومات ، تأليف جنيفر رولي ، مطبوعات ماتبة املل  فهد الوطنية .1 املراجع
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 شبكا 111 الرمز شبكات الحاسب اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

   4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   4  محاضرة

   8  عملي

   0  تمرين

 وصف املقرر:

مقدمة في الشبكات ومعدات الشبكات وكذلك برمجيات الشبكات والطبقات الفعلية وطبقة رابط البيانات وطبقة  يحتوي هذا املقرر على 

 التحكم بوسيط النقل وطبقة الشبكة والتطبيقات الشبكية وأنظمة النقل والتطبيقات الشبكية

 : الهدف العام من املقرر 

    الشبكات ومعدات الشبكات وبرمجيات الشبكات وطرق توصيل الشبكاتيهدف هذا املقرر إلى إكساب املتدرب مهارات في فهم 

 وبافاءة على أن أن يكون املتدرب ألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
 : قادرا

 نرم الاتصاالتيتعرف على  -1

 شبكات الحاسبالتعرف على  -2

 الشبكات يحلل ويصنف  -3

 ( OSIمعيارية الشبكات ) نموذج يشرح  -4

  (TCP / IPمعيارية الشبكات ) نموذج يصف  -5

   Ethernetأساسيات شبكات يصف  -6
 

 الوحدات )النررية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النررية

  8 نرم الاتصاالت

  8 شبكات الحاسب

 4 8 تصنيف الحاسب

 4 20 ( OSI) نموذج  معيارية الشبكات

 2 20  (TCP / IPمعيارية الشبكات ) نموذج 

 Ethernet   2 20أساسيات شبكات 

 املجموع
32 64 

96 

 
 إجراءات واشنراطات السالمة :

 يجب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختبرات.  .1

 أن يرتدي املالب  املناسبة.  .2

 ائية.أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الاهرب  .3
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 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق
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.......................... 

 
 

 120 من  66

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 :على  ملتالجزء ألاول: نرم الاتصاالت وتش 8

8 

 الاتصاالت بين الحاسبات 

  مكونات نرام الاتصالCommunication system 

  البروتوكوالتProtocols 

 وحدات قياس سرعة نقل البيانات 

 داء العملي(املالحرة املباشرة )ألا 

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 الجزء التاني: شبكات الحاسب  ويشمل على: 8

8 

 مقدمة 

 تعريف الشبكات وتعريفات خاصة بالشبكات 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة 

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي 

 لى:ع وتشتمل  تصنيف الشبكاتالجزء التالث:  12

12 

 أنواع الشبكات بناء على قدرات الحوسبة •

تصنيف الشبكات  بناء على عالقة ألانرمة وتسمى باألساليب  •

 Strategiesاملتبعة داخل الشبكات 

 الشبكات بناء على التوزيع الجغرافي تصنيف  •

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي

 ويشمل على:    (OSIنموذج جزء الرابع: معيارية الشبكات )ال 24

24 

 الطبقة الفيزيائية 

 طبقة ربط البيانات 

  طبقة الشباة 

 طبقة النقل 

 طبقة الجلسة 

 طبقة التقديم 

 طبقة التطبيق 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 راسيةاملشاريع ، الحاالت الد

 وتشمل :    (TCP / IP    نموذج الجزء الخام   معيارية الشبكات ) 22

22 

 طبقة الوصول إلى الشباة 

 طبقة الاتصال باالننرنط 

 طبقة النقل 

 طبقة التطبيقات والخدمات 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 دراسيةاملشاريع ، الحاالت ال
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 120 من  67

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 وتشمل :  Ethernetالجزء السادس  أساسيات شبكات   22

22 

  10شبكات ايثرنط من نوعBaseT 

  10شبكاتBase2  ،10Base5 

  100املعيار Mbps IEEE Standard Broadband 

  شبكاتToken Ring 

 أمن وخصوصية الشباة، إلاننرنط والاننرانط والاكسنرانط 

 (املالحرة املباشرة )ألاداء العملي

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 

 املراجع

1. .Edited. 2019-1-18Types of Networks", ccm.net, Retrieved " 

 املوسوعة الحاسوبية للمؤلف د.وليد عودة .2

3. Cisco Networking Essentials – Vaume I and II. Cisco press. 2000 

 2013، كلمات عربية للنرجمة والنشر مصر، دانان جيه وات ، الدرجات السط وأسرار الشبكات .4 
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 120 من  68

 عربي 101 الرمز الاتابة الفنية اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

   2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   4  محاضرة

  0   عملي

  0   تمرين

 وصف املقرر:

يسعى هذا املقرر إلى تدريب متدربي املعاهد  على كيفية التواصل وإتقانه وإكسابهم املعارف الضرورية للكتابة وبناء 

ظيفية التي شخصياتهم الواعية للقراءة الصحيحة القادرة على فهم النصوص وتحليلها ومن ثم الكتابة إلابداعية والو 

   تساعدهم في حياتهم

 الهدف العام من املقرر: 

 على ممارسة املهارات الكتابية والقرائية بشكل صحيح. 
ً
   تهيئة املتدرب وتدريبه ليكون قادرا

 وبافاءة على أنألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
 : أن يكون املتدرب قادرا

   يتعرف على مهارات التواصل في الحياة. -1

 يتعرف على مهارة  القراءة والفهم والتحليل املساعدة في الاتابة الصحيحة.  -2

 يتعرف على نمطي الاتابة إلابداعية والوظيفية.  -3

 يمارس الاتابة إلابداعية والوظيفية.  -4

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

  4 مهارة التواصل

  4 مهارة القراءة:

  4 ارة الكتابة: مه

  4 الكتابة إلابداعية

  4 الكتابة الوظيفية:

  4 السيرة الذاتية:

  4 محضر الاجتماع: 

  4 التلخيص

 املجموع
32  

32 

 

 

 إجراءات واشنراطات السالمة :  

 اتباع تعليمات سالمة املكان -1

 املحافرة على سالمة الاجهزة -2

 املحافرة على سالمة ألاجهزة واملعدات -3
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.......................... 

 
 

 120 من  69

 

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 مهارة التواصل: 4

4 

  مفهوم اللغة 

  وظيفتها 

  مفهوم التواصل 

  مفهوم املهارة 

  أركان املوقف اللغوي ) املرسل ، الرسالة ، الوسيلة ، املتلقي

 " املستقبل  "(

اجبات و -حوثب-مناقشات فردية وجماعية

و أختبارات شفهية أو تحريرية ا-منزلية

 الانرونية

مراجع 

 املوضوع

،  2املهارات اللغوية " مدخل إلى خصائص اللغة العربية وفنونها" : محمد صالح الشنطي، دار ألاندل  للنشر والتوزيع ، حائل ، ط

 هـ. 1414
1-  

  -2   هـ.1413،  1م ، الرياض.طاملهارات اللغوية " ماهيتها وطرائق تدريسها": أحمد فؤاد عليان ، دار املسل

 مهارة القراءة 4

4 

   مفهومها 

 أهميتها 

  أهدافها 

  نماذج من النصوص النراثية والحديتة للدراسة والتحليل

 نصوص(3)

واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية

  مهارة الكتابة: 4

4 

  مفهوم الاتابة 

 ا أهميته 

  مقوماتها 

  :أنواعها 

o  الاتابة إلابداعية 

o   الاتابة الوظيفية 

  ، فنونها ) متل : الرسائل ، اليوميات واملذكرات ، التقارير

 محاضر الجلسات ، ألادب شعرا ونثرا (

 مشاالتها 

واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية

مراجع 

 عاملوضو 
  .1 فن التحرير العربي  ضوابطه وأنماطه: محمد صالح الشنطي ، دار ألاندل .   

 الكتابة الابداعية 4

4 
  املقالة 

    o  تعريفهاo  أنواعها 

واجبات -حوثب-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية
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.......................... 

 
 

 120 من  70

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

o  خصائصهاo  كيف تاتب مقالة 

 اليوميات واملذكرات 

  o  تعريفهماo  الفرق بينهماo  خصائصهماo نماذج منها 

مراجع 

 املوضوع

  .1 م.1994هـ ، 1415، 1الاتابة الوظيفية: عبدالقادر أبو شريفة، دار حنين للنشر والتوزيع ، عّمان ألاردن، ط

  .2 فن التحرير العربي  ضوابطه وأنماطه: محمد صالح الشنطي ، دار ألاندل 

 يةالكتابة الوظيف 4

4 

  ، كتابة املعروض والرد عليه )تعريفه ، أجزاؤه وعناصره

 خصائصه( 

o  التقريرo   .تعريفهo   .أهدافهo  .مجاالته 

  خطوات إعداده ) مقدمة ، صلب املوضوع وتحليله ، النتائج

 والتوصيات ، املالحق(

واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 نرونيةالا

مراجع 

 املوضوع

  .1 م. 1994هـ ، 1415 1الاتابة الوظيفية: عبدالقادر أبو شريفة، دار حنين للنشر والتوزيع ، عّمان ألاردن، ط 

  .2   هـ.1413،  1املهارات اللغوية " ماهيتها وطرائق تدريسها": أحمد فؤاد عليان ، دار املسلم ، الرياض.ط 

  .3   وأنماطه: محمد صالح الشنطي ، دار ألاندل فن التحرير العربي  ضوابطه  

 السيرة الذاتية 4

4 

  مفهومها 

  السيرة الذاتية الشخصية 

  السيرة الذاتية الغيرية 

 السيرة ألاكاديمية كتابتها و  نماذج منها 

 

 

واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية

مراجع 

 املوضوع
ان ألاردن، ط ّّ  .1 م.1994هـ  1415، 1الاتابة الوظيفية: عبدالقادر أبو شريفة، دار حنين للنشر والتوزيع ، عّم

  محضر الاجتماع: 4

4 

  تعريفه 

  الغرض منه 

  خطوات كتابته 

  صفاته 

 نماذج منه 

واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

و ختبارات شفهية أو تحريرية أا-منزلية

 الانرونية

مراجع 

 املوضوع

 هـ1415، 1الاتابة الوظيفية: عبدالقادر أبو شريفة، دار حنين للنشر والتوزيع ، عّمان ألاردن ط

 م.1994
1. 

  التلخيص: 4
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 120 من  71

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

4 

  تعريفه 

  أهميته 

 خطواته 

واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية

مراجع 

 وضوعامل
 .1 م.1994هـ 1415، 1الاتابة الوظيفية: عبدالقادر أبو شريفة، دار حنين للنشر والتوزيع ، عّمان ألاردن ط

 

 املراجع

 2املهارات اللغوية " مدخل إلى خصائص اللغة العربية وفنونها" : ، دار ألاندل  للنشر والتوزيع ، حائل ، طمحمد صالح الشنطي ،  .1

 هـ1414، 

 هـ. 1413،  1املهارات اللغوية " ماهيتها وطرائق تدريسها": ، دار املسلم ، الرياض.طفؤاد عليان ، أحمد  .2

 فن التحرير العربي  ضوابطه وأنماطه:  دار ألاندل محمد صالح الشنطي ،  .3

ان ألاردن ،طعبدالقادر أبو شريفة ،  .4 ّّ  م.1994هـ ، 1415، 1الاتابة الوظيفية: ، دار حنين للنشر والتوزيع ، عّم
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 120 من  72

 فيزي  101 الرمز الفيزياء اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

   3  الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

   4  محاضرة

  0 4  عملي

  0 2  تمرين

 وصف املقرر:

رة الطالب على فهم وتطبيق جملة من املسائل املعتمدة على املبادئ امليكانياية ألاساسية، و ههدف املقرر إلى تنمية مقد

إكساب الطالب القدرة على تفسير بعض الرواهر البيئية املتعلقة بالحركة وتطبيقاتها وبناء القاعدة ألاساسية الستيعاب 

 املقررات الالحقة.

 الهدف العام من املقرر: 

ركة املفاهيم ألاساسية ملبادئ امليكانيكا الاالسياية بصورة عامة، ويركز على القياس واملتجهات وأنواع الحيقدم هذا املقرر 

وقوانين الحركة)نيوتن( التالثة وتطبيقاتها، والشعل والطاقة وقوانين حفظ الطاقة وكمية الحركة وقانون الجذب العام، 

 عالقة.باستخدام املفاهيم الرياضية في حل املسائل ذات ال

 وبافاءة على أنألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
 : أن يكون املتدرب قادرا

 التعامل مع نرم الوحدات الفيزيائية، والتمييز بين الاميات الفيزيائية وتحليل املتجهات وتطبيقاتها. -1

 في التطبيقات املختلفة.اقة وتحوالتها ط–استخدام عالقات الحركة الخطية وقوانين الحركة )نيوتن( ونررية الشعل  -2

 تعيين مركز الاتلة ملنرومة من ألاجسام وحساب سرعته وتسارعه. -3

 التمييز بين أنواع التصادمات. -4

 التمييز بين الحركات الخطية والدائرية والدورانية، وبين عزم القصور الذاتي وعزم الازدواج. -5

 تطبيق قوانين حفظ الطاقة وكميتي الحركة الخطية والزاوية. -6

التمييز بين عزم القصور الذاتي وعزم الازدواج، وحساب عزم القصور الذاتي لألجسام الصلبة املتضمنة ألاشكال  -7

 الشائعة.

 تعيين مركز التقل، وتحقيق شروط الاتزان الاستاتيكي. -8

 استخدام قانون الجذب العام على الحركة بالقرب من سطح ألارض وعلى حركة الكواكب. -9

 

 

 

 

 

 نراطات السالمة :  إجراءات واش

 اتباع تعليمات سالمة املكان -1

 املحافرة على سالمة الاجهزة -2

 املحافرة على سالمة ألاجهزة واملعدات -3
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 120 من  73

 

 الوحدات )النررية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النررية

 5 5 الاميات الفيزيائية. 

 5 5 الحركة في خط مستقيم

 5 5 قوانين نيوتن

 5 5 ةالشغل والطاق

 4 4 الزخم الخطي والتصادمات

 4 4 دوران ألاجسام الجاسئة والزخم الزاوي 

 4 4 الاتزان السكوني

 املجموع
32 32 

64 

 

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 وتشتمل على : الاميات الفيزيائيةالجزء ألاول:  10

10 

 .الاميات الفيزيائية 

  الاميات ألاولية وغير ألاولية 

 الوحدات-الاميات القياسية. 

 املتجهات: الخصائص العامة للمتجهات 

 الضرب القياس ي 

 الضرب الاتجاهي 

  متجه الوحدة 

 .تحليل املتجهات إلى مركبات 

 

 

 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 ويشمل على: خط مستقيم الحركة فيالجزء التاني:  10

10 

 الحركة في بعد واحد 

 عالقات نيوتن للتسارع التابط 

 الحركة في بعدين 

 املقذوفات 

 .الحركة في مسار دائري بسرعة ثابتة 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة 

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي 

 وتشتمل على:  قوانين نيوتنالجزء التالث:  10
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 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

10 

 )وصف قوانين الحركة) نيوتن 

 الاحتكاك السكوني 

 الاحتكاك الحركي 

 القوة املركزية 

 أنواع القوى في الطبيعة 

  .)تطبيقات قوانين الحركة)نيوتن 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي

 ويشمل على:   الشغل والطاقةالجزء الرابع:  10

10 

 طاقة الحركة 

 نررية الشغل-الشغل 

 الطاقة 

  الشغل الناتج عن حركة في اتجاه واحد وبقوة ثابتة 

 الشغل الناتج عن قوة متغيرة 

  القوى الزنبركية 

 القدرة 

 طاقة الوضع 

 القوى املحافرة 

 الشغل الناتج عن قوى محافرة 

 القوى غير املحافرة 

 طاقة الوضع والاتزان في بعد واحد 

 مليكانيايةحفظ الطاقة ا 

 تطبيقات على حفظ الطاقة امليكانياية 

 الطاقة الداخلية 

 صياغة قانون حفظ الطاقة الكلية 

 الاتلة والطاقة 

 .تاميم الطاقة 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 وتشمل : والتصادماتالزخم الخطي الجزء الخام    8

8 

 مركز الاتلة 

 حركة مركز الاتلة 

 قانون نيوتن التاني لنرام من الجسيمات 

 الزخم الخطي لنرام من الجسيمات 

 حفظ الزخم الخطي 

 التصادمات 

 الدفع والزخم الخطي 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 سئلة التحريرية، إلاختبار الذاتيألا 

 املشاريع ، الحاالت الدراسية
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 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 .التصادمات املرنة وغير املرنة في بعد واحد وبعدين 

 وتشمل : دوران ألاجسام الجاسئة والزخم الزاوي الجزء السادس   8

8 

 الانتقال والدوران 

 املتغيرات الدورانية 

 الدوران بتسارع زاوي ثابط 

 العالقة بين املتغيرات الخطية والزاوية 

 الطاقة الحركية الدورانية 

 عزم القصور الدوراني حساب 

 عزم الدوران 

 قانون نيوتن التاني للدوران 

 التدحرج 

  الزخم الزاوي 

  حفظ الزخم الزاوي 

 .تاميم الزخم الزاوي 

 

 

 

 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 وتشمل :  كونيالاتزان السالجزء السابع   8

8 

 شروط الاتزان السكوني 

  مركز التقل 

 تطبيقات 

 الاتزان السكوني في إطار متسارع 

 .الاتزان الدوراني املستقر 

 قانون الجذب العام: نرريتي القشرة 

 مبدأ النراكب 

 طاقة وضع الجاذبية 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 حاكاةامل

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية
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 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 سرعة الافالت 

 .تصنيف املدارات نسبة للطاقة 

 

 املراجع

 هـ ،1433الفيزياء ألاساسية تأليف مروان بن أحمد الفهاد ، الناشر: العبيكان الطبعة التالتة  -1

  ISBN 978-603-503-187-7 

-7م) ،2016-هـ1437ار الفار للنشر والتوزيع (الطبعة العاشرة الفيزياء العامة تأليف محمد عطية سويلم وآخرون، الناشر: د -2

390-07-9957-978ISBN    

 أساسيات الفيزياء تأليف ف. بوش ترجمة سعيد الجزيري ومحمد أمين سليمان مراجعة محمد  -3

 م 2005عبد املقصود النادي، الناشر: الدار الدولية لالستتمارات التقافية الطبعة التاسعة 

 ISBN 977-5107-82-2 

 م 2011الاهربائية واملغناطيسية تأليف غازي ياسين القيس ي، الناشر: دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة الطبعة الرابعة  -4

, Edition) David Halliday ht10Fundamentals of Physics Extended ( -5 

 Robert Resnick and Jearl Walker  

 م2015ة التالتةاصف، اساسيات الفيزياء الاالسياية واملعاصرة ، دار النشر للجامعات، الطبعد. رافط كامل و -6
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Course Name  English Language 3  Course Code  ENGl 103  

Prerequisites  ENGl 102  
Credit Hours CRH  3  CTH  5  

L  4 P    T  1 

Course Description:  

This course is designed to consolidate students’ knowledge of English with business- related skills and vocabulary necessary for an 

adequate performance in the business work place. It provides students with the language skills and confidence to use English in a wide 

range of business and social situations. It aims at boosting the students ' communication skills necessary for good performance on the job 

through large doses of listening, speaking, reading, and writing activities.  

General Objective:  

This course aims to create opportunities for students to practice English in business related settings and situations.  

Detailed Objectives:  

By the end of the course, trainees will demonstrate their abilities to do the following :  

1-  Use a wide range of business related vocabulary  

2-  Carry out a reasonable range of spoken exchanges required in business related settings and situations  

3-  Show reasonable awareness of business trends and etiquette  

4-  Write relatively short pieces of writing required in an administrative job  

5-  Carry out telephone exchanges and write emails on familiar topics  

6-  Read short letters, memos, and messages  

7-  Interpret information in a graph, charts and diagrams  

8-  Present themselves, their jobs and company, to clients / others  

Safety Procedures:  

1-  The interns must follow the instructions of safety.   

2-  The interns must follow the Islamic ethics in maintaining the cleanliness and safety of the place.  
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SYLLABUS  

Hours  Contents   

Instructional Objectives  

Students will learn and practice the following   

Language forms and functions:  

3  

Unit 6  

Office Systems:  

  

       Part A: Everyday office technology  

Part B: Company procedures   

• Vocabulary: Identify words related to 

communication/telephone systems  

• Use if when giving instructions  

• Write instructions on different tasks  

• Identify the right order of instructions for a certain 

procedure  

• Recognize the different time expressions- when, after- 

that connect actions  

• Take notes on specific details from a listening 

conversation  

• Ask questions to clarify confusing information • Write a 

set of instructions to make a procedure  

3  

Unit 7  

Phone Messages:  

  

        Part A: Taking and leaving phone            

messages             

        Part B: Leaving voicemail messages  

  

• Take notes from phone calls  

• Identify common expressions used in phone calls  

• Take messages from phone calls  

• Practice phone conversations by being a caller and a 

receptionist  

• ead pieces of advice about telephone etiquette   

• Identify the purpose and the immediate action that 

follows a business phone call  

• Take notes from voicemail messages  

• Practice leaving voicemail messages, using the right 

business phone call etiquette  

4  

Unit 8  

Appointments:  

  

     Part A: Making an appointment  

     Part B: Changing an appointment  

• Discuss different ways of organizing a schedule  

• Take notes about schedules from a phone call  

• Identify the different expressions used when making an 

appointment  

• Practice making appointments:  

agreeing, disagreeing, and suggesting alternatives  

• Practice making appointment according to different 

schedules  

• Discuss making, changing, or forgetting appointments in 

student’s own culture  
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SYLLABUS  

Hours  Contents   

Instructional Objectives  

Students will learn and practice the following   

Language forms and functions:  

  •  Vocabulary: Recognize different expressions related 

to appointments,  

and their definitions  

Identify expressions used when apologizing about 

rescheduling/cancelling an appointment and 

suggesting an  

alternative time  

  

1  
Review 1:  

Trainees will review and practice forms, meaning, and use of the instructional content of unit 6,7, and 8  

4 

  

 Unit 9  

Meetings:  

  

     Part A: Organizing meetings  

     Part B: Taking part in meetings  

  

• Identify the purpose, advantages and 

disadvantages of business meetings.  

• Identify the different things one should do to 

organize a meeting  

• Convert information from text to table  

• Identify the different language functions used 

when planning a meeting: checking availability, 

giving preferences, etc.  

• Use the functions above to organize a meeting 

of four people  

• Write an email confirming the details of a 

meeting  

• Identify the importance of different agenda 

items in a meeting  

• Identify different ways of getting feedback from 

customers  

• Identify the different expressions used when 

discussing a topic in a meeting  
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4  

 Unit 10  

Negotiating:  

  

Part A: Negotiating with colleagues  

Part B: Business negotiations  

• Recognize the purpose of negotiation  

• Take notes from a listening conversation  

• Practice using if in conditional sentences  

• Negotiate with colleagues the different roles to 

be taken by each one to achieve a certain task  

• Vocabulary: match the language used in 

advertisements with definitions/explanation  

4  

Unit 11  

Money:  

  

Part A: Exchanging money  

Part B: Payment methods  

• Identify the concept of currency and the 

purpose of using it  

• Match different currencies with their countries  

• Practice reading large amounts of money  

• Practice changing currencies and calculating 

the exchange rates  

• Vocabulary: Identify words related to credit 

cards  

• Identify the necessary information needed to 

make bank transactions  

• Practice making questions and polite requests 

when making bank transactions  

• Complete business bank forms by asking and 

answering questions • Discuss advantages and 

disadvantages of different payment methods  

1  
Review 2:  

Trainees will review and practice forms, meaning, and use of the instructional content of unit 9, 10, and 11   
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2  

Unit 12  

Marketing:  

  

Part A: Ways of marketing  

Part B: Talking about websites  

  

• Discuss the different ways of marketing  

• Identify the advantages and disadvantages of 

different forms of marketing  

• Take notes on a business talk  

• Grammar: gerunds and infinitives  

• Make questions and answers about marketing 

a certain product  

• Design a marketing campaign according to 

product and suitable way of marketing  

• Identify different words related to websites  

• Discuss the functions of different headings in 

websites: Home, Contact us, etc.  

• Identify the different features that make a good 

website  

2  

Unit 13  

Networking:  

  

     Part A: Meeting people and making   

                  contacts                                   

     Part B: Following up   

  

• Identify the good places to meet people from 

other companies socially  

• Discuss the advantages of networking  

• Vocabulary: networking, personal networking, 

contacts, etc  

• Identify different steps to better networking  

• Take notes from a listening conversation   

• Practice introducing business people and 

making contacts  

• Practice following up a meeting with a phone 

call or email  

• Write an email thanking someone for help   

  

1  
Review 3:  

Trainees will review and practice forms, meaning, and use of the instructional content of unit 12 and 13  
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4  

Unit 14  

Trends:  

  

Part A: Talking about changes and          trends  

Part B: Describing and predicting   

             performance                   

• Match percentages to fractions  

• Vocabulary: Numbers, percentages, fractions, 

charts, graphs, etc  

• Take notes from a listening conversation   

• Practice describing graphs  

• Practice talking about changes and trends  

• Grammar: past simple, present perfect, and 

present continuous  

• Identify the verbs, adverbs, and adverbial 

phrases used in describing trends and 

predictions  

  

4  

Unit 15  

Presenting Information:  

  

Part A: Giving a progress report  

• Identify the purpose and advantages of a 

progress report  

• Recognize the right order of the progress report 

stages  

• Practice using already, still, and yet  

• Recognize the difference between done, not 

done, or in progress stages   

 Part B: Giving a presentation  • practice giving a progress report  

• Identify the features that make a good 

presentation  

• Practice giving presentations  

• Identify the structure of a presentation, be 

familiar with the most common words and 

phrases used in each part  

1  Review 4:  

Trainees will review and practice forms, meaning, and use of the instructional content of unit 14 and 15  

2  Final Exam  

40  Total  
 

Textbooks Gareth Knight, Mark Oneil, Bernie Hayden, (2008) 

Business Goals 2.  

Additional Readings and Teaching Aids. 1. Course Book Audio CD.  

2. Workbook with Audio CD  

References:  
Oxford Word Power Dictionary  
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 تجار 111 الرمز ميم النرتحليل وتصم اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   محاضرة

  8   عملي

  0   تمرين

 وصف املقرر:

علومات بشكل عام وتطبيق التكنولوجيا لحل مشاكل املفاهيم الاساسية في تحليل وتصميم النظم وتطوير أنظمة امل يحتوي هذا املقرر على 

 العمل .

 الهدف العام من املقرر: 

    للعمل كمحلل نظم وكيفية تطبيق التكنولوجيا لحل مشاكل العمل،يهدف هذا املقرر إلى إكساب املتدرب مهارات 

 وبافاءة أن يكون املتدرب ألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
 : قادرا

 محلل النراميفة وظيقوم ب -1

 دورة حياة تطوير النرميحلل  -2

 املشاريع والبدء فيه يحدد -3

 طلب النراميقووم ب -4
 

 

 الوحدات )النررية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النررية

 4 4 محلل النرام

 20 4 دورة حياة تطوير النرام

 20 4 تحديد املشاريع والبدء فيه

 20 4 طلب النرام

 املجموع
16 64 

80 

 

 إجراءات واشنراطات السالمة :

 يجب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختبرات.  .1

 أن يرتدي املالب  املناسبة.  .2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الاهربائية.  .3
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 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 وتشمل: محلل النرم لجزء ألاول: ا 8

8 
 مهارات محلل النرام 

 أدوار محلل النرم 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 ويشمل على:  دورة حياة تطوير النرامالجزء التاني:  24

24 

 التخطيط 

 التحليل 

 التصميم 

 التنفيذ 

 ملي(املالحرة املباشرة )ألاداء الع

 املحاكاة 

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي 

 مل على:تويش  تحديد املشروع والبدء فيه  الجزء التالث 24

24 

 إدارة عمليات ألاعمال •

 الحاجة إلى نرام املعلومات •

 إعادة هندسة عمليات ألاعمال •

 متطلبات العمل •

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 رية ،إلاختبار الذاتيألاسئلة التحري

 ويشمل على:    طلب النرام  الجزء الرابع: 24

24 
  أسباب العمل لبناء نرام 

 القيمة التي يتوقع أن يوفرها النرام 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 

 املراجع
 2020ميم النرم، ترجمة وإعداد د.مصطفى عبيد، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصاتتحليل وتص .1

2. SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN, ALAN DENNIS, Indiana University- BARBARA 

 هـ1439ار جامعة املل  سعود للنشر، د –ركي بن عبدالعزيز التميم واخرون، تحليل وتصميم النرم الحديتة   

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  85

 حاسب102  الرمز تطبيقات الحاسب املتقدمة اسم املقرر 

 حاسب 101 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

   2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   0  محاضرة

   8  عملي

   0  تمرين

 وصف املقرر:

ألشهر التطبيقات املاتبية ) معالجة  املتقدمةاملتدرب من التعرف على الامكانيات يحتوي هذا املقرر على عدة موضوعات تمان 

التي تساعد مستخدمي الحاسب في إنجاز أعمالهم  Office applicationالنصوص والجداول الالانرونية وقواعد البيانات ( 

 بصورة احنرافية.

 الهدف العام من املقرر: 

 بصورة احترافية. Office applicationى استخدام اشهر التطبيقات املكتبية يهدف هذا املقرر إلى التدريب عل

 ألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
 : على انوبافاءة  أن يكون املتدرب قادرا

 يستخدم العمليات املتقدمة لبرنامج تجهيز النصوص -1

 electronic tablesيستخدم العمليات املتقدمة لبرنامج الجداول إلالانرونية  -2

 databaseيستخدم برامج قواعد البيانات  -3

 

 الوحدات )النررية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النررية

 21  معالجة النصوص

 21  الجداول إلالانرونية

 Databases  22برامج قواعد البيانات 

 املجموع
 64 

64 

 

 إجراءات واشنراطات السالمة :

 المة داخل املعامل واملختبرات.يجب التقيد بإجراءات الس  .1

 أن يرتدي املالب  املناسبة.  .2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الاهربائية.  .3

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  86

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 :على ملتوتش  Wordالجزء ألاول: معالجة النصوص  21

3 

 يم الفقرات :التدقيق إلامالئي وترق

 التدقيق إلامالئي 

 تأثيرات نصية وتعديالت النص 

 )ترقيم الفقرات )بالطريقة اليدوية ، بالطريقة آلالية 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريريةاملحاكاة ، 

 ، الحاالت الدراسيةإلاختبار الذاتي

4 

 التعامل مع العناصر :

 اختصار نص 

 إدراج رموز خاصة 

 سقاط ألاحرف الاستهالليةا 

 القاموس 

  النقاط الدليلية البادئة 

 إدراج صورة 

 إدراج ألاشكال التلقائية 

 )تنسيق )مربع نص، الشكل التلقائي.... الخ 

  إدراج نصWordArt 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة ، ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي، الحاالت الدراسية

5 

 مع الجداول  التعامل

o إظهار شريط جداول وحدود 

o  إدراج ، رسم جدول 

o  مسح خط في جدول 

o  ) تحديد ) خلية ، صف ، عمود ، جدول 

o إدراج صفوف ، أعمدة ، خاليا 

o حذف جدول ، صف ، عمود ، خلية 

o دمج الخاليا 

o تقسيم الخاليا 

o تضييق وتوسيع الخاليا ، ألاعمدة ، الصفوف 

o توزيع ، الصفوف بشكل متساو 

o دود الجدول تنسيق ح 

o  تلوين خاليا الجدول 

o  تنسيق النص في خاليا الجدول 

o تغيير اتجاه النص داخل الخلية 

o الفرز التصاعدي والتنازلي 

o )تقسيم الجدول إلى عدة أجزاء )إدراج فاصل 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة ، ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي، الحاالت الدراسية



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق
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 120 من  87

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

3 

 ملراسالت البريدية:دمج ا

o دمج املراسالت 

o املغلفات وبطاقات العنونة 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة ، ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي، الحاالت الدراسية

2 

 استخدام القوالب واملعالجات:

o إنشاء مستند جديد بواسطة القوالب واملعالجات 

o قوالب رسائل وفاكس ومذكرات 

o ملذكرات الداخليةا 

o قوالب املستندات 

o قوالب مجموعات العمل 

o إنشاء املعالجات 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة ، ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي، الحاالت الدراسية

2 

 إنشاء واستخدام الانماط:

o التعرف على ألانماط 

o إنشاء أنماط الحروف ، الفقرات 

o نظيم ألانماطتعديل ، حذف ، ت 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة ، ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي، الحاالت الدراسية

2 

 إنشاء ألاعمدة الصحفية والحدود والتظليل:

o إنشاء ألاعمدة الصحفية 

o الحدود والتظليل 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة ، ألاسئلة التحريرية

 ختبار الذاتي، الحاالت الدراسيةإلا 

 ويشمل على:  Excelالجداول إلالانرونية الجزء التاني:  21

10 

 مهارات متقدمة للعمليات الحسابية باستخدام الدوال:

o  دالات التاريخ والوقط 

o دالات املعلومات 

o الدالات املنطقية 

o دالات البحث واملراجع 

o دالات الرياضيات واملتلتات 

o صنفات املفتوحة يدوياحساب كافة امل 

o  # ، #### معنى ألاخطاءDIV /0   #،NAME ... 

o استبدال صيغة بأكملها أو جزء منها بقيمتها املحتسبة 

o  نمط املراجعR1C1 

o استخدام مرجع ثالثي ألابعاد 

o  تأثير نقل أو نسخ أو إدراج أو حذف أوراق العمل على مراجع ثالثية

 ألابعاد

o اليا التي تتبع قيم خاليا أخرى تحديد موقع مراجع الصيغ أو الخ 

o إنشاء صورة أو خالل أو كائن 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة 

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي 



 دبلوم نصفي جمزأ
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 120 من  88

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

6 

 التخطيط في الجداول إلالكترونية:

o الغرض من استخدام التخطيط 

o إنشاء تخطيط، ورقة تخطيط،  تخطيط مضمن 

o خطوة واحدةإنشاء تخطيط افنراض ي ب 

o  ،حذف عناوين البيانات أو العناوين أو وسائل ايضاح التخطيط

 تحرير عناوين التخطيط واملحاور 

o حذف سلسلة بيانات 

o اضافة مربع نص إلى تخطيط 

o  اضافة عنوان إلى تخطيط ومحور 

o تغيير حجم التخطيط وإعداده للطباعة 

o تحديد نوع تخطيط مختلف 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة ، ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي، الحاالت الدراسية

5 

 التنسيق الشرطي وفرز وتصفية القوائم 

o تمييز البيانات التي تفي بالشروط املعينة 

o تطبيق تنسيقات شرطية 

o تغيير تنسيقات شرطية أو إضافتها أو إزالتها 

o  التصفيةو  الفرز 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 حاكاة ، ألاسئلة التحريريةامل

 إلاختبار الذاتي، الحاالت الدراسية

 على: وتشتمل   Accessبرنامج قواعد البيانات الجزء التالث  21

5 

 مقدمة لقواعد البيانات

 وظيفة قواعد البيانات، مفهوم بناء  قواعد البيانات •

 الفرق بين برنامج الجداول إلالكترونية وبرنامج قواعد البيانات •

 ونات ملفات قواعد البياناتمك •

 الغرض من استخدام تصميم قاعدة بيانات •

 الخطوات ألاساسية لتصميم قاعدة بيانات •

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي

2 

 تشغيل برنامج قواعد البيانات:

o تشغيل البرنامج 

o إنهاء البرنامج 

o ت برنامج قواعد البياناتإنشاء قاعدة بيانا 

 باستخدام املعالج 

 بدون استخدام املعالج 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة ، ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي، الحاالت الدراسية



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  89

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

3 

 الجداول في قواعد البيانات 

o  الفرق بين ورقة العمل في الجداول إلالانرونية وقواعد البيانات 

o  البياناتأنواع 

o طرق انشاء الجداول في قواعد البيانات 

o  فتح جدول 

o  نسخ حقل إلى جدول  

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة ، ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي، الحاالت الدراسية

2 

 السجالت في قواعد البيانات:

o اضافة بيانات وتحريرها 

o حفظ سجل ، حذف سجل 

o سابق تارار قيمة من سجل 

o الغرض من استخدام املفاتيح الاساسية 

o أنواع املفاتيح ألاساسية في برنامج قواعد البيانات 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة ، ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي، الحاالت الدراسية

4 

 الاستعالمات في قواعد البيانات:

o أنواع الاستعالمات 

o تصميم استعالم 

o ار القيم العليا أو الدنيا فقط في استعالمإظه 

o العمليات الحسابية في استعالم 

o إنشاء استعالم تحديد 

o إنشاء استعالم جدولي 

o إنشاء جدول من جدول آخر باستخدام استعالم 

o  إظهار أسماء الجداول أو إخفاءها 

o التعبير منشأ 

o إنشاء تعبير 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ئلة التحريريةاملحاكاة ، ألاس

 إلاختبار الذاتي، الحاالت الدراسية

2 

 النماذج في قواعد البيانات:

o الغرض من استخدام النماذج 

o إنشاء نموذج 

o  إظهار العنوان ونص معلومات أخرى في نموذج 

o إظهار التاريخ والوقط الحالي 

o فتح مربع ألادوات أو إغالقه 

o إنشاء نموذج فرعي 

 عملي(املالحرة املباشرة )ألاداء ال

 املحاكاة ، ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي، الحاالت الدراسية



 دبلوم نصفي جمزأ
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  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  90

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

2 

 العالقات في قواعد البيانات:

o  وظيفة العالقات في قاعدة بيانات 

o التكامل املرجعي،  تعريف العالقات 

o تعريف العالقات بين الجداول ،  تتالي التحديث والحذف 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ة ، ألاسئلة التحريريةاملحاكا

 إلاختبار الذاتي، الحاالت الدراسية

4 

 التقارير في قواعد البيانات:

o طرق إنشاء التقرير، طرق عرض التقرير ، الغرض من التقارير 

o تعيين حجم وموضع نموذج أو تقرير 

o تخصيص إطار نموذج أو تقرير 

o إظهار العنوان ونص معلومات أخرى في نموذج أو تقرير 

o رقام الصفحاتتعبيرات أ 

o خيارات إعداد الصفحات لطباعة نموذج أو تقرير 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة ، ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي، الحاالت الدراسية

1 

 البحث والفرز في قواعد البيانات

o طرق البحث عن بيانات أو استبدالها 

o البحث عن قيمة في حقل أو استبدالها 

o بحث عن سجل في ورقة البيانات أو النموذجال 

o عمليات فرز السجالت البسيطة واملعقدة 

o فرز السجالت في تقرير 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة ، ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي، الحاالت الدراسية

1 

 التصفية في قواعد البيانات:

o عالم أو نموذجاختيار طريقة تصفية في جدول أو است 

o أوجه الشبه بين استعالمات التحديد وعوامل التصفية 

o حفظ عوامل التصفية إلعادة استخدامها 

o إنشاء عامل تصفية 

o تماين تصفية سجالت أو تعطيلها في نموذج 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة ، ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي، الحاالت الدراسية

 

 جعاملرا

 م 2002. ماتبية جرير 1في  Office XP 8جو هابراكين ، ماياروسوفط  .1

 م 2002تبسيط أوفي  اك  بي . ماتبة جرير  .2

 2018،كتب مؤلفين،أولفط محمد فودة،  الحاسب الالي واستخداماته في التعليم .3

 2018 مجدي محمد أبوالعطا،2016املرجع الاساس ي ملستخدمي اكسيل  .4

 2016زمزم ناشرون وموزعون  ،محمد بالل الزعبي / أحمد الشرايعة، 2016أوفي 10 ويندوز الحاسوب والبرمجيات الجاهزة   .5
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 120 من  91

 اننر 120 الرمز تقنيات الاننرنط املتقدمة اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

  4   الساعات املعتمدة

اتصال  ساعات تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  3   محاضرة

  8   عملي

     تمرين

 وصف املقرر:

  Variablesواملتغيرات  Visual Basic Script  و  و الجافا ساربط ASPيحتوي هذا املقرر على عدة موضوعات تمان املتدرب من التعرف على لغة البرمجة 

 الهدف العام من املقرر: 

    للعمل كمطور تطبيقات على الانترنت كساب املتدرب مهارات يهدف هذا املقرر إلى إ

 وبافاءة على أن أن يكون املتدرب ألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
 : قادرا

 ASP ياتب أكواد باستخدام لغة -1

 Variablesاملتغيرات التعامل مع  -2

   Cookiesتعريف   -3

  The Session objectجلسة الكائن إنشاء  -4

 Applicationطبيق التيحلل  -5

 Global.asa fileالتعرف  -6

 ASP ADOينشأ  -7

 

 الوحدات )النررية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النررية

 ASP 8 10مقدمة عن 

 Variables 8 15املتغيرات 

 Procedures     15إلاجراءات 

 Forms       13النماذج 

Cookies 8 11 

 املجموع
24 64 

88 

 

 
 

 

 راءات واشنراطات السالمة :إج

 يجب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختبرات.  .1

 أن يرتدي املالب  املناسبة.  .2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الاهربائية.  .3



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق
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 120 من  92

 

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 وتشمل:  ASPالجزء ألاول: مقدمة عن  18

18 

   ما هي الـASP 

  التكاملية والاعتمادية في الـASP 

  ما هي ملفات الـASP 

  ما يجب فعله باستخدام الـASP 

  اختبار صفحاتASP 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 ويشمل على:  Variablesالجزء التاني: املتغيرات  23

23 

 الن عن املتغيراتالاع 

 الاعالن عن مصفوفة 

  حلقة تارارية إلظهار العناوين الستة فيHTML 

  إظهار الوقط باستخدام لغةVisual Basic Script 

  إظهار الوقط باستخدامjava script 

 عمر املتغيرات ، متغيرات الجلسة ، متغيرات التطبيق 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة 

 ة التحريرية ،إلاختبار الذاتيألاسئل 

 ويشتمل على:   Proceduresالجزء التالث إلاجراءات  15

15 

 تعريف الاجراءات •

 طرق انشاء الاجراءات  •

  باستخدامVisual Basic Script 

 باستخدام Java Script 

 (Visual Basic Scrip ، Java Scriptالفرق بين اجراءات ) •

 ي(املالحرة املباشرة )ألاداء العمل

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي

 ويشتمل على:     Formsالجزء الرابع: النماذج  13

13 

  الدالات املستخدمة في استدعاء النماذج 

 Request,Query String 

 Request.Form 

 Radio Buttom 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 لذاتيألاسئلة التحريرية، إلاختبار ا

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 ويشتمل على:     Cookieالجزء الرابع:    19

19 

  ما هو الـCookie      

  كيفية إنشاء ملفCookie   

  كيفية ارجاع قيمة الـCookie         

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 االت الدراسيةاملشاريع ، الح
 

 جامعة كردفان  ASPتقنيات الاننرنط لغة  .1 املراجع

 2010،  دار البراء،  مصطفى ماجدتعلم بدون تعقيد جافا ساريبط )أسرار تصميم مواقع الاننرنط ( ،  .2 

 2017 دار وائل للنشر،  مها مهدي الخفاف / نوران عبدهللا الرياالت،   تصميم صفحات الاننرنط .3 
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 برمج 223 الرمز الذكاء الاصطناعي اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    محاضرة

 4    عملي

 0    تمرين

 وصف املقرر:

 لحقول الذكاء الاصطناعي
ً
 واسعا

ً
ت والتقنيات املستخدمة لفهم كيفية تطبيق هذا النوع من الذكاء على السيناريوها يوفر هذا املقرر فهما

 .واملشاكل املختلفة

 الهدف العام من املقرر: 

الطررررق املبنيرررة علرررى  –رق البحرررث ومحررردداتها طررر –لنمررراذج الذكيرررة ا –التصررررف الرررذكي والتعليرررل  –التعررررف علرررى الجرررذور التاريخيرررة ملوضررروع املقررررر 

 الاستنباط  وتعليم آلالة  -لتفسير املعتمد على منطق الشك ا –ساسيات النظم الخبيرة أ –مثيل املعرفة ت –دس استخدام الح

 وبافاءة على أنأن يكون املتدرب ألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
 : قادرا

 مفهوم "الذكاء الاصطناعي" وكيف يمان تحديد ألانرمة التي تستخدمه. يوضح -1

 واع الرئيسية واملنهجيات املستخدمة في الذكاء الاصطناعي.بين ألان يميز  -2

 كيف يعمل الذكاء الاصطناعي على تماين القدرات التي تتجاوز التانولوجيا التقليدية. يحلل -3

 وصف تطبيقات وإسهامات الذكاء الاصطناعي. -4

عمل الوكيل املبني علي  ق تقييم كيفية توضيح دور وكالء الذكاء الاصطناعي وكيفية ارتباطهم ببيئة العمل، بما في ذل  طر  -5

 الذكاء إلاصطناعي من خالل تحديد ألاهداف.

 فهم أساسيات تمتيل املعرفة وأنماط التفاير املنطقي ومعرفة كيفية بناء أنرمة بسيطة تستند إلى املعرفة. -6

م آلالة وال -7
ً
 في الذكاء الاصطناعي متل تعل

ً
 تعلم العميق والوكالء والروبوتات.فهم أساسيات بعض املوضوعات ألاكثر تقدما

 فهم املفاهيم و املناهج ألاساسية للجمل و الدالالت في معالجة اللغة الطبيعية. -8

 تحديد ما هي ألانرمة املستندة إلى القواعد وأنرمة الضباب الخبيرة. -9

م آلالة وتحديات هذا النوع من التعلم والت -10
ً
 عقيدات الخاصة بالنماذج.فهم املشاكل ألاساسية املتعلقة بأنماط تعل

م. -11
ً
 التعرف على بعض التقنيات ألاساسية للتعل

 فهم أساسيات "التعلم العميق" وكيفية عمله. -12

 عرض لتاريخ ومفاهيم واملكونات ألاساسية للروبوتات. -13

 فهم دور الذكاء الاصطناعي في تحليل "البيانات الضخمة". -14

 كيف تستخدم.إلاطالع علي مفهوم منصات الذكاء الاصطناعي و  -15

 توضيح مفهوم "الذكاء الاصطناعي" وكيف يمان تحديد ألانرمة التي تستخدمه. -16

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 2 املبادىء ألاساسية للذكاء الاصطناعي

 4 2 النظم الخبيرة ونظم املنطق الضبابية

 2 4 (NLP) معالجة اللغة الطبيعية

 4 2 مفاهيم تعلم الوكيل الافتراض ي
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 120 من  94

 2 4 (ANN) الشبكات العصبية الاصطناعية

 4 2 أتمتة العمليات الروبوتية

 4 2 تحليالت البيانات الضخمة

 4 2 منصات الذكاء الاصطناعي

 املجموع
16 32 

48 
 

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 ول: املبادىء ألاساسية للذكاء الاصطناعي  وتشمل:الجزء ألا  6

6 

 مقدمة عن الذكاء الاصطناعي 

 املفاهيم ألاساسية للذكاء الاصطناعي 

 الوكالء والبيئات 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 على:ويشمل النرم الخبيرة ونرم املنطق الضبابية  الجزء التاني:  6

6 

 مقدمة عن أنرمة املنطق الخبيرة والضبابية 

 أساسيات النرم الخبيرة 

 مفاهيم نرام املنطق الضبابية 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة 

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي 

 ويشتمل على: (NLP) معالجة اللغة الطبيعيةالجزء التالث  6

6 
 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي( طبيعيةفهم معالجة اللغة ال •

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي ،  املحاكاة

 ويشتمل على:مفاهيم تعلم الوكيل الافنراض ي  الجزء الرابع:  6

6 

 العناصر الرئيسية لتعلم الوكيل الافنراض ي 

 آلالة تقسيم تعلم (ML) 

 آلية عمل تعلم آلالة 

 ء العملي(املالحرة املباشرة )ألادا

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي،  املحاكاة

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 ويشتمل على: (ANN) الشبكات العصبية الاصطناعيةالجزء الرابع:    6

6 

 مقدمة عن الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN) 

 املفاهيم ألاساسية للشبكات العصبية الاصطناعية 

 ميقأساسيات التعلم الع 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي،  املحاكاة

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 ويشتمل على: الجزء الخام :   أتمتة العمليات الروبوتية 6

6 
 املفاهيم ألاساسية ألتمتة العمليات الروبوتية 

 كيف تعمل الروبوتات 

 ةأجهزة الروبوت في الحيا 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتياملحاكاة ، 

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 الجزء السادس:   تحليالت البيانات الضخمة ويشتمل على: 6

6 
 ألاساسيات املتعلقة بالبيانات الضخمة 

 أدوات تحليالت البيانات الضخمة 

 داء العملي(املالحرة املباشرة )ألا 

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتياملحاكاة ، 

 املشاريع ، الحاالت الدراسية
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 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 الجزء السادس:   منصات الذكاء الاصطناعي  ويشتمل على: 6

6 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي( نررة عامة على أنواع املنصات 

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتياملحاكاة ، 

 اريع ، الحاالت الدراسيةاملش
 

 

 

 املراجع

  مدخل إلى علم الذكاء الاصطناعي ، ترجمة وإعداد فهد آل قاسم .1

 للمؤلف بالى ويتباى ، عالم املعرفة الذكاء الاصطناعى ،  .2

 ض، عن دار الفيصل التقافية بالريا 2007أساسيات الذكاء الاصطناعي ، صدرعام للدكتور عادل عبد النور ،  .3

، عن شركة املطبوعات للنشر  2019 دهاء شبكات التواصل إلاجتماعى وخبايا الذكاء الاصطناعي، صدر عام -للمؤلف غسان مراد  .4

 والتوزيع

 2021الذكاء الاصطناعي، سلوى عبدهللا، مداد للنشر والتوزيع،  .5 
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 سلم 101 الرمز إلاسالميةالدراسيات  اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  4   محاضرة

  0   عملي

  0   تمرين

 وصف املقرر:

 ومدى أثرها على الفرد واملجتمع، وتصدهها يغطي املقرر الجوانب الرئيسية للعقيدة إلاسالمية وما تمتاز به من خصائص ومميزات،

 لالنحرافات العقدية والفارية بمنهج وسطي معتدل، ويبرز القيم الاسالمية السامية التي حتنا عليها شرعنا الحايم من قيم عليا

يبين أهمية  وقيم خلقية وقيم حضارية، ويتطرق ألهم القضايا الفارية املعاصرة كحقوق إلانسان والعوملة والاستشراق، كما

 أخالقيات املهنة التي حتنا عليه إلاسالم وأثرها على الفرد واملجتمع والتنمية، وتجاوز ما يناقضها من أخالقيات مذمومة.

 الهدف العام من املقرر: 

رفع و ية، يهدف املقرر إلى حماية املتدرب من الانحرافات العقدية والفكرية واملمفاهيم الخاطئة للجوانب التعبدية وألاخالق

 لفكر.مستوى الوعي لديه تجاه القضايا الرئيسية للدين إلاسالمي، وبناء التصورات واملفاهيم السليمة تجاه القيم والنظم وا

 وبافاءة على أنألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
 : أن يكون املتدرب قادرا

10-  
ً
 يحدد خصائص العقيدة وآثارها على افرد واملجتمع إجماال

 اهر وصور وسطية العقيدة إلاسالمية بين العقائد ألاخرى يبرز مر -11

 يتعرف على قيم إلاسالم السامية، وياتسب ملاة النقد العلمي للقيم الوافدة -12

 يتعرف على قضايا فارية معاصرة كحقوق الانسان والعوملة والاستشراق -13

 عيلها في حياته وتجاوز ما يناقضها من ألاخالقيات املذمومةيتعرف على مفهوم الخلق والعمل ، وألاخالق املهنية في إلاسالم وكيفية تف -14

، يما يساعد على حماية الوطن واملحافرة وعلى وحدة املجتمع، واملسا -15
ً
 وأخالقيا

ً
 وثقافيا

ً
 وسلوكيا

ً
 وفاريا

ً
ة في هميكون ذو شخصية منزنة دينيا

 تمية ورقي البالد.
 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية ظريةالن

  8 العقيدة إلاسالمية

  8 القيم إلاسالمية

  8 قضايا فكرية معاصرة

  8 أخالقيات املهنة

 املجموع
16  

16 
 

 إجراءات واشنراطات السالمة :  

 اتباع تعليمات سالمة املكان -4

 املحافرة على سالمة الاجهزة -5

 املحافرة على سالمة ألاجهزة واملعدات -6
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 يلي )النرري والعملي(املنهج التفص

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 العقيدة إلاسالمية 8

2 

 مفهوم العقيدة إلاسالمية 
واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية

مراجع 

 املوضوع

  -3 مدخل لدراسة العقيدة إلاسالمية، الدكتور عتمان ضميرية

  -4 ة أهل السنة والجماعة: مفهومها، خصائصها، خصائص أهلها ، د.محمد بن ابراهيم الحمدعقيد

2 

 خصائص العقيدة إلاسالمية 
واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية

مراجع 

 املوضوع

  .1 مدخل لدراسة العقيدة إلاسالمية، الدكتور عتمان ضميرية

  .2 عقيدة أهل السنة والجماعة: مفهومها، خصائصها، خصائص أهلها ، د.محمد بن ابراهيم الحمد

2 

 أثر العقيدة على الفرد واملجتمع 
واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية

مراجع 

 املوضوع

  .1 مان ضميريةمدخل لدراسة العقيدة إلاسالمية، الدكتور عت

  .2 شرح القيدة الوسطية، محمد بن عتيمين

2 

 وسطية العقيدة بين الغلو والانحالل 
واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية

مراجع 

 املوضوع

  .1 منهج الوسطية وأثره في عالج الغلو، للدكتور علي الشبل

  .2 لعالج( د. عبدالرحمن بن معال اللويحقا-ثارآلا-لدين في العصر الحاضر )الاسبابمشكلة الغلو في ا

 القيم إلاسالمية 8

2 

 مفهوم القيم وأنواعها 

تدرس كل قيمة من حيث: املراد بها ، ومعيارها ، ومصدر  •

 إلالزام بها ، وآثارها على الفرد واملجتمع والانسانية 

واجبات -حوثب-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية

مراجع 

 املوضوع

  .1 موسوعة نررة النعيم في مكارم أخالق الرسوم الاريم صل هللا عليه وسلم، الدكتور صالح بن حميد والدكتور عبدالرحمن ملوح

  .2 القيم بين إلاسالم والغرب د.مانع املانع

2 

 إلاحسان(-لعدلا-القيم العليا في إلاسالم )الحق 
واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية

مراجع 

 املوضوع

  .1 أدب الدنيا والدين ، املاوردي

  .2 موسوعة نررة النعيم في مكارم أخالق الرسوم الاريم صل هللا عليه وسلم، الدكتور صالح بن حميد والدكتور عبدالرحمن ملوح

2  نة(ألاما-لوفاءا-لقيم الخلقية في إلاسالم)الصدقا 
واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  98

 يلي )النرري والعملي(املنهج التفص

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

مراجع 

 املوضوع

  .1 موسوعة نررة النعيم في مكارم أخالق الرسوم الاريم صل هللا عليه وسلم، الدكتور صالح بن حميد والدكتور عبدالرحمن ملوح

  .2 أدب الدنيا والدين ، املاوردي

2 

 لجمال(ا-لسالما-القيم الحضارية في إلاسالم )الاستخالف 
واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية

مراجع 

 املوضوع

  .1 ر صالح بن حميد والدكتور عبدالرحمن ملوحموسوعة نررة النعيم في مكارم أخالق الرسوم الاريم صل هللا عليه وسلم، الدكتو 

  .2 القيم إلاسالمية، د.عبدالرحمن بن معال اللويحق

 قضايا فكرية معاصرة 8

3 

  حقوق إلانسان: تعريف حقوق إلانسان، مصادر الحق بين

إلاسالم والنرم الوضعية،حقوق إلانسان في إلاسالم ومنها 

 يفها وضوابطها(حق حرية التعبير وحق العدل واملساواة )تعر 

واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية

مراجع 

 املوضوع

  .2 حقوق إلانسان في إلاسالم، د. عبداللطيف الغامدي

  .3 حقوق إلانسان في إلاسالم، أ.د سليمان الحقيل

3 

  سائل الاستشراق: التعريف ، النشأة، ألاهداف، الوسائل،وو

 مواجهة الاستشراق

واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية

مراجع 

 املوضوع

  .1 الاستشراق والخلفية الفارية للصراع الحضاري ، د. محمود زقزوق

  .2 ، د.علي النملة صادر الاستشراق واملستشرقين ومصدريتهمم –كنه الاستغراب املنهج في فهمنا الغرب 

2 

 العوملة: تعريفها ، وأهدافها ، ومراهرها ، واملوقف منها 
واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية

مراجع 

 املوضوع

  .1 جذور العوملة، محمد حسين عرفة

  .2 إيديولوجيات العوملة، عبدهللا عتمان عبدهللا

 ات املهنةأخالقي 8

3 

 مفهوم أخالقيات املهنة وأهميتها 

 أثر أخالقيات املهنة في تحقيق التنمية 

واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية

مراجع 

 املوضوع

  .3 الحميدانأخالقيات املهنة في إلاسالم وتطبيقاتها في أنرمة اململاة العربية السعودية د.عصام 

  .4 أخالق العمل في إلاسالم ، أ.د مفرح بن سليمان القوس ي

3 

  ملصلحةا-الضمير –مقومات أخالقيات املهنة: الدين-

 ألانرمة اللوائح

 الضوابط الشرعية للمهنة في إلاسالم 

واجبات -بحوث-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-منزلية

 الانرونية

مراجع 

 وضوعامل

  .1 أخالق العمل في إلاسالم ، أ.د مفرح بن سليمان القوس ي

  .2 املهنة وأخالقها ، د. سعد الدين مسعد هاللي



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  99

 يلي )النرري والعملي(املنهج التفص

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

2 

 خالق مذمومة (أ-ألاخالق املهنية في إلاسالم )أخالق محمودة 

 .طرق تعزيز ألاخالق املحمودة وطرق عالج ألاخالق املذمومة 

اجبات و -حوثب-مناقشات فردية وجماعية

ختبارات شفهية أو تحريرية أو ا-ةمنزلي

 الانرونية

مراجع 

 املوضوع

  .1 أخالق العمل في إلاسالم ، أ.د مفرح بن سليمان القوس ي

  .2 أخالقيات العمل ، د.بالل السكارنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  100

 شبكا 231 الرمز أمن الشبكات اسم املقرر 

 شبكا 111 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

 5    مدةالساعات املعت

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 4    محاضرة

 4    عملي

 3    تمرين

 وصف املقرر:

 -1"أمن الشبكات " أساليب وطرق التحقق من اختراقات الشبكات املعلوماتية:  يحتوي هذا املقرر على املواضيع التالية :

والت الحماية تعرف بروتوك -4تعرف أساليب حماية البنية التحتية؛  -3فير؛ تعرف خوارزميات التش -2مبادئ الحماية؛ 

 .لفيروسات وحماية أنظمة التشغيلا -6عرف أساليب حماية الخدمات املعلوماتية؛ ت -5ومبادئها؛ 

 الهدف العام من املقرر: 

   بكية مهارات حماية الشبكة ومكوناتها والبروتوكوالت الشيهدف هذا املقرر إلى إكساب املتدرب 

 وبافاءة على أنأن يكون املتدرب ألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
 : قادرا

 أمن الشبكات يحلل -1

 فهم املكونات ألاساسية املستخدمة في التشبي  وأهم البروتوكوالت املستخدمة من وجهة نرر أمنية -2

 أدوات املستخدمة لحماية الشبكات الحاسوبيةيستخدم  -3

 سية للتشغير املتناظر وغير املتناظراملفاهيم ألاسايحلل  -4

 على أهم البروتوكوالت املستخدمة لتأمين أمن الشباة يتعرف -5

 وأمن تطبيقات الويب الخبيتةألامن على طبقة التطبيقات، التطبيقات فهم  -6

 تقييم ألاخطار والحد من إمكانية الهجوم -7
 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 ليةالعم النظرية

  10 مدخل إلى أمن الشبكات

 8  فهم املكونات ألاساسية املستخدمة في التشبيك وأهم البروتوكوالت املستخدمة من وجهة نظر أمنية

 8  ألادوات املستخدمة لحماية الشبكات الحاسوبية

 8  املفاهيم ألاساسية للتشغير املتناظر وغير املتناظر

 8  تخدمة لتأمين أمن الشبكةالتعرف على أهم البروتوكوالت املس

  10 ألامن على طبقة التطبيقات، التطبيقات الخبيثة وأمن تطبيقات الويب

  12 تقييم ألاخطار والحد من إمكانية الهجوم

 املجموع
32 32 

56 

 إجراءات واشنراطات السالمة :

 يجب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختبرات.  -5

 الب  املناسبة.أن يرتدي امل  -6

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الاهربائية.  -7
 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  101

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 الجزء ألاول: مدخل إلى أمن الشبكات  وتشمل: 10

10 

  ملاذا نحتاج أمن الشبكات 

 إلاجراءات ألامنية للشبكات 

  للشبكاتالتهديدات ألامنية 

 الخدمات ألامنية وآليات تحقيقها 

 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

8 
الجزء التاني: فهم املكونات ألاساسية املستخدمة في التشبي  وأهم البروتوكوالت املستخدمة من وجهة نرر أمنية 

 على: وتشتمل

8 

 الايبالت والهب ألامن على الطبقة الفيزيائية( ) 

  ألامن على طبقة نقل املعطيات )املبدالت وهجومات

ARP  ) 

  ألامن على طبقة الشباة)املوزعات وهجومات انتحال

 العناوين (

  ألامن على طبقة النقل )هجومات الاستاشاف ومنع

 الخدمة (

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة 

 لذاتيألاسئلة التحريرية ،إلاختبار ا 

 على: وتشتملالجزء التالث ألادوات املستخدمة لحماية الشبكات الحاسوبية   8

8 

 Fire Wallالجدار الناري  •

 أجهزة كشف الاخنراق •

 

 

 

 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي

 على: ويشتمل وغير املتناظر  للتشغير املتناظر الجزء الرابع املفاهيم الاساسية  8

8 

 مقدمة في التشفير 

 التشفير السيلي 

 التشفير الاتلي 

 أهم خوارزميات التشفير املتناظر املستخدمة 

 التشفير باملفتاح املعلن 

 التوقيع الرقمي 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 لدراسيةاملشاريع ، الحاالت ا



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  102

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 الجزء الرابع:   التعرف على أهم البروتوكوالت املستخدمة لتأمين أمن الشبكات  ويشمل على: 8

8 

 ألامن على مستوى طبقة الشباة 

 ألامن على مستوى طبقة النقل 

 تطبيقات بروتوكوالت أمن الشباة 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 لذاتيألاسئلة التحريرية، إلاختبار ا

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 الجزء الخام :   التطبيقات الخبيتة ، أمن تطبيقات الويب  ويشمل على: 10

10 

  تعريف التطبيقات الخبيتة 

 حصان طروادة 

 الفيروسات 

 الدودة 

  برمجيات خبيتة أخرى 

 الدفاع ضد البرمجيات الخبيتة 

 أنرمة الويب 

 أمن مخدم الويب 

 أمن مستعرض الويب 

 الحرة املباشرة )ألاداء العملي(امل

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 الجزء السادس:   تقييم املخاطر وتقليل من إمكانية الهجوم  ويشمل على: 12

12 

 تقييم املخاطر 

 مسح التهديدات واختبارات الاخنراق 

 تقليل الهجوم 

 )ألاداء العملي(املالحرة املباشرة 

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية
 

 املراجع
1. Brown and W.stalling,"Computer Security:Principles and Practice,"3rd Edition,Pearson,2014 

2. Gollmann, ,"Computer Security, 3rd Edition,John Wiley and sons,2010 

 2018، ماتبة العبيكان ،ساري محمد الخالد ،اتجاهات في أمن املعلومات وأمانها أهمية تقنيات التعمية الشفر .3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق
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 120 من  103

 تقم 113 الرمز أخالقيات نرم وتقنية املعلومات اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

 3    الساعات املعتمدة

ال ساعات اتص تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 4    محاضرة

     عملي

     تمرين

 وصف املقرر:

الحاسوب ، فال نقصد من ذل  ان هذه اخالقيات فأننا عندما نقول االساس كتيرا ما نشير في احاديثنا عن الحاسوب بوصفه آلة صماء ، وعلى هذا 

 لي  لديه اخالق. بقدر ما ينسحب هذا الفهم على مستخدم هذه آلالة ، فعندما يكون لدهها اخالق ، وان هناك حاسوبا لديه اخالق واخر االلة الصماء 

يكون  مستخدم الحاسوب ذو خلق قويم فانه سيستخدمه استخدامات غير مؤذيه وعندما يستخدمه اخر بش يء من التجاهل لالخالق سوف 

 على هذا ألاساس يأتي ارتباط ألاخالق بتا
ً
همية نلوجيا املعلومات من خالل مساهمة الفرد وبناءه ألاخالقي ومدى فهمه أل استخدامه مؤذيا وغير اخالقيا

اخرى ألاخالق في التعامالت الخاصة والعامة الذي ينسحب بدوره على تسخير تقنيات املعلومات بعامه والحاسوب بخاصه في خدمة قرارات اخالقية و 

ادراكنا الامكانية العالية التي يوفرها الحاسوب في خرق الخصوصيات الفردية  ويأتي تأكيدنا على اخالقيات الحاسوب من خالل . ال أخالقية

فية والاجتماعية بوصفه اداة اجتماعية قوية ومؤثره بفاعليه في الحاق الضرر او النفع بالفرد واملجتمع بطرائق عديدة ، وبالطبع من خالل كي

ال  ستخدامات الضارة الى الاستخدامات النافعة واملحققة لرفاهية املجتمعات التي باتطان هذا املقرر جاء لينتقل بالفهم من الا  . استخدامه وتسخيره

تستغني عن التسهيالت التي تقدمها الحواسيب على وفق سياق نرري يبين الحاجة إلدارة أخالقيات الحاسوب ومدى الحاجة على تاييف السلوك 

  تميز بين الجانب ألاخالقي وال أخالقي في اطار ثقافة أخالقية شاملة في منرمات ألاعمال الشخص ي واملجتمعي لتقوية القيم ألاخالقية من خالل ال

 الهدف العام من املقرر: 

لتي لينتقل بالفهم من الاستخدامات الضارة الى الاستخدامات النافعة واملحققة لرفاهية املجتمعات ايهدف هذا املقرر إلى 

قدمها الحواسيب على وفق سياق نظري يبين الحاجة إلدارة أخالقيات الحاسوب باتت ال تستغني عن التسهيالت التي ت

ومدى الحاجة على تكييف السلوك الشخص ي واملجتمعي لتقوية القيم ألاخالقية من خالل التميز بين الجانب ألاخالقي وال 

   أخالقي في اطار ثقافة أخالقية شاملة في منظمات ألاعمال

 وبافاءة على أنأن يكون املتدرب بة  :  ألاهداف التفصيلية للحقي
ُ
 : قادرا

 اخالقيات الحاسب يحلل مفهوم -1

 املداخل ألاخالقية  ألخالقيات الحاسوبيتعرف على  -2

 ادارة اخالقيات الحاسوب -3
 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 10  مقدمة عن اخالقيات الحاسب

 10  خالقية  ألخالقيات الحاسوباملداخل ألا 

 12  ادارة اخالقيات الحاسوب

 املجموع
 32 

32 
 

 إجراءات واشنراطات السالمة :

 الالنزام بتعليمات سالمة املكان  .1

 الالنزام باألخالق إلاسالمية في املحافرة على نرافة وسالمة املكان  .2
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.......................... 

 
 

 120 من  104

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 مقدمة عن اخالقيات الحاسبالجزء ألاول:  10

10 

  نررة تاريخية 

 مفهوم اخالقيات الحاسوب وما اهميتها واسباب تل  ألاهمية 

 اهمية اخالقيات الحاسوب واسبابها 

  الحقوق الاجتماعية والحاسوب 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 املداخل ألاخالقية  ألخالقيات الحاسوبالجزء التاني:   10

10 

 ( مدخل الالحلNo Resolution Approach) 

 ( املدخل املنهيProfessional Approach) 

 ( املدخل الجذريRadical Approach) 

 ( املدخل املحافظThe Conservative approach) 

 ( مدخل الابتكارInnovation Approach) 

 املباشرة )ألاداء العملي( املالحرة

 املحاكاة 

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي 

 ادارة اخالقيات الحاسوبالجزء التالث :  12

12 

 ادارة اخالقيات الحاسوب •
 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي

 

 

 

 املراجع

1. Alian Computer Society August 1993 and in Johnson and Nissenbaum 1995. 

2. B. Baker.,1990 “Ethical Conflict in science, Technology 

3. Bynum. T.w ., (2000)” A very Short History of Computer”, APA , Newsletters on philosophy and computers spring. 99.2 

(أخالقيات إلادارة واثرها في الرقابة إلادارية على وفق انموذج التقة، رسالة ماجستير)غير  2001عمه ، )الساعدي . مؤيد يوسف ن .4

 . منشورة( ، جامعة بغداد ، كلية اإلدارة واالقتصاد

 . املنرمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة 1( اخالقيات إلادارة في عالم متغير ، ط/ 2000نجم . نجم عبود) .5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  105

 دار 224 الرمز مهارات الدعم الفني وخدمة العمالء اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 4    محاضرة

 8    عملي

 2    تمرين

 وصف املقرر:

ت فني والتعامل مع العمالء وطريقة عمل مكاتب الدعم الفني ومعرفة نفسيايحتوي هذا املقرر أساليب العلمية في الدعم ال

 العمالء واملستخدمين 

 الهدف العام من املقرر: 

• مليةيهدف هذا املقرر إلى التعرف على معنى الدعم الفني ومكاتب املساعدة  ومعرفة أهميتها ودورها في شركات التقنية العا

لشركات املستفيدة وطرق ضبط الانفعاالت معرفة نفسيات الزبائن واملستخدمين لتحديد التعامل الفعال مع الزبائن وا

 التصرف املناسب معهم التفكير العلمي السليم وإبداع طرق جديدة

 باآلتيألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
 : أن يكون املتدرب ملما

 معنى الدعم الفني ومصطلحاته -1

 Help Deskماتب املساعدة  -2

 د الدعم الفني املتميزفوائ -3

 نموذج ألاداء الفعال لفني الدعم الفني -4

 تعريف فني الدعم الفني -5
 

 

 

 

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 10 8 معنى الدعم الفني ومصطلحاته

 Help Desk 8 16مكتب املساعدة 

 16 8 فوائد الدعم الفني املتميز

 16 4 ء الفعال لفني الدعم الفنينموذج ألادا

 16 4 تعريف فني الدعم الفني

 املجموع
32 64 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  106

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 الجزء ألاول: معنى الدعم الفني ومصطلحاته وتشمل: 18

18 

   تعريف الدعم الفني 

 دعم املستفيد 

 اعدة مكاتب املسHelp Desk 

 مركز الدعم 

 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 ويشتمل على: Help Deskالجزء التاني:  ماتب املساعدة  24

24 

 تعريف املاتب 

 أنواع مكاتب املساعدة 

 مهارات العاملين في ماتب املساعدة 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ملحاكاة ا

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي 

 الجزء التالث فوائد الدعم الفني املتميز  ويشتمل على: 24

24 

 موالاة العميل •

 ما يريده العميل من فني الدعم •

 قياس ألاداء •

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي

 موذج ألاداء الفعال لفني الدعم الفني ويشتمل على:الجزء الرابع ن 20

20 
  نماذج مختلفة عن ألاداء الفعال لفني الدعم

 الفني 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 الجزء الخام  تعريف فني الدعم الفني ويشتمل على: 20

20 

  من هو فني الدعم الفني 

  صفات فني الدعم الفني 

  املهارات الشخصية لفني الدعم الفني 

 مهارة الاتصال مع العمالء 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية
 

 

 

 املراجع

 -ت الدعم الفني  أ.إبراهيم العديني ، مهارا .1

 مبادئ الدعم الفني وصيانة الحاسب آلالي  -هاني السباخي  .2

 وتطبيقاته الفني الدعم مهارات حقيبة -املنهي  والتدريب الفني لتعليم العامة املؤسسة .3
 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  107

 اننر 121 الرمز تطوير وإدارة املواقع اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

 3    لساعات املعتمدةا

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 0    محاضرة

 4    عملي

 0    تمرين

 وصف املقرر:

اء تطوير مواقع الانترنت املستوى الثاني مقرر نظري وتطبيقي يساعد الطالب املتمرس في بنيحتوي هذا املقرر على أساليب 

ما ه املواقع بصورة مثالية. كما يتناول قضايا إبراز املعلومات على صفحات الانترنت و مواقع الانترنت على إدارة مثل هذ

  يشمل ذلك من تقديم خدمات وقواعد بيانات على هذه املواقع.

 الهدف العام من املقرر: 

الزمة لب املهارات التعريف الطالب بالقضايا والاستراتيجيات املتعلقة بتخطيط، إنتاج، وإدارة مواقع الانترنت. إكساب الطا

راز على إب لبناء وإدارة قواعد البيانات على الانترنت. تزويد الطالب باملعارف املتعلقة بإدارة مواقع الانترنت. تدريب الطالب

 .املعلومات وتقديم الخدمات في صفحات الانترنت بصورة ناجحة تحقق الهدف من إنشاء مثل هذه الصفحات

 وبافاءة على أن أن يكون املتدرب ة  :  ألاهداف التفصيلية للحقيب
ً
 : قادرا

 مواقع إلاننرنط يدير  -1

 تطبيقات متقدمة في برمجة وإدارة مواقع إلاننرنطاستخدام  -2

 Web Enabled databasesبناء واستخدام قواعد املعلومات على إلاننرنط  -3

 تطبيقات على إدارة مواقع إلاننرنطيطور  -4

 نرنط وقاعدة املعلوماتبرامج إدارة مواقع إلانيطور  -5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 8  إدارة مواقع إلانترنت

 8  تطبيقات متقدمة في برمجة وإدارة مواقع إلانترنت

 Web Enabled databases  6بناء واستخدام قواعد املعلومات على إلانترنت 

 10  نترنتتطبيقات على إدارة مواقع إلا 

 املجموع
 32 

32 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  108

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 وتشمل:  إدارة مواقع إلاننرنطالجزء ألاول:  8

8 

 

 

  كيفية إدارة مواقع الاننرنط 

 من هو مدير املوقع وما هي مهامه 

 

 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

 مل على:تويشتطبيقات متقدمة في برمجة وإدارة مواقع الاننرنط  الجزء التاني:  8

8 

 خطوات تطوير املواقع إلالانرونية 

 املهارات التي يجب تعلمها لبناء موقع إلانروني 

 أفضل أدوات البرمجة لتطوير مواقع إلاننرنط 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

  املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي 

 مل على:تويش Web Enabled databasesبناء واستخدام قواعد املعلومات على إلاننرنط الجزء التالث  6

6 

 تعريف قاعدة بيانات الويب •

 البرامج املستخدمة في بناء قاعدة بيانات  •

 طرق انشاء قواعد البيانات على الويب •

 داء العملي(املالحرة املباشرة )ألا 

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي

 مل على:تويش  تطبيقات على إدارة مواقع إلاننرنطالجزء الرابع  10

10 

 برامج ادارة املواقع على الاننرنط 

 عمل برامج ادارة املواقع خطط 

 مزايا برامج ادارة املواقع على الاننرنط 

 سهولة التحام 

  املواقعامتلة على نرم إدارة 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 

 املراجع
1. wikihow.com , "How to Develop Web Pages",  Retrieved 12-4-2019. Edited. 

2. Jonas DeMuro (2-6-2018(, "Best web development tools of 2018" ، Retrieved 13-4-2019. Edited.  

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  109

 حاسب 280 الرمز التأهيل للشهادات الاحنرافية اسم املقرر 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

 1    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 0    محاضرة

 4    عملي

 0    تمرين

 وصف املقرر:

قدم هذا املقرر املهارات ألاساسية الالزمة إلعداد املتدرب للتعرف والحصول على احص ى الشهادات الاحنرافية املتوافقة مع ي

املقررات التدريبية في مجال تخصصه، والتعرف على مميزات الشهادات الاحنرافية في مجال الحاسب آلالي ومتطلبات الحصول 

رات ه الشهادات، وقيمتها السوقية وكيفية مساهمتها في املسار الوظيفي والتطوير املستمر ملهاعليها، وأساليب التأهيل للتقدم لهذ

 الفني في مجال تخصصات الحاسب آلالي .

من  ويعتبر هذا املقرر من املقررات املشنركة بين تخصصات الحاسب املختلفة، ونوص ي بمنح املتدرب الدرجة الكاملة لهذا املقرر عند حصوله أي

 ادات الاحنرافية املتعلقة بتخصصه واملقدمة من الاكاديميات والشركات العاملية في مجال تخصصه متل : الشه

(Cisco,Huawei,CompTIA,Oracle,Red Hat,Adobe) 

 الهدف العام من املقرر: 

علقة ت الاحترافية املتيهدف هذا املقرر إلى إكساب املتدرب املعارف واملهارات الالزمة للتقديم على اختبار إحدى الشهادا

 بتخصصه

 وبافاءة على أنأن يكون املتدرب ألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
 : قادرا

 يتعرف على الشهادات الاحنرافية في مجال حالسب وقيمتها السوقية ومسارها الوظيفي -16

 يحدد الشهادات الاحنرافية في مجال تقنيات الحاسب آلالي -17

 رات وتقنيات حلهايتعرف على أساليب الاختبا -18

 يحدد املسار الوظيفي وفق الشهادات الاحنرافية للشركات املتخصصة -19

 يتعرف على سياسات مراكز الاختبارات الدولية املصرح لها بعمل اختبارات الشهادات الاحنرافية -20

 حنرافيةيبحث بواسطة محركات البحث على الباة العنابوتية عن معلومات ودورات ودروس ونماذج للشهادات الا  -21

 يكون مجموعات عمل للتدرب والتأهيل للشهادات الاحنرافية -22

يقدم على احد اختبارات الشهادات الاحنرافية املقدمة من احدى الاكاديميات والشركات العاملية  -23

(Cisco,Huawei,CompTIA,Oracle,Red Hat,Adobe) 

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 مليةالع النظرية

 4  مقدمة عن الشهادات الاحترافية

 8  املسارات الوظيفية وفق الشهادات الاحترافية في الشركات املتخصصة

 10  التأهيل الذاتي للشهادات الاحترافية

 10  حاالت دراسية وتدريبية

 املجموع
 32 

32 



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  110

 

 إجراءات واشنراطات السالمة :  

 اتباع تعليمات سالمة املكان -7

 رة على سالمة الاجهزةاملحاف -8

 املحافرة على سالمة ألاجهزة واملعدات -9

 

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 مقدمة عن الشهادات الاحترافية 4

4 

  ما هي الشهادات الاحنرافية ؟ 

 كيفية الحصول على الشهادات الاحنرافية 

 ي(املالحرة املباشرة )ألاداء العمل

 ألاسئلة التحريرية

 إلاختبار الذاتي

مراجع 

 املوضوع

https://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859 5-  

https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html 6-  

https://docs.microsoft.com/ar-sa/learn/certifications/ 7-  

 املسارات الوظيفية وفق الشهادات الاحترافية في الشركات املتخصصة 8

8 

 معرفة مسارات الشهادات الاحنرافية في مجال الحاسب 

o مسار الشهادات الاحنرافية في صيانة وتجميع الحاسب 

o مسار الشهادات الاحنرافية في تقنيات الشبكات 

o إدارة أنرمة الشبكات مسار الشهادات الاحنرافية في 

o مسار الشهادات الاحنرافية في البرمجيات 

o مسار الشهادات الاحنرافية في أمن املعلومات 

o مسار الشهادات الاحنرافية في التصميم املرئي 

o  مهارات الدعم الفني  مسار الشهادات الاحنرافية في 

 .. الخ HDIو  ITILمتل 

 املسارات الوظيفية للشهادات الاحنرافية 

 ناصب في تقنية املعلومات والشهادات املتوافقة معهاامل 

  رؤية عن الدخل املتوقع حسب الشهادات الاحنرافية 

  كيف تبحث عن الشهادات الاحنرافية في محركات البحث

 )املصطلحات املناسبة (

 مدة صالحية الشهادة 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة 

 ر الذاتيألاسئلة التحريرية ،إلاختبا 

 
مراجع 

 املوضوع

https://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859 1-  

https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html 2-  

https://docs.microsoft.com/ar-sa/learn/certifications/ 3-  



 دبلوم نصفي جمزأ

 
 

 يناملهو يناملؤسسة العامة للتدريب التق

 اإلدارة العامة للمناهج

  لية للتدريب األهاإلدارة العام
 

.......................... 

 
 

 120 من  111

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 تأهيل الذاتي للشهادات الاحترافيةال 10

10 

 تحديد الشهادات الاحنرافية في التخصص •

 تكوين فريق العمل للتحضير للشهادة •

 طريقة التسجيل لالختبار •

 Exam blueprintمعرفة محتوى الاختبار  •

 التحضير لالختبار •

 عدد ونوع الاسئلة •

 الاختبارات التجريبية •

 كيفية تأدية الاختبار •

 درجة الاجتيازدرجة الاختبار و  •

 متابعة الاختبارات •

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية ،إلاختبار الذاتي

 
مراجع 

 املوضوع
 تحدد حسب التخصص -1

 حاالت دراسية وتدريبية 10

10 

  عرض حاالت دراسية وتدريبية من الزيارات امليدانية

 للمتدربين ومناقشتها

 نفيذية لالختبارات الاحنرافية وتقييم تل  تمتيل حاالت ت

 الحاالت

 أي موضوعات يتم الاتفاق عليها بين املدرب واملتدرب 

 املالحرة املباشرة )ألاداء العملي(

 املحاكاة

 ألاسئلة التحريرية، إلاختبار الذاتي

 املشاريع ، الحاالت الدراسية

 
مراجع 

 املوضوع
 تحدد حسب التخصص -1

 

 املراجع

1-  https://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859 

2-  https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html 

3-  https://docs.microsoft.com/ar-sa/learn/certifications/ 

إلاصدار التالث من دليل املدرب املعتمد ألكاديمية سيسكو ) مركز التدرب إلالانروني ومصادر التدريب باملؤسسة العامة للتدريب   -4

 التقني واملنهي (
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 برمج 295 الرمز املشروع اسم املقرر 

 برمج 121برمج ،  212 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدريبي

 4    الساعات املعتمدة

ات اتصال ساع تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    محاضرة

 12    عملي

 .0    تمرين

 وصف املقرر:

 بم
ً
ا يحتوي هذا املقرر على مشروع تخرج يقنرحه املتدرب )أو عدد من املتدربين ( ويقوم بتنفيذه بحيث يكون هذا املشروع مرتبطا

نرم التي درسها املتدرب لتحديد مشكلة معينة في مجال تدرب عليه من مهارات، حيث يقوم باستخدام أدوات تحليل وتصميم ال

تطوير البرامج التطبيقية ومن ثم يتم التدرب على كيفية فهم وتحديد متطلبات البرنامج الذي سيتم تطويره وإنشاء مخططات 

 لية للبرنامج ثم كتابةتدفق البرنامج ومخططات قواعد البيانات ثم البدء في إنشاء قاعدة البيانات الفعلية ووضع اللمسات ألاو 

البرنامج وعمل التوثيق الالزم للبرنامج، وتقديم التقرير النهائي وعمل عرض للمشروع وذل  ضمن فريق من زمالئه وتحط إشراف 

 مدرب املقرر.

 الهدف العام من املقرر: 

م بتطبيق جميع ما تعلم من مهارات ههدف املقرر إلى اكساب املتدرب مهارات العمل الجماعي في فريق تطوير لبرنامج معين يقو 

 خالل مدة الدراسة

 وبافاءة على أنألاهداف التفصيلية للحقيبة  :  
ً
 : أن يكون املتدرب قادرا

 يساعد في تحليل النرام ويحدد متطلبات املستخدم -1

 يفهم أجزاء املشروع -2

 يشارك في املخطط الزمني إلنشاء املشروع -3

 العملينفذ الدور املنوط به ضمن فريق  -4

 يقوم بعمل الوثائق املطلوبة  -5

 يتبادل الخبرات مع آلاخرين -6

 يستخدم اللغة الانجليزية املتخصصة -7
 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 12 2 خطة املشروع

 12 2 التحليل وجمع املتطلبات

 16 3 التصميم

 20 3 بناء املشروع )البرمجة(

 12 2 اختبار املشروع

 12 2 توثيق املشروع

 12 2 الاعداد لتقديم عرض املشروع

 املجموع
16 96 

112 
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 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 خطة املشروع 14

14 

تقديم مقنرح ملشروع )يراعي ان ال يكون حجم املشروع كبير وحتى 

ملراحل املشروع ودراسة  Gantt Chartبه الزمني متوسط ( يحدد 

 الجدوى وتوزيع املهام

 مراجعة ايطار العمل الذي سوف يتم استخدامه لتطوير املشروع 

o Oracle Apex 

o Phonegab 

o Java Eclipse 

 ألاداء العملي

 منهج مادة برمجة الحاسب باإلضافة إلى جميع املناهج التخصصية مراجع املوضوع

 جمع املتطلباتالتحليل و  14

14 

بعد تحديد املشروع يقوم املتدربين بجمع املتطلبات الوظيفية والغير 

، باإلضافة UMLوظيفية لبناء النرام وذل  من خالل استخدام نماذج لغة 

، لتمتيل وتوثيق متطلبات النرام ويجب خالل هذه Use Caseالستخدام 

 املرحلة بناء التالي :

  توثيق مسار العملworkflow  باستخدام نموذج النشاطActivity 

Diagram 

    انشاء Use Case Diagram 

  انشاءThe Domain Model Class Diagram  

  كتابةfully developed description  لكلUse Case  والاقتصار على العناصر

 التالية في القالب : 

o Use Case name 

o Brif description 

o Actors 

o Flow of activities 

o Exception conditions 

 في هذه املرحلة تتم مراجعة مرحلة جمع املتطلبات 

 ألاداء العملي

 
مراجع 

 املوضوع
Introduction to system Analysis and Design, Ch2, Ch3, Ch4, Ch5 

 التصميم 19

19 

-Entityمراجعة تصميم قواعد البيانات نموذج الايانات والعالقات  •

Relationship-Diagram 

 Normalisationعة الصيغ املعيارية مراج •

 Design Class Diagramsمراجعة تصميم نموذج ألاصناف  •

في هذه املرحلة يجب بناء مخطط ألاصناف بالتفصيل باالعتماد على  •

The Domain Model Class Diagrams . والذي تم عمله في مرحلة التحليل 

 ألاداء العملي
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 120 من  114

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 Entity-Relationship-Diagramتصمم قاعدة البيانات باستخدام  •

 Relational Modelالى نم الى نموذج عالئقي  ERDتحويل  •

 تطبيق مستويات الصيغ املعيارية التالث وتوثيق ذل  •
 تصميم شاشات والتقارير •

مراجع 

 املوضوع

1- Introduction to system Analysis and Design, Ch4 

2- Modern Database Management, Ch4 

 املشروع )البرمجة( بناء 23

23 

  مرحلة بناء طبعة البياناتData Layer 

o  (مراجعة لغة تعريف البياناتData Definition DDL )Lanuage 

o  توثيق انشاءSQL Script Fil لبناء الجداول والقيود 

  مرحلة بناء طبقة التطبيق والتقديمBusiness logic and Presentation 

layers 

o رية وتحويل كل الـ كتابة الشيفرات املصدUse Case  التي تمتل املتطلبات

الى دوال مع توثيق كل  Functional Requirements  الوظيفية للمشروع 

، باتابة وصف مختصر في راس الدالة ونوع Source Codeدالة داخل 

 البيانات املدخلة والقيمة التي تعيدها.

o يجب كتابة الاستثنائات لالمساك باالخطاء ومعالجتها 

o بناء الشاشات والتقارير حسب متطلبات املشروع الذي تم جمعها وتوثيقها 

o توثيق مرحلة بناء املشروع 

 ألاداء العملي

 
مراجع 

 املوضوع
1- Modern Database Management, Ch 6 
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 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 اختبار املشروع 14

14 

رحلة يتم اختبار مخرجات البرنامج، ولهذا الغرض يتم عمل قالب في هذه امل

يحتوي على رقم الاختبار واسم الاختبار والغرض  Test Tamplateاختبار بسيط 

منه والقيم املدخلة واملتوقعة، والفعلية التي خرجط اثناء اختبار البرنامج، 

، ويتم Use Caseلكل متطلبات العمل الوظيفية التي تم توثيقها عن طريق 

 ارفاقه ضمن التقرير النهائي للمشروع.

o  شرح ما هو اختبار البرنامجSoftware Testing 

o ما هي أهمية اختبار البرنامج 

o  وما الطرق والتقنيات املتبعة في ذل 

 ألاداء العملي
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 120 من  115

 املنهج التفصيلي )النرري والعملي(

 أدوات التقييم املحتوى  الساعات

 

 

 Introduction to system Analysis and Design, Ch10 مراجع املوضوع

 توثيق املشروع 14

14 

  يتم عمل تقرير تفصيلي بجميع مراحل املشروع مع الحاق جميع وثائق

التحليل والتصميم وشيفرة املصدر وشرح لطريقة استخدام البرنامج 

 املنتج وكذل  جميع الاشكال والجداول املستخدمة

 

 

 

 

 ألاداء العملي

 الاعداد لتقديم عرض املشروع 14

14 

وجزة عن مراحل املشروع يتم عمل عرض تقديمي يحتوي على شروحات م

 والصعوبات والدروس املستفادة من عمل هذا املشروع
 ألاداء العملي

 حال 101مقدمة تطبيقات الحاسب  -1 مراجع املوضوع

 

 املراجع

1-  Introduction to system Analysis and Design:An Agile,Iterative Approach, International Edition,2012,Jackson & Burd, ISBN 

13:9781111972264 

2-  Modern Database Management (Global Edition), 12th Edition, 2016,Jeffery Hoffer, V Ramesh,Heikki 

Topi,ISBN:139781292101859 
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 ملحق بتجهيزات املعامل والورش واملختبرات

 لورش واملختبراتبيان باملعامل وا

 

 اسم املعمل/الورشة م
الطاقة 

الاستيعابية 

 للتدريب

 املوارد البشرية
املقررات التدريبية املستفيدة من 

 املعمل/الورشة/املختبر

 20 معمل الشبكات  -1

مدرب يحمل 

شهادة في 

 الحاسب آلالي

 تجميع الحاسب وتشغيله

 شبكات الحاسب

 أمن الشبكات

 نرم تشغيل

 21 1معمل حاسب آلي   -2

مدرب يحمل 

شهادة في 

 الحاسب آلالي

 مقدمة تطبيقات الحاسب

 تطبيقات الحاسب املتقدمة

 التأهيل للشهادات الاحنرافية

 21 2معمل حاسب آلي   -3

مدرب يحمل 

شهادة في 

 الحاسب آلالي

 مفاهيم برمجة الحاسب

 مبادئ قواعد البيانات

 ملتقدمةتقنيات الاننرنط ا

 تطوير وإدارة املواقع
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 التجهيزات التفصيلية لكل معمل أو ورشة أو مختبربقائمة 
 

 معمل الشبكات

 تجميع الحاسب وتشغيله ، شبكات الحاسب ، أمن الشبكات ، نرام التشغيل

 الامية اسم الصنف م

 20 أجهزة حاسب   -1

 20 عدد شبكات  -2

 20 برامج حماية  -3

 20 أنرمة تشغيل  -4

 

 

 معمل حاسب

 )مقدمة تطبيقات الحاسب ، تطبيقات الحاسب املتقدمة ، التأهيل للشهادات الاحنرافية (

 الامية اسم الصنف م

 21 أجهزة حاسب   -5

 Widows 21نرام تشغيل   -6

 10 برمجيات خاصة  -7
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 املراجع
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1996Edition,  dr3-A, Tanenbauw –Computer networks  o  
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Cisco Networking Essentials – Vaume I and II. Cisco press. 2000 o  
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  o 2016،   مجدي محمد أبوالعطاساس ي ملستخدمي وورد، املرجع الا 
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o  
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  o 2010،  ، دار البراء عقيد جافا سكريبت )أسرار تصميم مواقع الانترنت ( ، مصطفى ماجدتعلم بدون ت

  o 2017 ، دار وائل للنشر مها مهدي الخفاف / ،  نوران عبدهللا الرياالت تصميم صفحات الانترنت

  o ، عن شركة املطبوعات للنشر والتوزيع 2019ام هاء شبكات التواصل إلاجتماعى وخبايا الذكاء الاصطناعي، صدر عد -للمؤلف غسان مراد 

  o 2021الذكاء الاصطناعي، سلوى عبدهللا، مداد للنشر والتوزيع، 

  o 2018، مكتبة العبيكان ،اتجاهات في أمن املعلومات وأمانها أهمية تقنيات التعمية الشفر، ساري محمد الخالد

 


