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 مقدمة

احلمد هلل الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على من ُبعث ُمعلمًا للناس 

فأخرج الناس من ظلمات اجلهل والغواية، إىل نور  ؛وبشريًا، وداعيًا إىل اهلل بإذنه وسراجًا منريًاوهاديًا 

 بعد:أمجعني، أما  وعلى آله وصحبه بن عبداهلل مدحمنبينا ومعلمنا وقدوتنا األول العلم واهلداية، 

بة القادرة على شغل لتأهيل الكوادر الوطنية املدرتسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين 

، ويأتي هذا االهتمام نتيجة للتوجهات السعودي الوظائف التقنية والفنية واملهنية املتوفرة يف سوق العمل

على اهلل  السديدة من لدن قادة هذا الوطن اليت تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يعتمد ذاتيًا

ميان من أجل االستمرار قدمًا يف دفع عجلة التقدم على موارده وعلى قوة شبابه املسلح بالعلم واإل ثم

 لتصل بعون اهلل تعاىل ملصاف الدول املتقدمة صناعيًا.، التنموي

خطوة إجيابية تتفق مع التجارب الدولية املتقدمة يف بناء الربامج  اإلدارة العامة للمناهجوقد خطت 

تلك التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق العمل بكافة ختصصاته لتليب 

ومن بعده مشروع املؤهالت  ، وقد متثلت هذه اخلطوة يف مشروع إعداد املعايري املهنية الوطنيةاملتطلبات

الركيزة األساسية يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد كل منهما يف زمنه،  الذي ميثل، واملهنية الوطنية

يف بنائها على تشكيل جلان ختصصية متثل سوق العمل واملؤسسة العامة  وكذلك املؤهالت الحقًا املعايري

متطلبات سوق العمل، حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه  للتدريب التقين واملهين

لربنامج تدرييب أكثر التصاقًا بسوق العمل، وأكثر واقعية  كاملةلتخرج هذه اللجان يف النهاية بنظرة مت

 يف حتقيق متطلباته األساسية.

" ملتدربي احلاسب وتقنية املعلوماتيف قسم  برجميات احلاسبخطة "التدريبية اخلطة وتتناول هذه 

موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب رات هذا التخصص ليشمل كليات التقنية على وصف مقر

هلذا التخصص لتكون مهاراتها رافدًا هلم يف حياتهم العملية بعد خترجهم من هذا املهارات الالزمة 

 .الربنامج

أن تسهم  التدريبية تأمل من اهلل عز وجًل اخلطةوهي تضع بني يديك هذه  اإلدارة العامة للمناهجو

 . خاٍل من التعقيديف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط  مباشر شكلب

إنه مسيع جميب  املستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه؛واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها و

 الدعاء.

 اإلدارة العامة للمناهج
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 الفهرس 

 الصفحة املوضوع م

 2 مقدمة. 1

 3 الفهرس. 2

 4 وصف الربنامج. 3

 .وصف الربنامج 

 .اهلدف العام للربنامج 

 األهداف التفصيلية للربنامج. 

 6 .توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية 4

 9 غالف الوصف املختصر للمقررات التدريبية التخصصية. 5

 10 الوصف املختصر للمقررات التدريبية التخصصية. 6

 13 احلاسب وتقنية املعلومات.غالف الوصف التفصيلي للمقررات املشرتكة بني ختصصات قسم  7

8  14 جتميع احلاسب وتشغيله 

9  20 التأهيل للشهادات االحرتافية 

 23 غالف الوصف التفصيلي للمقررات التخصصية لتخصص برجميات احلاسب. 10

11  24 .اخلوارزميات واملنطق 

12   28 احلاسب.أساسيات برجمة 

13  .33 مبادئ برجمة صفحات االنرتنت 

14  .38 مبادئ قواعد البيانات 

15  .42 برجمة احلاسب 

17  .48 برجمة االنرتنت 

18  .53 برجمة قواعد البيانات 

19  .58 هندسة الربجميات 

20  .65 تقنيات االنرتنت املتقدمة 

21  .74 برجمة األجهزة الذكية 

22  .81 مشروع 

 85 مالحق اخلطة التدريبية. غالف 23

 86 ملحق جتهيزات الورش واملعامل واملختربات والطاقة البشرية. 24

25  .86 بيان باملعامل والورش واملختربات 

26  86 الربجميات. جتهيز معمل 

 87 ملحق أدوات التقييم. 27

 90 املراجع. 28
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 صف الربنامج: و

 سُُوق العمل ايلية   مبا يتوافق مع احتياجات احلاسُُب وتقنية املعلومات يف قسُُم  برجميات احلاسُُب  صُُُمم دبلوم  

 مدة كل فصل ، نصفية فصول تدريبية   مخسة يف ، يف الكليات التقنيةى هذا التخصص  التدريبب عل يتمو ، للتخصص 

سُُوق   يف سُُاعة تدريب عملي (490)إىل  تدريب، إضُُافة ( سُُاعة1840) مبجموع ،تدريبيًا عشُُر أسُُبوعاً مثانية  تدرييب

 ساعة معتمدة.    (83، مبا يعادل )العمل

على املهارات التخصصية يف: اخلوارزميات واملنطق، وأساسيات الربجمة، وبرجمة         امجيف هذا الربنويتم التدريب 

ُُية   ،االنرتنت ُُة الربجميات، وبرجمة األجهزة الذكية وعدد من املقررات التخصُُُُُُُصُُُُُ وبرجمة قواعد البيانات، وهندسُُُُُ

ُُاندة ُُهادات االحرتافية يف جمال الربجمة، ويقوم املتدرب قبل خترجة  املسُُُ ُُول على الشُُُ ، كما يتم تأهيل املتدرب للحصُُُ

 .بإعداد مشروع ينفذ فيه املهارات اليت تدرب عليها خالل فرتة تدريبه

الرياضُُيات، ، وواللغة اإلجنليزية، واللغة العربية، مهارات عامة يف الثقافة اإلسُُالميةكما يتم التدرب أيضًُُا على 

ُُب االي، والتعرف على عامل األعمال ُُلوي الوظيفي ومهارات أو )مقرري التوجيه املهين والتميز و وتطبيقات احلاسُُُُ السُُُُ

 .(اإلتصال

احلاسُُُب من قسُُُم برجميات احلاسُُُب دة اجلامعية املتوسُُُطة يف ختصُُُص هذا الربنامج الشُُُها من اخلريجومينح 

ُُاعد مربمج  وتطوير برجميات املرتبطة بربجمة  يعمل يف اجملاالت أن ومن املتوقع، وتقنية املعلومات ُُب كمسُُُُ احلاسُُُُ

 .ومطور لتقنيات االنرتنت وغريها من األعمال املرتبطة بأعمال الربجمة املختلفة.

 اهلدف العام للربنامج:

برجميات احلاسُُُب   يهدف هذا الربنامج إىل تزويد املتدرب باملهارات واملعلومات الالزمة ملمارسُُُُة العمل يف جمال 

 .يف اإلطار الوطين للمؤهالت سامخلاوحيصل على املستوى  االي

 األهداف التفصيلية للربنامج:

 :أنبنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على 

  املنطق املبين عليه علم برجمة احلاسوبحيدد. 

 التعليمات الربجمية األساسية يكتب.  

  التطبيقيةالنظم يطور. 

 قواعد البيانات يصمم.   

 تطبيقات قواعد البيانات يطور. 

 يصمم صفحات االنرتنت. 

 يطور مواقع االنرتنت. 

 تطبيقات االنرتنت املتقدمة يطور. 

 تطبيقات االجهزة الذكية يطور. 

 .حيلل النظم 

 .يصممم النظم 
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  والنظم. اتيفرق عمل تطوير الربجميتواصل مع 

 .يستمر يف تطوير قدراته 

 يف جمال التخصص.مع املختصني وظيفيًا  تواصلي 

 باحلاسب االي وبرجميات احلاسباملصطلحات التخصصية املرتبطة  يستخدم. 
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 The Study Plans Distributed on semesters الفصلية )النصفية( توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية

1
st

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ول
أل

يب ا
ري

تد
 ال

صل
لف

ا
 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ISLM 101 Islamic Studies  
ISL 101 

ISL 102 2 2 0 0 2 
 سلم 101

 سلم 102
 1 سلما 101 الدراسات اإلسالمية 

2 ENGL 101 English Language -1  ENG 8101 3 3 0 1 4 101 2 جنلا 101 (1لغة إجنليزية )  جنل 

3 MATH 101 Mathematics  MAT 8101 3 3 0 1 4 101 3 ضاري 101 الرياضيات  ريض 

4 PHYS 101 Physics  PHY 8101 3 2 2 1 5 101 4 يفيز  101 الفيزياء  فيز 

5 VOCA 101 Vocational Guidance & Excellence  VOC 107 2 2 0 0 2 101 5 مهين 101 التوجيه املهين والتميز  مهن 

6 ICMT 121 
Computer Assembly & 

Operating 
 CMT 9124 4 2 4 2 8 9124 6 حاسب 121 جتميع احلاسب وتشغيله  حال 

7 IPRG 101 Logic and Algorithms  PRG 148 3 2 2 0 4 148 7 برمج 101 اخلوارزميات واملنطق  حاب 

Total Number of Units 20 16 8 5 29 اجملموع 

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

 

2
n
d

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ي
ان

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ARAB 101 Technical Writing  ARB 101 2 2 0 0 2 101 1 يعرب 101 الكتابة الفنية  عرب 

2 ENGL 102 English Language -2 ENGL 101 ENG 8102 3 3 0 1 4 102 2 جنلا 102 (2لغة إجنليزية ) جنلا 101 جنل 

3 ICMT 101 
Introduction to Computer 

Applications 
 CMT 101 2 0 4 0 4 101 3 حاسب 101 مقدمة تطبيقات احلاسب  حال 

4 IPRG 111 Programming Fundamentals IPRG 101 PRG 150 4 2 4 0 6 150 4 برمج 111 أساسيات برجمة احلاسب برمج 101 حاب 

5 IPRG 131 
WebProgramming 

Fundamentals 
 PRG 9153 4 2 4 0 6 9153 5 برمج 131 مبادئ برجمة صفحات االنرتنت  حاب 

6 IPRG 121 Database Fundamentals  PRG 182 4 2 4 0 6 182 6 برمج 121 مبادئ قواعد البيانات  حاب 

Total Number of Units 19 11 16 1 28 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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3
rd

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ث
ال

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ENGL 103 English Language -3 ENGL 102 ENG 8103 3 3 0 1 4 103 1 جنلا 103 (3لغة إجنليزية ) جنلا 102 جنل 

2 ICMT 102 Advanced Computer Applications ICMT 101 CMT 102 2 0 4 0 4 102  2 حاسب 102 تطبيقات احلاسب املتقدمة حاسب 101 حال 

3 IPRG 212 Computer Programming IPRG 111 PRG 9154 4 2 4 0 6 9154 3 برمج 212 برجمة احلاسب برمج 111 حاب 

4 IPRG 232 Web Programming IPRG 131 PRG 9276 4 2 4 0 6 9276 4 برمج 232 برجمة االنرتنت برمج 131 حاب 

5 IPRG 222 Database Programming IPRG 121 PRG 9282 4 2 4 0 6 9282 5 برمج 222 برجمة قواعد البيانات برمج 121 حاب 

6 IPRG 241 Software Engineering IPRG 101 PRG 286 3 2 2 0 4 286 6 برمج 241 هندسة الربجميات برمج 101 حاب 

Total Number of Units 20 11 18 1 30 اجملموع 

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

 

4
th

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

بع
را

 ال
يب

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

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

2 ENGL 104 English Language -4 ENGL 103 ENG 8104 3 3 0 1 4 104 2 جنلا 104 (4لغة إجنليزية ) جنلا 103 جنل 

3 ETHS 101 Professional Ethics & Comm. Skills VOCA 101 ETH 101 2 2 0 0 2 101  3 سلكا 101 السلوي الوظيفي ومهارات االتصال مهين 101 سلك 

4 IPRG 234 Advenced Internet Technologies IPRG 232 PRG 279 4 2 4 0 6 279 4 برمج 234 تقنيات االنرتنت املتقدمة برمج 232 حاب 

5 IPRG 251 Smart Devices Programming IPRG 212 PRG 256 4 2 4 0 6 256 5 برمج 251 برجمة األجهزة الذكية برمج 212 حاب 

6 ICMT 280 
Preparation for Professional 

Certificates 
 CMT 290 1 0 2 0 2 290 6 حاسب 280 التأهيل للشهادات االحرتافية  حال 

7 IPRG 295 Project 
IPRG 232 

IPRG 222 

IPRG 241 
PRG 9294 4 2 4 0 6 9294 حاب 

 برمج 232

 برمج 222

 برمج 241

 7 برمج 295 مشروع

Total Number of Units 20 13 14 1 28 اجملموع 

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

 

  



 القسم

 احلاسب  وتقنية املعلومات
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

 اإلدارة العامة للمناهج
 

 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 برجميات احلاسب

 

 91 من  8

 

5
th

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Equivalent 

No. of Units 

 رمز املقرر اسم املقرر املقرر املكافئ

يب 
ري

تد
 ال

صل
لف

ا

س
ام

خل
ا

 

 و.م

CRH 

1 IPRG 299 Co-operative Training PRG 299 4 299 برمج 299 التدريب التعاوين حاب 

Total Number of Units 4 اجملموع 

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

Total Number of semesters Credit Units 
CRH L P T CTH 

 اجملموع الكلي للوحدات املعتمدة للربنامج
83 51 56 8 115 

Total of training Hours (16×115)+ Cooperative training Hours (490) 2330  490+ التدريب التعاوني  1840=  115×  16اجملموع الكلي لساعات التدريب 
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ملقررات التخصص املختصرالوصف   
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 3 الساعات املعتمدة برمج 101 الرمز اخلوارزميات واملنطق املقرراسم 

، متثل اساسًا نظريًا لعلم الربجمة اليت املوضوعاتاملهارات األساسية و هذا املقرر جمموعة منيقدم  الوصف:

التعبريات  وlogical operationsة العمليات املنطقيى قرر علحيث يتم التدرب خالل هذا امل

تساعد  خطوات حل املسائلة باستخدام خرائط سري الربنامج اليت إضافة إىلlogical expressionsاملنطقية

برنامج. قابل للتحول إىل  algorithmخوارزمصيغة  لفعاليات الربنامج إىل الكالميعلى حتويل الوصف 

 الربامج التطبيق اليت تساعد على ترسيخ املفهوم يف حل املشكالت.هذا املقرر بيئة احد  مويستخد

 4 الساعات املعتمدة برمج 111 الرمز اساسيات برجمة احلاسب املقرراسم 

يتعرف املتدرب من خالل هذا املقرر على جمموعة من املهارات األساسية يف الربجمة غرضية التوجيه      الوصف:

OOPُُ ُُتخدم لعمليات حترير الربنامج ، ويشُُ وترمجته  Editingمل هذا املقرر التعرف على البيئة اليت تسُُ

ُُحيح األخطاء، وكذلك متثيل البيانات والعمليا ُُابية واملنطقية، إىل لغة االة وتنفيذ الربنامج وتصُُ ت احلسُُ

والتعامل مع  Method Invocationبناء واسُُتدعاء الدوال رط وحلقات التكرار، باإلضُُافة لومجل الشُُ

، وبعد ذلك ينتقل املتدرب اىل املواضُُُُُُُُُُيع اليت تغطي برجمة الكائنات ذات البعد والبعدين املصُُُُُُُُُُفوفات

 Dataوتغليف البيانات  االصُُُُُُُُُُُُُُُُُُنافواليت تشُُُُُُُُُُُُُُُُُُمل موضُُُُُُُُُُُُُُُُُُوع   OOPغرضُُُُُُُُُُُُُُُُُُية التوجيه 

Encapsulation،دوال مكتبة اجلافا تعريف واستخدام باإلضافة اىل.API  

 4 الساعات املعتمدة برمج 131 الرمز صفحات االنرتنت برجمةمبادئ  املقرراسم 

موقع  تصميميقدم هذا املقرر جمموعة من املهارات األساسية واملوضوعات اليت متكن املتدرب من  الوصف:

 طوتقنيات التصميم بصفحات االمنا JavaScriptو اجلافاسكريبت  HTMLباستخدام تقنيات 

  اواستخداماتهكما يقدم املقرر تقنيات برجمة جانب العميل  CSSاالنسيابية 

 4 الساعات املعتمدة برمج 121 الرمز مبادئ قواعد البيانات املقرراسم 

املهارات الضرورية املتعلقة مبفاهيم حتليل و تصميم أنظمة  املتدربنييهدف هذا املقرر اىل اكساب  الوصف:

 Anباستخدام  Relational Conceptual Designقواعد البيانات، حيث سيتدرب الطالب على انشاء 

Entity-Relationship Diagram  ومن ثم حتويلهRelational logical Database Design ،

كما يقدم  . Database Normalizationستويات الثالثة األوىل من وكذلك سيتدربون على تطبيق  امل

من التعرف على مفاهيم قواعد متكن املتدرب اليت وضوعات املهارات األساسية وامل هذا املقرر جمموعة من

وكيفية انشاء اجلداول واضافة القيود اليها، والتعامل مع البيانات واستعداتها من خالل  ،البيانات العالئقية

 .SQLلغة االستعالم 
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 4 الساعات املعتمدة برمج 212 الرمز برجمة احلاسب املقرراسم 

، ومن خالل هذا املقرر سيتعرف الطالب هذا املقرر امتداد لربجمة أساسيات برجمة احلاسبيعترب  الوصف:

(، واليت تشمل OOPفاهيم املتقدمة للغة الربجمة احلديثة اليت تستخدم الربجمة غرضية التوجيه )على امل

، وإعادة كتابة الدوال املتوارثة Inheritance and Polymorphismالوراثة وتعدد االشكال 

Overriding واالصناف اجملردة والواجهات ،Abstract Classes and Interfaces ومن ثم ينتقل ،

 Exception handling and Textاملتدرب ليتعرف على كيفية معاجلة االستثناءات والتعامل مع امللفات 

I/Oالقوائم واالنواع املعدودة  مع البيانات والتعامل  هيكلة ، ثم ينتقل لتغطية مواضيعLists 

Enumerated type and واجهات املستخدم الرسومية برجمة، ثم ينتهي اىل  Graphical User 

Interface (GUI). 

 4 الساعات املعتمدة برمج 232 الرمز برجمة االنرتنت املقرراسم 

املواقع  تطويريقدم هذا املقرر جمموعة من املهارات األساسية واملوضوعات اليت متكن املتدرب من  الوصف:

 MySQLكما يقدم مهارات التعامل مع قواعد بيانات االنرتنت  PHPالديناميكية باستخدام لغة الربجمة 

 .والتعرف على طريقة نقل امللفات اىل اخلوادم

 4 الساعات املعتمدة برمج 222 الرمز برجمة قواعد البيانات املقرراسم 

للتعامل مع قواعد بيانات  PL/SQL من خالل هذا املقرر يتعرف الطالب على لغة اوراكل اإلجرائية الوصف:

باإلضافة اىل التعامل مع كل عناصر هذه  ،SQL and PL/SQLاوركل العالئقية،وعلى الفروق بني 

 ل.قاعدة البيانات أوراكإلدارة  SQLلتوسيع وأمتتة اللغة، وكيفية استخدامها 

 3 الساعات املعتمدة برمج 241 الرمز هندسة الربجميات املقرراسم 

من خالل هذا املقرر يتعرف املتدرب على مفاهيم النظم ونظم املعلومات ودورها وكيف ميكن توظيف  الوصف:

كما سيتعرف املتدرب على املشاريع  .Business Requirementsهذه املفاهيم لنمذجة متطبات العمل 

يف عمله،كما وطريقة ادارتها واالداوات املستخدمة يف ذلك، باإلضافة لدور حملل النظم وشروط جناحه 

سيطلع املتدرب على الطرق والتقنيات املستخدمة يف مجع متطلبات بناء النظم احلاسوبية، والعديد من طرق 

لتحديد وعرض وتوثيق وتصميم متطلبات النظام، باإلضافة للتعرف على   UMLمنذجة املتطلبات كنماذج 

 م املعاصرة.املستخدمة يف تطوير النظ تطوير الربجميات العديد من  منهجيات

 4 الساعات املعتمدة برمج 234 الرمز تقنيات االنرتنت املتقدمة املقرراسم 

يقدم هذا املقرر جمموعة من املهارات األساسية واملوضوعات اليت متكن املتدرب من إنشاء التطبيقات  الوصف:

أو اطار العمل  PhoneGapعن طريق توظيف اطار العمل  Cross platform appsذات البيئات املتعددة  

ORACLE APEX   والتعرف على تقنيةHTML5  وJavaScript API. 
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 4 الساعات املعتمدة برمج 251 الرمز برجمة االجهزة الذكية املقرراسم 

تعرف على اليقدم هذا املقرر جمموعة من املهارات األساسية واملوضوعات اليت متكن املتدرب من  الوصف:

و ويندوز موبايل  IOSوأبل  Androidأنظمة التشغيل اخلاصة باألجهزة الذكية مثل نظام جوجل اندرويد 

Windows Mobile كما يشمل التدريب على  تطوير التطبيقات على األجهزة الذكية لنظام جوجل ،

 .Androidاندرويد 

 4 الساعات املعتمدة برمج 295 الرمز مشروع املقرراسم 

توى هذا املقرر على مشروع خترج يقرتحه املتدرب )أو عدد من املتدربني( ويقوم بتنفيذه حبيث حي الوصف:

يكون هذا املشروع مرتبطًا مبا تدرب عليه من مهارات، حيث يقوم باستخدام أدوات حتليل وتصميم النظم 

ومن ثم يتم التدرب على كيفية  ةاليت درسها املتدرب لتحديد مشكلة معينة يف جمال تطوير الربامج التطبيقي

فهم وحتديد متطلبات الربنامج الذي سيتم تطويره وإنشاء خمططات تدفق الربنامج وخمططات قواعد 

كتابة كامل الربنامج البيانات ثم البدء يف إنشاء قاعدة البيانات الفعلية ووضع اللمسات األولية للربنامج ثم 

وعمل عرض للمشروع وذلك ضمن فريق من زمالئه  التقرير النهائي وتقديم، عمل التوثيق الالزم للربنامجو

 املقرر. مدربوحتت إشراف 
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 حاسب 121 لرمزا جتميع احلاسب وتشغيله سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    4 املعتمدةالساعات 

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    4 عملي

    2 مترين

 صف املقرر:و

 لرتكيب وجتميع مكونات احلاسبالرئيسية ألساسيات تقنية املعلومات الوظيفي  ماملفاهيا املقرر ذه مديق

االي ووظائفها والتدريب العملي على جتميعها لتكوين جهاز  احلاسب مكوناتالتعرف على  خاللوذلك من  وتشغيله

سائل املختلفة واخلصائص والاألدوات وعلى  ، ويتخلل ذلك التدريبجتهيزه بنظام التشغيل املناسبحاسب آلي ومن ثم 

األمان والشبكات للحواسيب مثل باإلضافة إىل املفاهيم املتقدمة  للجهازوالوقائية الصيانة األولية وطرق  لنظام التشغيل

 .املعلومات تقنيةمسؤوليات متخصصي وملحقاته كالطابعات و

( ويتم +CompTIA Aوشهادة ) (Cisco IT Essential)وميثل هذا املقرر املهارات التدريبية واألساسية لشهادة       

حمتوى هذا املقرر عن طريق أكادميية سيسكو للشبكات )مركز التدرب اإللكرتوني ومصادر تنفيذ التدريب على 

  Cisco IT Essentials v5 (Chapters 1-12) التدريب( وذلك بواسطة منهج دورة :

 هلدف العام من املقرر: ا

املكتب وايمولة إكساب املتدرب املهارات األساسية ألجهزة وبرامج حواسيب سطح  يهدف هذا املقرر إىل

 واالجهزة املتنقلة باإلضافة إىل املفاهيم املتقدمة هلا مثل األمان والشبكات ومسؤوليات أحد متخصصي تقنية املعلومات.

 يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:بنهاية هذا املقرر :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 يصف وظائف مكونات احلاسب الشخصي وملحقاته.  -1

 يصف كيفية محاية األشخاص واألجهزة والبيئات من احلوادث والتلف والتلوث.  -2

 .يشرح الغرض من الصيانة الوقائية  -3

 .طرق إصالحهاحيدد عناصر عملية استكشاف املشكالت و  -4

 احلاسب. يفرِّق بني أنواع وخصائص أنظمة تشغيل   -5

 . وطرق توصيلهاوخصائصها عرف شبكات احلاسب وأنواعها ُي  -6

  .املتنقلةاخلاصة باألجهزة  صائص وأنظمة التشغيلاخليزات وامل يصف  -7

 ُيفرق بني أنواع الطابعات وخصائصها ومنافذ توصيلها باحلاسب.  -8

  أجهزة احلاسب. بأمان الصلة ذات الوقائية والصيانة واإلجراءات التهديداتيصف   -9

 ُيجمع احلاسب الشخصي املكتيب بشكل تدرجيي )خطوة خبطوة(.  -10

 يرقي نظام التشغيل./يثبت  -11

 يهيئ أجهزة احلاسب لالتصال بشبكة موجودة.  -12

 ُيرقي مكونات احلاسب ايمول بناًء على احتياجات العميل.  -13

https://www.netacad.com/careers/certifications
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 .يثبت الطابعات ومشاركتها  -14

 يصلح املشاكل املتعلقة بالطابعات.  -15

 األساسية.املادي وأمان الربامج  األمان مبادئيطبق   -16

 التواصل اجليدة أثناء التعامل مع العمل.يطبق مهارات   -17

 .للمشكالتية الصيانة الوقائية واالستكشافجيري   -18

 حيفظ نسخ احتياطية من بيانات اجلهاز.  -19

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 * العملية النظرية

 0 1 أساسيات تقنية املعلوماتمقدمة: 

 2 3 الشخصي  احلاسب إىل مقدمة

 4 2 األدوات  واستخدام املعملية اإلجراءات

 12 2 احلاسب  جتميع

 0 2 املشكالت وإصالحها  واستكشاف الوقائية الصيانة على عامة نظرة

 16 4 التشغيل  أنظمة

 10 4 الشبكات 

 8 4 احملمول  احلواسيب أجهزة

 10 2 املتنقلة  األجهزة

 8 2 الطابعات 

 10 3 األمان 

 4 1 املعلومات  تقنية أخصائي

 12 2 وإصالحها  للمشكالت املتقدم االستكشاف

 اجملموع
32 96 

128 
 .عملي )ع.م(التدريب ال ساعات التمارين )مت( هلذا املقرر إىل ساعات مت إسناد* 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 اتباع تعليمات سالمة املكان.  -1

 املالبس املناسبة للعمل.ارتداء   -2

 ايافظة على سالمة األجهزة واملعدات.  -3

 التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف ُكتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلاسب.   -4

 توفري األدوات والربامج املناسب للتدريب العملي.   -5

 ترتيب املكان بعد االنتهاء من العمل.   -6
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 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :أساسيات تقنية املعلوماتمقدمة:  1

  التعرف على نظام إدارة ايتوى اإللكرتوني ملنهج املقرر على

 أكادميية سيسكو.

 املعلومات تقنية إىل مقدمة. 

 املعلومات تقنية صناعة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. 

 التحريرية. االختبارات واألعمال

 .Cisco IT Essentials v5 (Chapter 0) 2013. 1 ملوضوعامراجع 

 :الشخصي احلاسب إىل مقدمة 5

 الشخصي الكمبيوتر أنظمة. 

 البديلة الكمبيوتر مكونات حتديد. 

 املتخصصة الكمبيوتر بأنظمة اخلاصة التكوينات. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v5 (Chapter 1) 2013. 1. 

IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide, Fifth 

Edition by Cisco Networking Academy, Cisco Press (page 1 – 74) 
2. 

 األدوات: واستخدام املعملية اإلجراءات 6

 اامنة املعملية اإلجراءات. 

 لألدوات الصحيح ستعمالاال. 

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v5 (Chapter 2) 2013. 1. 

IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide, Fifth 

Edition by Cisco Networking Academy, Cisco Press (page 75 – 104) 
2. 

 :احلاسب جتميع 14

 كمبيوتر جتميع. 

 الكمبيوتر متهيد. 

 وتكوينه شخصي كمبيوتر ترقية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 .األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v5 (Chapter 3) 2013. 1. 

IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide, Fifth 

Edition by Cisco Networking Academy, Cisco Press (page 105 – 154) 
2. 

 املشكالت وإصالحها: واستكشاف الوقائية الصيانة على عامة نظرة 2

 الوقائية الصيانة. 

 وإصالحها املشكالت استكشاف عملية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v5 (Chapter 4) 2013. 1. 

IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide, Fifth 

Edition by Cisco Networking Academy, Cisco Press (page 155 – 178) 
2. 
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 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التشغيل: أنظمة 20

 احلديثة التشغيل أنظمة. 

 التشغيل نظام تثبيت. 

 الرسومية املستخدم وواجهة التحكم لوحة (GUI يف نظام )

 .(Windowsويندوز )

 العميل جانب من الظاهرية اياكاة. 

 التشغيل ألنظمة الشائعة الوقائية الصيانة أساليب. 

 وإصالحها األساسية التشغيل نظام مشكالت استكشاف. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v5 (Chapter 5) 2013. 1. 

IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide, Fifth 

Edition by Cisco Networking Academy, Cisco Press (page 179 – 294) 
2. 

 الشبكات: 14

 الشبكات مبادئ. 

 الشبكات على التعرف. 

 للشبكات األساسية والتقنيات املفاهيم. 

 الشبكات إلحدى املادية املكونات. 

 الشبكة طبولوجيات. 

 معايري Ethernet . 

 بيانات مناذج – TCP/IP املفتو النظام واتصال( حOSI.) 

 بالشبكة الكمبيوتر توصيل. 

 اإلنرتنت خدمة موفر يقدمه الذي االتصال نوع حتديد (ISP.) 

 للشبكات املستخدمة الشائعة الوقائية الصيانة أساليب. 

 وإصالحهاة ساسياأل الشبكات مشكالت استكشاف عملية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v5 (Chapter 6) 2013. 1. 

IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide, Fifth 

Edition by Cisco Networking Academy, Cisco Press (page 295 – 392) 
2. 

 احملمول:احلواسيب  أجهزة 12

 ايمول احلاسب مكونات. 

 ايمول احلاسب عرض شاشة مكونات. 

 ايمول احلاسب طاقة. 

 ايمول للحاسب الالسلكي االتصال تقنيات. 

 وتكوينها ايمول احلاسب وأجهزة مكونات تثبيت. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي



 القسم

 احلاسب  وتقنية املعلومات
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 برجميات احلاسب

 
 

 91 من  18

 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ايمول احلاسب ألجهزة الشائعة الوقائية الصيانة أساليب. 

 ايمول للحاسب وإصالحها األساسية املشكالت استكشاف. 

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v5 (Chapters 7) 2013. 1. 

IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide, Fifth 

Edition by Cisco Networking Academy, Cisco Press (page 393 – 450) 
2. 

 احملمولة )املتنقلة(: الفصل الثامن: األجهزة 12

 ايمول للجهاز املادية املكونات على عامة نظرة. 

 ايمول اجلهاز تشغيل أنظمة. 

 بالشبكة اخلاص واالتصال اإللكرتوني الربيد. 

 ايمولة األجهزة تأمني طرق. 

 وإصالحها األساسية ايمولة األجهزة مشكالت استكشاف. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v5 (Chapter 8) 2013. 1. 

IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide, Fifth 

Edition by Cisco Networking Academy, Cisco Press (page 541 – 502) 
2. 

 الطابعات: 10

 للطابعة الشائعة امليزات. 

 الطابعات أنواع. 

 وتكوينها الطابعات تثبيت. 

 الطابعات مشاركة. 

 للطابعات الوقائية الصيانة أساليب. 

 وإصالحها االساسية الطابعات مشكالت استكشاف عملية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v5 (Chapter 9) 2013. 1. 

IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide, Fifth 

Edition by Cisco Networking Academy, Cisco Press (page 503 – 540) 
2. 

 األمان: 13

 األمان تهديدات. 

 األمان إجراءات. 

 لألمان الشائعة الوقائية الصيانة أساليب. 

 األساسية وإصالحها األمان مشكالت استكشاف عملية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v5 (Chapter 10) 2013. 1. 

IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide, Fifth 

Edition by Cisco Networking Academy, Cisco Press (page 541 – 606) 
2. 
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 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 املعلومات: تقنية أخصائي  5

 مهارات االتصال اجليدة والسلوي االحرتايف. 

 املعلومات تقنية صناعة يف والقانونية األخالقية املشكالت. 

 .بيئة مركز االتصال واملسؤوليات الفنية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v5 (Chapter 11) 2013. 1. 

IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide, Fifth 

Edition by Cisco Networking Academy, Cisco Press (page 607 – 632) 
2. 

 وإصالحها: للمشكالت املتقدم االستكشاف 14

 الطرفية واألجهزة احلاسب مكونات. 

 التشغيل أنظمة. 

 لشبكاتا. 

 ايمول احلواسيب أجهزة. 

 الطابعات. 

 األمان. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

 مراجع املوضوع
Cisco IT Essentials v5 (Chapter 12) 2013. 1. 

IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide, Fifth 

Edition by Cisco Networking Academy, Cisco Press (page 633 – 682) 
2. 

 

 املراجع

Cisco IT Essentials v5 (Chapters 1-12) 2013.   

IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide, Fifth Edition 

by Cisco Networking Academy, Cisco Press 
  

Mike Meyers, CompTIA A+ Certification All-in-One Exam Guide, 8th 

Edition (Exams 220-801 & 220-802) 8th Edition. 
  

 

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Mike+Meyers&search-alias=books&field-author=Mike+Meyers&sort=relevancerank
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 حاسب 280 لرمزا التأهيل للشهادات االحرتافية سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 1    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 0    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

على أحدى الشُُُهادات االحرتافية صُُُول للتعرف واحلاملتدرب إلعداد يقدم هذا املقرر املهارات األسُُُاسُُُية الالزمة 

، والتعرف على مميزات الشهادات االحرتافية يف جمال احلاسب االي   املتوافقة مع املقررات التدريبية يف جمال ختصصه  

ومتطلبات احلصُُول عليها، وأسُُاليب التأهيل للتقدم هلذه الشُُهادات، وقيمتها السُُوقية وكيفية مسُُاهمتها يف املسُُار      

 الوظيفي والتطوير املستمر ملهارات الفين يف جمال ختصصات احلاسب االي. 

نوصُُُُُي مبنح املتدرب الدرجة ملقررات املشُُُُُرتكة بني ختصُُُُُصُُُُُات احلاسُُُُُب املختلفة، ويعترب هذا املقرر من او

الكاملة هلذا املقرر عند حصوله أي من الشهادات االحرتافية املتعلقة بتخصصه واملقدمة من االكادمييات والشركات      

 يف جمال ختصصه مثل:العاملية 

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

 هلدف العام من املقرر: ا

للتقديم على اختبار إحدى الشهادات االحرتافية  املعارف واملهارات الالزمة املتدربإكساب  إىليهدف هذا املقرر 

 املتعلقة بتخصصه.

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 يف جمال احلاسب وقيمتها السوقية ومسارها الوظيفي. يتعرف على الشهادات االحرتافية  -1

 ت االحرتافية يف جمال تقنيات احلاسب االي.الشهادا حيدد  -2

 يتعرف على أساليب االختبارات وتقنيات حلها.  -3

 حيدد املسار الوظيفي وفق الشهادات االحرتافية للشركات املتخصصة.  -4

 املصرح هلا بعمل اختبارات الشهادات االحرتافية. يتعرف على سياسات مراكز االختبارات الدولية  -5

6-  
يبحث بواسطة حمركات البحث على الشبكة العنكبوتية عن معلومات ودورات ودروس ومناذج للشهادات 

 االحرتافية.

 يكون جمموعات عمل للتدرب والتأهيل للشهادات االحرتافية.  -7

8-  
 , Cisco)يقدم على احد اختبارات الشهادات االحرتافية املقدمة من أحدى االكادمييات والشركات العاملية 

Huawei, CompTIA, Microsoft, Oracle, Red Hat, Adobe ) يف جمال ختصصه. 
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 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

  العملية النظرية

 2 0 االحرتافية.مقدمة عن الشهادات 

 8 0 املسارات الوظيفية وفق الشهادات االحرتافية يف الشركات املتخصصة.

 18 0 التأهيل الذاتي للشهادات االحرتافية.

 4 0 حاالت دراسية وتدريبية.

 اجملموع
0 32 

32 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 اتباع تعليمات سالمة املكان.  -1

 ايافظة على سالمة االجهزة   -2

 ايافظة على سالمة األجهزة واملعدات.  -3
 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :مقدمة عن الشهادات االحرتافية 2

 ما هي الشهادات االحرتافية؟ 

 .كيفية احلصول على الشهادات االحرتافية 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

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

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

overview.aspx-us/learning/certification-https://www.microsoft.com/en 3-  

8 

 

 

 :املسارات الوظيفية وفق الشهادات االحرتافية يف الشركات املتخصصة

  .معرفة مسارات الشهادات االحرتافيه يف جمال احلاسب االي 

o  احلاسب. وجتميع الشهادات االحرتافية يف صيانةمسار 

o  الشبكات تقنياتالشهادات االحرتافية يف مسار. 

o  الشهادات االحرتافية يف إدارة أنظمة الشبكات.مسار 

o  الشهادات االحرتافية يف الربجميات.مسار 

o  افية يف أمن املعلومات.الشهادات االحرتمسار 

o  التصميم املرئي الشهادات االحرتافية يف مسار. 

o الشهادات االحرتافية يف مهارات الدعم الفين مسار 

 اخل. ... HDIو  ITILمثل 

  .املسارات الوظيفية للشهادات االحرتافية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html
https://www.microsoft.com/en-us/learning/certification-overview.aspx
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .املناصب يف تقنية العلومات والشهادات املتوافقه معها 

  حسب الشهادات االحرتافية.رؤية عن الدخل املتوقع 

  كيف تبحث عن الشهادات االحرتافية يف حمركات البحث

 .)املصطلحات املناسبة(

 .مدة صالحية الشهادة 

مراجع 

 املوضوع

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

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

overview.aspx-us/learning/certification-https://www.microsoft.com/en 3-  

18 

 

 

 التأهيل الذاتي للشهادات االحرتافية:

  االحرتافية يف التخصص. الشهاداتحتديد 

  للتحضري للشهادة.  العملتكوين فريق 

 لألختبار.  طريقة التسجيل 

  حمتوى االختبار معرفةExam blueprint  

 .التحضري لالختبار 

  االسئلة.ونوع عدد 

 .االختبارات التجريبية 

 .كيفية تأدية االختبار 

 .درجة االختبار ودرجة االجتياز 

 .متابعة االختبارات  

 االختبارات واألعمال الشفوية

 واألعمال التحريريةاالختبارات 

 األداء العملي

  حتدد حسب التخصص مراجع املوضوع

4 

 

 

 حاالت دراسية وتدريبية:

  عرض حاالت دراسية وتدريبية من الزيارات امليدانية للمتدربني

 ومناقشتها.

 .متثيل حاالت تنفيذية لالختبارات االحرتافية وتقييم تلك احلاالت 

  بني املدرب واملتدرب.أي موضوعات يتم االتفاق عليها 

 االختبارات واألعمال الشفوية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  حتدد حسب التخصص مراجع املوضوع
 

 املراجع

http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859   

-events/training-http://www.cisco.com/c/en/us/training

certifications/certifications.html 

  

overview.aspx-us/learning/certification-https://www.microsoft.com/en   

   اإلصدار الثالث من دليل املدرب املعتمد لكادميية سيسكو )مركز التدرب اإللتكروني ومصادر التدريب

 باملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين(

http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html
https://www.microsoft.com/en-us/learning/certification-overview.aspx
http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html
https://www.microsoft.com/en-us/learning/certification-overview.aspx
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ملقررات التخصصالتفصيلي الوصف   
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 برمج 101 لرمزا وارزميات واملنطقاخل سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    3 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    2 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

، حيث يتم متثل اساسًا نظريًا لعلم الربجمة اليت املوضوعاتاملهارات األساسية و هذا املقرر جمموعة منيقدم         

 logical expressions التعبريات املنطقية و logical operationsة العمليات املنطقيى قرر علالتدرب خالل هذا امل

لفعاليات  الكالميتساعد على حتويل الوصف  خطوات حل املسائلة باستخدام خرائط سري الربنامج اليت إضافة إىل

اليت  ةالربامج التطبيقيقابل للتحول إىل برنامج.ويستخدم هذا املقرر بيئة احد  algorithm خوارزمإىل صيغة الربنامج 

 تساعد على ترسيخ املفهوم يف حل املشكالت.

 هلدف العام من املقرر: ا

 .تحليل املشكلة وحتويلها إىل خوارزمية قابله للربجمةإكساب املتدرب املهارات األساسية الالزمة ل

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 .البيانات يف احلاسبميثل   -1

 .مفهوم لغة الربجمةحيدد   -2

 .ةمفهوم اخلوارزميحيدد   -3

 .التعبريات والعمليات املنطقيةيفرِّق بني   -4

  .منطقيةيكتب حل املسألة على شكل تعبريات   -5

 باستخدام اخلوارزميات problem solvingحيلل املشكالت    -6

 يرسم خريطة سري الربنامج املنطقية.  -7

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 2 مقدمة عن احلوسبة

 0 4 متهيدات ومراجعات رياضية اساسية

 problem solving 4 0مفهوم اخلوارزميات وحل املشاكل 

 0 18 حلل املشاكل top-downاهليكليةالطريقة 

 0 4 تقنيات خوارزمية اساسية متنوعة حللول بعض املشاكل ) العداد ، اجملاميع ، الرتتيب ،...اخل(
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 91 من  25

 Alice 0 14التعرف على بيئة احدى الربامج املساعدة حلل اخلوارزميات مثل 

 18 0 3الشروع يف العمل مع أليس 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 ن.اتباع تعليمات سالمة املكا  -7

 .ترتيب املكان بعد االنتهاء من العمل  -8

 .األجهزةايافظة على سالمة   -9

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :مقدمة عن احلوسبة 2

  قيام الكمبيوتر بالعمليات العقلية 

 والبيانات املعلومات 

 الفرق بني الكمبيوتر واإلنسان 

  متثيل البيانات 

  الربجمة ولغاتها 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 مراجع املوضوع
Introduction to Computing: Explorations in Language, Logic, and Machines, 

chapter 1,2,3 

 :متهيدات ومراجعات رياضية اساسية 4

 التعبريات املنطقية 

 العمليات املنطقية 

 العمليات احلسابية 

 طريقة اسناد قيمة جملهول 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 مراجع املوضوع
Design and Analysis of Algorithms By: Parag H. Dave; Himanshu B. 

Dave,Appendix A 

 :مفهوم اخلوارزميات وحل املشاكل 4

 ماهي اخلوارزمية 

 أهمية خوارزميات يف جمال احلاسوب 

o  العالقة بني اخلوارزميات وغريها من اجملاالت يف عامل

 الكمبيوتر

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 املوضوعمراجع 
Design and Analysis of Algorithms By: Parag H. Dave; Himanshu B. Dave, 

chapter:1 
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :باستخدام احلاسوب  املشاكلحل  18

 مفهوم حل املشاكل 

 حتديد املشكلة 

 تطوير منوذج حلل املشكلة 

 تصميم اخلوارزمية 

 التحقق من صحة اخلوارزمية 

 خطوات حل املشكلة 

 الشفهية. االختبارات واألعمال

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 Design and Analysis of Algorithms By: Parag H. Dave; Himanshu B. Dave, chapter:2 مراجع املوضوع

 :حلل املشاكل وطرق التحكم يف سري اخلطوات  top-downاهليكليةالطريقة  18

 مفهوم تنفيذ اخلطوات من اعلى ألسفل 

  مفهوم طرق التحكم يف سري خطوات احلل 

o التفرعات 

o يالدوارن 

  طريقة رسم التعليمات وعمليات التحكم 

 مفهوم املصفوفة 

 مفهوم الدوال واإلجراءات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 Design and Analysis of Algorithms By: Parag H. Dave; Himanshu B. Dave, chapter:3 مراجع املوضوع

 :تقنيات خوارزمية حلل مشاكل أساسية 4

 اجملموع 

o جمموع االعداد الزوجية 

o جمموع اعداد فردية 

  املضروب الرياضي 

 باقي القسمة 

 إجياد أكرب عدد 

 الرتتيب 

  حل معادلة من الدرجة الثانية باستخدام القانون العام 

  اإلسالمخوارزميات على امثلة لتوزيع املواريث يف 

 حساب املساحات 

  سيارات ، خدمات ،...اخل( (إجياد قيمة اجيار سلعة جتارية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 مراجع املوضوع
Design and Analysis of Algorithms By: Parag H. Dave; Himanshu B. 

Dave,Appendix D 
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

باستخدام  ةبيئة احدى الربامج املساعدة على بناء احللول اخلوارزميعلي  التعرف 14

 , Aliceمثل برنامج  visualizationاالشكال املرئية 

Greenfootscratch, 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  .aliceprogramming.net/text/AppendixA.pdfhttp://www 

2-  Java Fundamental Student English Section 2 Alice (Oracle Academy) 

3-  Alice documents and videos tutorials 

).alice.org/3.1/materials_introduction.phphttp://www( 

 :3الشروع يف العمل مع أليس  18

 حتديد مكونات املشهد 

 إنشاء وحفظ املشروع اجلديد 

 إضافة كائن إىل مشهد 

 فتح وحفظ مشروع 

 ةبسيطالتعليمات الربجمة  ادراج 

 اوامرالنسخ والرتاجع استخدام 

  والتصحيح التحققفهم 

  إضافة عدة كائنات للمشروع 

 التحكم يف خصائص الكائنات 

 التحكم برجميًا يف الكائنات 

 التحكم يف التعليمات 

 الدوال 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  .aliceprogramming.net/text/AppendixA.pdfhttp://www 

2-  Java Fundamental Student English Section 2 Alice (Oracle Academy) 

3-  
Alice documents and videos tutorials 

).alice.org/3.1/materials_introduction.phphttp://www( 

 

 املراجع

 Introduction to Computing: Explorations in Language, Logic, and Machines 

 Design and Analysis of Algorithms By: Parag H. Dave; Himanshu B. Dave. 

 http://www.aliceprogramming.net/text/AppendixA.pdf 
 Java Fundamental Student English Section 2 Alice (Oracle Academy) 

 Alice documents and videos tutorials 

(http://www.alice.org/3.1/materials_introduction.php) 

 

  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.aliceprogramming.net/text/AppendixA.pdf
http://www.alice.org/3.1/materials_introduction.php)
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 برمج 111 لرمزا  احلاسب أساسيات برجمة سم املقررا

 برمج 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

     4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   4  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

، OOPيتعرف املتدرب من خالل هذا املقرر على جمموعة من املهارات األسُُُُاسُُُُية يف الربجمة غرضُُُُية التوجيه 

وترمجته إىل لغة االة  Editingويشُُُُُُُُتمل هذا املقرر على التعرف على البيئة اليت تسُُُُُُُُتخدم لعمليات حترير الربنامج 

ُُابية واملنطقية، ومجل الشُُُُ   ُُحيح األخطاء، وكذلك متثيل البيانات والعمليات احلسُُ رط وحلقات وتنفيذ الربنامج وتصُُ

ُُافة ل ُُتدعاء الدوال التكرار، باإلضُُ ُُفوفات Method Invocationبناء واسُُ ، ذات البعد والبعدين والتعامل مع املصُُ

ُُية التوجيه  وبعد ذلك ينتقل املتدرب اىل املوا ُُيع اليت تغطي برجمة الكائنات غرضُُُ ُُوع    OOPضُُُ ُُمل موضُُُ واليت تشُُُ

  API.دوال مكتبة اجلافا تعريف واستخدام باإلضافة اىل،Data Encapsulationوتغليف البيانات  االصناف

 هلدف العام من املقرر: ا

 .التوجيهغرضية األساسية يف الربجمة يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 .العمليات و التعبريات املنطقية املختلفة حيدد معنى  -1

 وانوعها. Methodsاستخدام الطرق يتكلم عن أساليب    -2

 حيدد مفهوم املصفوفات والغرض منها وانواعها.  -3

 OOPمبادئ الربجمة غرضية التوجيه حيدد مفاهيم    -4

 .Methodsالدوال  يبين   -5

 .Methodsالدوال  يستدعي  -6

 .Methodsالدوال ميرر املتغريات على   -7

 يتعامل مع املصفوفاتز  -8

 OOPحل مشكلة برنامج باستخدام الربجمة غرضية التوجيه يربمج   -9
 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 10 4 مقدمة اىل لغة اجلافا 

 10 4 ،املتغريات ، املعامالت، واالدخال واإلخراجأنواع البيانات 

 10 6 مجل التحكم بسري التنفيذ
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 91 من  29

 Methods 6 10الدوال 

 Arrays  6 12 املصفوفات

 Classes and Objects 6 12  الكيانات والكاسات

 اجملموع
32 64 

96 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

 األجهزة. سالمةايافظة على   -1

 .اتباع اجراءات السالمة عند استخدام االدوات  -2

 .اتباع تعليمات سالمة املكان  -3

 .ترتيب املكان بعد االنتهاء من العمل  -4
 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 : مقدمة اىل تطبيقات اجلافا 14

 الربجمة لغات 

o لغات الربجمة تصنيف 

 مقدمة عن برجمة 

 اجزاء برنامج اجلافا البسيط شرح 

 بيئة تطوير برامج اجلافا باستخدام  شرحEclipse 

o انشاء مشروع جافا 

o انشاء كالس جافا 

 وتنفيذ الكالس ترمجة 

 الربجمة أخطاء 

o أخطاء يف بناء اجلملة 

o أخطاء وقت التنفيذ 

o أخطاء منطقة 

o أخطاء شائعة 

 الشفهية.االختبارات واألعمال  

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي

  -Intro to Java Programming, Comprehensive Version (10th Edition), Ch 1 1 مراجع املوضوع

 البيانات ،املتغريات ، املعامالت، واالدخال واإلخراج: أنواع 14

  عرض املخرجات باستخدامSystem.out.println 

  الفرق بنيprintln  وprint 

 أنواع البيانات األساسية يف اجلافا Primitive types  

 املتغريات واسناد القيم هلا تعريف 

 االختبارات واألعمال الشفهية. 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 باستخدام االمر   تعريف القيم الثابتةStatic 

  متعاقبات اهلروبEscape Sequences 

  املعامالت الرقمية ،+- ،*% ،/ ، 

  معامالت االسناد=+ ،-=،*=،/=،=%  

 والنقصان ++،  معامالت الزيادة-- 

 الرقمية  بني أنواع البيانات التحويلCasting 

  السالسل النصيةString 

o  انشاء متغري من نوع سالسل نصية 

o الدالة  استخدام Contains  و املعامالت + و += لربط

 السالسل النصية

o دوال املقارنة بني السالسل النصية استخدام 

  الدالةCompareTo  

  الدالةEquals  

  الدالةContains 

o بعض دوال السالسل النصية استخدام 

  الدالةLength 

  الدالةSubstring 

  الدالةindexOf 

  تعريف وانشاءScanner  لقراءة مدخالت املستخدم النصية والرقمية 

 التحكم يف شكل االخراج print  لالرقام والنصوص باستخدام

Format Specifie 

  -Intro to Java Programming, Comprehensive Version (10th Edition), Ch 2, Ch4 1 مراجع املوضوع

 :بسري التنفيذ التحكممجل  16

  لبيانات املنطقي انوعBoolean data type 

  املعامالت العالئقية<،<=،>،>=،==،!=  

  مجلة الشرط البسيطةStatemant   IF 

   مجلة الشرطIf-else statement 

 مجل الشرط املتداخلة 

  املعامالت املنطقية!  ،&&  ،|| 

   ٍمجلة الشرطSwitch statement 

o  استخدام االوامرBreak and Default  مع مجلة الشرط   Swith   

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  العملياألداء 
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 األولوية يف تنفيذ التعابري احلسابية والنطقية 

  الدورانحلقات 

o حلقة الدوران While loops  

o    حلقة الدورانDo-while loops 

o حلقة الدورانFor loops   

o  حلقات الدوران املتداخلةNested loops 

o باستخدام األوامر  التحكم يف حلقات الدورانBreak 

and Continue 

  -Intro to Java Programming, Comprehensive Version (10th Edition), Ch 2, Ch 5 1 مراجع املوضوع

 : Methods الدوال 16

 اهلدف من كتابة الدوال 

  تعريف الدول 

  الدوال اليت ال تعيد قيمةvoid method 

  استدعاء الدوال 

  للدالة  املتغرياتمترير 

  إعادة القيمة من الدالة 

  جمال رؤية املتغرياتThe scope of  variables 

 التحميل الزائد للدوال Methods  Overloading  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي

  -Intro to Java Programming, Comprehensive Version (10th Edition), Ch 6 1 مراجع املوضوع

 :Arrays املصفوفات 18

 أهمية املصفوفات يف الربجمة 

  .تعريف املصفوفة ذات البعد الواحد 

 انشاء املصفوفة ذات البعد الواحد باستخدام أنواع البينات األولية 

  تعريف املصفوفة باستخدام ال الكيانobject 

 الوصول للمصفوفات 

 يف املصفوفات البحث  

o  حلقات التكراراستخدام 

o حلقة الدروان  استخدامForeach Loops 

 طريقة نسخ املصفوفات 

  مترير املصفوفة من خاللMethod 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي
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 91 من  32

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 املصفوفة ذات البعدين 

o  تعريف املصفوفة ذات البعدين باستخدام أنواع البينات

 األولية 

o البحث يف املصفوفة 

  -Intro to Java Programming, Comprehensive Version (10th Edition), Ch 7 1 مراجع املوضوع

 :Classes and Objects  الكيانات والكالسات 18

  تعريف وإنشاء الكالساتClasses 

  استخدام الكلمة املفتاحيةStatic    مع متغريات ودوال الكالس 

 الوصول حمددات ِAccess modifiers 

 دوال البناء او املشيدات   Constructor قواعد بنائها 

 البيانات  تغليفEncapsulate 

   تعريف وانشاء الObjects 

 ودوال ال  الوصول اىل بياناتObjects 

  مترير الباراميرتات اىل الكائناتObjects  

  التحميل الزائد للمشيداتOverload constructors 

 املرجعية  استخدام الكلمةthis 

  مترير الObjects  اىل الدوال والفرق بينها وبني مترير أنواع

 البيانات األولية

 مكتبة اجلافا استخدام كالسات 

o شاءنا Object  من نوعDate Class  للحصول على

 toStringالوقت والتاريخ وطباعته باستخدام الدالة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية. االختبارات واألعمال

  األداء العملي

  -Intro to Java Programming, Comprehensive Version (10th Edition), Ch 12 1 مراجع املوضوع
 

 املراجع
Intro to Java Programming, Comprehensive Version,10th Edition,2015 , Y. Daniel 

Liang ,ISBN 13: 978-0-13-376131-3 
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 برمج 131 لرمزا مبادئ برجمة صفحات اإلنرتنت سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   4  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

على   siteيقدم هذا املقرر جمموعة من املهارات األساسية واملوضوعات اليت متكن املتدرب من إنشاء موقع 

 pagesاالنرتنت حيث يتم التدرب على مبادئ عملية تصميم املوقع واستخدام األدوات األساسية الالزمة إلنشاء الصفحات

Web  مثل لغة الرتميزhtml  باإلضافة ملوضوع النماذجForms   اليت تستخدم ألحداث التفاعلinteractivity   بني

االنسيابية  األمناطلتصميم  األساسيةمع التدريب على املهارات  site visitorوالزائر للموقع   Web pageالصفحة 

ويقدم املقرر املهارات و  (.Cascading Style Sheetsأو )  CSSاملوقع باستخدام تقنية  ضطريقة عرللتحكم يف 

األساسية اليت متكن املستخدم من استخدام احد برامج تصميم صفحات االنرتنت ويعرج على مهارات حترير  تاملوضوعا

يقدم املقرر املهارات األساسية واملوضوعات اليت متكن املتدرب التعرف على لغة و إنشاء الصور بشكل مبسط. 

JavaScript تدريب على التعامل مع الدوال واستخدام هذه اللغة يف برجمة جانب العميل والFunctions   واألحداث

Events  واستخدامها يف فرض قيود للتحقق من صحة البيانات املدخلة يف النموذجForm Validation Techniques 

. 

 هلدف العام من املقرر: ا

ساسية الالزمة لبناء موقع على الشبكة العاملية هدف املقرر إىل تدريب املتدرب على استخدام األدوات األي

والربجمة يف جانب العميل  والتدريب على ماهرات تصميم األمناط االنسيابية الصورللمعلومات )االنرتنت(  والتعامل مع 

Client Side  والتحقق من املدخالت باستخدام لغةJavaScript . 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 احتياجات املستفيد.تدوين   -1

 خطوات تصميم صفحات االنرتنت حتديد  -2

 معرفة أساسيات عمل شبكة االنرتنت  -3

 معرفة مكونات صفحة االنرتنت وطريقة استعراضها  -4

 HTMLكتابة وسوم لغة   -5

 و إنشاء صفحات االنرتنت راستخدام برنامج لتحري  -6

 JavaScriptمعرفة املتغريات يف الربنامج   -7

 األوامر الربجميةكتابة   -8
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 Formsمعرفة طريقة عمل مناذج االنرتنت   -9

 تتبع مدخالت املستخدم والتحقق من صحتها  -10

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 Internet 2 0مقدمة عن الشبكة العاملية للمعلومات 

 websites 2 0مبادئ تصميم مواقع االنرتنت 

 HTML  6 12إنشاء الصفحات باستخدام لغة الرتميز 

 Forms 2 4النماذج 

 Adobe Dreamweaver ,Google Web Designerالربنامج املساعدة للتصميم

,Microsoft expression Web 

2 4 

 4 2 حترير و إنشاء الصور

 Cascading Style Sheets. 4 8( CSS)  تقنيات

 JavaScript . 6 16مبادئ لغة برجمة 

 Functions. 4 8والدوال  Eventsفهم األحداث 

 Form Validation Techniques . 2 4التحقق من صحة مدخالت النماذج 

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 ايافظة على سرية املعلومات.  -1

 االلتزام حبقوق امللكية الفكرية )حقوق النسخ(.  -2

 سالمة األجهزة ايافظة على  -3

 إتباع إجراءات السالمة عند استخدام األدوات.  -4

 إتباع تعليمات سالمة املكان.  -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 Internetقدمة عن الشبكة العاملية للمعلومات م 2

 شأة اإلنرتنت وتطورهان 

 دمات اإلنرتنت خinternet services 

  )منوذج )خادم/عميلclient/server model 

 

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

1-  Programming the World Wide Web chapter 1 

2-  Fundamentals of Web Development chapter 1 

 : Web siteصميم موقع االنرتنتت بادئم 2

 العامليةنواع مواقع الشبكة العنكبوتية أWWW  

 حتديد أهداف املوقعsite goals  

 حتديد مكونات املوقعsite components  

 بناء املوقع ةخطsite construction plan 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

1-  Programming the World Wide Web chapter 1 

2-  Fundamentals of Web Development chapter 1,14 

 : HTMLباستخدام لغة الرتميز  الصفحاتإنشاء  18

 نسيق النصوصتText Formatting  

 استخدام الصورImages  

 وسائل تنظيم الصفحةPage Layout  

 الروابط التشعبيةHyper links  

 القوائمLists  

 اجلداولTables  

  اإلطاراتFrames 

 ات حفواصل الصفhr 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 العملياألداء 

مراجع 

 املوضوع

1-  Programming the World Wide Web chapter 2 

2-  Fundamentals of Web Development chapter 2,4 

 :Formsلنماذج ا 6

 فهم النماذجForms  وإنشائها 

 كيفية إضافة املكونات األساسيةBasic Components  

 طرق تقديم النموذجForm Submitting  

  كيفية إعادة ضبط النموذجForm Resetting 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Programming the World Wide Web chapter 2 

2-  Fundamentals of Web Development chapter  4 
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الربامج املساعدة لتصميم الصفحات 6

 الربامج التالية لتصميم صفحات الويب على احد التعرف 

o Adobe Dreamweaver 

o ogle web designer 

o GoMicrosoft Expression 

 الصفحات املرئية تصميم 

o تعديل الشفرات املصدرية 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 حسب الربنامج املختار  -1

 :حترير وإنشاء الصور 12

  برامج التصميم البسيطة لتعديل الصوراستخدام 

 تغيري حجم الصورة 

  الصورة إبعادتغيري 

 تصغري الصور وتكبريها 

  حفظ الصور بتنسيقات خمتلفةJpeg,PNG,Gif 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 حسب الربنامج املختار  -1

  Cascading Style Sheets(CSS)استخدام تقنيات  22

  مفهوم تقنيةCSS واستخداماتها 

 املظهر العام لصفحة الويبWeb Page 

  تنسيق األلوان واحلدود واخلط و اإلطارات وترتيب العناصر داخل

 Web Pageالصفحة 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Programming the World Wide Web chapter 3 

2-  Fundamentals of Web Development chapter 3,5 

 :JavaScriptمبادئ لغة برجمة  12

  رجمة جانب العميلبمفهومclient side programming  

 أنواع املتغريات  تعريفVariables Data Types. 

  كتابةالتعبرياتExpressions. 

  مجل التفريعDecision Statements. 

  مجل التكرارLooping Statements. 

 شرح الكائناتobjects اخلاصة باملستندdocument  

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 كتابة الصفحات الديناميكية خطواتdynamic pages 

 client sideجلانب العميل

مراجع 

 املوضوع

1-  Programming the World Wide Web chapter 4 

2-  JavaScript :Definitive Guide part1 chapter  2-7 

3-  Fundamentals of Web Development chapter 6 

 Functions والدوال Eventsفهم األحداث   6

 احلدث واستخدامه مفهوم 

 التعرف على أهم األحداث 

 OnMouseOver, OnMouseOut,  Onclick, 

OnSubmit, OnLoad, OnFocus, OnBlur, 

OnChange 

 مفهوم الدالة Function واستخدامها 

 الدالة وكتابة الكود اخلاص بها واستدعائها  تعريف 

 واستدعاء  الدوال من خالل األحداث استخدام 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Programming the World Wide Web chapters 5-6 

2-  JavaScript :Definitive Guide part1 chapter  8 

3-  Fundamentals of Web Development chapter 6 

 Form Validation Techniquesالتحقق من صحة مدخالت النماذج  6

 على احلقول النصية  القُيود 

 من القيم النصية أو الرقمية  التحقق 

 نهج التحقق من التاريخ  استخدام 

 كلمات املرور  تدقيق 

 إدخال الربيد االلكرتوني شروط 

 Regex 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي.

مراجع 

 املوضوع

1-  Programming the World Wide Web chapters 4-5 

2-  JavaScript :Definitive Guide part1 ch. 10 

 

 املراجع

 Programming the World Wide Web (8th Edition(by Robert W. Sebesta 

 JavaScript :Definitive Guide—By David Flanagan 

 Fundamentals of Web Development by Randy Connolly and Ricardo Hoar First Edition. 

  جون بولوي ، الدار العربية للعلوم آخر اصدار –دليل املبتدئني  –جافا سكريبت 
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 برمج 121 لرمزا  مبادئ قواعد البيانات  سم املقررا

    تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   4   عملي

   0   مترين

 صف املقرر:و

املهارات الضُُُُُُُرورية املتعلقة مبفاهيم حتليل و تصُُُُُُُميم أنظمة قواعد  املتدربنييهدف هذا املقرر اىل اكسُُُُُُُاب 

-An Entityباسُُُُُُُتخدام  Relational Conceptual Designالبيانات، حيث سُُُُُُُيتدرب الطالب على انشُُُُُُُاء  

Relationship Diagram  ومن ثم حتويلهRelational logical Database Design وكذلك سُُيتدربون على ،

ُُتويات ا املهارات  هذا املقرر جمموعة منكما يقدم  . Database Normalizationلثالثة األوىل من تطبيق  املسُُُُُُُُُُُُ

وكيفية انشاء اجلداول  ،البيانات العالئقيةمن التعرف على مفاهيم قواعد متكن املتدرب اليت وضوعات األساسية وامل

 .SQLواضافة القيود اليها، والتعامل مع البيانات واستعداتها من خالل لغة االستعالم 

 هلدف العام من املقرر: ا

ُُابي ُُرورية  هدف هذا املقرر إىل إكسُُُ ُُميم أنظمة املتعلقة مبفاهيم حتل املتدرب املعارف واملهارات الضُُُ يل و تصُُُ

  .SQLاألساسية لقواعد البيانات و لغة االستعالم اهليكلية  للمبادئقواعد البيانات، باإلضافة 

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن::   ألهداف التفصيلية للمقررا

 شرح القضايا الرئيسية املتعلقة بتصميم واستخدام البيانات املهيكلة.  -1

  .البيانات املنطقي واملفاهيمي مناذج لبناء تطبيق مبادئ تصميم قاعدة البيانات  -2

 .وصيانتهاتقييم مستويات تكرار البيانات وتأثريها على سالمة قاعدة البيانات   -3

 ( البيانات الثالثة االوىل.Normalisationبناء منوذج البيانات املنطقي بااللتزام مبستويات تطبيع )  -4

 Conceptual data models املفاهيميةبناء مناذج البيانات ل تطبيق مبادئ منذجة البيانات  -5

 سيئة.ال ويدة اجلبيانات ال قواعدالتمييز بني تصميم   -6

 البيانات ومعاجلتها على النحو املطلوب. جاعفعالة السرت SQLبناء استعالمات   -7

 .بناء اجلداول واضافة القيود عليها خالل عملية بناء اجلداول  -8

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 التدريبساعات 

 العملية النظرية

 0 2  مدخل لقواعد البيانات

 10 6 تصميم  قواعد البيانات
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 Normalisation 6 10الصيغ املعيارية  

 Data Definition Lanuage (DDL) 4 8لغة تعريف البيانات 

 Data Manipulation Language (DML) 4 8لغة التعامل مع البيانات 

 SELECT 10 26مجلة االستعالم األساسية  

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 ايافظة على سالمة االجهزة  -1

 .اتباع اجراءات السالمة عند استخدام االدوات  -2

 .اتباع تعليمات سالمة املكان  -3

 ترتيب املكان بعد االنتهاء من العمل  -4

 

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 قواعد البيانات: مدخل  2

 أهمية قواعد البيانات 

  مفهوم قواعد البيانات 

 البيانات و املعلومات  والفرق بينهما 

  البيانات الوصفيةMetadata 

 نهج امللفات التقليدي وعيوبه file processing approach 

 نهج قواعد البيانات  Database approach  ومميزاته 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 Modern Database Management, Ch 1 مراجع املوضوع

 :Database Designتصميم  قواعد البيانات  16

  مفهوم مفهوم E-R Model 

  مفهوم قواعد العملBusiness Rule 

  منوذج الكيانات والعالقاتEntity- Relationship-

Diagram 

o  الكياناتEntities وانوعها 

o اخلصائص  Atrrbutes وانواعها 

o  أنواع  العالقاتRelationships 

o بني الكيانات  درجة العالقةCardinality  

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  حتويل منوذج الكيانات والعالقات اىل منوذج عالئقيE-R 

Conversion to a Relational Model 

  استخدام برنامجMicrosoft visio  لتصميمER-D 

 Modern Database Management, Ch 4 مراجع املوضوع

 :Normalisationالصيغ املعيارية   16

  تعريف الصيغ املعياريةNormalisation 

    الصيغ املعيارية اهلدف من Normalisation 

  خطوات الوصول للصيغة املعيارية 

  االعتمادية الوظيفيةFunctional Dependency FD  

o  االعتمادية الكاملةFully Dependency 

o االعتمادية اجلزئية Partial Dependency  

o  االعتمادية املتعدية Transitive Dependency 

  الصيغة املعيارية 

o  األوىلFirst Normal For 1NF  

o  الثانيةSecond Normal Form 2NF 

o  الثالثةThird Normal Form 3NF 

  تدريب الطالب على تطبيق الصيغ امليعارية الثالث وشروطها من

 خالل متارين الكتاب.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 Modern Database Management, Ch 4 مراجع املوضوع

 :Data Definition Lanuage (DDL)البيانات  تعريفلغة  12

 ماهي لغة تعريف البيانات 

  انواع البيانات يفSQL 

 واضافة القيود   انشاء اجلداولPrimary key, Foreign key  

   التعديل يف تعريف اجلداول باستخدام االمرALTE 

 .حذف اجلداول من قاعدة البيانات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي

 Modern Database Management, Ch 6 مراجع املوضوع

 :Data Manipulation Language (DML) البياناتمع  التعامللغة  12

  تعريف لغة التعامل مع البيانات 

  مجلة إضافة بيانات اىل اجلداولINSERT INTO 

  مجلة التعديل يف بيانات اجلداولUPDATE 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي
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 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مجلة حذف بيانات من اجلدول DELET      

 Modern Database Management, Ch 6 مراجع املوضوع

 SELECT:األساسية   االستعالممجلة  36

 مقدمة اىل(APEX) بيئة  Oracle Application Express 

o الدخول اىل  تسجيلAPEX  . 

o على بيئة  التعرفAPEX   

o األوامر على  تنفيذSQL Command Window 

  فهم الصيغة العامة جلملةSELECT. 

  األمساء املستعارةAlias 

  منع التكرارDistinct 

  العمليات احلسابيةCalculations in SQL 

 لة الشرط مجWhere  حلصر اليانات 

  معامالت املقارنةComparison operators 

 معامالت املقارنة BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL 

  معامالت املقارنة املنطقية(AND, OR, NOT) 

 رتيب النتائج باستخدام تOrder by clause 

  دوال الصف الواحدSingle-row Funcation 

  الدوال التجميعية ألكثر من صفMulti-row Functions  ٍ 

(SUM,MAX,MIN,COUNT) 

 Group by and Having 

  ربط اجلداولEqui-Join and Inner Joins 

  االستعالمات الفرعيةSub query 

  املستخدمة معهاأنواع االستعالمات الفرعية ومعامالت املقارنة 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Understanding Oracle APEX 5 Application Development, Ch 1 

2-  Modern Database Management, Ch 6,7 

 

 املراجع

 Modern Database Management (Global Edition), 12th Edition, 2016, Jeffery Hoffer, V 

Ramesh, Heikki Topi, ISBN:13 9781292101859. 

 Understanding Oracle APEX 5 Application Development, 2nd Edition, 2015, Edward 

Sciore, SBN13 9781484209905 

 

http://www.bookdepository.com/author/Edward-Sciore
http://www.bookdepository.com/author/Edward-Sciore
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 برمج 212 لرمزا برجمة احلاسب  سم املقررا

 برمج 111 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

فاهيم على امل، ومن خالل هذا املقرر سيتعرف الطالب  هذا املقرر امتداد لربجمة أساسيات برجمة احلاسب     يعترب 

(، واليت تشُُمل الوراثة وتعدد االشُُكال   OOPاملتقدمة للغة الربجمة احلديثة اليت تسُُتخدم الربجمة غرضُُية التوجيه )  

Inheritance and Polymorphism      وإعادة كتابة الدوال املتوارثة ،Overriding  ُُناف اجملردة ، واالصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

، ومن ثم ينتقل املتدرب ليتعرف على كيفية معاجلة االسُُُُتثناءات Abstract Classes and Interfacesوالواجهات 

البيانات والتعامل  هيكلة ، ثم ينتقل لتغطية مواضُُُُُُيعException handling and Text I/Oوالتعامل مع امللفات 

ُُومية برجمةينتهي اىل ، ثم Lists Enumerated type andالقوائم واالنواع املعدودة  مع  ُُتخدم الرسُُُ   واجهات املسُُُ

Graphical User Interface (GUI).  

 هلدف العام من املقرر: ا

 يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات املتقدمة يف اجلانب النظري والعملي للربجمة غرضية التوجيه.

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 OOPيفهم حل الربنامج باستخدام الربجمة غرضية التوجيه    -1

 Abstract Classes and Interfacesالصناف اجملردة والواجهات افهم الغرض من   -2

 فهم االستثناءات ودورها   -3

 الغرض من التعامل مع امللفات  -4

 OOPالربجمة غرضية التوجيه فهم هيكلية البينات ودورها يف    -5

 حلل املشاكل OOPالربجمة غرضية التوجيه استخدام    -6

 Lists Enumerated type andالتعامل مع القوائم واالنواع املعدودة     -7

 اإلمساي باالستثناءات والتعامل معها  -8

 Graphical  User Interface(GUI)بناء واجهة املستخدم الرسومية    -9

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 Inheritance and Polymorphism 6 12الوراثة وتعدد االشكال  
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 Abstract Classes and Interfaces 6 10االصناف اجملردة والواجهات 

 Exception handling 5 10    معاجلة االستثناءات  

 Text I/O 6 10      التعامل مع امللفات    

 Lists Enumerated type and 6 10القوائم واالنواع املعدودة  

 Graphical  User Interface(GUI) 5 10واجهة املستخدم الرسومية  

 اجملموع
34 62 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 ايافظة على سالمة االجهزة  -1

 .اتباع اجراءات السالمة عند استخدام االدوات  -2

 .تعليمات سالمة املكاناتباع   -3

 ترتيب املكان بعد االنتهاء من العمل  -4

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  : Inheritance and Polymorphismوتعدد االشكال   الوراثة 18

 الكيانات والكالسات مراجعة ل  Classes and Objects 

  مفهوم الوراثةInheritance  كأحد مبادئ الربجمة غرضية

 Object-oriented programmingالتوجيه  

  الكالسات الرئيسية والفرعيةsuperclasses and 

subclasses 

  استخدام الكلمة االفتتاحيةextends لوراثة الكالسات 

  استخدام الكلمة االفتتاحيةsuper  الستعداء دوال ومشيدات

  Superclassesالكالس الرئيسيٍ 

  شرحOverriding methods   

  الفرق بني الدوالOverriding  و Overloading   

  مفهومPolymorphism  كأحد مبادئ الربجمة غرضية

 Object-oriented programmingالتوجيه  

   الربط ملتأخرLate binding 

   استخدامfinal modifier  ملنعOverriding و  

Inheritance 

  استخدامinstance of  للمقارنة بني الكائنات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 Intro to Java Programming, Comprehensive Version (10th Edition), Ch 11 مراجع املوضوع

 :Abstract Classes and Interfacesاجملردة والواجهات  الكالسات 16

  منهاوالغرض اجملردة  الكالساتماهي 

   والكالسات اجملردة العادية الكالساتالفرق بينها وبني 

 طريقة تعريف الكالسات اجملردة 

  طريقة وراثة الكالسات اجملردة باستخدامextends 

  ماهي الدوال اجملردةAbstract Methods والغرض منها 

  اهلدف من استخدامProtected access modifie    مع

Constructor 

 ردة باستخدام الكلمة املفتاحية انشاء كالسات جمabstract 

o  انشاء مشيداتConstructor 

o انشاء دوال جمردة 

  انشاء كالسات  subclasses ودواهلا   لوراثة الكالس اجملردة

 implement all the abstract methodsوإعادة كتابتها 

 انشاء كيانات objects  من كالسات  subclasses 

 مترير القيم اىل الكيانات 

  ماهي الواجهاتInterfaces والغرض منها 

  الفرق بنيAbstract Classes and Interfaces  

  طريقة انشاءInterfaces 

  طريقة وراثةInterfaces 

  انشاءInterfaces واضافة بعض الدوال اليه 

 انشاء كالسات  subclasses  لوراثةInterfaces 

  مترير كياناتObjects  متغري من نوع لالي دالة تستقب 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي

 Intro to Java Programming, Comprehensive Version (10th Edition), Ch 13 مراجع املوضوع

 :  Exception handlingمعاجلة االستثناءاتُ  15

  مقدمة عن مفهوم االستثناءات 

  أنواع االستثناءات 

o Error (fatal) vs. Exception (nonfatal)  

o checked vs. unchecked 

  كيفية تعريف االستثناءات يفMethod header 

  كيفية اطالق االستثناءات يفMethod 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  الفرق بنيthrows  و throw 

 استخدام try-catch block لالمساي والتعامل مع االستثناء 

  اإلمساي املتعدد باالستثناءاتmulti-catch 

  استخدام العبارةfinally clause  يفtry-catch block 

  انشاء استثناء خمصصCreate custom exception 

 Intro to Java Programming, Comprehensive Version (10th Edition), Ch 13 مراجع املوضوع

 :Text I/Oالتعامل مع امللفات    16

 مقدمة عن امللفات وانواعها 

  شرح دوال الكالسFile   

  تعريف كيان من نوع الكالسFile   للحصول على خصائص

 امللفات واجمللدات

  شرح طريقة عمل الكالسScanner 

   القراءة من امللف بتعريف كيانObject   من الكالس

Scanner واستخدام دواله لقراءة أنواع خمتلفة من البيانات 

  استخدام الكالسPrintWriter .إلنشاء ملف والكتابة عليه 

 استخدام try-catch block للتعامل مع أخطاء امللفات 

   كتابة برنامج يقوم  بقراءة عدد األرقام والكلمات من ملف

 ويقوم بإنشاء ملف لكتابة النتيجة عليه.

 ألعمال التحريرية.االختبارات وا

  األداء العملي

 Intro to Java Programming, Comprehensive Version (10th Edition), Ch 12 مراجع املوضوع

 : Lists Enumerated type andواالنواع املعدودة   القوائم 16

 هيكلية البيانات   تعريفData structure 

  شرح واجه التجمعاتCollection interface   

  شروح دورIterator   يفCollection 

  شرح دوال الIterator   

  القوائمLists (ArrayList and LinkedList) 

  شرح الدوال املشرتكة يفLists  

  تعريف وانشاءArrayList باستخدام أنواع البينات األولية 

  إضافة القيم اىلArrayList 

   تعريف وانشاء كيان من نوعLinkedList وع باستخدام ن

 Objectبيانات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 كيان   إضافة القيم اىلLinkedList   

   تطبيق  دوالLinkedList  

  انشاءLinkedList Iterator  الستعادة البيانات من ال

LinkedList .من خال حلقة تكرار 

  شرحfor-each loop 

  استخدامfor-each loop  معLinkedList Iterator 

  شرحEnumerated Types 

 و انشاء  تعريفan enum type 

  تعريف متغري من نوعan enum type   

   استخدام دوالan enum type 

o Name 

o ordinal  

o equals 

o toString  

o compareTo 

 استخدام for-each loop  معan enum type 

 Intro to Java Programming, Comprehensive Version, Ch 20, Ch 24, Appendix I مراجع املوضوع

 :Graphical  User Interface(GUI)الرسومية   املستخدمواجهة  15

 مقدمة عن الواجهة الرسومية 

  شرحJavaFX 

  شرح العالقة بنيstages, scenes, and nodes. 

 باستخدام  املستخدم واجهات شرح وإنشاءpanes 

  شرح خصائصlabel  وإنشاءlabel  مع نص وصورة 

  شرح خصائصbutton  وإنشاءbutton  مع نص وصورة، وإنشاء

 حدث عند الضغط على الزر

  شرح خصائصCheckBox وإنشاء CheckBox  مع نص

 a check boxوإنشاء حدث حني اختيار 

  شرح خصائصRadioButton  وإنشاءRadioButton  مع

 a check boxنص وصورة وإطار وإنشاء حدث حني اختيار 

  شرح خصائصTextField  وإنشاءTextField  مع التحكم يف

 مظهر اخلط، 

 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  شرح خصائصTextArea  وإنشاءTextArea   مع التحكم يف

 مظهر اخلط.

  شرح خصائصComboBox   وإنشاءComboBox   واضافة

  عنصرين بداخلها، وانشاء حدث لطباعة القيم اليت مت اختيارها.

 Intro to Java Programming, Comprehensive Version (10th Edition), Ch 14,16 مراجع املوضوع

 

 املراجع
 Intro to Java Programming, Comprehensive Version,10th Edition, 2015, Y. Daniel 

Liang ,ISBN 13: 978-0-13-376131-3 
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 برمج 232 لرمزا االنرتنتبرجمة  سم املقررا

 برمج 131 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

يقدم هذا املقرر جمموعة من املهارات األساسية واملوضوعات اليت متكن املتدرب من إنشاء موقع تفاعلي 

interactive  مع الزوارvisitors   مثل دراسة إحدى لغات الربجمة احلديثةعلى املستوى على اإلنرتنت. ويشمل ذلك

(PHP اليت تنفذ على جانب خادم املوقع )Server Side  وتولد صفحاتhtml  ًاملطلوبة آلياonline كما يشمل املقرر .

معينة وطريقة   Databaseوقاعدة بيانات  interactive siteدراسة كيفية الربط بني برنامج املوقع التفاعلي 

 عن البيانات داخل القاعدة ومعاجلة البيانات من خالل اإلضافة والتعديل واحلذف.    queryاالستعالم

وى املقرر على دراسة كيفية إدارة حاالت الربنامج عند تعامله مع أكثر من زائر وذلك باستخدام مفهوم كما حيت

املطلوبة لكل زائر وكيفية منح الصالحيات   privacy؛ األمر الذي حيقق نوع من اخلصوصية sessionsاجللسات

فظ على جهاز الزائر لتسهيل متابعته يف كل مرة اليت حت  Cookiesاملختلفة لزوار املوقع. ويتناول املقرر دراسة ملفات 

يزور فيها املوقع.  ويتخلل املقرر على مدى الفصل التدرييب مشروع متكامل توظف فيه مجيع األدوات السابقة إضافة إىل 

 اخلربات املكتسبة يف املقررات التدريبية ذات الصلة لبناء موقع. 

 هذه احلقيبة ( لتدريبASPأو   PHPأو  JSP) ميكن استخدام  

 هلدف العام من املقرر: ا

هدف املقرر إىل متكني املتدرب من تصميم موقع ديناميكي متقدم على االنرتنت وربطه بقاعدة بيانات ومعاجلة ي

 .البيانات داخل القاعدة من خالل املوقع

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن::   ألهداف التفصيلية للمقررا

 بروح الفريق العمل  -1

 اخلربات مع ااخرين. تبادل  -2

 اللغة االجنليزية املتخصصة استخدام  -3

 أساسيات قواعد البيانات معرفة  -4

 PHPأوامر لغات برجمة اخلادم مثل  معرفة  -5

 أدوات برجمة اخلادم معرفة  -6

 أدوات كتابة برجمة اخلادم معرفة  -7

 أدوات التعامل مع قواعد البيانات معرفة  -8
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 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 PHP. 6 12مبادئ لغة برجمة 

 8 4 والعمليات عليها Stringوالسالسل النصية  Arraysاملصفوفات 

 8 4 واستدعاء  الدوال اجلاهزةFunctionsكتابة الدوال

 Database 6 12ربط صفحات املوقع مع قواعد البيانات

 Form Processing. 2 4معاجلة النماذج 

 Cookies. 2 4و ملفات  sessionsإدارة حالة املوقع باجللسات 

 4 2 لنقل امللفات إىل اخلادم FTPاستخدام تقنية 

 تصميم مشروع متكامل يضم العديد من العناصر الديناميكية مثل:  

 تعليمية تفاعليةمواقع ، مواقع صحفية ، مواقع التجارة اإللكرتونية 
6 12 

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 ايافظة على سرية املعلومات.  -1

 االلتزام حبقوق امللكية الفكرية )حقوق النسخ(.  -2

 ايافظة على سالمة األجهزة  -3

 إتباع إجراءات السالمة عند استخدام األدوات.  -4

 إتباع تعليمات سالمة املكان.  -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 : PHPبادئ لغة برجمة م 18

 طبيقات جانب اخلادمتserver side applications  

  تعريف أنواع املتغرياتVariables Data Types. 

  املعامالتOperators . 

 .كتابة املتغريات 

 .الثوابت 

  مجل الطباعةprint وecho .والفرق بينهما 

 التعبريات  كتابةExpressions. 

  مجل التفريعDecision Statements. 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  مجل التكرارLooping Statements 

 ربط جانب العميلclient side  وجانب اخلادم server side  

مراجع 

 املوضوع

1-  Programming PHP Chapter 1-2 

2-  PHP and MySQL Web Development Part1 chapter 1,2 

3-  Learning PHP, MySQL, JavaScript, and CSS chapter 3 

 4-  Fundamentals of Web Development chapter 8 

 Arrays And Stringsاملصفوفات والسالسل النصية  12

 تعريف املصفوفة واستخدامها 

  تعريف السلسلة النصية والعمليات عليها 

 والقراءة واملصفوفات لعمليات ختزين القيم  استخدام السالسل

 منها. 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  PHP and MySQL Web Development Part1 chapter 3-4 

2-  Programming PHP chapter 4-5 

3-  Learning PHP, MySQL, JavaScript, and CSS chapter 6 

 4-  Fundamentals of Web Development chapter 9 

  و استخدام الدوال اجلاهزة :  Functionsكتابة الدوال     12

 Include 

 Date 

 upload file 

 دوال السالسل النصية 

 الدوال الرياضية  

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Programming PHP chapter 3 

2-  Learning PHP, MySQL, JavaScript, and CSS chapter 5 

 : Database بط صفحات املوقع مع قواعد البياناتر 18

 االرتباطconnection بقواعد البيانات 

 توجيه أمر استعالمquerying إىل قاعدة البيانات 

 اسرتجاعretrieving االستعالم من قاعدة البياناتنتائج 

  إنشاء جدولHTML 

  ملئ جدولHTML بنتائج االستعالمquery 

 توجيه أمر اإلضافة إىل قاعدة البيانات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 توجيه أمر حذف من قاعدة البيانات 

 توجيه أمر تعديل على قاعدة البيانات واسرتجاع نتيجة التعديل.  

مراجع 

 املوضوع

1-  PHP and MySQL Web Development part 2 chapter 8-13 

2-  Learning PHP, MySQL, JavaScript, and CSS chapter 8-10 

3-  Fundamentals of Web Development chapter 11 

 :معاجلة النماذج 6

  اسرتجاع القيم املدخلة يف النموذجForm’s Data Retrieving.. 

  القيم يف متغرياتختزين. 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 Learning PHP, MySQL, JavaScript, and CSS chapter 11 مراجع املوضوع

 Cookies:ملفات  و  sessionsباجللسات دارة حالة املوقعإ 6

 إنشاء جلسةsession مستقلة لكل مستخدمuser  

 ختزين واسرتجاع الكائناتobjects خالل اجللسةsession  

 التحكم يف فرتة حياة اجللسةsession lifetime 

  إنشاء صالحيات زوار املوقع وفرض حمددات الوصول إىل

 Unauthorized Accessالصفحة 

  إنشاء ملفCookies  وحتديد حمتوياته 

  كيفية اسرتجاع البيانات من ملفCookiesData 

Retrieving 

  حذف ملفCookies غ حمتوياتهوإفرا 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Programming PHP chapter 7 

2-  Learning PHP, MySQL, JavaScript, and CSS chapter 12 

3-  Fundamentals of Web Development chapter 13 

 لنقل امللفات إىل اخلادم:   FTPاستخدام تقنية  6

  تعريف بروتوكولFTP. 

  شرح لربنامجFTP (FileZilla,...) 

 .الدخول للخادم وطرق األمان 

 .رفع امللفات إىل اخلادم 

 وطرق اإلرسال  تأنواع امللفا(binary, ascii,..) 

  .سحب نسخة احتياطية 

 األداء العملي

 Learning PHP, MySQL, JavaScript, and CSS chapter 2 مراجع املوضوع
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ل يضم العديد من العناصر الديناميكية مثل:  متصميم مشروع متكا 18

 واقع التجارة اإللكرتونية مE-Commerce sites  

  مواقع صحفيةnewspaper sites  

  مواقع تعليمية تفاعليةinteractive educational sites  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 األداء العملي

 PHP and MySQL Web Development Part 5 مراجع املوضوع

 

 املراجع

 Programming PHP 3rd Edition by Kevin Tatroe , Peter MacIntyre and  RasmusLerdorf. 

 PHP and MySQL Web Development, Luke Welling- Laura Thomson, Last Edition 

Sams Publishing. 

 Learning PHP, MySQL, JavaScript, and CSS: A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic 

Websites Second Edition Edition by Robin Nixon. 

 Fundamentals of Web Development by Randy Connolly and Ricardo Hoar First Edition. 
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 برمج 222 لرمزا برجمة قواعد البيانات سم املقررا

 برمج 121 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

للتعامل مع قواعد بيانات اوركل          PL/SQL من خالل هذا املقرر يتعرف الطالب على لغة اوراكل اإلجرائية      

باإلضُُُُُُُُُافة اىل التعامل مع كل عناصُُُُُُُُُر هذه اللغة، وكيفية   ،SQL and PL/SQLالعالئقية،وعلى الفروق بني 

 ل.قاعدة البيانات أوراكإلدارة  SQLلتوسيع وأمتتة استخدامها 

 هلدف العام من املقرر: ا

ُُاب املتدرب مهارات التعامل مع أوامر لغة الربجمة ي للتعامل مع قواعد بيانات  PL/SQLهدف املقرر إىل إكسُُُُُُُُ

 .اوركل العالئقية

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 PL/SQLالربجمة بلغة  وصف  -1

 .تراكيب أنواع البيانات وصف   -2

 .اإلجراءات و الدوال وصف  -3

 PL/SQLبرنامج بلغة  يكتب  -4

 استعادة البيانات من قاعدة البيانات والتعامل معها.  -5

 إنشاء االستثناءات.  -6

 إنشاء الدوال واإلجراءات.  -7

 إنشاء الزنادات.  -8

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 PL/SQL 2 2مقدمة للربجمة بلغة 

 PL/SQL 2 4تعريف املتغريات وأنواع البيانات املستخدمة يف لغة 

 PL / SQL 4 8يف  SQLاستخدام 

 8 4 مجل التحكم بسري التنفيذ

 10 6  البارامرتات استخدام املشريات و
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 Exception handling 5 8  معاجلة االستثناءات

 Procedure and Function 8 12والدوال  اإلجراءاتالتعامل مع 

 Trigger 5 8التعامل مع الزناد 

 اجملموع
36 60 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 ايافظة على سالمة االجهزة  -1

 .اتباع اجراءات السالمة عند استخدام االدوات  -2

 .اتباع تعليمات سالمة املكان  -3

 ترتيب املكان بعد االنتهاء من العمل  -4

 

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :PL/SQLللربجمة بلغة  مقدمة 4

  ماهي الPL/SQL 

  الفرق بنيSQL and PL/SQL 

  فوائد الPL/SQL 

  التعرف على بيئةSQL*Plus    او 

  (APEX)    Oracle Application Express 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  

 Oracle PL/SQL Programming, 6th Edition, Ch 1, Ch 2 مراجع املوضوع

 PL/SQL:املتغريات وأنواع البيانات املستخدمة يف لغة  تعريف 6

  استخدام املتغريات يفPL/SQL 

  استخدام قسم تعريف املتغرياتDECLARE 

 كيفية ختزين البيانات يف املتغريات 

  أنواع املعرفاتIdentifiers  يفPL/SQL 

  شروط كتابة املعرفات 

  أنواع البيانات للمتغرياتDatatypes وطريقة تعريفها ، 

  تعريف املتغريات باستخدام السمة%TYPE  

 دوال التحويل بني أنواع البيانات املختلفة 

  الكتل الربجمية املتداخلةNested Blocks 

  نطاق الوصول والتعامل مع املتغريات  

 .االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

 Oracle PL/SQL Programming, 6th Edition, Ch 7 مراجع املوضوع
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 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :PL / SQL يف SQL استخدام 12

  مجلةSQL  يفPL/SQL  

  استخدام مجلةINTO 

   اسرتجاع البيات يفPL/SQL 

  معاجلة البيانيات يفPL/SQL مجل  مباستخداDML 

  التحكم بالعلمياتControl Transaction 

  

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 Oracle PL/SQL Programming, 6th Edition, Ch 14 مراجع املوضوع

 :بسري التنفيذ التحكممجل  12

 مجل الشرطStatemant  IF 

  مجل الشرطIf-else statement 

  مجل الشرط املتداخلةNested IF Statements 

  مجلة احلالةCASE Expressions 

 حلقات الدوران 

o  حلقة الدوران البسيطةBasic Loop 

o  حلقة الدورانFOR 

o  حلقة الدورانWHILE 

 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

 Oracle PL/SQL Programming, 6th Edition, Ch 4, Ch 5 مراجع املوضوع

 : البارامرتات استخدام املشريات و 16

 اليت املشرية الصرحية مقدمة 

o أنواع املشريات Cursors types  

o املشرية الصرحية Explicit Cursors  

o خطوات استخدام املشرية الصرحية 

o تعريف املشرية Declaring Cursor   

o  فتح املشريةOpen cursor  

o  جلب البيانات باستخدام االمرFetch 

o غلق املشرية   Close cursor   

  املشرية الصرحيةاستخدام مسات 

o  السجالتRecordes   يفPl/SQL 

o استخدام السمة تعريف السجالت ب%ROWTYPE 

o  مسات املشرية الصرحية 

 

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي
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 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o %ISOPEN 

o %NOTFOUND 

o %FOUND 

o % ROWCOUNT 

  استخدام حلقة التكرارFor  مع املشرية الختبار مسات املشرية 

 استخدام الباراميرتات مع املشرية 

 Oracle PL/SQL Programming, 6th Edition,Ch 11, Ch 15 مراجع املوضوع

 :Exception handling  معاجلة االستثناءات 13

 يف لغة  االستثناءات اهميةPL/SQL 

  معاجلة االستثناءات يف لغةPL/SQL 

  املعرفة مسبقَا  باالستثناءاتاإلمساي 

  عرفة مسبقَا املغري باالستثناءات اإلمساي 

 من قبل املستخدم  اإلمساي باالستثناءات املعرفة 

 برجمية اىل أخرى  انتقال االستثناءات من قطعة 

 االجراء   استخدامRAISE_APPLICATION_ERROR 

 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 Oracle PL/SQL Programming, 6th Edition,Ch 6 مراجع املوضوع

 :Procedure and Function   والدوال اإلجراءاتالتعامل مع  20

 اجملهولة والربامج الفرعية  الفرق بني القطع الربجمية 

  االجراء مفهوم  

  انشاء االجراءكيفية 

 تنفيذ االجراء و استدعاء كيفية 

  انشاء اجراء مع باراميرتكيفية 

  حاالت باراميرتات االجراءParameters Modes  Procedures 

o IN 

o OUT 

o IN OUT 

 ات لإلجراء مترير الباراميرت 

  استخدام الكلمة ايجوزةDefaule  .مع الباراميرت 

 حذف االجراء 

 الفرق بني االجراء والدالة Procedure vs function  

 انشاء الدالة كيفية  function 

 كيفية استدعاء وتنفيذ الدالة 

 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي
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 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 حذف الدالة 

 Oracle PL/SQL Programming, 6th Edition,Ch 17 مراجع املوضوع

 :Trigger الزناد التعامل مع  13

 أهمية الزناد 

 مفهوم الزناد 

 مكونات أجزاء الزناد 

  كيفية انشاء زنادCreate a DML trigger 

 حذف الزناد 

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

 Oracle PL/SQL Programming, 6th Edition,Ch 19 مراجع املوضوع

 

 املراجع
 Oracle PL/SQL Programming, 6th Edition, Covers Versions Through Oracle Database 12c, 

Steven Feuerstein, Bill Pribyl, 2014,  ISBN:978-1-4493-2445-2 
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 برمج 241 لرمزا   هندسة الربجميات املقررسم ا

 برمج 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

ونظم املعلومُُات ودورهُُا وكيف ميكن توظيف هُُذه من خالل هُُذا املقرر يتعرف املتُُدرب على مفُُاهيم النظم 

ُُاريع وطريقة ادارتها  .Business Requirementsالعمل  تاملفاهيم لنمذجة متطلبا ُُيتعرف املتدرب على املشُ كما سُ

واالداوات املسُُُتخدمة يف ذلك، باإلضُُُافة لدور حملل النظم وشُُُروط جناحه يف عملكما سُُُيطلع املتدرب على الطرق    

ُُوبية، والعديد من طرق منذجة املتطلبات كنماذج   ُُتخدمة يف مجع متطلبات بناء النظم احلاسُُُُ  UMLوالتقنيات املسُُُُ

 تطوير الربجميات ض وتوثيق وتصُُُُُُُُُميم متطلبات النظام، باإلضُُُُُُُُُافة للتعرف على  العديد من  منهجياتلتحديد وعر

 املستخدمة يف تطوير النظم املعاصرة.

 هلدف العام من املقرر: ا

ملقرر إىل إكسُُاب املتدرب املعارف الالزمة عن منهجيات تطوير الربجميات وطرق مجع متطلبات بناء يهدف هذا ا

جلمع ومتثيل متطلبات بناء النظم يف مرحليت التحليل  UMLالنظم،واملهارات األسُُُُُُُاسُُُُُُُية يف اسُُُُُُُتخدام مناذج لغة    

 والتصميم.

 وبكفاءة على أن:أن يكون املتدرب قادرًا :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 .االطالع على مفاهيم النظم ونظم املعلومات ودورها يف عامل اليوم  -1

 .التعرف على منهجيات تطوير النظم املختلفة وحتديد األنسب لكل حالة  -2

 على املشاريع وطرق ختطيطها وادارتها.التعرف   -3

 .العملاالطالع على الطرق والتقنيات املختلفة جلمع واستنباط متطلبات   -4

 . بتحليل وتصميم النظم والتواصل مع األخرين املرتبطة اجلماعي العمل مهارات  -5

 يف مرحليت التحليل والتصميم UML، ومناذج لغة  Use caseمتثيل وتوثيق متطلبات بناء النظم باستخدام   -6

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 Introduction to Systems Analysis andمقدمة الي حتليل وتصميم النظم  

Design 

2 0 

 Software Development Methodologies 4 0 منهجيات تطوير الربجميات
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 Information Systems Projects 4 4مشاريع  نظم املعلومات   

 Investigating System Requirements 4 4 حتقيق متطلبات النظام

 UML Diagrams and Use Cases 8 12حاالت االستخدام ومناذج لغة 

 Domain Modeling 4 6منذجة اجملال  

 Essentials of Design and the Design Activitie 6 6 أساسيات التصميم ونشاطاته

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 ايافظة على سالمة االجهزة  -1

 .اتباع اجراءات السالمة عند استخدام االدوات  -2

 .اتباع تعليمات سالمة املكان  -3

 ترتيب املكان بعد االنتهاء من العمل  -4

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 Introduction to Systemsمقدمة الي حتليل وتصميم النظم   2

Analysis and Design  : 

 مقدمة عن دور وتأثري تقنية املعلومات يف عاملنا 

   النظامSystems 

  نظم املعلوماتInformation System ودرؤها 

  تطوير نظم املعلوماتSystem development 

  مكونات نظم املعلوماتInformation System 

Components 

  أنواع نظم املعلوماتTypes of Information Systems 

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

   

 Systems Analysis and Design, Ch 1 مراجع املوضوع

 Software Development تطوير الربجميات منهجيات 4

Methodologies : 

   ماهي هندسة الربجميات Software Engineering 

 أدوات تطوير نظم املعلوماتTools  System development 

 طرق تطوير نظم املعلوماتMethods  System 

development ومميزات وعيوب كل طريقة 

o Structured Analysis 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 . األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 Development life cycle (SDLC) 

o Object-Oriented Analysis 

o Agile Methods 

  املساهمني يف تطوير النظام وادوراهمParticipants in 

Systems Development 

   حملل النظم The System Analyst  يف عملهوشروط جناحه 

 Systems Analysis and Design, 9th Edition , Ch 1, Ch 4 مراجع املوضوع

 Information Systems Projects:نظم املعلومات    مشاريع 8

 مقدمة عن مشاريع النظم وأسباب احلاجة هلا 

  النظمماهي العوامل اليت تؤثر على مشاريع 

 ملشاريع النظم  وصف دراسات اجلدوىDescribe feasibility 

studies 

 وصف مزايا دراسة اجلدوى Describe advantages of a 

feasibility study 

 كيف يتم تقييم دراسة اجلدوى ملشاريع النظم 

 أسباب فشل مشاريع نظم املعلومات 

 مدير املشروع ودوره يف تطوير النظم 

  للمشروعخطوات التخطيط 

  خمطط جانتGantt Chart 

  تدريبات على إدارة املشاريع باستخدام خمطط جانتGantt 

Chart  ميكن استخدام برنامج ُExcel Microsoft  لرسم

 Ganttخمطط 

o تقسيم أداء املشروع اىل مهام 

o  دة املرسم خمطط جانت لرسم هذه املهام، وحتديد

 هلذه املهام ةايتمل

o  التبعية بني املهامحديد أي تل استخدام خمطط جانت 

أن تكتمل اليت )أي املهام اليت ال ميكن أن تبدأ قبل 

 .(قبلها

 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي  

 Systems Analysis and Design, 9th Edition Ch 2, Ch 3 مراجع املوضوع

 Investigating System Requirements النظام متطلباتحتقيق  8

  خطوات حتليل النظامAnalysis activities 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

   األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  ماهي املتطلباتRequirements ؟ 

o  متطلبات النظامSystem requirements 

o  املتطلبات الوظيفيةFunctional requirements 

o وانواعهاالغري وظيفية  تاملتطببا Nonfunctional 

requirements 

 والنماذج ةالنموذج Models and Modeling 

o ماهي النماذج 

o  أنواع النماذجTypes of Models 

o لغة ماهي Unified Modelling Language 

(UML) 

o امثلة على النماذج املستخدمة يف التحليل والتصميم 

o ةالغرض من النموذج Reasons for Modeling   

  تقنيات مجع املتطلباتRequirements Gathering 

Techniques 

  التحقق من صحة البياناتValidating The 

Requirements 

   توثيق مسار العمل workflow باستخدام منوذج النشاط

Activity Diagram  

o من  الغرضActivity Diagram 

o وشرح رموز منوذج النشاط  رسمActivity Diagram 

  التدريب على تطويرActivity Diagram  من خالل حل

 Microsoft Visioالتمارين يف نهاية الفصل باستخدام 

 Introduction to Systems Analysis and Design, Ch 2 مراجع املوضوع

 UML Diagrams and Use Casesومناذج لغة  االستخدامحاالت  20

 :للنظام املتطلبات الوظيفية توثيقجلمع و 

  تعريف وشرح دور حالة االستخدامUse Case   

  تقنيات حتديدIdentifying Use Cases 

o  شرحUser ogles Technique .وخطوات استخدامه 

o  شرحEvent Decomposition Technique 

 وخطوات استخدامه.

o  شرحCRUD Technique .وخطوات استخدامه 

  منوذج حالة االستخدامUse Case Diagram 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o املستخدمة مع منذجة حالة االستخدام الرموز 

o حالة االستخدام   عالقاتUse Case 

Relationships 

o بناء  خطواتUse Case Diagram 

   شرح قوالب مستويات توثيقUse Case Descriptions 

 Brief & Fully developed Use Caseواجزائها

Description 

  خمطط التتابعSequence Diagrams 

o وترقيم خمطط التتابع  رموزSequence Diagram 

Symbols and Notations 

o  خطوات انشاء منوذج التتابعCreating a 

Sequence Diagram 

  تدريب الطالب على تقنيات حتديدUse Cases وعمل جدول ،

 ،Event Tableاالحداث 

   انشاءUse Case Diagram  باستخدامMicrosoft Visio  

  كتابةfully developed description   لكلUse Case. 

  انشاء خمطط التتابعSequence Diagram  باستخدام

Microsoft Visio  حلاالت االستخدامUse Cases 

 Introduction to Systems Analysis and Design, Ch 3, Ch 5 املوضوع مراجع

 :Domain Modeling  اجملالمنذجة  10

 األشياء يف نطاق املشكلة Things In The Problem Domain 

o  تعريف جمال املشكلةThe Problem Domain 

o  األشياءأنواع Types Of Things 

o  األشياءأنواع العالقات بني Relationships 

Among Things 

o  األشياءخصائص Attributes Of Things 

o  التقنيات املستخدمة لتحديد األشياء يف اجملال ل

Domain classes or Data entities 

  منذجة جمال خمطط االصنافThe Domain Model 

Class Diagram 

o  تعريف الصنف، وجمال األصناف وخمطط

 األصناف،ومنذجة جمال خمطط االصناف

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 .األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o  جمال األصناف ورموزهDomain Class Notation 

o صناف وطريقة متثيلهاالعالقات بني األ 

  منذجة اجملال باستخدامThe Entity-Relationship 

Diagram  

o  شرح رموزCardinality 

  انشاء خمطط التدريب علىThe Domain Model Class 

Diagram  باستخدامMicrosoft Visio . 

  انشاء خمطط التدريب علىThe Domain Model Data 

entities Diagram   

 Introduction to Systems Analysis and Design, Ch 4 مراجع املوضوع

 Essentials of Design and the أساسيات التصميم ونشاطاته 12

Design Activitie: 

 ماهي الفرق بني حتليل وتصميم النظم ؟ 

 ماهي اهم مكونات التصميم 

  التصميمماهي مستويات 

 الفرق بني مناذج التحليل والتصميم 

  نشاطات  التصميمDesign Activities 

  تصميم هيكلية التطبيقات والربامجDesign the 

application architecture and software 

o   تعريف هيكلية الربنامجDefine software 

architecture 

o  شرح هيكلية الثالثThree Layer Architecture 

o  عن تصميم واجهة املستخدم إعطاء فكرةDesign 

the user interfaces 

o  إعطاء فكرة عن تصميم واجهة النظامDesign the 

system interfaces 

o  إعطاء فكرة عن تصميم قواعد البياناتDesign 

the database 

  تصميم خمطط األصناف بالتفصيلDesign Class 

Diagrams 

  شرح رموز خمطط األصنافNotation for a Design 

Class .وطريقة رمسها 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o  طريقة كتابة االسمSyntax for Name 

o   اخلصائص Attributes   

o  الدوالMethods 

o  مستوى دوال األصنافClass level method 

o  مستوى خصائص األصنافClass level attribute 

o األصناف اجملردة Abstract class 

o  األصناف ايددةConcrete class 

o  التنقل بني الكياناتNavigation Visibility 

  انشاء تصميم خمطط األصناف بالتفصيلDesign Class 

Diagram بناء على خمطط ،The Domain Model 

Class Diagram. 

 Introduction to Systems Analysis and Design, Ch 6,Ch 10 مراجع املوضوع

 

 املراجع

 Systems Analysis and Design, 9th Edition,2012, Gary b. shelly harry j. rosenblatt, ISBN-13: 

978-0-538-48161-8 

 Introduction to Systems Analysis and Design: An Agile, Iterative Approach, International 

Edition, 6th Edition, 2012, Jackson & Burd,  ISBN 13: 9781111972264 
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 برمج 234 لرمزا تقنيات اإلنرتنت املتقدمة سم املقررا

 برمج 232 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

ُُية وامل  هذا املقرر جمموعة منيقدم  ُُاسُُ ُُوعات املهارات األسُُ ُُاء التطبيقات ذات املتدرب من  متكناليت وضُُ إنشُُ

و اسُُتعالمات الوسُُائط عن طريق  HTML5والتدريب على اسُُتخدام لغة  Cross platform apps البيئات املتعددة 

لبناء التطبيقات اليت تعمل على  JavaScript API، كما يتم التدريب على اسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتخدام بيئة عمل CSS3تقنية 

 متصفحات االنرتنت واألجهزة الذكية، 

 ُأُطر العمل احلديثة لتطوير التطبيقات: حدىإكما يشمل التدريب التعرف على 

  إطار العملPhonegap    لبناء تطبيقات قابلة لالستخدام على معظم األجهزة الذكية على نظم التشغيل

 . BlackberryوبالكبرييMicrosoft Mobileوفتسكرماي و IOSوابل  Androidاندرويد

  إطار عملOracle Apex    كبيئة متطورة جدا لبناء تطبيقات االنرتنت واهلواتف الذكية حتتوي علي

 مجيع تقنيات االنرتنت املتقدمة وقواعد البيانات واليت تتكامل معا إلنتاج تطبيقات ذات جودة عالية.

 هلدف العام من املقرر: ا

موجة لعدة منصات  Hybrid Appsتطبيقات ويب هجينة هدف املقرر إىل متكني املتدرب من تصميم ي

 .Cross platform appsكاملتصفحات واألجهزة الذكية شاماًل عدة نظم تشغيل 

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن::   ألهداف التفصيلية للمقررا

 HTML5ة البناء اهليكلي أوامر لغ معرفة  -1

 HTML5أوامر برجمة صفحات االنرتنت كتابة  -2

 PhoneGap Frameworkمعرفة بيئة التطوير   -3

 Mobile APIs معرفة أداوت التطوير املوجهة لألجهزة الذكية   -4

 التعامل مع احلساسات والكامريا  -5

 GPSالتعامل مع نظام حتديد املواقع العاملي   -6

 الذكيةنشر التطبيقات على متاجر األجهزة   -7

 Oracle Apexمعرفة بيئة التطوير   -8

 معرفة أدوات التحكم يف قاعدة البيانات   -9

 معرفة كيفية انشاء التطبيقات وانواعها  -10
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 التعرف على املكونات املشرتكة يف التطبيقات  -11

 

 ( (PhoneGapالنظرية والعملية إطار العمل )الوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 HTML 5. 4 8مقدمة لغة 

 CSS3 2 4صفحات االمناط االنسيابية املتقدمة 

 Form API 2 4النماذج وواجهة النماذج 

 Apache Cordova 8 16و  Phonegapالعمل  إطارمقدمة عن 

 4 2 الذكية األجهزةعمل  إطار

 Web Storage API and File API 4 8واجهة وسائط التخزين  وامللفات 

 Camera API 4 8جهات االتصال وواجهة الكامريا 

 Sensors API 4 8واحلساسات  Geolocation APIخدمة املوقع اجلغرايف 

 4 2 نشر التطبيقات

 اجملموع
32 64 

96 
 

  (Oracle Apexالنظرية والعملية إطار العمل )الوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 HTML 5. 4 8مقدمة لغة 

 CSS3 2 4االنسيابية املتقدمة  األمناطصفحات 

 Form API 2 4النماذج وواجهة النماذج 

The SQL Workshop 4 6 

ApplictionBuider 4 8 

Regions 4 12 

shared components 4 6 

Session State 2 4 

Processes 4 8 

Security 2 4 

 اجملموع
32 64 

96 
 

 السالمة :إجراءات واشرتاطات 

 ايافظة على سرية املعلومات.  -1

 االلتزام حبقوق امللكية الفكرية )حقوق النسخ(.  -2

 ايافظة على سالمة األجهزة  -3
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 إتباع إجراءات السالمة عند استخدام األدوات.  -4

 إتباع تعليمات سالمة املكان.  -5

 

 (PhoneGapخطة إطار العمل ) - املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :HTML5مقدمة لغة  12

   تعريف لغةHTML5 

 تعريف اهليكل العام للغة 

 تعريف مكونات جسم الصفحة 

  تعريف العناصر اجلديدة يف لغةHTML5 

 تعريف اخلصائص اجلديدة 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 HTML5 for Masterminds chapter 1 مراجع املوضوع

 :CSS3صفحات االمناط االنسيابية  6

  التعرف على منوذج الصندوق التقليديTraditional 

Box Model 

  التعرف على منوذج الصندوق املرنFlexible Box 

Model. 

 تعريف اخلصائص املتقدمة 

o box shadow, text shadow, @fontFace, 
RGBA, HSLA, outline, border-image, 

filters 

  تعريف خصائص التحويل والتحريكTransform and 

Transitions  . 

  تعريف وسوم منوذج العرضViewport Tags 

  التعرف على استعالمات الوسائطMedia Queries 

  استخدام أدوات منوذج العرض ووضع املطور يف متصفحات

 االنرتنت الشهرية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 HTML5 for Masterminds,Ch 2, Ch 3 مراجع املوضوع

 Form APIالنماذج وواجهة النماذج  6

  تعريف عناصر االدخال اجلديدةEmail, search, URL, 

Tel, Number, Range, Date, Week, Month, Time, 

Datetime, color 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 (PhoneGapخطة إطار العمل ) - املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 تعريف اخلصائص اجلديدةAutocomplete 

,PlaceHolder, Required, Multiple, Autofocus, 

Pattern 

  تعريف واجهة النماذجForm API  

 HTML5 for Masterminds,Ch 5 مراجع املوضوع

  Apache Cordova and PhoneGapمقدمة إطار العمل   24

 تعريف إطار العملPhoneGap 

 نبذة تارخيية 

  املوجهة لنظام تشغيل معني وتطبيقات الويب الفرق بني التطبيقات

 اهلجينة

   تنصيب إطار العملPhoneGap وحتميل املتطلبات 

 تهيئة بيئة تطوير التطبيقات 

  استخدام إطار العملPhoneGap 

  استخدام األحداث يفCordovaDeviceready event, online 

event, offline event, Pause event, Resume event, 

Backbutton event. 

  حتميل متطلبات نظم التشغيلandroid, ios  اىل منصةcordova  

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 PhoneGap: Beginner's Guide, chapter 1 مراجع املوضوع

 :إطار عمل األجهزة الذكية 6

  واجهات مطابقة  إنشاءكيفية

 Native App UIالذكيةلألصليةلألجهزة

 التعرف على كيفية التعامل مع تدوير الشاشةScreen 

orientation 

 التعرف على كيفية التعامل مع  تدوير اجلهازDevice 

Orientation 

  التعامل مع اهتزاز اجلهازShake gestures 

  طريقة التقاط الوسائطMedia capture API 

  التعرف على اطارا ت العمل املوجهة لواجهات االجهزة

 ,Boilerplate , Zurb, Twitter Bootstrapايمولة 

Ionic ,  ExtJS, AngularJS,  JQuery Mobile  

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 PhoneGap: Beginner's Guide, Ch 2, Ch3 مراجع املوضوع
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 (PhoneGapخطة إطار العمل ) - املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

12 

 

 

 

 Web Storage API and File APIاجهة وسائط التخزين  وامللفاتو

  استخدام وسائط التخزين ايلي من إطار العملPhoneGap 

LocalStorage API 

  استخدام قواعد البياناتPhoneGap SQL storage 

  التعامل مع قواعد البيانات يف اطار العملPhoneGap 

  ، التعامل مع امللفات )استعراض امللفات ،قراءة امللفات واجمللدات

 لفات(كتابة امللفات واجمللدات، نقل امل

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  HTML5 for Masterminds, Ch 14, Ch 16 

2-  PhoneGap: Beginner's Guide, Ch 6 

 Camera APIجهات االتصال وواجهة الكامريا  12

  عناصر جهات االتصالContactName Object, 

ContactFiled Object, ContactAddress Object 

  تصفية جهات االتصالFiltering contact data 

 التعامل مع واجهات الكامريا وااللتقاط Camera API, 

Capture API 

 الوصول اىل الكامريا 

  التقاط الوسائط من خالل Media Capture API 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 PhoneGap: Beginner's Guide, Ch 6, Ch 10 مراجع املوضوع

 :  Sensors APIواحلساسات  Geolocation APIخدمة املوقع اجلغرايف  12

 التعرف على انواع احلساسات املوجودة يف االجهزة الذكية 

  التعامل مع احلساساتaccelerometer ,compass 

  مقدمة عن خدمة املوقع اجلغرايفGeolocation 

  التعامل مع واجهة املوقع اجلغرايفGeolocation API 

  التعامل مع خرائط جوجلGoogle Maps . 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 PhoneGap: Beginner's Guide, Ch7, Ch 8 مراجع املوضوع

 :نشر التطبيقات  6

 ضغط التطبيق وجتهيزه للنشر 

  التعرف على خدمةGoogle closure 

  التعرف علىUglifyJS2 

  استخدام املسرعاتAliceJS 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 (PhoneGapخطة إطار العمل ) - املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  طريقة تهيئة التطبيق للعمل على منصات خمتلفةPorting web 

Application 

  ترمجة التطبيق من خالل موقعAdobe PhoneGap. 

 توقيع التطبيق الكرتونيا ونشرة إىل متاجر أنظمة األجهزة الذكية 

 PhoneGap: Beginner's Guide appendix B مراجع املوضوع

 

 (Oracle Apexخطة إطار العمل )  -املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 HTML5مقدمة لغة  12

   تعريف لغةHTML5 

 تعريف اهليكل العام للغة 

 تعريف مكونات جسم الصفحة 

  تعريف العناصر اجلديدة يف لغةHTML5 

 تعريف اخلصائص اجلديدة 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 HTML5 for Masterminds chapter 1 مراجع املوضوع

 :CSS3صفحات االمناط االنسيابية  6

  التعرف على منوذج الصندوق التقليديTraditional Box 

Model 

  التعرف على منوذج الصندوق املرنFlexible Box Model . 

 تعريف اخلصائص املتقدمة 

box shadow, text shadow, @fontFace, 

RGBA, HSLA, outline, border-image, filters 

  تعريف خصائص التحويل والتحريكTransform and 

Transitions  . 

  تعريف وسوم منوذج العرضViewport Tags 

  على استعالمات الوسائط التعرفMedia Queries 

  استخدام أدوات منوذج العرض ووضع املطور يف متصفحات االنرتنت

 الشهرية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 HTML5 for Masterminds, Ch 2, Ch3 مراجع املوضوع
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 (Oracle Apexخطة إطار العمل )  -املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :Form APIالنماذج وواجهة النماذج  6

  عناصر االدخال اجلديدة تعريفEmail, search, 

URL, Tel, Number, Range, Date, Week, 

Month, Time, Datetime, color 

  اخلصائص اجلديدةتعريفAutocomplete 

,PlaceHolder, Required, Multiple, Autofocus, 

Pattern 

  تعريف واجهة النماذجForm API  

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 HTML5 for Masterminds, Ch 5 مراجع املوضوع

 :SQL Workshopورشة عمل  10

  استخدامThe SQL Workshop 

  استعراض كائنات قاعدة البياناتObject Browser  

 كتابة أوامر االستالمSQL Command Tool  

 حتميل وانشاء ملفات SQL Scripts 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 Understanding Oracle APEX 5 Application Development chapter:1 مراجع املوضوع

 :Application Builderبناء التطبيق  12

  إنشاء التطبيقات 

 أنواع التطبيقات 

 حترير خصائص التطبيق 

 حذف التطبيق 

 تشغيل التطبيق 

  مصمم الصفحاتPage Designer 

 إنشاء صفحة 

  الصفحةتشغيل 

 حترير خصائص الصفحة 

  استخدام املساعدBuilt-in Help 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 Understanding Oracle APEX 5 Application Development chapter:2 مراجع املوضوع

16 
 

 

 

 : Regionsاملناطق 

  مفهومRegions 

  انشاء وحذفRegions 

  حتديد مصدر بيانات الRegions 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 (Oracle Apexخطة إطار العمل )  -املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  حترير خصائص الRegions 

 أنواع ال Regions 

  عناصر الصفحةpage items and buttons  

 

 Understanding Oracle APEX 5 Application Development chapter:3,5 مراجع املوضوع

 :Shared Componentاملكون املشرتك  12

  املشرتكة  املكوناتمفهومshared components 

  التنقلNavigation  

  القوائمLists 

 ترمجة التطبيق 

  واجهات املستخدم 

  تركيبThemes 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 Understanding Oracle APEX 5 Application Development chaper:4 مراجع املوضوع

 :Session Stateحالة اجللسة  12

 حالة اجللسة مفهوم Session State 

 التسليم والتوجيه والفرق بينهما مفهوم Submit vs. Redirect 

  استخدام العنصر لتسليم الصفحةUsing an Item to Submit 

a Page 

 وضع حالة اجلية خالل إعادة التوجيه Setting Session State 

During a Redirect 

  اإلشارة اىل متغريحالة اجللسةReferring to a Session State 

Variable 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 Understanding Oracle APEX 5 Application Development chapter:6 مراجع املوضوع

 :Processes and Branchesالعمليات والفروع  6

  العمليات مفهومProcesses 

  مراحل تسليم العملStages of a Submit Action  

  عمليات اللغة اإلجرائيةPL/SQL Processes 

  رسائل النجاح واخلطاSuccess and Error Message 

  العمليات املشروطةConditional Processes 

  عمليات صفحة التقديمPage Rendering Processes 

  التفرعاتBranches 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 (Oracle Apexخطة إطار العمل )  -املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  انشاء التفرعات 

 التفرعات املشروطة 

 Understanding Oracle APEX 5 Application Development chapter:7,9 مراجع املوضوع

 :Securityاألمان  6

  املصادقةAuthentication 

  التفويضAuthorization 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 Understanding Oracle APEX 5 Application Development chapter:12 مراجع املوضوع

 

 املراجع

 HTML5 for Masterminds, 2nd Edition 2nd Edition Edition by J. D. Gauchat. 

 PhoneGap: Beginner's Guide - Third Edition Beginner's Guide by Giorgi Natili. 

 Understanding Oracle APEX 5 Application Development 
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 برمج 251 لرمزا برجمة األجهزة الذكية سم املقررا

 برمج 212 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

من تطوير التطبيقات على  باليت متكن املتدروضُُُُُوعات املهارات األسُُُُُاسُُُُُية وامل هذا املقرر جمموعة منيقدم 

كما يشُُُُمل التدريب . Android Googleل اندرويدجوالتشُُُُغيل ج معلى نظا javaباسُُُُتخدام لغة األجهزة الذكية 

ُُة باألجهزة الذكية تطوير  ةبيئ إعداد ُُر لنظام جوجل اندرويد كذلك  طرق التعامل مع األحداث اخلاصُُُُُُ و طرق نشُُُُُُ

 .التطبيقات

يشمل التدريب يف هذا املقرر على إكساب املتدرب مهارات تصميم الواجهات لتطبيقات االندرويد ومعرفة دورة 

 Intentا التعرف على األهداف واألحداث حياة التطبيق واإلجراءات الربجمية اليت يستطيع توظيفها. كما يشمل أيض

وطرق تعبئتها بالبيانات. ويشمل  Listsوطرق برجمتها واالستفادة منها، كما يشمل التعرف على طرق عرض القوائم  

املقرر التدريب على استخدام قواعد البيانات لتطبيقات االندرويد والتعامل مع السجالت باإلضافة واحلذف والتعديل. 

 دريب على التعامل مع الشبكة واالنرتنت من خالل التطبيق وطرق استخدام هذه التقنية.ويشمل الت

 هلدف العام من املقرر: ا

لنظام  تطوير التطبيقات لألجهزة الذكية يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية يف جمال

 . Androidالتشغيل جوجل اندرويد

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن::   للمقررألهداف التفصيلية ا

 معرفة نظم تشغيل األجهزة الذكية  -1

 معرفة خصائص نظام التشغيل جوجل اندرويد  -2

 معرفة بيئة تطوير التطبيقات لنظام جوجل اندرويد  -3

 معرفة طريقة تصميم واجهات املستخدم  -4

 Javaكتابة االكواد بلغة   -5

 لتطوير الواجهاتحتديد الطرق املختلفة   -6

 Google Playنشر التطبيقات يف سوق جوجل بالي   -7
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 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 2 نظم تشغيل اهلواتف الذكية

 4 2 معمارية نظام اندرويد

 8 4 أساسيات بناء التطبيقات

 4 2 دورة حياة التطبيق

 8 4 واجهة املستخدم

 12 6 والتعامل مع نظام امللفات Intentاألحداث واألهداف 

 List and Adapters 2 4القوائم واملزودات 

 Broadcast Receivers 2 4مستقبل البث 

 4 2 استخدام قواعد البيانات 

 2 4 (Content Providerتزويد وتبادل احملتوى )

 4 2 اخلدمات

 Networking 2 4الشبكة والويب 

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 ايافظة على سرية املعلومات.  -1

 االلتزام حبقوق امللكية الفكرية )حقوق النسخ(.  -2

 ايافظة على سالمة األجهزة  -3

 إتباع إجراءات السالمة عند استخدام األدوات.  -4

 إتباع تعليمات سالمة املكان.  -5

 

 والعملي( املنهج التفصيلي )النظري

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 نظم تشغيل اهلواتف الذكية:  6

 التعريف باألجهزة الذكية 

 نبذة تارخيية عن األجهزة الذكية 

 تطبيقات األجهزة 

  بيئة العمل يف األجهزة الذكية 

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 والعملي( املنهج التفصيلي )النظري

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 نظرة عامة عن نظام اندرويد 

 خصائص نظام اندرويد 

  م املختلفةالنظاإصدارات 

  تثبيت حزمة تطوير التطبيقات 

software development kit SDK or devkit 

 ( تثبيت بيئة التطويرEclipse) 

 األدوات املساعدة للتطوير 

ADT plugin & Tools 

 بيئة  مباستخدا إعداد حماكي االندرويدEclipse 

  كتابة االكود مبساعدة األداةNDK 

  الدمج معJava Native Interface (JNI) 

مراجع 

 املوضوع

1-  Learning Android: Develop Mobile Apps  chapter  1 

2-  Hello, Android: Introducing Google's Mobile   chapter 1-2 

 :معمارية نظام اندرويد 6

  إطار العمل وواجهة التطبيقات املربجمةAPI's & 

framework 

 التطبيقات أسلوب بناء 

 طبقة املكتبات األساسية 

  طبقة اللينكس األساسيةLinux Kernel 

 ( طبقة التشغيلandroid runtime) 

 طبقة التطبيقات 

  مشغلdalvikvm الوهمي 

  مقارنة بنيdalvikvm وjavavm 

 ( تثبيتADTلدعم تطوير ) 

 إنشاء اياكي االفرتاضي 

  فهم التعامل مع ملفات املشروع 

 لفات وتوزيعهاطريقة ترابط امل 

  التخطيط و املوارد 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

1-  Learning Android: Develop Mobile Apps  chapter  1 

2-  Hello, Android: Introducing Google's Mobile   chapter 1-2 
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 91 من  77

 والعملي( املنهج التفصيلي )النظري

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 بناء التطبيقات:  أساسيات 12

  النشاط أو اجللسة(Activity)   

  أشكال النشاط(Activity)   

  دورة حياة(Activity) 

 ( احلدثIntent) 

 ( اخلدمةService) 

  تزويد وتبادل ايتوى(Content Provider) 

  استقبال البث(broadcast receivers) 

 سياق التطبيقات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 Learning Android: Develop Mobile Apps  chapter 3 مراجع املوضوع

 دورة حياة التطبيق:  6

 دورة حياة التطبيق 

 دورة حياة النشاط 

 حالة النشاط 

 طرق التعامل مع أشكال النشاط 

 التعامل مع دورة احلياة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Learning Android: Develop Mobile Apps, Ch 5 

2-  Programming: The Big Nerd Ranch Guide , Ch 3 

 واجهة املستخدم: 12

 جمموعة العرض 

 منط وحدة حتكم عرض(MVC) 

 Model–View–Controller 

 أساسيات الواجهات 

 القوائم 

 إدارة التخطيط 

  خمطط ملفاتXML 

 ملفات املصادر 

 املخططات الشائعة االستخدام 

 املتقدمة للتخطيط اخليارات 

 مربعات احلوار 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي



 القسم

 احلاسب  وتقنية املعلومات
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 برجميات احلاسب

 
 

 91 من  78

 والعملي( املنهج التفصيلي )النظري

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الرسائل والتنبيهات 

 ( العمليات املوزعةthreading) 

 أدوات العرض على االنرتنت 

 الدخول إىل اندرويد 

 املصادر البديلة  

 موائمة واجهة املستخدم 

مراجع 

 املوضوع

1-  Learning Android: Develop Mobile Apps  chapter 7 

2-  Programming: The Big Nerd Ranch Guide chapter 8 

 :والتعامل مع نظام امللفات Intent األحداث واألهداف 18

 بنية األحداث 

 املستخدم ةمترير األحداث ضمن واجه 

 تزامن اإلرسال 

 )األهداف تصفية)فلرتة 

  تامللفاالتعرف على نظام 

  أنواع أجزاء نظام امللفاتPartitions 

  )التعامل مع وسائط التخزين اخلارجية)كرت ذاكرةSD 

card partition 

  القرص اخلاص باملستخدمUser Data Partition 

 أمان نظام امللفات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Learning Android: Develop Mobile pps  chapter 9 

2-  Programming: The Big Nerd Ranch Guide chapter 15 

 :List and Adaptersالقوائم واملزودات  6

 التعرف على القوائم 

 طرق تعبئة القوائم 

 طرق تصميم القوائم 

 تعريف املتغريات ومتريرها إىل القائمة 

  االستجابة الختيار املستخدم 

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Learning Android: Develop Mobile Apps  chapter 10 

2-  Programming: The Big Nerd Ranch Guide chapter 9 
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 والعملي( املنهج التفصيلي )النظري

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :Broadcast Receiversمستقبل البث  6

 التعرف على مستقِبل البث 

 استقبال البيانات وعرضها 

 استخدام خدمة التنبيهAlarm 

 التعامل مع األحداث املستقبلة 

 استقبال التنبيهات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 Learning Android: Develop Mobile Apps  chapter 11 مراجع املوضوع

 استخدام قواعد البيانات : 6

  استخدامSQLite 

  التعامل معDbHelper 

 إنشاء قواعد البيانات 

 خدمات التحديث 

 إعادة استخدام البيانات 

 ربط البيانات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Hello, Android chapter 9 

2-  Programming: The Big Nerd Ranch Guide chapter 14 

 ( :Content Provider)تزويد وتبادل احملتوى  6

 التعرف على مزود ايتوى 

  ايتوىإنشاء مزود 

 معاجلة البيانات 

 العمل مع ملفات ايتوى 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 Learning Android: Develop Mobile Apps, chapter 11 مراجع املوضوع

 : Servicesاخلدمات 6

 خدمة التحديث 

 التدوير يف اخلدمات 

 إحضار البيانات من تويرت 

 خدمات النظام 

  املوقعخدمات 

 خدمات الوصول لألهداف 

 إرسال التنبيهات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 والعملي( املنهج التفصيلي )النظري

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 Learning Android: Develop Mobile Apps  chapter 10 مراجع املوضوع

 :Networking الشبكة والويب 6

 أساسيات التعامل مع الشبكة 

 HTTP API 

 Apache HTTP client 

 HTTPUrlConnection 

 استخدام موارد الشبكة يف اخللفية 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Hello, Android chapter 7 

2-  Learning Android: Develop Mobile Apps  chapter 15 

 

 املراجع

 Hello, Android: Introducing Google's Mobile 4th Edition by Ed Burnette 

 Learning Android: Develop Mobile Apps 2nd Edition by Marko Gargenta, Masumi 

Nakamura 

 Programming: The Big Nerd Ranch Guide (2nd Edition) by Bill Phillips, Chris Stewart, 

Brian Hardy, Kristin Marsicano  
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 برمج 295 لرمزا املشروع سم املقررا

 برمج 241برمج ،  222برمج ،  232 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

بتنفيذه حبيث يكون هذا  توى هذا املقرر على مشروع خترج يقرتحه املتدرب )أو عدد من املتدربني( ويقومحي         

املشروع مرتبطًا مبا تدرب عليه من مهارات، حيث يقوم باستخدام أدوات حتليل وتصميم النظم اليت درسها املتدرب 

ومن ثم يتم التدرب على كيفية فهم وحتديد متطلبات الربنامج  ةلتحديد مشكلة معينة يف جمال تطوير الربامج التطبيقي

خمططات تدفق الربنامج وخمططات قواعد البيانات ثم البدء يف إنشاء قاعدة البيانات الفعلية  الذي سيتم تطويره وإنشاء

وعمل  وتقديم التقرير النهائي، عمل التوثيق الالزم للربنامجوكتابة كامل الربنامج ووضع اللمسات األولية للربنامج ثم 

 املقرر. مدربعرض للمشروع وذلك ضمن فريق من زمالئه وحتت إشراف 

 هلدف العام من املقرر: ا

يقوم بتطبيق مجيع ما ير لربنامج معني وهدف املقرر إىل اكساب املتدرب مهارات العمل اجلماعي يف فريق تطي

 من مهارات خالل مدة الدارسة متعل

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن::   ألهداف التفصيلية للمقررا

 وحيدد متطلبات املستخدم يساعد يف حتليل النظام  -1

 يفهم اجز املشروع   -2

 يشاري يف  املخطط الزمين ألنشاء املشروع   -3

 ضمن فريق العملالدور املنوط به  ينفذ  -4

 يقوم بعمل الوثائق املطلوبة   -5

 يتبادل اخلربات مع ااخرين.  -6

 .يستخدم اللغة االجنليزية املتخصصة  -7

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 التدريبساعات 

 العملية النظرية

 8 4 خطة املشروع

 12 6 التحليل ومجع املتطلبات 
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 12 6 التصميم 

 12 6 بناء املشروع ) الربجمة (

 8 4 اختبار املشروع

 8 4 توثيق املشروع

 4 2 االعداد لتقديم عرض عن املشروع 

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 .تعليمات سالمة املكاناتباع   -1

 ترتيب املكان بعد االنتهاء من العمل  -2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :خطة املشروع 12

تقديم مقرتح ملشروع )يراعى ان ال يكون حجم املشروع كبري 

ملراحل املشروع  Gantt Chartوحتى متوسط( حيدد به الزمين

 ودراسة اجلدوى وتوزيع املهام 

 مراجعة ايطار العمل الذي سوف يتم استخدامه لتطوير املشروع 

o Oracle Apex 

o Phonegab 

o Android studio 

o Java Eclipse 

 

 األداء العملي

 منهج مادة هندسة الربجميات باإلضافة اىل مجيع املناهج التخصصية مراجع املوضوع

 : التحليل ومجع املتطلبات 18

بعد حتديد املشروع يقوم املتدربني جبمع املتطلبات الوظيفية  

من خالل استخدام مناذج لغة  لبناء النظام وذلك والغري وظيفية

UML باإلضافة الستخدام ،Use Case  ، متطلبات لتمثيل وتوثيق

  -ب خالل هذه املرحلة بناء التالي:وجي النظام

   توثيق مسار العمل workflow باستخدام منوذج النشاط

Activity Diagram  

 انشاءDigrams  Use Case  

  انشاءThe Domain Model Class Diagram 

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 كتابة fully developed description   لكلUse Case ،

 واالقتصار على العناصر التالية يف القالب :

o Use case name  

o Brief description  

o  Actors 

o Flow of activities 

o  Exception conditions 

 .يف هذه املرحلة تتم مراجعة مرحلة مجع املتطلبات 

 Introduction to Systems Analysis and Design, Ch 2, Ch 3, Ch 5, Ch 4  مراجع املوضوع

 : التصميم 18

 منوذج الكيانات والعالقات و مراجعة تصميم قواعد البيانات

Entity- Relationship-Diagram 

   الصيغ املعيارية  مراجعةNormalisation 

  مراجعة تصميم منوذج األصنافDesign Class Diagrams 

  يف هذه املرحلة جيب بناء خمطط األصناف بالتفصيل باالعتماد

والذي مت  The Domain Model Class Diagramعلى 

 .التحليلعمله يف مرحلة 

   تصمم قاعدة البيانات باستخدامEntity- Relationship-Diagram 

  حتويلERD   اىل منوذج عالئقيRelational Model 

 .تطبيق مستويات الصيغ امليعارية الثالث وتوثيق ذلك 

 الشاشات والتقارير. تصميم 

 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   Introduction to Systems Analysis and Design, Ch 4 

2-   Modern Database Management, Ch 4 

 :)الربجمة( املشروعبناء  18

  مرحلة بناء طبقة البياناتData layer 

o مراجعة لغة تعريف البيانات Data Definition 

Lanuage (DDL  

o  انشاء توثيقSQL Script Fil .لبناء اجلداول والقيود 

 والتقديم مرحلة بناء طبقة التطبيق   Business logic  and 

Presentation layers  

o  وحتويل كل ال الشيفرات املصدرية كتابةUse 

Cases   اليت متثل املتطلبات الوظيفية للمشروع

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

Functional Requirements ُ اىل دوال مع توثيق

، بكتابة وصف Source Codeكل دالة داخل 

ونوع البيانات املدخلة والقيمة خمتصر يف راس الدالة 

 اليت تعيدها.

o  كتابة االستثناءات لألمساي باالخطاء ومعاجلتها.جيب 

o  بناء الشاشات والتقارير حسب متطلبات املشروع الذي مت

 مجعها وتوثيقها.

 .توثيق مرحلة بناء املشروع 

 Modern Database Management, Ch 6  مراجع املوضوع

 :املشروع اختبار 12

يف هذه املرحلة يتم اختبار خمرجات الربنامج، وهلذا الغرض يتم 

حيتوي على رقم االختبار  Test Templat عمل قالب اختبار بسيط  

والفعلية اليت  , واسم االختبار والغرض منه والقيم املدخلة واملتوقعة

خرجت اثناء اختبار الربنامج، لكل متطلبات العمل الوظيفية اليت مت 

، ويتم ارفاقه ضمن التقرير النهائي Use casesتوثيقها عن طريق 

 للمشروع.

  شرح ماهو اختبار الربنامجSoftware Testing 

 ماهي أهمية اختبار الربنامج 

 وماهي الطرق والتقنيات املتبعة يف ذلك 

 األداء العملي

 Introduction to Systems Analysis and Design, Ch 10 مراجع املوضوع

 توثيق املشروع: 12

يتم عمل تقرير تفصيلي جبميع مراحل املشروع مع احلاق مجيع 

وثائق التحليل والتصميم وشيفرة املصدر وشرح لطريقة استخدام 

 املستخدمةالربنامج املنتج وكذلك مجيع االشكال واجلداول 

 األداء العملي

  مراجع املوضوع

 االعداد لتقديم عرض عن املشروع: 6

يتم عمل عرض تقدميي عن حيتوي على شروحات موجزة عن 

  مراحل املشروع والصعوبات والدروس املستفادة من عمل هذا املشروع.

 األداء العملي

 حال. 101مقدمة تطبيقات احلاسب  مراجع املوضوع
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 املراجع

 Introduction to Systems Analysis and Design: An Agile, Iterative Approach, 

International Edition, 6th Edition, 2012, Jackson & Burd,  ISBN 13: 9781111972264 

 Modern Database Management (Global Edition), 12th Edition, 2016, Jeffery Hoffer, 

V Ramesh, Heikki Topi, ISBN:13 9781292101859. 
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 املالحق واملراجع
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 ملحق بتجهيزات املعامل والورش واملختربات

 بيان باملعامل والورش واملختربات

 اسم املعمل/الورشة م

الطاقة 

االستيعابية 

 للتدريب

 املوارد البشرية
املقررات التدريبية املستفيدة من 

 املعمل/الورشة/املخترب

1-  
 معمل برجميات 

 ( نرتنتمتصل باإل)
24 

 علوم احلاسب مدرب ختصص 

 هندسة الربجمياتأو 

 اخلوارزميات واملنطق

 أ ساس يات برجمة احلاسب

 مبادئ برجمة صفحات الانرتنت

 مبادئ قواعد البياانت

 برجمة احلاسب

 برجمة الانرتنت

 برجمة قواعد البياانت

 الانرتنت املتقدمة تقنيات

 برجمة ال هجزة اذلكية

 هندسة الربجميات

 

 التجهيزات التفصيلية لكل معمل أو ورشة أو خمترببقائمة 

 ( متصل باألنرتنتمعمل برجميات )

 الكمية اسم الصنف م

 24 حديثلي آجهاز حاسب   -1

 1 ل باألنرتنتااتص  -2

 1 فيزوبرنامج مايكروسوف  ، برنامج دريم ويفر  -3

اليت جيب ان تثبت متاحة على االنرتنت ومفتوحة املستخدمة يف املناهج التخصصية  مجيع الربامج   -4

 برنامج مايكروسوف فيزو ، برنامج دريم ويفرالرتخيص عدا 
1 
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 أدوات التقييم عنملحق 

 تعريف التقييم: 

قياس التأثري الذي تركه التدريب ، كما ُعرِّف التقييم بأنه تقدير الشيء واحلكم عليههناي من عرَّف التقييم بأنه 

على املتدربني، وحتديد كمية حتصيل املتدربني أو احلصيلة اليت خرجوا بها من العملية التدريبية والعادات واملعارف واملهارات اليت 

 .اكتسبوها والتغيريات السلوكية لديهم

 أدوات وأساليب التقييم: 

 على أدوات التقييم الرئيسية التالية )ثالث أدوات(:ميكننا أن نقتصر 

 

 االختبارات واألعمال الشفوية: -1

من املتدرب حول  شفهيةهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة للحصول على استجابات 

قضية أو موضوع معني، وتهدف هذه األداة إىل اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته السابقة وطريقة جتميعها 

لدعم  املناقشة الشفهية، وتعترب هذه األداة إحدى طرق التفكري اجلماعي اليت تعتمد على شفويةوترتيبها لتقدم بصور 

ة باإلضافة إىل أنها من أدوات التقييم، ميكن استخدامها يف تنمية وتعزيز القدرة التعبريية أو تعزيز فكرة ما، وهذه األدا

 عند املتدرب وتعزيز قدرته يف اإلصغاء واحلوار وثقته بنفسه، وتشمل هذه األداة مجيع أساليب واسرتاتيجيات التعلم مثل:

 .األسئلة الشفوية القصرية اليت يطرحها املدرب أو الزمالء 

 ار الشفوي أثناء أداء نشاط.احلو 

  العرض الشفوي واملشاركة يف املناقشة عند عرض حاالت تدريبية أو يف عرض ما قامت به اجملموعة أو

 املتدرب من أعمال وأنشطة.

 .التقديم احلواري يف القراءات احلوارية 

 .متثيل األدوار 

 

أدوات التقييم

األداء العملي

األداء التعّرف

االختبارات 
واألعمال 
التحريرية

األعمال 
غير 
الصفية

األعمال
الصفية

اختبارات  

املقال

االختبارات  

املوضوعية

التوفيق أو 
المزاوجة

االختيار من 
متعدد

أسئلة 
التكملة

أسئلة 
الصواب 
والخطأ

االختبارات 
واألعمال الشفوية

تمثيل 
األدوار

التقديم 
الحواري 

في 
القراءات 
الحوارية

العرض 
الشفوي 

والمشاركة 
في 

المناقشة 

الحوار 
الشفوي 
أثناء أداء 

النشاط

األسئلة 
الشفوية 

القصيرة من 
المدرب )

(والزمالء
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 االختبارات واألعمال التحريرية: -2

هي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة تستخدم فيها الورقة والقلم للحصول على 

من املتدرب حول قضية أو موضوع معني، وتهدف إىل اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته  مكتوبةاستجابات 

نا أن ننظر إىل االختبارات واألعمال التحريرية من ، وميكنمكتوبةالسابقة وطريقة جتميعها وترتيبها لتقدم بصور 

 جانبني:

 اجلانب األول: األعمال الصفية: 

وهي االختبارات واألعمال اليت يقوم بتنفيذها املتدرب يف الصف )الفصل أو الورشة( ومبتابعة مباشرة من 

الختبارات، وقد اتفق الرتبويون على املدرب، واألعمال اليت ُيعدها وجيهزها املدرب لتنفيذها يف الصف مبا يف ذلك ا

 تقسيم االختبارات اليت ُيعدها املدرب إىل نوعني:

ويتحدد مفهوم االختبارات املوضوعية مبدى بعدها عن مصطلح الذاتية يف تناوهلا   االختبارات املوضوعية:-أ

لتقييم املتدرب بشكل ال خيتلف باختالف املقوِّم )املصحح(، وتتكون االختبارات املوضوعية يف العادة من 

أو جزئية عدد كبري من األسئلة القصرية اليت تتطلب إجابات حمددة وكل سؤال وجوابه يقيس شيئا واحدا 

من جزئيات املوضوع واليت ميكن تقدير صحتها أو خطأها بدرجة عالية من الدقة ونظرا لتعدد األسئلة يف 

االختبار الواحد فيصبح من املمكن تغطية أجزاء كبرية، وتستطيع األسئلة املوضوعية قياس قدرات عقلية 

 دة أشكال وصور منها:متنوعة تصل إىل أعلى املستويات، وتأخذ االختبارات املوضوعية ع

  :وتتكون من جمموعة من العبارات املتضمنة حقائق عملية معينة وتتطلب أسئلة الصواب واخلطأ

اختيار إجابة واحدة للحكم على العبارات بالصواب أو اخلطأ أو اإلجابة بنعم أو ال أو احلكم على 

 العبارة بأنها تدل على رأى أو حقيقة.

 :التكملة من مجلة أو عدة مجل حمذوف منها بعض الكلمات أو يتكون سؤال  أسئلة التكملة

العبارات أو الرموز ويطلب وضع الكلمة املناسبة أو العبارة ايذوفة يف املكان اخلالي وتهدف إىل 

 اختبار قدرة املتعلم على تذكر العبارات حبيث يستكمل املعنى املقصود.

  :كون فيها السؤال من مشكلة تصاغ يف صورة وهى األكثر شيوعا ويتأسئلة االختيار من متعدد

سؤال مباشر أو عبارة ناقصة وقائمة من احللول املقرتحة تسمى البدائل االختيارية ويطلب من املتدرب 

 اختيار البديل الصحيح.

 :وتتألف من عمودين متوازيني حيتوى كل منها على جمموعة من العبارات  أسئلة التوفيق أو املزاوجة

الكلمات إحداهما عادة ما يكون على اليمني ويسمى املقدمات والثاني على اليسار أو الرموز أو 

ويسمى االستجابات ويطلب من املتدرب اختيار املناسب من العمودين املتوازيني، ومنعا للتخمني يوضع 

 السؤال حبيث يزيد عن عدد البنود الواردة يف العمود ااخر.

من أسئلة مفتوحة ويرتي للمتدرب حرية تنظيم وترتيب اإلجابة واملعلومات هي اختبارات تتض اختبارات املقال:-ب

والتعبري عنها بأسلوبه اخلاص، وتسمى باختبارات املقال ألن أسئلتها تتطلب عادة كتابة عدة سطور، ومن 

عض عيوب هذه الطريقة أن األسئلة تكون غري حمددة، وتكون اإلجابة لألسئلة املقالية حسب نوع السؤال فالب

 من األسئلة يكون ذا إجابة حرة بينما تتجه بعض األسئلة املقالية إىل اإلجابات املقيدة.
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 اجلانب الثاني: األعمال غري الصفية:

وهي األعمال واألنشطة الكتابية اليت يقوم املتدرب بتنفيذها خارج املوقف الصفي، وهي عبارة عن أعمال 

من مصادر خارجية أو عن طريق املالحظة أو القيام مبهارات معينة أو أسئلة أو معلومات يقوم املتدرب جبمعها 

بهدف اثراء معارفه وتدريبه على مهارات خمتلفة مثل حل الواجبات املنزلية وكتابة التقارير والقيام بالبحوث 

 وتسجيل املالحظات.

 األداء العملي:-3

 ، وتنقسم إىل:فيذ عمل حمددممارسة أداء مهارة عملية أو تنهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل 

ويف هذا النوع يتم قياس وتقييم قدرة املتدرب على تصنيف األشياء والتعرف على اخلصائص األساسية  التعرف:

 لألداء مثل حتديد العينات أو اختيار االة واجلهاز املناسب لعمل ما، أو حتديد أجزاء من آلة أو جهاز.

 أداء عمل معني أو حل مشكلة ما.حيث يطلب من املتدرب  األداء الفعلي:

لتقييم املتدرب، كما ميكن توثيق املالحظة  املالحظةيف كال اجلزئني )التعرف واألداء الفعلي( يتم استخدام 

وهذه البطاقة عبارة عن توثيق ألجزاء العمل وخطواته ومهاراته املختلفة، حبيث يضع  بطاقة األداءعن طريق استخدام 

ة معينه أمام كل خطوة أو جزء تشري إىل مقدار إتقان املتدرب يف األداء والزمن الذي استغرقه يف املقّيم إشارة أو نسب

 التنفيذ.
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