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المعهد التقاني للحاسوب
اختصاص برمجيات ونظم معلومات
TIC (Technological Institute of Computer)
Spec. SIS (Software and Information Systems)
...  المنعقدة بتاريخ...تم اإلقرار في جمسة مجمس الجامعة رقم

TIC Institute -September 2016

الالئحة الداخمية
المادة رقم  :1تعاريف


الوزارة :و ازرة التعميم العالي؛



الجامعة :الجامعة االفتراضية السورية؛



مجمس الجامعة :مجمس الجامعة االفتراضية السورية؛



المعيد :المعيد التقاني لمحاسوب؛



االختصاص :برمجيات ونظم معمومات في المعيد؛



النظام :نظام المعيد التقاني لمحاسوب المبينة شروطو تباعاً والمعتمد من مجمس الجامعة االفتراضية السورية؛



المدير :المدير المعتمد من الجامعة االفتراضية السورية؛



معاون المدير :معاون المدير لشؤون الطالب واالمتحانات؛



نظام الساعات المعتمدة :ىو النظام األوروبي المتبع في التعميم التقميدي.



ساعة المعتمدة :وتساوي  20ساعة زمنية اسمية من التعمم الناجح .الوقت االسمي لمتعمم يتضمن جميع األوقات من حضور وتعمم تحت اإلشراف ومراجعة والتي صرفت
من قبل المتعمم في سعيو لتحقيق المحصالت التعميمية.



السوية :مؤشر يعكس المتطمبات األكاديمية المتوقعة من المتعمم من أجل مادة أو شيادة (سوية التأىيل من حيث العمق واالستقاللية) .وتعكس ما يمكن لممتعمم القيام بو
من تفكير وفعل وما يقدمو من نتائج الممحق (.)1

المادة رقم  :2مقدمة
فيما يمي أىداف المعيد ،ووضعو ضمن الجامعة االفتراضية السورية ،باإلضافة إلى وضعو عمى الصعيد األكاديمي كمعيد يقدم شيادة مساعد مجاز تيدف إلى تأىيل تقنيين
يمتمكون ميارات تقنية تطبيقية واحترافية في مجال اختصاصيم.

أولا -أهداف المعهد
ييدف المعيد إلى تأىيل تقنيين في مجال البرمجيات ونظم المعمومات ،يمتمكون ميارات أساسية في ىذا المجال التخصصي وقادرين عمى تنفيذ أعمال تقنية تنفيذية .وتشكل
شيادة مساعد مجاز في مجال البرمجيات ونظم المعمومات بطبيعتيا المينية االحترافية الحمقة األولى والضرورية في التأىيل التقني التطبيقي لحامل الشيادة الثانوية ،وىو تأىيل

TIC Institute -September 2016

يساعده في الولوج إلى سوق العمل بخبرات تقنية احترافية تسيل عميو الحصول عمى فرص عمل جيدة ال يمكنو الحصول عمييا باالكتفاء بشيادة الثانوية .إذ يؤمن المعيد
إمكانية تأىيل حممة الشيادات الثانوية بفروعيا العممية والتجارية والصناعية التقانية المختمفة بيدف تطوير إمكانياتيم وتمكينيم من اكتساب ميارات احترافية عممية.
يمتمك منياج المعيد طبيعة تقنية احترافية ،تيدف إلى تمكين الطالب من اكتساب الميارات التقنية العممية الالزمة لتطبيق معارفو ضمن بيئة مؤسساتية حقيقية .كما يستيدف
المعيد شريحة من الطالب تسعى إلى:


تدعيم وتطوير مياراتيا خالل فترة تأىيل قصيرة نسبياً؛



تطبيق ىذه الميارات المكتسبة مباشرةً ضمن بيئة عمل حقيقي؛



تطوير وضعيا االجتماعي والميني من خالل الحصول عمى شيادة أولى كمساعد مجاز وبحيث يمكن ليا ترقية ىذه الشيادة إلى شيادة مجاز في مجال اختصاصيا
من خالل تقدميا إلى برامج الترقية التخصصية في الجامعة االفتراضية السورية وذلك في حال كانت قد حصمت عمى شيادتيا (مساعد مجاز) بمعدل جيد وما فوق.

المادة : 3المحصالت التعميمية لممعهد
فيما يمي المحصالت التعميمية المعتمدة في المعيد وفق المعايير المرجعية األكاديمية.

 -1اكتساب المعرفة والفهم:
 .aفيم األسس النظرية المتعمقة بنظم المعمومات عموماً وبالبرمجة عمى وجو الخصوص؛
التعرف عمى أسس برمجة نظم المعمومات ومعرفة طرق تنفيذىا واختبارىا؛
.b
ّ
التعرف عمى أسس إدارة وحماية النظم المعموماتية والمعطيات والشبكات؛
.c
ّ

 -2المهارات الذهنية:
 .aالقدرة عمى التأقمم مع استخدام مختمف األدوات المعموماتية؛
 .bالقدرة عمى التعامل مع النظم الحاسوبية (برمجيات وشبكات بتطبيق المعارف واألدوات الالزمة لمتصميم والنمذجة)؛

 -3المهارات المهنية والعممية:
 .aاتقان إدارة قواعد المعطيات ومعرفة طرق تنفيذىا واختبارىا؛
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 .bاتقان إدارة النظم البرمجية ونظم التشغيل ومعرفة طرق تنفيذىا واختبارىا؛
 .cاتقان االستخدام الكفؤ لمختمف األدوات المعموماتية الالزمة لمتحميل والتصميم والتنفيذ واالختبار؛
 .dاتقان التقانات البرمجية والبرمجة بمغات مختمفة عالية المستوى.

 -4المهارات العامة والقابمة لالنتقال:
 .aالقدرة عمى العمل ضمن فريق متعدد االختصاصات والتواصل مع أشخاص من غير المختصين؛
فعالة في بيئة العمل؛
 .bالقدرة عمى إظيار ميارات شخصية ّ
 .cإظيار االلتزام الشخصي بمعايير المينة وأخالقياتيا.

المادة رقم  :4شروط القبول والتسجيل في المعهد
ُ .1يشترط لمقبول في المعيد التقاني لمحاسوب أن يكون المتقدم حاصالً عمى إحدى الشيادات الثانوية بفروعيا العممية والتجارية والمعموماتية والصناعية التقانية المختمفة التي
يحددىا مجمس الجامعة في بداية كل فصل ،بمعدل  %55وما فوق.
 .2يجب أن يسدد المتقدم رسوم التسجيل المقررة في النظام المالي لمجامعة واألقساط التي يقررىا مجمس الجامعة سنوياً.
 .3يجري قبول الطالب عمى النحو التالي:


يجري التسجيل قبل بداية كل فصل ،ويباشر الطالب الدراسة بعد تسجيميم وتسديدىم لألقساط المترتبة عمييم وفقاً لمنظام المالي لمجامعة االفتراضية؛



تحدد إدارة الجامعة في بداية كل فصل دراسي معايير قبول الطالب الذين يرغبون بالتسجيل؛



يمكن لمطالب قبل بداية كل فصل اختيار المقررات الجديدة التي يريد دراستيا في ىذا الفصل من ضمن المقررات المتاحة (التي يتوفر ليا صفوف مفتوحة لمتدريس)،
وذلك شريطة أن يكون قد سجل عمى جميع المقررات التي تسبق المقررات المختارة وفق شجرة أسبقية المقررات وتقدم المتحاناتيا.





يمكن لمطالب في كل فصل التسجيل عمى مقررات بما مجموعو  45ساعة معتمدة كحد أعمى (بما فييا مقررات المغة اإلنكميزية) إذا توفرت لجميع المقررات المختارة

المختارة تحترم أسبقية المقررات.
صفوف مفتوحة لمتدريس ،وكانت المقررات ُ

يمكن لمطالب في كل فصل التسجيل عمى مقررات بما مجموعو  15ساعة معتمدة كحد أدنى (بما فييا مقررات المغة اإلنكميزية) إذا توفرت لجميع المقررات المختارة

المختارة تحترم أسبقية المقررات.
صفوف مفتوحة لمتدريس ،وكانت المقررات ُ

يتقدم الطالب المتحان تحديد المستوى بالمغة اإلنكميزية ،ويتم إعفاؤه من المستويات التي يتحدد أنو تجاوزىا.
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الدرسية
المادة رقم  :5تصنيف المقررات والخطة ا
 .1المادة التعميمية:
 .aتوفر الجامعة المحتوى العممي لمقررات المعيد المقررة عمى منظومة إدارة التعمم المتوفرة في الجامعة ،ويختار الطالب في كل فصل مجموعة من المقررات الدراسية
التي تتوفر فييا صفوف مفتوحة ويقومون بدراستيا بعممية تعمّم ذاتي من خالل االطالع عمى المحتوى العممي المقرر لممقررات وحل الوظائف والمشاريع المطموبة والتقدم

لالمتحانات المقررة لكل مقرر.

 .bتقترح الجامعة خطة دراسية تسمح لمطالب بتوزيع عبء الدراسة عمى عدة فصول ،وتتوافق مع أسبقية المقررات.
 .cتُقدم المقررات عمى مدى فصمين دراسيين في العام الدراسي الواحد.

 .2الجمسات المتزامنة:
 .aيجري تسجيل الجمسات المتزامنة واتاحتيا لمطالب .يسمح ىذا األمر لمطالب الذين لم يتسن ليم حضور إحدى الجمسات المتزامنة أن يتابعوا ما جرى خالليا عن
طريق تحميل الجمسات وحضورىا الحقاً.

 .3دور المشرف:
 .aيتابع مشرف المقرر سير العممية التعميمية لمطالب معتمداً عمى نظام إدارة التعمم .كما يقوم بالتواصل مع الطالب ،وتنظيم الجمسات المتزامنة عبر أداة الصف
االفتراضي وذلك لإلجابة عمى أسئمة الطالب واستفساراتيم وسبر معموماتيم واغنائيا باألمثمة وشرح بعض الحاالت العممية .ويمكن لمطالب حضور الجمسات المتزامنة
من أي مكان متصل بشبكة اإلنترنت أو من مراكز النفاذ التابعة لمجامعة.
 .bيجب عمى مشرف المقرر تسجيل عدد من الجمسات اإلضافية غير المتزامنة واتاحتيا لمطالب بما يتوافق مع عدد الساعات النظرية المحددة في ممف تعريف المقرر
والموجود عمى نظام إدارة التعمم ،وذلك من أجل توضيح بعض النقاط من ضمن المنياج التي يعتقد المشرف بأنو من الضروري تقديميا وشرحيا بيذه الطريقة .تختمف
ىذه الجمسات عن الجمسات المتزامنة بعدم وجود تفاعل بين المشرف والطالب ،إذ يقوم المشرف بانتقاء بعض المواضيع أو المسائل والتمارين التي وجد أن لدى
الطالب صعوبـة في فيميا ،أو تمك التي يعتقد أنـو من الميم التركيز عمييا بشكل خاص ،ثم يقوم بتسجيل الشرح المناسب ليا ،واتاحـة ىذا التسجيل لجميع الطالب ( في

كافة صفوف المقرر).
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 .4تصنيف المقررات:
فيما يمي جدول بالمقررات موزعة عمى الكتل مع تحديد:
 -1رمز كل مقرر؛
 -2اسم المقرر بالمغة العربية Course Name (Arabic) -؛
 -3اسم المقرر بالمغة اإلنكميزية Course Name (English) -؛
 -4األسبقيات التي تشير إلى المقررات المطموب دراستيا قبل دراسة المقرر – Pre-requisite؛
 -5عدد ساعات التواصل النظري الالزمة إليصال المقرر ( CHTC -انظر ممحق آلية احتساب الساعات المعتمدة في وثيقة المالحق)؛
 -6عدد ساعات التواصل العممي الالزمة إليصال المقرر ( CHPC -انظر ممحق آلية احتساب الساعات المعتمدة في وثيقة المالحق)؛
 -7عدد ساعات الجيد النظري الالزمة الستيعاب المقرر والمقابمة لعدد ساعات التواصل النظري ( WLTC -انظر ممحق آلية احتساب الساعات المعتمدة في وثيقة المالحق)؛
 -8عدد ساعات الجيد العممي الالزمة الستيعاب المقرر والمقابمة لعدد ساعات التواصل النظري ( WLPC -انظر ممحق آلية احتساب الساعات المعتمدة في وثيقة المالحق)؛
 -9عدد الساعات الكمية الالزمة لدراسة المقرر ( THC -انظر ممحق آلية احتساب الساعات المعتمدة في وثيقة المالحق)؛
-15

عدد الساعات المعتمدة لممقرر  CRDC -والمحسوبة وفق آلية احتساب الساعات المعتمدة في وثيقة المالحق؛

-11

سوية التأىيل ( Level -انظر ممحق سويات التأىيل في وثيقة المالحق).
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: لئحة المقررات.5
الرمز

اسم المقرر باإلنكميزية

اسم المقرر بالعربية

األسبقيات

CHTC

CHPC

WLTC

WLPC

THC

CRDC

Level

GBS101

ICDL

قيادة الحاسوب

None

18.0

18.0

18.0

18.0

72.0

4.0

1

GBS103

Introduction to On-Line Education

مقدمة في التعلم اإللكتروني

None

18.0

18.0

18.0

18.0

72.0

4.0

1

GMA101

Mathematical Analysis

التحليل الرياضي

None

36.0

18.0

36.0

18.0

108.0

6.0

1

IPG101

Introduction to Programming

مقدمة في البرمجة

None

18.0

18.0

18.0

18.0

72.0

4.0

1

IIS101

Introduction to Data Modeling

مقدمة في نمذجة المعطيات

None

18.0

18.0

18.0

18.0

72.0

4.0

1

IWB101

E-Commerce Technologies

تقانات التجارة اإللكترونية

None

18.0

18.0

18.0

18.0

72.0

4.0

1

GDE101

Digital Electronics

إلكترونيات رقمية

None

9.0

18.0

9.0

18.0

54.0

3.0

1

GBS102

Career Preparation

تحضير السيرة المهنية

None

0.0

36.0

0.0

0.0

36.0

3.0

1

INT101

Introduction to Networks

مقدمة في الشبكات

GBS101

36.0

18.0

36.0

18.0

108.0

6.0

1

IOS101

Introduction to Operating Systems

مقدمة في نظم التشغيل

GBS101

36.0

18.0

36.0

18.0

108.0

6.0

1

IPG201

Event Driven Programming

البرمجة المقادة باألحداث

IPG101

18.0

18.0

18.0

18.0

72.0

4.0

2

IIS201

Database Architecture and Design

تصميم وبنيان قواعد المعطيات

IIS101

36.0

18.0

36.0

18.0

108.0

6.0

2

IWB201

Web Application Development
and Design

ِ تصميم وتطوير تطبيقات
الوب

IWB101/ IIS101

36.0

18.0

36.0

18.0

108.0

6.0

2

IOS201

Network Operating System

نظم التشغيل الشبكية

IOS101/INT101

36.0

18.0

36.0

18.0

108.0

6.0

2

IPG202

Procedural Programming

البرمجة اإلجرائية

IPG101

18.0

18.0

18.0

18.0

72.0

4.0

2
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IPG203

Object Oriented Programming

التصميم والبرمجة غرضية التوجو

IPG101

36.0

18.0

36.0

18.0

108.0

6.0

2

IOS202

Windows Platform

منصة ويندوز

IOS101/INT101/Eng3

36.0

18.0

36.0

18.0

108.0

6.0

2

IOS203

Linux Platform

منصة لينوكس

IOS101/INT101/Eng3

36.0

18.0

36.0

18.0

108.0

6.0

2

IIS202

Advanced SQL Programming

SQL البرمجة المتقدمة بمغة

IIS101

36.0

18.0

36.0

18.0

108.0

6.0

2

IIS303

MS-SQL Server Administration

Server

IIS201 /IIS202/ Eng3

36.0

18.0

36.0

18.0

108.0

6.0

2

IIS203

Oracle Database Administration

Oracle إدارة قواعد بيانات

IIS201 /IIS202/ Eng3

36.0

18.0

36.0

18.0

108.0

6.0

2

IPG204

Mobile Programming

برمجة التطبيقات النقّالة

IWB201

36.0

18.0

36.0

18.0

108.0

6.0

2

IPI201

TIC Final Project

مشروع

Eng3/ IIS201 /
IWB201

36.0

11.0

36.0

11.0

101.0

6.0

2

MS-SQL إدارة قواعد بيانات
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: مقترح لخطة دراسية ممكنة.6
:)فيما يمي المكونات العممية الختصاص البرمجيات ونظم المعمومات وفق توزيع فصمي أمثمي تقترحو الجامعة عمى الطالب لتنظيم دراستو (المقررات المظممة بالمغة اإلنكميزية
SEM

S1

S2

S3

S4

SYM

English Name

Arabic Name

CRD

GBS101

ICDL

قيادة الحاسوب

4

GBS103

Introduction to On-Line Education

مقدمة في التعمم اإللكتروني

4

GMA101

Mathematical Analysis

التحميل الرياضي

6

IPG101

Introduction to Programming

مقدمة في البرمجة

4

IIS101

Introduction to Data Modeling

مقدمة في نمذجة المعطيات

4

IWB101

E-Commerce Technologies

تقانات التجارة اإللكترونية

4

Eng1

English Level 1

1 المغة اإلنكميزية مستوى

3

IPG201

Event Driven Programming

البرمجة مقادة باألحداث

4

INT101

Introduction to Networks

مقدمة في الشبكات

6

IOS101

Introduction to Operating Systems

مقدمة في نظم التشغيل

6

GDE101

Digital Electronics

إلكترونيات رقمية

3

IIS201

Database Architecture and Design

تصميم وبنيان قواعد المعطيات

6

Eng2

English Level 2

2 المغة اإلنكميزية مستوى

3

GBS102

Career Preparation

تحضير السيرة المينية

3

IWB201

Web Application Development and Design

ِ تصميم وتطوير تطبيقات
الوب

6

IOS201

Network Operating System

نظم التشغيل الشبكية

6

IPG202

Procedural Programming

البرمجة اإلجرائية

4

IPG204

Object Oriented Programming

التصميم والبرمجة غرضية التوجو

6

IIS202

Advanced SQL Programming

SQL البرمجة المتقدمة بمغة

6

Eng3

English Level 3

3 المغة اإلنكميزية مستوى

3

IOS202

Windows Platform

منصة ويندوز

6

IOS203

Linux Platform

منصة لينوكس

6

IIS303

MS-SQL Server Administration

MS-SQL Server إدارة قواعد بيانات

6

IIS203

Oracle Database Administration

Oracle إدارة قواعد بيانات

6

IPG204

Mobile Programming

برمجة التطبيقات النقّالة

6
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مشروع

IPI201

المادة رقم  : 6تنظيم المواد وتطبيق المعايير المرجعية األكاديمية
 .1تكون أمثال كل مقرر موزعة عمى النحو التالي:
.a

أعمال الطالب %25 :من أمثال المقرر.

 .bاالمتحان %75 :من أمثال المقرر.
 .2يجب أن تتضمن أعمال الطالب في كل مقرر وظيفة واحدة عمى األقل تساعد الطالب في امتالك الميارات المينية والعممية المحددة في المعايير المرجعية
واألكاديمية.
 .3يمكن أن تتضمن عالمة أعمال الطالب ،عالمة خاصة بالحضور والمشاركة وتحقيق المحصالت العممية ،ويترك لألستاذ خيار تضمين عالمة الحضور والمشاركة
وتحقيق المحصالت ضمن عالمة األعمال حيث يقوم بوضعيا وفق معايير خاصة بالمقرر وطبيعتو وطريقة توصيمو ،وبحيث يتم إعالن ىذه المعايير لمطالب منذ
بداية الفصل ،عمى ال تتجاوز نسبتيا  %45من عالمة األعمال.
 .aيتم التعامل مع مقرر (المشروع) والذي يتم تقييمو بشكل كامل ( )%155من قبل األستاذ المشرف بمتابعة خالل الفصل وبمقابمة نيائية.
 .4يجب عمى الطالب أن ينيي بنجاح المستوى الثالث من المغة اإلنكميزية قبل التسجيل عمى أي مقرر عممي يتم تدريسو بالمغة اإلنكميزية (المقررات المظممة).
 .5في حال تبقى لمطالب عند تسجيمو عمى الفصل ،عدد من المقررات (بما فييا مواد المغة اإلنكميزية) مجموع ساعاتيا المعتمدة أقل من الحد األدنى لمساعات المعتمدة
المسموحة لمتسجيل في فصل ،وذلك لمتخرج والحصول عمى اإلجازة ،يسمح لمطالب بالتسجيل عمى ىذه المقررات المتبقية مع تجاوز شروط األسبقية العممية.

 .6يعفى الطالب من شرط األسبقية في فصمو األخير قبل االستنفاذ.

المادة رقم  :7المدة القصوى لمدراسة والترفيع
 .1تحدد مدة الدراسة القصوى لمطالب في المعيد بـ  5سنوات عمى األكثر؛
 .2يعتبر الطالب مترفعاً من سنة إلى أخرى ،إذا استطاع الحصول عمى حد أدنى من الساعات المعتمدة (بما فييا الساعات الخاصة بالمغة اإلنكميزية) وفق ما ىو مبين
في الجدول التالي .و يتم احتساب المستويات التي يعفى منيا الطالب في المغة اإلنكميزية وفق امتحان تحديد المستوى كجزء من ىذا الحد األدنى ،كما يتم احتساب

الساعات المعتمدة المكافئة لممقررات التي تم إعفاءه منيا كجزء من ىذا الحد األدنى وكساعات معتمدة حصميا الطالب مسبقاً وتدخل في حساب الترفيع:
الحد الدنى من الساعات المعتمدة التي يتوجب عمى الطالب النجاح فيها (من أصل  127ساعة معتمدة)

السنة التي سيترفع إليها

36

الثانية
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المادة رقم  :8تأجيل مقررات أو فصل بأكممه
يطبق عمى المعيد نظام التأجيل المعتمد في الجامعة االفتراضية السورية.

المادة رقم  :9المتحانات والتصحيح واعالن النتائج
يطبق عمى امتحانات المعيد نظام االمتحانات المعتمد في الجامعة االفتراضية السورية.

المادة رقم  :11النجاح
ُ .1يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر إذا حقق الشروط التالية:
 .aحصل عمى محصمة نيائية في المقرر أكبر أو تساوي .%06

 .bكانت عالمة االمتحان النيائي لممقرر أكبر أو تساوي  %06من عالمة االمتحان العظمى.

 .cكانت عالمة أعمال الطالب أكبر أو تساوي  %06من عالمة األعمال العظمى.
 .dحقق المحصالت العممية لممقرر.
 .2في حال رسوب الطالب في مقرر ،يتوجب عميو إعادتو كامالً مع وظائفو وامتحاناتو ،باإلضافة إلى دفع تكاليفو كاممة.

المادة رقم  :11التخرج
 .1يعتبر الطالب متخرجاً وحاصالً عمى شيادة مساعد مجاز اختصاص برمجيات ونظم معمومات شريطة النجاح في جميع المقررات المقررة لممعيد وضمن المدة الزمنية
المعتمدة.

 .2يصدر قرار التخرج من رئاسة الجامعة وتسمم كافة النسخ الورقية الخاصة بالمعيد والنتائج لقسم االمتحانات في الجامعة لمحفظ.
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الممحق( :)1آلية ترميز المقررات
تم االصطالح عمى ترميز المقررات في المعيد عمى ست خانات كما في الشكل التالي:

INT201 :

1
من سوية

التسمسل

التأهيل الواحدة
01
02
…

2

N T
T

0

سوية التأهيل

المجال المعرفي

حسب التوصيف الموجود في
ممحق سويات التأهيل

و يقة المالحق

من

I
المجال العام (الكتمة):

(:)Knowledge Area

عامةG :

م ال :الشبكات هي مجال معرفي

إدارة األعمالB :

(في مجال تقانات المعمومات)

نستخدم لها أحرف  NTلمتعبير

عن .Networking

)(General
)(Business

تقانات المعموماتI :

)(Information Technologies
تقانات التصالتC :

)(Telecom Technologies

TIC Institute -September 2016
فيما يمي التخصصات العامة والمجاالت المعرفية وفي كل منيا مع الرموز الموافقة ليا والمستخدمة في ترميز المقررات:
التخصص العام (العربية)

برمجيات ونظم معمومات

عام

التخصص العام (اإلنكميزية)

Software and
Information Systems

General

رمز التخصص العام

I

G

المجال المعرفي (العربية)

Knowledge Area

رمز المجال المعرفي

هندسة برمجيات

Software Engineering

SE

البرمجة

Programming

PG

الوب

Web

WB

شبكات

Networking

NT

نظم المعمومات

Information Systems

IS

نظم تشغيل

Operating Systems

OS

ريا يات

Mathematics

MA

مهارات أساسية

Basic Skills

BS
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ممحق ( )2توصيف المواد في المعهد:
فيما يمي جدول تفصيمي بمقررات المعيد مع توصيف المحتوى العممي ليا.

كتمة المقررات العامة ومقررات العموم األساسية:
الرمز

اسم المقرر (باإلنكميزية)

اسم المقرر (بالعربية)

GBS101

ICDL

قيادة الحاسوب

GBS103

Introduction to On-Line Education

مقدمة في التعمم اإللكتروني

GBS102

Career Preparation

تحضير السيرة المينية

المخرجات التعميمية
يعتبر مقرر "رخصة قيادة الكمبيوتر الدولية" مقياس لمكفاءة في ميارات الكمبيوتر متعارف عميو دولياً .كما يضمن
مقرر "رخصة قيادة الكمبيوتر الدولية  " ICDL -أن حامميا يممك المعرفة والكفاءة في استخدام الكمبيوتر الشخصي
عند المستوى األساسي.
في نياية ىذا المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 .1تعرف مفاىيم تقانة المعمومات؛
 .2اتقان استعمال الكمبيوتر وادارة الممفات؛
 .3اتقان برامج معالجة النصوص ،أوراق العمل ،قواعد البيانات ،العروض التقديمية؛
 .4تعرف مفاىيم أساسية في مجال االتصاالت والشبكات.

يتناول مقرر "مقدمة في التعمُّم االفتراضي" الفرق بين التعميم النظامي والتعمم االفتراضي سواء من الناحية التقنية
الناجمة عن استخدام أدوات جديدة ،أو من ناحية واجبات الطالب والمشرف وأساليب عمميما.
في نياية ىذا المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 .1تعرف التعمم االفتراضي واختالفو عن التعميم عن البعد أو التعميم اإللكتروني؛
 .2تمييز اختالف التعمم االفتراضي عن التعميم النظامي؛
 .3اتقان أدوات التعمم االفتراضي؛
 .4تعرف واجبات الطالب وواجبات المشرف في التعمم االفتراضي.
يتناول مقرر "تحضير السيرة الذاتية" األدوات األساسية الالزمة لمتحضير بالسيرة المينية لكادر مؤىل من محفظة
المؤىالت وطرق كتابة السيرة الذاتية وأنواع طبيعة ورسائل التوصية التي يحتاجيا الكادر لمتقدم إلى عمل باإلضافة
إلى طرق التعامل مع المقابالت الشخصية الضرورة لمتقدم لعمل ما وأىمية ىذه المقابالت في وصول الكادر ليدفو.
في نياية ىذا المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 .1تعرف محفظة المؤىالت الالزمة لدعم السيرة المينية؛
 .2اتقان كتابة السيرة الذاتية؛
 .3تعرف رسائل التوصية؛
 .4اتقان أساليب تنفيذ المقابالت الشخصية.
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يتناول مقرر "التحميل الرياضي" المفاىيم األساسية في التحميل:
 .1تعرف المثمثات التحميمية؛
 .2تعرف المتتاليات؛
GMA102

Mathematical Analysis

التحميل الرياضي

 .3تعرف المتسمسالت؛
 .1تعرف التوابع وخطوطيا البيانية والتوابع المألوفة والنشر المحدود؛
 .4تعرف الحساب التكاممي؛
 .5تعرف الحساب التفاضمي؛
 .6تعرف التكامل المحدود والتوابع أصمية؛
 .7تعرف المعادالت التفاضمية.

كتمة نظم المعمومات:
الرمز

اسم المقرر (باإلنكميزية)

اسم المقرر (بالعربية)

IPG101

Introduction to Programming

مقدمة في البرمجة

IWB101

E-Commerce Technologies

تقانات التجارة اإللكترونية

المخرجات التعميمية
يتنـ ـ ــاول مقـ ـ ــرر "مقدمـ ـ ــة فـ ـ ــي البرمجـ ـ ــة" العناصـ ـ ــر األساسـ ـ ــية الالزمـ ـ ــة لتصـ ـ ــميم وكتابـ ـ ــة برنـ ـ ــامج كالمخططـ ـ ــات التدفقيـ ـ ــة،
ولغ ـ ــة ش ـ ــبو الترميـ ـ ـز .ويع ـ ــرض مق ـ ــرر مب ـ ــادئ لغ ـ ــة  Cف ـ ــي مح ـ ــيط العم ـ ــل Net

Dot

Studio

.Visual

في نياية ىذا المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 .1استخدام التعميمات األساسية لمبرمجة :القراءة ،الكتابة ،اإلسناد  ،والتعابير الحسابية ،التعميمات الشرطية ،التعميمات
التك اررية؛
 .2تعرف المخططات التدفقية؛
 .3استخدام شبو الترميز Pseudo-Code؛
 .4تعرف أنماط المعطيات البسيطة (العددية :الصحيحة والحقيقية ،النمط الحرفي ،النمط المنطقي)؛
 .5استخدام الجداول أحادية البعد؛
 .6تعرف أساسيات لغة البرمجة  Cالمكافئة لمتعميمات األساسية.
يتناول مقرر "التجارة اإللكترونية" تعريف التجارة اإللكترونية وتوصيف مجاالتيا المختمفة ،ومفيوم األسواق اإللكترونية،
وأساليب التسويق وأنواعيا من تسويق مباشر وغير مباشر ،وأنماط التجارة اإللكترونية وتطبيقاتيا بين الشركات وبين األفراد.
في نياية ىذا المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 .1تعريف التجارة اإللكترونية؛
 .2تعرف األسواق اإللكترونية؛
 .3تعرف التسويق؛
 .4تعرف تبادل المعطيات إلكترونياً وأدوار الوكالء األذكياء.
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يتناول مقرر "مقدمة في نمذجة المعطيات" مفاىيم تصميم وادارة وتطوير قواعد المعطيات ،ومراحل تحميل وتصميم وتحقيق
أنظمة المعمومات وفق النموذج المفيومي ( ،)Conceptual Modelكما تتناول تطور نمذجة المعطيات وصوالً إلى
النموذج الغرضي العالقاتي ،ومخططات الكيانات والعالقات وتسوية قواعد المعطيات ومفيوم مستودعات المعطيات
وطرائق تخزين المعطيات.
IIS101

Introduction to Data Modeling

مقدمة في نمذجة المعطيات

INT101

Introduction to Networks

مقدمة في الشبكات

IOS101

Introduction to Operating Systems

مقدمة في نظم التشغيل

IPG202

Procedural Programming

البرمجة اإلجرائية

في نياية ىذا المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 -1تعرف تطور نماذج المعطيات؛
 -2تعرف مفيوم قواعد المعطيات ونظم إدارتيا؛
 .3يتعرف مراحل تحميل وتصميم نظم المعمومات؛
 .4استخدم أدوات تصميم وادارة نظم المعمومات.
يتناول مقرر "مقدمة في الشبكات" تعريف الشبكات الحاسوبية وأنواعيا والنموذج المرجعي  OSIوالنموذج المرجعي TCP/IP
باإلضافة إلى مكونات مجموعة البروتوكوالت  TCP/IPومكونات العنوان .IP
يتعرف الطالب في ىذا المقرر:
 .1تعرف الشبكات الحاسوبية وأنواعيا؛
 .2تعرف النموذج المرجعي OSI؛
 .3تعرف النموذج المرجعي ومجموعة بروتوكوالت اإلنترنت TCP/IP؛
 .4تعرف العنونة  IPومبادئ التوجيو.
يتناول مقرر "مقدمة في نظم التشغيل" أساسيات تصميم وبناء نظام التشغيل وطريقة عممو ومكونات نواتو باإلضافة إلى
شرح مبادئ عمل اإلجراءات ونظم الممفات والذاكرة وعالقة نظام التشغيل بالعتاد الصمب.
يتعرف الطالب في ىذا المقرر:
 .1تعرف نظام التشغيل؛
 .2تعرف مبادئ إدارة نظام الممفات؛
 .3تعرف مبادئ إدارة اإلجراءات؛
 .4تعرف مبادئ إدارة الذاكرة.
يتناول مقرر "البرمجة اإلجرائية" العناصر األساسية الالزمة لتصميم وبناء البرامج بتفكيك المسألة التي يحميا البرنامج إلى
برامج جزئية  ، subprogramكما يكمل ىذا المقرر بنى معطيات ىامة مثل الجداول ثنائية البعد والممفات النصية..
وبنية تحكم معالجة االستثناءات .يعرض المقرر األفكار البرمجية بمغة  Cفي محيط العمل .Visual Studio Dot Net
في نياية ىذا المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 .1تعرف البرامج الجزئية ( subprogramsتوابع واجراءات  functions/procedureأو طرائق  methodsعندما
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تكون المغة غرضية التوجو)؛
 .2استخدام بنية تحكم معالجة االستثناءات؛
 .3استخدام الجداول ثنائية البعد (المصفوفات)؛
 .4استخدام الممفات النصية text files؛
 .5استخدام لغة  Cلمتعرف العممي عمى المفاىيم السابقة.
يتناول مقرر "البرمجة المقادة باألحداث" العناصر األساسية الالزمة لتصميم وبناء البرامج ذات الواجيات البيانية التفاعمية
. GUI
المكونات األساسية لمواجيات التفاعمية (الحقول النصية ،األزرار ،القوائم ،)..واألحداث المرتبطة بالمكونات
يعرض المقرر
ِّ
من اختيار /إدخال نص /حركة الفأرة .ويعرض المقرر األفكار البرمجية بمغة  Cفي محيط العمل Visual Studio Dot
البرمجة المقادة باألحداث

IPG201

Event Driven Programming

IPG203

Object Oriented Programming

التوجو

IOS202

Windows Platform

منصة ويندوز

.Net
في نياية ىذا المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
المكونات األساسية لمواجيات التفاعمية (الحقول النصية ،األزرار ،القوائم)..؛
 .1تعرف
ِّ
بالمكونات من اختيار /إدخال نص /حركة الفأرة) ومعالجتيا؛
 .2التقاط األحداث المرتبطة
ّ
 3اتقان تنظيم أجزاء برنامج ذو واجية بيانية تخاطبية وفيم االرتباط بين مختمف إجزائو؛
.4استخدام محيط العمل  Dot Net Visual Studioولغة .C
يتناول مقرر "البرمجة غرضية التوجو" مفاىيم البرمجة غرضية التوجو ومكوناتيا كالصفوف واألغراض والوراثة والوراثة
المتعددة وغيرىا من خالل استخدام لغة  Cضمن بيئة البرمجة .Visual Studio .Net

التصميم والبرمجة غرضية

في نياية ىذا المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 .1تعرف المفاىيم األساسية :الصفوف واألغراض ()Objects & Classes؛
 .2تعرف الوراثة والوراثة المتعددة ووراثة الطرائق ()Polymorphism Inheritance and؛
 .3تعرف توزع الصفوف عمى وحدات مختمفة ( )packages, namespacesوالعالقة بين صفوفيا؛
 .4استخدام القوالب األنماط .Template
يتناول مقرر "منصة ويندوز" إدارة مخدمات ومنصات عمل ويندوز باإلضافة إلى شبكات حاسوبية تستخدم خدمات يقدميا
نظام التشغيل ويندوز.
يتعرف الطالب في ىذا المقرر:
 .1إتقان إدارة نظام ويندوز عمى مخدم أو عمى منصة عمل؛
 .2إتقان إعدادات شبكية أساسية :إعدادات  ،TCP/IPإعدادات DHCP؛
 .3تعرف خدمات حل أسماء النطاقات DNS؛
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 .4تعرف نطاقات ويندوز.
يتناول مقرر "إدارة منصة لينوكس" العمميات األساسية إلدارة منصة عمل أو مخدم يعمل بنظام لينوكس.
يتعرف الطالب في ىذا المقرر عمى:
IOS203

Linux Platform

منصة لينوكس

IOS201

Network Operating System

نظم التشغيل الشبكية

IWB201

Web Application Development
and Design

IIS201

Database Architecture and Design

 .1تعرف بنية نظام التشغيل لينوكس ومختمف إصداراتو؛
 .2استخدام تعميمات التشغيل واإلدارة األساسية؛
 .3تعرف نظام الممفات؛
 .4إتقان إدارة المكونات األساسية.
يتناول مقرر "نظم التشغيل الشبكية" تعريف ىذه النظم وتحديد مكوناتيا وعمميا عمى المخدمات وعمى محطات العمل
باإلضافة إلى تقنيات العتاد الصمب المختمفة من تقنيات  IDEو  SCSIو  .RAIDكما يتناول المقرر عمل نظم التشغيل
الشبكية في محيط شبكي ،وآليات التخزين المستخدمة فييا وعمميات تحديث العتاد الصمب وحزم البرمجيات وبناء
استراتيجيات أمان.
يتعرف الطالب في ىذا المقرر:
 .1نظم التشغيل الشبكية :تعريفيا ،مكوناتيا ،سيناريوىات عمميا؛
 .2أنماط المخدمات وأدوارىا؛
 .3تقنيات  IDEو  SCSIو  RAIDوتقنيات المعالجة؛
 .4تحديث وصيانة وحماية مخدم شبكة و تحديث حزم البرمجيات عميو.

يتناول مقرر "تصميم وتطوير تطبيقات ِ
الوب" أساليب وطرق وتقنيات تطوير تطبيقات الوب من خالل استعراض مفيوم
الوب الساكن ومفيوم الوب الديناميكي وعممية تطوير برمجيات تعمل من جية الزبون وبرمجيات تعمل من جية المخدم.
كما يتناول المقرر عالقة تطبيق الوب بمخدمات الوب وبنظم إدارة قواعد المعطيات .تُستخدم بيئة التطوير Visual

تصميم وتطوير تطبيقات
ِ
الوب

 Studio .Netلبناء تطبيقات وب اعتماداً عمى لغات البرمجة  ASP.Netو .JavaScript
في نياية ىذا المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 .1تعرف تطبيق وب :الوب الساكن والوب الديناميكي؛
 .2تعرف البرمجة من جية الزبون؛
 .3تعرف البرمجة من جية المخدم؛
 .4استخدام بيئة التطوير  Net.ولغة البرمجة .ASP.Net

تصميم وبنيان قواعد
المعطيات

يتناول مقرر "تصميم وبنيان قواعد المعطيات" موضوع نظم قواعد البيانات وبنيانيا وتعريف نماذج البيانات باإلضافة إلى
مفيوم الكيانات وعالقاتيا ومفيوم مخطط الكيانات العالقاتي باإلضافة إلى أسس لغة .SQL
في نياية ىذا المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
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 .1تعرف نظم قواعد البيانات؛
 .2إتقان تصميم قواعد البيانات والمخططات العالقاتية؛
 .3تعرف أنظمة إدارة قواعد البيانات؛
 .4استخدام لغة .SQL
يتناول مقرر "تطبيقات نقالة" أساسيات برمجة التطبيقات الخاصة باليواتف المحمولة والتي تعمل عمى نظم تشغيميا وضمن
شبكات ال سمكية.
في نياية ىذا المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
برمجة التطبيقات النقّالة

IPG204

Mobile Programming

IIS202

Advanced SQL Programming

البرمجة المتقدمة بمغة SQL

IIS303

MS-SQL Server Development

نظام MS-SQL Server

 .1تعرف أساسيات االتصاالت المحمولة؛
 .2تعرف الشبكات الالسمكية ،وأنواعيا ،والتقنيات المستخدمة فييا.
 .3تعرف واستخدام بنيان التطبيقات المحمولة وتقنيات التراسل وتطبيقات الزبون الخفيف؛
 .4استخدام الخدمات المرتبطة بالموقع وأنظمة المعمومات الجغرافية.
يتناول مقرر "برمجة  SQLمتقدمة" ،لغة  SQLالمعيارية التي تمثل أساس لغات  SQLفي أنظمة قواعد البيانات
العالقاتية .كما يتناول تطبيق ىذه المغة عمى نظام إدارة قواعد البيانات  Server SQL-MSوطرق التحكم واسترجاع
البيانات بواسطتيا من خالل أنواع االستعالمات المختمفة ،ومن خالل مختمف أدوات النظام.
في نياية ىذا المقرر يكون الطالب قد أتم:
 .1تعَّرف عمى االسترجاع البسيط والمتقدم لمبيانات مع تحميميا لمحصول عمى إحصاءات منيا؛
 .2أتقن معالجة البيانات وتعديميا؛
 .3استخدام عناصر قاعدة البيانات؛
 .4استخدام التوابع والمعامالت والقوادح واإلجراءات المخزنة.
يتناول مقرر "نظام إدارة قواعد البيانات  "MS-SQL Serverاستخدام وادارة نظام إدارة قواعد المعطيات MS-SQL
 Serverوتناقش أدواتو وبيئة عممو وبناء قواعد المعطيات المنطقي والفيزيائي فيو ،وانشاء مختمف األغراض من جداول
وفيارس ومناظير واجراءات وقوادح وتوابع .كما يشرح المقرر لغة  ،T-SQLومواضيع الخزن االحتياطي واألمن وأمثمة
االستعالمات.
في نياية ىذا المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 .1تعرف بيئة وأدوات  MS-SQL Serverوطريقة استخداميا من قبل مصمم قواعد المعطيات؛
 .2تعرف أسموب تنفيذ عمميات الخزن االحتياطي؛
.3استخدام البنية األمنية وكيفية ضبط الوصول إلى المعمومات وحمايتيا؛
 .4استخدام طرق قياس أداء النظام وطرق تحسين ىذا األداء.
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المقرر تطوير قدرات الطالب عمى تحميل وفيم مبادئ الدارات اإللكترونية الرقمية .ودراسة تطبيقات الدارات
الغاية من ىذا ّ
المقرر ىي تعزيز الميارات
المنطقية الرئيسة ،وتعزيز أساليب تحميميا وفيم مبادئ تصميميا .غاية أخرى من غايات ىذا
ّ
وتقوية تقنيات حل المسائل ،بحيث تتمحور ميارات حل المسائل حول المسائل التحميمية والتصميمية الصغيرة.

أساسية تدخل في دراسة الدارات المنطقية (البوابات ،والقالبات ،والدارات
الم َع َّمق لموضوعات
ّ
وييدف ىذا ّ
المقرر إلى الفيم ُ
الميمة كأنظمة العد وخاصة نظام العد الثنائي وطرق تمثيل األعداد
الرئيسة) .واعطائو فكرة أولية عن عدد من المفاىيم
ّ

الصحيحة والحقيقية ،وبعض الكودات .وييدف المقرر أيضاً إلى تمكين الطالب من معرفة المكونات األساسية التي تدخل

في بناء األنظمة المنطقية كالبوابات المنطقية الرئيسة والقالبات .كما ييدف إلى دراسة الوظائف المنطقية التراكبية األساسية

GDE101

Digital Electronics

إلكترونيات رقمية

IIS203

Oracle Database Administration

إدارة قواعد البيانات Oracle

IPI201

TIC Final Project

مشروع

كوظيفة الجمع ،والمقارنات ،والنواخب ،والمرمزات ،وكاشفات الترميز ،... ،إلخ .وكذلك دراسة بعض الوظائف المنطقية
لمقررات أخرى كبنيان
المقرر ّ
مقدمة أساس ّ
التتابعية اليامة كسجالت اإلزاحة ،والعدادات ،وآالت الحالة المنتيية .يش ّكل ىذا ّ
وتنظيم الحواسيب ،والمعالجات والمتحكمات الصغرية.

في نياية ىذا المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:

تعرف أنظمة العد والترميز؛
.1
ّ
 .2تطبيق جداول الحقيقة ،والمخططات الزمنية في تحميل الدارات؛
.3

استخدام مخططات كارنو في تبسيط التوابع المنطقية؛

.4

استخدام الدارات التركيبية الشييرة في تصميم أنظمة رقمية؛

 .5استخدام الدارات التتابعية االساسية في تصميم أنظمة رقمية.
ييتناول مقرر "إدارة قواعد البيانات " بنية مخدم .Oracle9i
في نياية ىذا المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 .1تعرف البنية العامة لمخدم  Oracle9iوانشاء قاعدة البيانات؛
 .2تعرف البنية المنطقية والفيزيائية لمخدم .Oracle9i
تساعد مادة "المشروع في البرمجيات ونظم المعمومات" الطالب في مكاممة معظم المعمومات التقنية التي جمعيا خالل
متابعتو لمختمف مقررات المعيد التقاني لمحاسوب  ،وذلك بيدف تنفيذ مشروع عممي متكامل يمتد عمى فصل كامل يمر فيو
الطالب بجميع مراحل تطوير المنتج البرمجي من لبرمجة إلى التنفيذ واالختبار والتشغيل ضمن بيئة عمل حقيقية.

