
 

 دبلوم تقنية الربجمة توصيف مقررات

 

 ريض104رمز املقرر:  رياضيات احلاسباسم املقرر: 

 ----------املتطلب السابق:  مستوى املقرر: األول

 3عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

 )العشري, الثنائي, الثماني, السادس عشر( والعمليات عليها. األنظمة العددية -

 احلاسب.تطبيقات على حساب  -

 قاعدتا اجلمع والضرب. -

 التوافيق والتباديل. -

 نظرية ذات احلدين. -

 نظرية متعدد احلدود. -

مقدمة يف نظرية الرسومات والبيان )الرسم التام, الرسم املنظم, الرسم ثنائي التجزئة, الشجرة, املسارات والدوائر,  -

 .اجلرب البوليين, الدوائر املنطقية(الرسومات املستوية, الرسومات اهلاملتونية, الرسومات األويلرية, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نجإ101رمز املقرر:  لغة اجنليزية عامةاسم املقرر: 

 ----------املتطلب السابق:  مستوى املقرر: األول

 3عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

يزية :االستماع والتحدث والقراءة يتم تعزيز وتطوير قدرات الطالب يف املهارات اخلمس األساسية يف اللغة اإلجنل -

والكتابة وقواعد اللغة. حيث يتضمن املقرر جمموعة من األنشطة اليت تعاجل هذه املهارات من خالل تغطية اساسيات 

 اللغة االجنليزية.

 الطالب فهم تطوير على الرتكيز مت تصميم هذا املقرر لتزويد الطالب مبهارات االتصال املهنية و الفنية. وينصب -

 إجراء املهنية؛ الكتابات يف املناسبة اللغة استخدام: املواضيع وتشمل .وكتابة حتدثا التواصل يف للغة واستخدامهم

 .التقنية العروض وكتابة العمل مقابالت وإجراء املهنية واخلطابات األعمال الذاتية السرية كتابة الفعالة؛ املقابالت

 للمفردات مقدمة املقرر يشملشفهيًا و التقنية العروض وتقديم الفنية, يرالتقار كتابة على الطالب االهتمام بقدرة -

 على والبحث اإلنرتنت, وشبكة وورد, مايكروسوفت النصوص, ومعاجلة الكمبيوتر املتعلقة واملصطلحات األساسية

 ملمارسة االخرى ركمبيوت اللغة وبرامج الربجميات استخدام أيضا الطالب سيقوم. اإللكرتوني والربيد اإلنرتنت شبكة

 .اإلجنليزية اللغة

و  يهدف هذا املقرر إىل تدريب الطالب يف القراءة والكتابة واستخدام املفردات اخلاصة باحلاسب االىل  كما -

. والتشديد يف هذه املقرر على كيفية استخدام املفردات اإلجنليزية اخلاصة تكنولوجيا املعلومات و الدعم الفنى 

 اجزاء الكمبيوتر و الصيانة و الشبكات و غريها(     قواعد البيانات و ردات خاصة بالربامج وباحلاسب االلي ) مف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 حسب103رمز املقرر:  أساسيات الربجمةاسم املقرر: 

 ----------املتطلب السابق:  مستوى املقرر: األول

 4عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

مقدمة عامة عن   :++C بلغة البرمجة و أنواع و طرق التعبير عن الخوارزميات. مفهوم وتعريف: الخوارزميات
)البنى الشرطية، البنى  :Control Structures، أنواع المتحوالت، المؤثرات،  بنى التحكم ++Cة بلغة البرمج

 المصفوفات األحادية المتعددة األبعاد. الدوال. Arrays:المصفوفات  التكرارية(،

 

 حسب140رمز املقرر:  (أساسية ICDL) مهارات احلاسب رر: اسم املق

 ----------املتطلب السابق:  مستوى املقرر: األول

 3عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

 . مقدمة يف تقنية املعلومات -

 إدارة امللفات باستخدام نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز. -

 وورد.معاجلة الكلمات باستخدام مايكروسوفت  -

 اجلداول اإللكرتونية باستخدام مايكروسوفت إكسل. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 حسب105رمز املقرر:  أساسيات الشبكاتاسم املقرر: 

 ----------املتطلب السابق:  مستوى املقرر: األول

 4عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

 أشكال، طبقة ربط البيانات، بقة الماديةالط، TCP/IPنموذج ، OSIنموذج ، مقدمة إلى شبكات الحاسب اآللي
، RARPو ARP، البروتوكوالت، الشبكات المحلية والشبكات واسعة النطاق، معدات الشبكات، )نماذج( الشبكات

أمن شبكة ، مبادئ أمن المعلومات لتمثيل.طبقة التطبيق وا، طبقة النقل، طبقة الشبكة والتوجيه، IPعناوين 
 ، أنظمةحماية البريد االلكتروني والتجارة االلكترونية، ن البنية التحتية للمعلوماتأم، المعلومات واالتصاالت

أمن العمليات المعلوماتي، الهجوم ، بيئة المفاتيح العمومية، مبادئ التشفير، التعرف والتحقق وتقديم الصالحيات
 .إدارة أمن المعلوماتوالمنظمات، 

 

 

 حسب241املقرر:  رمز (MOS)  مهارات احلاسب اسم املقرر: 

  حسب )مهارات احلاسب  140املتطلب السابق:  مستوى املقرر: الثاني

ICDL) )أساسية) 

 3عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

 إعداد العروض التقدميية باستخدام مايكروسوفت باوربوينت. -

 قواعد البيانات باستخدام مايكروسوفت أكسس. -

 املعلومات واالتصاالت. -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نجإ202رمز املقرر:  لغة إجنليزية ختصصيةاسم املقرر: 

 ((1انج )لغة إجنليزية عامة )101املتطلب السابق:  مستوى املقرر: الثاني

 3عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

 والتحدث االستماع: اإلجنليزية اللغة يف األساسية اخلمس املهارات يف الطالب قدرات وتطوير تعزيز يتم -

 خالل من املهارات هذه تعاجل اليت األنشطة من جمموعة املقرر يتضمن حيث. اللغة وقواعد والكتابة والقراءة

 .اساسيات اللغة االجنليزية تغطية

. اخلاصة باحلاسب االىل املفردات واستخدام والكتابة القراءة يف الطالب تدريب املقرر إىل هذا يهدف  كما -

اخلاصة باحلاسب االلي ) مفردات خاصة  اإلجنليزية املفردات استخدام كيفية املقرر على هذه يف والتشديد

 . بالربامج و اجزاء الكمبيوتر و الصيانة و الشبكات و غريها(

 

 

 

 انج203رمز املقرر:  تصميم صفحات اإلنرتنتاسم املقرر: 

 --------املتطلب السابق:  مستوى املقرر: الثاني

 3عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

مقدمة عن شبكة االنرتنت, مبادئ تصميم مواقع االنرتنت, انشاء الصفحات بلغة الرتميز, بناء املواقع باستخدام الربامج 

 , نشر املوقع CSSالتطبيقية, تغيري أشكال الصفحات باالعتماد على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حسب204رمز املقرر:  (1برجمة )اسم املقرر: 

 حسب )أساسيات الربجمة( 103املتطلب السابق:  : الثانيمستوى املقرر

 3عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

 مقدمة عامة عن البرمجة. -

 أسلوب حل المشكالت بواسطة الحاسب. -

 أسلوب البرمجة التتابعية. -

 طرق تمثيل البيانات األولية. -

 أنواع العمليات الحسابية والمنطقية. -

 كتابة التعبيرات. -

 لتفريع.جمل ا -

 جمل التكرار. -
 

 

 
 حسب205رمز املقرر:  مقدمة إىل قواعد البياناتاسم املقرر: 

 -------املتطلب السابق:  مستوى املقرر: الثاني

 3عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

، البيانات العالئقية األسس النظرية لقواعد، مزايا قواعد البيانات، أنواع قواعد البيانات، مقدمة إلى قواعد البيانات
، مراحل تصميم قواعد البيانات، SQL، البيانات ، تكامليةبنية قاعدة البيانات العالئقية، أدوات قواعد البيانات

عرض القاموس  -قراءة صوتية للكلمات القاموس  - الستماع .استعراض لمفاهيم األمن واالستعادة والتزامن
 .المفصل

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.sa/dictionary?source=translation&hl=ar&q=&langpair=en|ar
http://www.google.com.sa/dictionary?source=translation&hl=ar&q=&langpair=en|ar
http://www.google.com.sa/dictionary?source=translation&hl=ar&q=&langpair=en|ar


 

 
 حسب301رمز املقرر:  برجمة اإلنرتنتاسم املقرر: 

 حسب )تصميم صفحات اإلنرتنت( 203املتطلب السابق:  مستوى املقرر: الثالث

 3عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

 بناء النماذج.

 مبادئ لغة اجلافات سكريبت.

 بناء املواقع الديناميكية باستخدام الربامج التطبيقية.

 تطبيقات متكاملة.

 

 

 حسب302رمز املقرر:  (2برجمة )اسم املقرر: 

 ((1برجمة )حسب ) 204املتطلب السابق:  مستوى املقرر: الثالث

 3عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

الخصائص العامة للباني –: التوابع البناءة لصف، التابع الهادم classes –والصفوف   structures –السجالت 
 -توابع األغراض -، التوابع الصديقة لصفset & getوالهادم، كتابة الصف في ملف رأسي، التابعان الخطيان 

 ، التوريث.ص، الملفات الرأسية و فصل الواجهات عن النصو األغراض الساكنة –إدخال وإخراج األغراض 

 

 

 

 حسب303رمز املقرر:  تصميم قواعد البياناتاسم املقرر: 

 مقدمة إىل قواعد البيانات -حسب 205املتطلب السابق:  مستوى املقرر: الثالث

 3عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

 املفاهيم األساسية لتصميم قواعد البيانات. -

 , تصميم النماذج والتقارير, تطبيقات معملية.Normalizationعمل إىل اجلداول و  ERMحتويل  ERMاستخدام  -

 

 

 

 



 

 حسب304رمز املقرر:  إدارة نظم التشغيلاسم املقرر: 

 ------املتطلب السابق:  مستوى املقرر: الثالث

 3عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

إدارة وحدة ، إدارة وحدات اإلدخال واإلخراج، مركزيةإدارة وحدة المعالجة ال، إدارة وحدة الذاكرة الرئيسية، مقدمة
، تثبيت برنامج ويندوز سيرفر، صيانة نظام التشغيل ويندوز، (DOSأوامر نظام التشغيل )، المعلومات، تخزين

 .تنصيب مستخدمين الدومين وتحديد الصالحيات(، Domainمجال )تنصيب ال

 

 

 

 حسب305: رمز املقرر حتليل وتصميم النظماسم املقرر: 

 حسب )مقدمة إىل قواعد البيانات( 205املتطلب السابق:  مستوى املقرر: الثالث

 2عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

وخصائصه العامة، نظم المعلومات الحاسوبية، عملية بناء وتطوير نظم   ومخرجاته  أنواع مدخالته النظام و
 ،مبدأ العمل في تطوير النظم البرمجية ،ظم المعلومات الحاسوبيةمحلل ومصمم نالمعلومات الحاسوبية، مهام 

عملية  ،مراحل تطوير االنظمة ،تحليل النظم فاهيم  االساسية في م،ال في تطوير النظم البرمجية  االدوات 
التحليل ،نماذج  النموذج اللولبي ،نموذج شالل الماء ، النماذج العامة لعملية تطوير البرمجي  ،التطوير البرمجي 

 .UML –نماذج التحليل وفق البنية الشيئية  –  -DFD- ERDوفق مبادئ الهيكلية

 

 

 

 ترب401رمز املقرر:  أخالقيات املهنةاسم املقرر: 

 ------املتطلب السابق:  مستوى املقرر: الرابع

 2عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

خالل اهليكل التنظيمي, نظم العمل, أخالقيات وعادات  يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بالعمل من

العمل, العالقة بني اجملموعات, أنشطة العمل, سلوك األفراد واجملموعات وأثر ذلك على النجاح يف العمل 

 والقدرة على االتصال باآلخرين.

 



 

 

 حسب402رمز املقرر:  برجمة إنرتنت متقدمةاسم املقرر: 

 حسب )برجمة اإلنرتنت( 301طلب السابق: املت مستوى املقرر: الرابع

 3عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

 

 JSPمع قواعد البيانات, إدارة حالة التطبيقات  JSPمع حبيبات اجلافا, ربط صفحات  JSP, ربط صفحات JSPمبادئ لغة 

 باجللسات.

 

 

 

 حسب403رمز املقرر:  (3برجمة )اسم املقرر: 

 ((2برجمة )حسب ) 302املتطلب السابق:  بعمستوى املقرر: الرا

 3عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

 , الربط مع قواعد البيانات, التعامل مع األخطاء وobject oriented programmingالربجمة املوجهة للكائنات 

 , مبادئ التنفيذ املتوازي املتعدد.االستثناءات

 

 حسب404ملقرر: رمز ا مواضيع خمتارةاسم املقرر: 

 ------املتطلب السابق:  مستوى املقرر: الرابع

 2عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

 يشمل املقرر على عدة مواضيع حديثة ومتنوعة يف جمال الربجمة.

 

 حسب405رمز املقرر:  برجمة قواعد البياناتاسم املقرر: 

 )حتليل وتصميم النظم(حسب  305املتطلب السابق:  مستوى املقرر: الرابع

 3عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

اإلجراءات ، PL/SQLوكيفية التعامل مع الوحدات النمطية، أدوات التحكم في بيئة  PL/SQLالتعرف على 
استرجاع ، Packages ، الحزم PL/SQL، التعامل مع األخطاء في بيئة Procedures and Functionsوالدوال 

 .Triggersالتحكم بالجداول باستخدام ، Cursorاستخدام الـ البيانات ب



 

 

 

 حسب406رمز املقرر:  مشروع خترجاسم املقرر: 

 اجتياز مجيع املقررات السابقة بنجاحاملتطلب السابق:  مستوى املقرر: الرابع

 2عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

برمجيات ومن ثم تدريب الطالب على كيفية حل هذه المشكلة يشتمل على تحديد مشكلة معينة في مجال تطوير ال
 ضمن فريق من زمالئه وتحت إشراف مدرس المقرر.

 

 

 

 

 حسب 411رمز املقرر:  التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعداسم املقرر: 

 ------املتطلب السابق:  مستوى املقرر: الرابع

 2عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

لتعلم االلكرتوني والتعليم عن بعد وفوائده التعليمية ومستوياته. االجتاهات احلديثة وأنواعها إلدارة املعرفة يف التعلم أسس ا

تطبيقات تقنيات املعلومات واالتصاالت . لتعليم عن بعدالتعلم االلكرتوني وامقارنة بني مناذج اإللكرتوني والتعليم عن بعد. 

, عناصر إدارة مشروع التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد: جمال املشروع, ي والتعليم عن بعديف جماالت التعلم اإللكرتون

ومتطلباته, واالتصاالت, واملوارد البشرية, إدارة املخاطرة, والوقت والتكلفة. أنشطة التصميم التعليمي وتطبيقها يف التعلم 

نظم إدارة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد مفتوحة املصدر,  اإللكرتوني والتعليم عن بعد. معايري التأليف االلكرتوني.

استخدام نظام إلدارة التعلم االلكرتوني والتعليم عن بعد. أدوات وبرامج التأليف االلكرتوني مفتوحة املصدر, استخدام 

استخدام تقنيات وتطبيقات  برنامج مفتوح املصدر للتأليف االلكرتوني. استخدام برنامج إدارة املشاريع لتطبيق األنشطة.

 ,تقنيات التعلم املتنقلاالجتماعية, استخدام مواقع الشبكات , املدونات. استخدام 2ويب اجليل الثاني للشبكة النسيجية 

 .استخدام خرائط املفاهيم لتلخيص املفاهيم واألنشطة, رسائل اجلوال للتعلمو

 

 

 

 

 



 

 

 حسب 401املقرر:  رمز واملشاريع البحث حلقات تصميماسم املقرر: 

 ------املتطلب السابق:  مستوى املقرر: الرابع

 2عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

لكل طالب  الطالب مهارات البحث العلمي والتأليف واالختيار يف مواضيع علمية حديثة يف جمال احلاسب اآللي, إكساب

م الكرتونيًا وعرضهم مبحاضرة عامة أمام أعضاء هيئة التدريس وتقدميه ,إفراديمشروعني خمتارين واحد مجاعي والثاني 

 يف القسم.

 

 

 

 حسب 421رمز املقرر:  الربجمة بلغة جافااسم املقرر: 

 ------املتطلب السابق:  مستوى املقرر: الرابع

 2عدد الساعات املعتمدة: 

 وصف املقرر:

-doو while، عبارة forرات والكتل، بنى التحكم: عبارة المعامالت، التعبير والعبا، أساسيات اللغة: المتحوالت

while عبارة ،if  وعبارةswitchالمصفوفات، بناء الصفوف في جافا: األعضاء والطرائق، دورة حياة الصف ، ،
 .أجزاء الصف

 

 

 

 

 


