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انًقذيــــــت:

يركس انحبسىة

اَشئ يشكض انحبسٕة ف ٙانغبيوخ ثغشع رٕكٛف ركُٕنٕعٛب انًوهٕيابد ناذهى
االَشااـخ فاا ٙانغبيوااخ ٔانًسااابًْخ فاا ٙرحمٛااـ يكبَاااخ هبنٛاااخ نٓااب ثااٍٛ
انًؤساسبد انزوهًٛٛخٚٔ ،وزجش انًشكض انًحٕس االسبسٔ ٙانشئٛس ٙف ٙيغبل
اسزخذاو رمُٛخ انًوهٕيبد انحذٚضخ فا ٙعبيواخ فٛالدنفٛاب ،حٛاش ٚوًام ههاٗ
يٕاكجخ انغبيوخ نهزـٕس انساشٚن فا ٙيغابل ركُٕنٕعٛاب انًوهٕيابد رًشاٛب يان
رٕعٓبرٓب فْ ٙزا انًغبل.
أهذاف يركس انحبسىة ورسبنخه:
 -1اٚظبل انًوهٕيخ انذقٛمخ ٔانظحٛحخ ان ٙعًٛن اسكبٌ االداسح ف ٙانغبيوخ
انًسزٕٚبدٔ ،ثأسشم
ههٗ يخزهف
ٔقذ يًكٍ يٍ خالل انجشايظ ٔقٕاهذ انجٛبَبد انز ٙرحزٕ٘ ههٗ ثٛبَبد
االَلًخ انًخزهفخ ف ٙعًٛن انًغبالد كبنمجٕل ٔانزسغٛم ٔشؤٌٔ انـهجخ
ٔشؤٌٔ انًٕكفٔ ،ٍٛعًٛن هًبداد ٔدٔائش انغبيوخ.
 -2رمااذٚى انخااذيبد انحبساإثٛخ انًًكُااخ انالصيااخ نـهجااخ انغبيوااخ ٔ هؼااب
انٓٛئز ٍٛاألكبدًٛٚخ ٔاإلداسٚخ ٔرنك يٍ خالل رٕفٛش األعٓضح ٔرـٕٚش انجاشايظ
ٔنٕاصو انزشغٛم انًخزهفاخ ٔطٛبَزٓب.
 -3رمذٚى انخذيبد انحبسٕثٛخ انًًكُخ نهجبحض ٍٛف ٙانغبيوخ ثزٕفٛش األعٓضح
ٔانجشيغٛابد انالصيخ ٔانزذسٚت ههٗ اسزخذايٓب خذيخ نهجحش انوهًٙ
ٔانذساسبد انوهٛب.
 - 4رمذٚى انخذيبد انخبطخ ثئدخبل انحبسٕة ف ٙانوًهٛخ اإلداسٚاخ ف ٙكهٛبد
انغبيواخ ٔيشاكضْب ٔدٔائشْب.
 - 5رٕفٛش فشص انزذسٚت ههٗ رـجٛمبد انحبسٕة ٔاسزوًبالرّ نألفاشاد داخام
انغبيوخ ٔخبسعٓب.
 -6رمذٚى االسزشبساد ٔانخذيبد انوبيخ ثبسزخذاو انحبسٕة نهًؤسسبد
انوبيخ ٔانخبطخ ٔرُلٛى ْزِ انخذيبد ٔإداسرٓب ٔرُفٛزْب ٔيزبثوزٓب.
 - 7اإلششاف ههٗ عًٛن انًشبسٚن انًزوهمخ ثزكُٕنٕعٛاب انًوهٕيابد ٔيزبثوزٓب
يٍ خالل روبقاذ انغبيوخ ين عٓبد خشٖ نزُفٛزْب.
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 - 8اإلششاف ههٗ رُلٛى ٔرـٕٚش يٕقن انغبيوخ ههٗ شجكخ اإلَزشَذ.
 - 9ثُب شجكبد ركُٕنٕعٛب انًوهٕيبد ف ٙانغبيوخ ٔسثـٓب ثجوؼٓب انجوغ
ٔثبنشجكخ انوبنًٛخ.
 -11خذيخ انًغزًن هٍ ؿشٚـ انزذسٚت ٔثُب انشجكبد انًحهٛخ.
 -11رـٕٚش انًٕاطفبد ٔانششٔؽ انفُٛخ انًـهٕة رٕافشْب ف ٙاَلًخ انًوهٕيبد
ٔاالعٓضح.
َ .1شبطبث يركس انحبسىة:
حخهخص أعًبل وإَجبزاث وَشبطبث انًركس فيًب يهي:


انخسجيم اإلنكخروَي نهطهبت:
رى رـٕٚش َلبو انزسغٛم ثحٛش ٚسزـٛن انـبنت هجش انشاجكخ انذاخهٛاخ
اإلَزشاَذ ٔاالَزشَذ انزسغٛم ٔانسحت ٔاإلػبفخ ٔاإلؿالم ههٗ هاليبرّ
يٍ خاالل يخزجشاد انغبيواخ ٔانجٕاثخ
االكزشَٔٛخ انًظًًخ ههٗ يٕقن انغبيوخ االنكزشَٔٔ ٙرنك يٍ خالل سقى
سش٘ نكم ؿبنتٔ .كزنك رى رـٕٚش انُلبو ثحٛش ٚسزـٛن هؼب ْٛئخ
انزذسٚس إدخبل هاليبد انفظم (االيزحاااابٌ
االٔل ٔانضبَٔ ٙانُٓبئٔ )ٙاسشبد انـهجخ يٍ يكبرجٓى ف ٙانكهٛخ ٔنٛس
يٍ دائشح انمجٕل ٔانزسغٛمٔ ،رى االَزٓب يٍ َلبو انزسغٛم انخبص
ثـهجخ انًبعسزٛشٔ ،رى رشكٛت َلبو االرظبل انالسهك ٙايبو دائشح
انمجٕل ٔانزسغٛم ٔكهٛخ ركُٕنٕعٛب انًوهٕيبد.



شبكت االَخرَج:
قبو انًشكض ثئٚظبل ٔسثؾ يجبَٔ ٙاداساد ٔكهٛبد انغبيوخ انًخزهفخ ثشجكخ
االَزشَذ ٔيزبثوخ رـٕٚش سُشهخ ٔادا شجكخ انًوهٕيبد ف ٙانغبيوخ،
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ٔرحس ٍٛادا ٔكفب ح خذيخ انجشٚذ االنكزشَٔ ٙنًٕكف ٙانغبيوخ ٔرنك
يٍ خالل اعٓضح ٔثشايظ عذٚذح رزسى ثبنفوبنّٛخ انوبنٛخٔ ،كزنك رى اربحخ
انفشطخ نـهجخ انغبيوخ ثبنحظٕل ههٗ َزبئظ االيزحبَبد يٍ خالل شجكخ
االَزشَذ ٔيٍ خالل اعٓضح انٕٓارف انُمبنّٔ ،رى سثؾ انشجكخ ٔيمبسى
انغبيوخ ين يمبسى هًبٌ يجبششح ثذال يٍ سثـٓب ين انًحبفلبد يًب
خفغ كضٛشا يٍ ركبنٛف انشسٕو ٔاالشزشاكبد يًب عوم عبيوخ فٛالدنفٛب
عبيوخ سٚبدٚخ نٛس ههٗ يُسزٕٖ انًًهكخ فمؾ ٔاًَب ههٗ انًسزٕٖ
االقهٔ ًٙٛانذٔن. ٙ




: Data warehouse
رى ثُب ٔرـٕٚش َلبو يوهٕيبر ٙيزكبيم نهغبيوخ ٚغـَ ٙشبؿبد يخزهف
األقسبو األكبدًٛٚخ ٔاإلداسٚخٚٔ ،وًم ْزا انُلبو ههٗ يجاذ هًام
يسزٕدم ثٛبَبد ػخى ٚزى يٍ خالنّ سثؾ ٔرغًٛن كبفخ قٕاهذ ثٛبَبد
انغبيوخٚٔ ،وزجش ْزا انُلبو ٔسٛهخ فوبنخ ٔيسبَذح ف ٙارخبر دهى
انمشاساد ٔرٕفٛش انًوهٕيبد ثشكم سشٚن ٔدقٛـ.








انىسبئم انخعهيًيت وانذوراث انخذريبيت:
انشخظخ انذٔنٛخ السزخذاو انحبسٕة (  ) ICDLانز ٙرظاذسْب
طحخ يوشفخ طبحجٓب ثًٓبساد
انغبيوخ رضجذ
انحبسٕة ثبنزوبٌٔ ين يُلًخ انَٕٛسكٕ.
كبدًٛٚخ سٛسكٕ نشجكبد انحبسٕة ()CISCO Networking
فٛالدنفٛب يشكضا يوزًذا ،حٛش
حٛش روزجش عبيواخ
ٚزًكٍ انًُزسات نٓزِ األكبدًٛٚخ يٍ ثُاب ٔرـٕٚاش
انشجكبد انكجٛشح ٔانظغٛشح.
رذسٚت ؿهجخ انغبيوخ ثحٛش ٚزى رذسٚت انـهجخ يٍ كهٛخ
ركُٕنٕعٛب انًوهٕيبد ٔكهٛاخ انوهٕو ٔكهٛخ انُٓذسخ ههٗ
يزبثوخ انجحٕس انزـجٛمٛخ ٔرٕصٛـ انًوهٕيبد ٔرأْٛهٓى ثوذ
انزخشط إلَغبص األهًبل ف ٙيغبل رخظظٓى.
انذٔساد انزٚ ٙومذْب يشكض انحبسٕة ٔٚوهٍ هُٓب ف ٙكم
فظم دساس:ٙ
ُْذسخ حضيخ انجشيغٛبد ()Rational
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)SQL Training Course( ORACLE
)PL/SQL Training Course( ORACLE
Forms ORACLE 9i
ORACLE 9i Report
ORACLE DBA
CISCO Networking
UNIX
ICDL
WINDOWS & NETWORKS SECURITY
كبدًٛٚخ يبٚكشٔسٕفذ (ٚ ،)Microsoftزى رذسٚت انـهجخ
ٔانًٕكف ٍٛههٗ ثشيغٛابد يبٚكشٔسٕفذ نهحظٕل ههٗ
شٓبداد يوزًذح يٍ كبدًٛٚخ يبٚكشٔسٕفذ.
رـجٛـ ثشَبيظ انَٕٛسكٕ ف ٙانحظٕل ههٗ انشٓبدح انذٔنٛخ
ٔانًوشٔفخ ثبسى
نًسزخذي ٙانحبسٕة
(.International Computing Driving Licence (ICDL

انىرشبث وانُذواث اإلقهيًيت:
همذد ف ٙانغبيوخ انٕسشخ اإلقهًٛٛخ انشاثوخ ف ٙانًسزٕٖ انًزمذو
انحبسٕة (ٔ )ICDLانزَ ٙلًٓب يكزت
نهشخظخ انذٔنٛخ السزخذاو
ين عبيوخ
انَٕٛسكٕ اإلقه ًٙٛنهوهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب ف ٙانمبْشح
فٛالدنفٛب ٔيحبػش ٍٚيٍ عبيوخ كسفٕسد ف ٙثشٚـبَٛب.
شبسك انًشكض ف ٙانًؤرًشاد ٔانًوبسع انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ انخبطخ
ثزكُٕنٕعٛب انًوهٕيبد .



صيبَت انحىاسيت وانبرايج:
ٚمٕو يشكض انحبسٕة ثظٛبَخ عًٛن األعٓضح ٔانشجكبد ٔانسٛشفشاد فٙ
انغبيوخ ٔإهذاد يٕاطفبد ششا األعٓضح ٔانًوذاد انالصيخ نًخزجشاد
ٔكهٛبد ٔدٔائش انغبيوخ.



حىفير خذيت انبريذ اإلنكخروَي:
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رى رٕفٛش ٔساٛهخ انجشٚذ اإلنكزشَٔ ٙف ٙانغبيوخ ههٗ  Serverانغبيوخ
هؼب ْٛئخ انزذسٚس ٔانـهجخ ٔكبفخ انذٔائش
حٛش راى رضٔٚاذ
ٔانكهٛبد ثخذيخ انجشٚذ اإلنكزشَٔ.ٙ


حطىير يىقع انجبيعت اإلنكخروَي:
ٚمٕو انًشكض ثزحذٚش ٔرـٕٚش انجٛبَبد انخبطخ ثكهٛبد ٔدٔائش انغبيوخ ههٗ
يٕقن انغبيوخ االنكزشَٔ.ٙ

 .2إعذاد األَظًت انًحىسبت انخي اسخخذيج قىاعذ انبيبَبث أوراكم
( )ORACLEفي حصًيًهب:


َظبو : Online English Exam
رى اهذاد ْزا انجشَبيظ ههٗ نغاخ انجشيغاخ  ORACLEحٛاش ٚإفش ايكبَٛاخ
رمذٚى ايزحبَبد انهغخ االَغهٛضٚخ نًشكض انهغبد هٍ ؿشٚـ اعٓضح حبسٕة
عًٛوٓب يشرجـخ ثمبهذح ثٛبَبد يٕحذح ٔٚزى رٕصٚن االسئهخ ههاٗ انـاالة
ثشكم هشٕائ ٙيؤرًٍٚٔ .خزظش ْزا انُلابو عٓاذ رظاهٛال االيزحبَابد
حٛش رلٓش َزٛغخ انـبنت رهمبئٛب هُذ آَبئّ ناليزحبٌ .كًب ٚوـ ٙرمبسٚش
احظبئٛخ ٔرفظٛهٛخ هٍ ايزحبَبد انـالة.



َظبو : IT Online Exam
رى اهذاد ْزا انجشَبيظ ههٗ نغاخ انجشيغاخ  ORACLEحٛاش ٚإفش ايكبَٛاخ
رمذٚى ايزحبَبد كهٛخ ركُٕنٕعٛب انًوهٕيابد هاٍ ؿشٚاـ اعٓاضح حبسإة
عًٛوٓب يشرجـخ ثمبهذح ثٛبَبد يٕحذح ٔٚزى رٕصٚن االسئهخ ههاٗ انـاالة
ثشكم هشٕائ ٙيؤرًٍ .حٛش ٚزى ادخابل عًٛان االسائهخ ياشح ٔاحاذح
انٗ انُلابو ٔياٍ صاى ٚازى اخزٛابس االسائهخ نهـاالة ثحٛاش ٚؼاًٍ انحاذ
االقظٗ نوذو ركشاس االسئهخ نهـبنتًٚٔ .كٍ ٔػان اسائهخ ههاٗ شاكم
طٕس أ فمشاد يـٕنخٚٔ .خزظش ْزا انُلبو عٓذ رظهٛال االيزحبَبد حٛاش
رلٓش َزٛغاخ انـبنات رهمبئٛاب هُاذ آَبئاّ ناليزحابٌ .كًاب ٚوـا ٙرمابسٚش
احظبئٛخ ٔرفظٛهٛخ هٍ ايزحبَبد انـالة ًٔٚكٍ رٓٛئزّ ثـشٚمخ سهسخ.



َظبو دنيم انهبحف:
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ٚساازـٛن صائااش انجٕاثااخ االنكزشَٔٛااخ نهغبيوااخ اٌ ٚسزفسااش هااٍ انٕٓارااف
انؼشٔسٚخ ايب داخم انغبيوخ أ خبسعٓب هٍ ؿشٚـ طفحبد انٕٚت ثـشٚماخ
سٓهخ .حٛش ًٚكٍ انجحش ثٕاسـخ ا٘ يمـن يٍ االسى أ هٍ ؿشٚاـ
انذائشح.


َظبو حقييى انخريجيٍ العضبء انهيئت انخذريسيت:
انٓذف ياٍ انُلابو ْإ انحظإل ههاٗ يوهٕيابد رزوهاـ ثبهؼاب انٓٛئاخ
انزذسٚسٛخ ٔيذٖ رأصٛشْى ههٗ انـبنت خاالل فزاشح دساسازّ ٔرناك ياٍ
خالل اسزجبَخ انكزشَٔٛخ رحزٕ٘ ههٗ يغًٕهخ يٍ انجُٕد ٚمإو انـبنات
ثبخزٛبس اسى انًحبػش االكضش يالئًخ ين انجُذٔ .يٍ صى ٚمٕو يذٚش انُلابو
ثبسزخشاط انُزبئظ ثكم ٚسش ٔسٕٓنخ.



َظبو انًسخىدعبث وانهىازو:
ٚوًم انُلبو ههٗ رُلٛى يٕس انًسزٕدهبد ٔحفق انوُٓذ ٔانًشزشٚبد،
ٔرى رضٔٚاذ انُلبو ثزمبسٚش خبطخ ثبنوٓذ ٔانًسزٕدهبد ٔانًشزشٚبد ،كًب
ٚذهى انُلبو كبفخ َٕام انسُذاد ألكضش يٍ يسزٕدم حٛش ٚذٚش انُلبو
حبنٛب سثوخ يسزٕدهبد سئٛسٛخ نهغبيوخ رزهخض ف:ٙ





يسزٕدم
يسزٕدم
يسزٕدم
يسزٕدم

انظٛذنخ
انهٕاصو
انشئٛسٙ
انجبطبد



َظبو انرواحت:
ٚوًم ههٗ يزبثوخ يٕس انشٔارت نذٖ انذائشح انًبنٛخ كًب ٚوًام ههاٗ
إطاذاس انكشٕف ٔعًٛن اإلحظبئٛبد انًـهٕثخ ٔرى اسزخذاو اإلَزشَذ فٙ
إسسبل كشإف انشٔارت إنٗ انجُٕك ٔكشف انشارت نكم يٕكف ههٗ
انجشٚذ االنكزشَٔ ٙانخبص.



َظبو شؤوٌ انعبيهيٍ:
ٚوًم ههٗ رُلٛى يهفبد انوبيه ٍٛثبنغبيوخ ٔاحزسبة إعبصاد ٔيغبدساد
ٔإداسح همٕدْى انسُٕٚخ ٔعًٛن خذيبد دائشح شؤٌٔ انوبيه.ٍٛ
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َظبو شؤوٌ االكبديًيٍ:
ٚوًم ههٗ إداسح يهفبد انٓٛئخ األكبدًٛٚخ ف ٙانغبيوخ ٔإطذاس انزمبسٚش
اإلحظبئٛخ ٔثٛبَبد انكهٛبد ٔاالقسبو سٕا نهزوهٛى انوبن ٔ ٙإلداسح
انغبيوخ.



َظبو انًىاصالث:
ٚوًم ههٗ ػجؾ قـن انغٛبس ٔحشكخ انجبطبد ٕٚيٛب ٔإهاذاد انكشٕف
ٔانزمبسٚش ٔاإلحظبئٛبد انالصيخ نذائشح انُمم كًب ٚمٕو ثحسبة انزكبنٛف
انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ نهجبطبد ٔرحذٚذ يٕاقف انجبطبد ٔيٕاقن انجبطبد خالل
انغٕالد انٕٛيٛخ نٓب.



َظبو انخـريجيٍ:
ٚوًم ههٗ رخض ٍٚعًٛن انًوهٕيبد انًزوهمخ ثبنـهجخ انخشٚغَٔ ٍٛابد٘
انخشٚغٔ ٍٛإطذاس انكشٕف ٔاإلحظبئٛبد ٔانزمبسٚش نًزبثواخ انخشٚغ ٍٛثوذ
انزخاشط يٍ انغبيوخ.



َظبو انعيبدة انطبيــت:
ٚوًم يشكض انحبسٕة ههٗ ثشيغخ ٔرظًٛى َلبو انوٛبدح نٛخذو انـهجخ
ٔانوبيه ٍٛف ٙانغبيوخ حٛش ٚزى اإلحزفبف ثبنزشخٛظبد ٔيهفبد
انًشػٗ ٔيزبثوخ حبالرٓى ٔانٛخ هالعٓى.

 .3اإلَخرَج وإدارة انشبكبث انذاخهيت:




ثُب شجكبد انكهٛبد ٔطٛبَزٓب .
رضٔٚذ كضش يٍ  1811عٓبص ثبالَزشَذ.
رضٔٚذ عًٛن هؼب انٓٛئخ االداسٚخ ٔانزذسٚسٛخ ثخذيخ االَزشَذ.
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رفوٛم َلبو  E-mailنهـهجخ ٔاهؼب انٓٛئخ االكبدًٛٚخ ٔاالداسٚخ.
رـٕٚش سشهخ انشجكخ انٗ .6 Gigabit
رى سثؾ انشجكخ انذاخهٛخ نهغبيوخ ين يمبسى هًبٌ يجبششح .

انهيكم انخُظيًي نًركس انحبسىة

رئيس انجبيعت

يغهس انًشكض

يذٚش انًشكض

انسكشربسٚخ

قسى انجشيغخ ٔانزحهٛم

قسى انظٛبَخ ٔانزشغٛم

قسى انًٕقن اإلنكزشَٔٔ ٙاإلَزشَذ

