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 المقدمة

جأسسذ كليت الخقىيت ؤلالكتروهيت نهايت القسن العضسيً بمىخصف الدسعيىاث إلاىاكبت الخقدم العلمي    

للخقىيت ؤلالكتروهيت واإلاعلىماجيت وجخسيج كىادز جقىيت ذوي كفاءة عاليت في اإلاعسفت والخدزيب في مجال 

الاجصاالث والخحكم آلالي والحاسب آلالي حيث كاهذ مخسجاتها طيلت ما يقسب عً عقديً مً أكفاء 

الخسيجين في هره املجاالث ويدبىءون مىاصب عدة في جميع القطاعاث العامت والخاصت بليبيا وهحً 

ساهم بضكل ثوضعس بالفخس إلاا حققخه الكليت مً إهجاشاث وهجاحاث مخميزة والتي ساهمذ والشالذ 

. فعال في جخسيج الكىادز البضسيت اإلاميزة لخدمت املجخمع واإلاضازكت في بىاء بلدها الحبيب ليبيا 

بمكان مميز في وسط مديىت طسابلس العاصمت الليبيت وحعخبر مً  جخىاجد كليت الخقىيت ؤلالكتروهيت    

أهم اإلاؤسساث العلميت الخقىيت في مجال الهىدست ؤلالكتروهيت بليبيا وجدبع إدازة الكلياث الخقىيت والتي 

بدوزها جدبع الهيئت الىطىيت للخعليم الخقني والفني بىشازة الخعليم العالي والبحث العلمي ولها دوز كبير في 

مجاالث البحث العلمي إلاا جقدمه مً وزش عمل ومضازكت خبراث في مؤجمساث علميت وهدواث في 

الاجصاالث والخحكم آلالي والحاسب آلالي  داخل ليبيا وخازجها وبقيادة إدازيت ممخاشة مً أكفأ أعضاء 

. هيئت الخدزيس 

لم ولً جدخس إدازة الكليت والعاملين بها أي جهد للخعاون كأسسة واحدة للنهىض بالكليت وجىفير اإلاىاخ    

ألاوسب للطلبت الدازسين والخسيجين والخطىيس الدائم في بسامجها الخعليميت والخدزيبيت إلاىاكبت أي 

. جديد في مجال الهىدست ؤلالكتروهيت داعين هللا عص وجل أن يعييىا في ذلك 

 والسالم عليكم وزحمت هللا وبسكاجه

 مكتب المعلومات والتوثيق    

 كلية التقنية اإللكترونية طرابلس
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ٍن مطعفى جن ضو  ؾزادل.  أ / معَس املكَة   
 

 1969-08-16/    موامَس 

  ماحس خري اثطاالت وثلٌَة مـوومات/    املؤُل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ,,,تحٌة ظٌبة وبػد

مكرتوهَة ظصاتوس حسى مؤسسات امخـومي امخلين يف يه   لكَة امخلٌَة االإ ج  مَخِا اإ ص ِّ واميت ُتخ

. املِيسسني امخعحَلني من محةل درخة امحاكمورًوس يف جماالت امِيسسة االإمكرتوهَة 

ماكهَات وجتِزيات ؿامَة كٌل حمتزي ابس خلعاب امكفاءات ,    حمتخؽ ُشٍ املكَة مبس خوى ممتزي خسًا واإ

امـومَة املمتزية من  أؾضاء َُئة امخسٌرس انوَحُني  ممن ٌشِس هلم مبس خوى ؿومي ؿايل وذوفِات 

. زلافِة ممتزية و أهؼمة ثـوميَة مذـسدة من  أخل الارثلاء مبرصخاهتا ؿىل اكفة املس خوايت

كوادر ُسٍ املكَة ثحسل هجس مذواضل مالرثلاء مبلصراهتا ادلراس َة وهوؾَة  أحباهثا وخمصخاهتا امـومَة 

دارة املكَة مخرصجي دفـات ذوي كفاءات ؿامَة ثويب احذَاخات ومذعوحات سوق امـمل  . وثعمح اإ

هيا خفورٍن تخـومي ظالتيا املِارات امالزمة موضؽ احلوول املياس حة نوطـاب اميت كس ثواهجِم يف  اإ

وكس مت مالحؼة ذكل من ذالل اخلصجيني اذلٍن حللوا جناحات ابُصة يف , حِاهتم امـومَة و امـموَة

ىل امعوة املوح ؿوهيم مخـًَهيم وثوػَفِم من كدل اجلِات امـامة واخلاضة اخملخوفة   أؾٌلهلم مما  أدى اإ

.  وامرشاكت احملوَة وامـاملَة

دذامًا   مل  أن جتسوا يف ُشا ادلمَل ما ًفِسمك من مذعوحات ادلراسة وما ثلسمَ الأكسام امـومَة هبسٍ 

.                 املكَة

 والســــــــالم عــــليكم
1 

 كلمة غمٌد إلكلٌة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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حسى مؤسسات امخـومي امخلين يف مَخِا واميت ُتصج املِيسسني امخعحَلني من ظصاتوس–  لكَة امخلٌَة االإمكرتوهَة   اإ

محةل درخة امحاكمورًوس امخلين يف جماالت امِيسسة االإمكرتوهَة , وذكل ملصض ذوق كوادر ثلٌَة وفٌَة مذرططة 

يف جماالت ؿووم امِيسسة االإمكرتوهَة كادرة ؿىل االإًفاء مبخعوحات دعط امخحول وامخمنَة من ذالل ثلعَة 

ة وامرتكزي ؿىل اجلواهة امـموَة وتبأحسث اموسائل امخلٌَة  . اجلواهة اميؼًص

 "امـايل نومِن االإمكرتوهَة املصكز " يف امحساًة ثبأسست املكَة حتت امس

واكن مييح درخة ادلتووم امـايل امخلين وذكل تياء ؿىل كصار  أمني انوجية 

ىل 1995مس ية (98)امشـحَة امـامة نوخـومي وامححر امـومي رمق   ,حتومت اإ

 . 2009مس ية  (534)لكَة ثلٌَة تلصار من  أمني انوجية امشـحَة امـامة رمق 

ماكهَات وجتِزيات ؿامَة ثياػص    و حمتخؽ املكَة مبس خوى ممتزي خسًا واإ

ة امخلين امـايل يف ادلول املخلسمة  املكَات واملـاُس امـوَا ومصاكز امخسًر

ىل خنحة من الأساثشة انوَحُِػن ذوي  عاهَا و أملاهَا ابالإضافة اإ مثل  أمٍصاك وجًص

ة ,وكس متت  اخلربات وامكفاءات امـومَة املادرة ؿىل امـعاء وامخسًر

مالحؼة ذكل من ذالل اخلصجيني اذلٍن حللوا جناحات ابُصة يف  أؾٌلهلم مما 

ىل امعوة املوح ؿوهيم مخـًَهيم وثوػَفِم من كدل اجلِات امـامة   أدى اإ

. واخلاضة اخملخوفة وامرشاكت احملوَة وامـاملَة 

  دلى املكَة اثفاكِة اس خضافة مؽ لكَة امخلٌَة الامكرتوهَة تين ومَس كسم 

ادلراسات امـوَا مليح درخة املاحس خري حِر ثـمتس ادلراسة يف املكَة ؿىل 

ن  اجلاهة امـمًل وامخعحَلي ابالإضافة نوجاهة اميؼصي ابملسر اماكيف مخكٍو

. كاؿسة سومية وحصس َخ املفاُمي الأساس َة يف ؿووم االإمكرتوانت

 

2 

هبذة غن إلكلٌة 
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( 19/20كوفٌد )إلبروتوكول إلصحي للتػامل مع جائحة كوروها 

ىل ثوحَِ وزارة امخـومي خبطوص امـودة ال مٌة ندلراسة وابلأذش يف الاؾخحار االإظار اموابيئ :ملسمة   اسدٌادًا اإ

ة امـوَا  ابخلطوص امطادر ؾن اموزارة و أًضًا امخوضَات والاشرتاظات اميت وضـهتا انوجية امـومَة الاسدشاًر

ضسار ُشا امربوثوكول مضٌلن  أؿىل ,ملاكحفة خاحئة كوروان واملصكز اموظين ملاكحفة الأمصاض  ؿساد واإ كامت املكَة ابإ

 .مس خوايت امسالمة وامطحة املِيَة فامي ًخـوق جباحئة كوروان 

ىل حتسًس الأدوار واملس ئومَات وثوضَح  ثحاؾِا وهيسف اإ  ُشا امربوثوكول ٌشمل االإحصاءات وامضواتط امواحة اإ

 أؾضاء امعامق الأاكدميي وامعامق االإداري وامعامق اخلسيم وامعالب )احللوق وامواحدات ملك الأظصاف املـيَة 

كٌل حيسد امربوثوكول الآمَات والاشرتاظات اميت ,يف ما ًخـوق ابمخـامل مؽ خاحئة كوروان  (واملرتددٍن ؿىل املكَة

ة يف تُئة امـمل ابملكَة   .جية ثعحَلِا مضٌلن سالمة ودميومة االإحصاءات اموكائَة الاحرتاًز

ىل مدىن املكَة  -1  :   ادلدول اإ

  دارة املكَة : املس ئول  .وحسة الأمن وامسالمة /اإ

  االإحصاءات: 

o  حفص درخة احلصارة دلَؽ من ًسذل مدىن املكَة ابلأهجزة

 .املـمتسة 

o  مٌؽ من ثؼِص ؿوََ  أؾصاض ثيفس َة ومن دلًَ ارثفاع يف

 .درخة احلصارة مثحت من ددول املحىن 

o  ضاتخَ تبأؾصاض فريوس كوفِس  19االإتالغ معن ٌشددَ ابإ

 .نوجِة اخملخطة 

o  مزام ادلاذوني نولكَة ابرثساء امكٌلمة كدل ادلدول نولكَة  .اإ

 :امخحوَف ؾن احلاالت املطاتة  أو املشددَ هبا  -2

  ادلَؽ : املس ئول. 

  االإحصاءات: 
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o  يف حال الاشدداٍ ؾيس مسذل املحىن: 

تالغ اجلِة اخملخطة  - ضاتة ًمت اإ  .يف حاةل امخبأكس  أو الاشدداٍ امواحض من وحود اإ

مزاهما توخس امكٌلمة حلني ملادرهتا ملص املكَة  -  .ًمت ؾزل احلاةل واإ

حاههتا نوجِة  - ضاجهتا واإ  أذس تَاانت احلاةل وفق اهمنوذج احملسد نوحاالت املشددَ هبا  أو املؤكس اإ

 .اخملخطة نوخبأكس من خسًة االإضاتة 

ة املاكن والأسعح والأدوات يف ماكن ادلدول  -  .ثعِري وهتًو

o  يف حاةل الاشدداٍ داذل مدىن املكَة: 

 .ؾزل احلاةل يف املصفة امطحَة اخملططة ذلكل  -

مزام احلاةل ابرثساء امكٌلمة ظول اموكت وحزوًسُا مبـلم الأًسي  -  .اإ

ال ؿسد حمسود خسًا  - ثلوَل الاحذاكك مؽ احلاةل اميت ثؼِص ؿوهيا الأؾصاض حبَر ال ًخـامل مـِا اإ

ة املياس حة  حصاءات الاحرتاًز  .من الأشزاص مؽ  أمهَة اُتاذمه مالإ

حاههتا نوجِة اخملخطة نوخبأكس من  -  أذس تَاانت احلاةل وفق اهمنوذج احملسد نوحاالت املشددَ هبا واإ

 .زحوت االإضاتة 

ضاجهتا  - وؾيس امخبأكس من زحوت االإضاتة ًمت ,جسجَل تَاانت احلاالت اخملامعة نوحاةل املشددَ ابإ

 .امخـامل مؽ احلاالت اخملامعة وفلًا ذلكل 

ة املاكن والأسعح والأدوات يف  أماكن ثواخس احلاةل  -  .ثعِري وهتًو

 :املاؿات ادلراس َة واملـامل  -3

  كسم امخجِزيات واملـامل / كسم ادلراسة والامذحاانت : املس ئول. 

  الاشرتاظات: 

o  ة اجلَسة اميت جسمح مبصور وحصاين امِواء  .ثوفري اههتًو
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o  ثوفري مواد امخـلمي داذل املاؿات واملـامل ثشلك دامئ  أو  أزياء الاس خزسام. 

o  ثوفص اميؼافة اماكفِة. 

o  وامخجِزيات املـموَة ثشلك ًضمن امخحاؿس  (امكصايس وامللاؿس وامعاوالت)ثوزًؽ الأاثث

 .(املسافة مرٍتن ؿىل الأكل)اجلسسي تني امعالب وظامق امخسٌرس 

  االإحصاءات: 

o  ؿالن ذكل ثشلك واحض ويف ماكن ابرز حتسًس امعاكة الاسدِـاتَة ملك كاؿة ولك مـمل واإ

  .(مثاًل ؿىل الأتواب  أو داذل املاؿة)

o  وضؽ املوطلات وانووحات االإرشادًة مـولة يف ماكن ابرز داذل املاؿات واملـامل. 

o  ثوفري معِصات ثـلمي الأًسي واملفازات داذل املاؿات واملـامل ثشلك دامئ  أو  أزياء

 .الاس خزسام 

o  ثيؼمي ومصاكدة معوَة ادلدول نولاؿة واخلصوج مهنا من كدل املرشف  أو الأس خاذ. 

o  امزتام ظامق امخسٌرس ؿىل اس خزسام معِصات الأًسي و ارثساء امكٌلمة مبجصد ادلدول نولاؿة  أو

 .املـمل 

o  مزام امعالب من كدل ظامق امخسٌرس ؿىل اس خزسام معِصات الأًسي و ارثساء امكٌلمة مبجصد اإ

 .ادلدول نولاؿة  أو املـمل 

o  امزتام ظامق امخسٌرس وامعالب ابمخحاؿس اجلسسي وحصك مسافة ال ثلل ؾن مرٍتن. 

o  ة املاؿات واملـامل تني احملارضات مخجسًس امِواء  .احلصص ؿىل هتًو

o  (مصثني يف الأس حوع ؿىل الأكل)احلصص ؿىل ثيؼَف وثـلمي املاؿات واملـامل ثشلك دوري.  

o  مٌؽ ثحادل امكذة والأوراق والأدوات تني امعالب داذل املاؿة  أو املـمل. 
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2021-2020 الدليل العام    
غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

 :ثوفري مس خوزمات و أدوات اموكاًة واميؼافة  -4

  دارة املكَة: املس ئول  .املاكثة اخملخطة /كسم اخلسمات/اإ

  االإحصاءات: 

o  ثوفري اموكَات امالزمة من املس خوزمات والأدوات جوكَات حكفي معَةل امفطل ادلرايس. 

o  لة ثضمن سالسة احلطول ثوزًؽ اموكَات اماكفِة كـِس موزلة نوماكثة والأكسام اخملخطة تعًص

ههيا   .ؿىل املس خوزمات والأدوات املعووتة ؾيس الاحذَاج اإ

o  تواابت ادلدول ,املكذحة ,مثل دورات املَاٍ )ثوزًؽ مواد امخيؼَف وامخـلمي ؿىل املصافق امـامة

ا ,  .ثشلك ًويم وجوكَات اكفِة  (املطىل وكرُي

o  جباهة انووحات , (من اخلارج )ثوفري مـلٌلت الأًسي يف الأماكن امصئُس َة مثل مسذل املكَة

 .االإرشادًة  أو ملاتل معوؽ امسالمل يف لك دور من املحىن 

 :امخوؾَة واالإؿالم  -5

  دارة املكَة: املس ئول  .وحسة االإؿالم /اإ

  االإحصاءات: 

o  ورش املوطلات و املعوايت ذات ظاتؽ االإرشاد وامخوؾَة امطحَة يف

 أماكن مذـسدة ثشلك ابرز يف املمصات وموحات االإؿالانت واملاؿات 

ادلراس َة واملـامل وكشكل ؿرب اموسائل الامكرتوهَة وذاضة يف 

  .ضفحات امخواضل الاحامتؾي املـمتسة ابملكَة 

o  ورش امخـواميت وامضواتط اخلاضة تخعحَق امربوثوكول امطحي يف

الأماكن اخملططة ذلكل وثـممي امخوحهيات واملس خجسات ؿىل املاكثة 

 .والأكسام اخملخوفة لكٌل دؾت امرضورة ذلكل 

o  ة حصَة وظحَة ًلسهما خمخطون ما يف تُئة امـمل  أو ؿرب وسائل ,ثيؼمي حمارضات ثوؾًو اإ

 .امخواضل الامكرتوهَة مثل ضفحة املكَة 
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2021-2020 الدليل العام    
غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

o  امخًس َق مؽ اجلِات اخملخطة ابدلوةل مزايرة املكَة وثلِمي مس خوى الامزتام تربوثوكوالت

 .ومذعوحات الاس خجاتة نووضؽ امطحي واموابيئ 

o  مزام مجَؽ مٌدس يب املكَة ابالإظالع ؿىل ُشا امربوثوكول وثوزَق مـصفهتم تَ وامزتاهمم تخعحَق ما اإ

 .ورد فَِ لك حسة ادذطاضَ 

 :امخـامل مؽ احلاالت املشددَ هبا  -6

  دارة املكَة: املس ئول  .امفصق اخملخطة امللكفة /اإ

  االإحصاءات: 

o  ق امامنذج املـمتسة من اجلِة رضس حاالت الاشدداٍ ٌشرتط  أن ٍكون ابالإتالغ املوزق ؾن ظًص

 .اخملخطة ابملكَة 

o  ثلوم امفصق اخملخطة ابملخاتـة ادلورًة ابمخًس َق مؽ املاكثة والأكسام اخملخوفة ابملكَة ملصض

 .رضس اخلاالت املطاتة  أو ثكل اميت ٌشددَ فهيا ثشلك واحض 

o  ثحاع ؾيس رضس  أي حاةل مشددَ هبا ًمت امخـامل مـِا تـزمِا يف قصفة امطحة اخملططة واإ

ة ثشبأهنا وثوزَق امحَاانت حومِا وحتسًس احلاالت اخملامعة مـِا ابملكَة ومن  االإحصاءات الاحرتاًز

تالغ اجلِة اخملخطة ثشلك موزق ؿرب اهمنوذج املـمتس   .مث اإ

o  ثلوم اجلِة اخملخطة ابملكَة مبخاتـة احلاةل واملس خجسات ثشبأهنا وكشكل الأمص نوحاالت اخملامعة

 .ؾيس زحوت االإضاتة رمسًَا 

 :رضس اخملامفات واالإتالغ ؾهنا  -7

  امفصق اخملخطة امللكفة : املس ئول. 

  االإحصاءات: 

o  تالغ امزتام مجَؽ مٌدس يب املكَة من امعامق الأاكدميي وامعامق االإداري واملس ئومني وامعالب ابإ

ق امامنذج املـسة  امفصق اخملخطة  أو اجلِة اخملخطة ؾن حاالت الاشدداٍ ثشلك موزق ؾن ظًص

 .مِشا املصض 
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  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

 

o  حصاءات وامضواتط امواردة يف ُشا امربوثوكول امطحي وامخـواميت ؾيس رضس خمامفة مالإ

وامخوحهيات خبطوضَ من كدل الأفصاد املـيَني داذل ملص املكَة جية االإتالغ ؾهنا دلى امفصق 

 .واجلة اخملخطة 

حصاءات وضواتط ؿامة  -8  :اإ

o  ق خمخص جباحئة كوروان كوفِس  من ذارج املكَة ملكف من اجلِات 19/20رضورة جشكِل فًص

ق من داذل املكَة  َل فًص ن  أمكن ذكل  أو ثبُأ  .املس ئوةل اإ

o  ق اخملخص  .ُتطَص قصفة حصَة ثخوفص فهيا الاشرتاظات املعووتة لأداء معل امفًص

o  ق اخملخص  .ُتطَص  أركام ُواثف و وسائل ثواضل امكرتوهَة حمسدة نوخواضل مؽ امفًص

o  دارة املكَة ثـممي مًشور ًخضمن جسمَة اجلِة اخملخطة امصئُسة املس ئوةل ؿىل االإرشاف ثخوىل اإ

دارة ومذاتـة اموضؽ اموابيئ جلاحئة كوروان ابملكَة   .ؿىل اإ

o  دارة املكَة ثـممي مًشور ًخضمن جسمَة فصق امـمل اخملخطة مؽ تَان ضالحِاهتا ثخوىل اإ

 .وادذطاضاهتا 

o  ضاتخَ ابملصض داذل ة ملن ثثخت اإ ىل ثلسمي املساؿسة املادًة واملـيًو دارة املكَة امسـي اإ ثخوىل اإ

 .املكَة يف حسود االإماكهَات املخاحة 

o  ة املياس حة وؿسم   (مصافق ,مـامل ,كاؿات ,ماكثة )كوق الأماكن اميت ال ثخوفص فهيا اههتًو

ا  ىل حني جتِزُي  .امسٌلح ابس خزساهما اإ

o  ال تـس ميض فرتة احلجص  أو ضاجهتا ابملصض ال ٌسمح مِا ابمصحوع نولكَة اإ احلاالت اميت ثثخت اإ

ا  امـزل املـمتسة من اجلِات املس ئوةل وكشكل تـس ثلسمي مس يس ظيب مـمتس ًوحض شفاهئا وذوُو

 .من املصض 

o  حصاءات ثعحَق املواهني وانوواحئ اميافسة خبطوص امـلوابت واجلزاءات نومزامفني مخـواميت واإ

 . ُشا امربوثوكول 
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  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

شرإف وإلمتابػة للبروتوكول إلصحي دإخل إلكلٌة  إلجهة إلمختصة بالؤ

من وإلشالمة إلمهوٌة)
أ
 (وحدة إل

:  أؾضاء انوجية 

. حسني مصاد امرشًف 

. ؿادل سامل اهلٌليل 

. حسني دمحم امصحِيب 

 . 0910501515: ُاثف رمق 

: ثلوم انوجية ابملِام ال ثَة 

  ثوزًؽ مواد امخـلمي داذل املكَة. 

  اس خالم امحالكات نوحاالت املشددَ هبا واحلاالت املطاتة. 

  ثوزَق اخملامفات وامخحوَف ؾهنا نوجِات املس ئوةل. 

  املخاتـة ادلورًة وامخًس َق مؽ املاكثة والأكسام اخملخوفة داذل

 .املكَة 

  مصاكدة امعصق اخملخوفة وامخبأكس من مسى امزتاهمم ابملِام مبِاهمم. 

  االإرشاف ؿىل معوَة امخـلمي ادلوري نومحىن. 

  ؿساد ملرتح امعوحَات حسة احذَاخات املكَة  .اإ

  املِام تًرش االإؿالانت نووحَ وامطفحة اخلاضة ابملكَة . 
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غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

    

 

نوخـومي امـايل امخلين وامححر امـومي يف جماالت  ظصاتوس مؤسسة رائسة- لكَة امخلٌَة الامكرتوهَة  حكون       أن

 امـووم الأساس َة يف وامححر امخـومي جمال يف حكون رائسة و أن (االثطاالت ,امخحنك الآيل ,احلاسة الآيل)ُيسسة 

ص ذالل من ومصكزا مالتخاكر واالإتساع وامخعحَلِة خلسمة اجملمتؽ جصاجمِا امخـوميَة وجبودة ؿامَة ومضن املـاًري  ثعٍو

 .ادلومَة

 
 

 مٌاجه ابس خزسام االإتساع و نوخـمل حمفزة ثـوميَة تُئة ثوفري .1

 َُبأة  أؾضاء و احلسًثة امخلٌَة ووسائل مذعورة ؿومَة

 .ممزيون ثسٌرس

ةل امكفاءات تخرصجي الامزتام .2  واملادٍرن هميَاً  و ؿومَاً  املُؤ

 .  امخلٌَة اجملمتؽ احذَاخات مؽ امخـامل ؿىل

سرتاثَجَة ثخين .3  املكَة جممتؽ داذل امخكٌومويج امخـمل اإ

 . وذارهجا

ف اموؾي املـوومايت زلافة ورش .4  اخلاضة ابملَكٌة وامخـًص

  .الامكرتوانت واملـوومات  تخكٌوموحِا

دذال .5 ل حِل ذوق يف املخعورة واالإسِام امخلٌَة اإ  يف مُؤ

 خمخوفة كعاؿات وذسمة املؤسسات يف امخكٌوموحِا مؽ امخـامل

 .وامخكٌوموحِة الاسدشارات امـومَة ثلسمي ذالل من اجملمتؽ من

ص امليؼومة يف االإسِام .6 ة ذالل من وحتسٍهثا امخـوميَة ثعٍو  ثسًر

ؿسادُا اموظيَة امكفاءات ة امخرشًة امخمنَة دعط ثفـَل يف جسامه حىت· واإ  .ؿام ثشلك وامـموَة امخمنًو

 .دومَاً  وحموَاً  ابمخـومي املـيَة امليؼٌلت املؤسسات و مؽ و امرشاكة امخواضل ثـٍزز .7
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  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

ألاهداف 

إلاستراجيجيت

التميز في 

التعليم 

والتدريب

التميز في 

البحث 

العلمي

الوفاء 

باملسؤوليت

إلاججاه 

الصحيح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .امـاملَة واجلودة الاؾامتد جصانمج   ثعحَق .1

  . وادلويل ياالإكومي و امسوق احملىل احذَاخات مخوحَة حسًثة جصامج  اس خحساث .2

 .تخوفري مـامل مذرططة و ذكل امـاملي املس خوى ؿىل مخكون امـومَة ابمححوث الارثلاء .3

 .واملـوومات االثطال حكٌوموحِا ذسمات ذالل من اجملمتؽ ذسمة .4

ؽ .5  .اجملاالت احلسًثة يف امـمل سوق حلاخة ظحلا مبرخوف امخرططات املكَة دصجيي امرتكزي ؿًل مشاًر
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  مكتب التوثيق واملعلوماث

 
 

 

 

 

هؼام امفطل ادلرايس امللوق ,حِر ٌس خلصق امفطل ادلرايس امواحس   ًمت ابملكَة ثعحَق

وحكون مسة ادلراسة االإحٌلمَة نوحطول ؿىل درخة امحاكمورًوس  مثاهَة ,س خة ؾرش  أس حوؿا 

: فطول دراس َة موزؿة ؿىل زالزة مصاحل اكمخايل 

o وجشمل امفطوني ادلراس َني الأول وامثاين وحتخوي ؿىل املصحةل امـامة : 

آيل  -  امللصرات الأساس َة يف ؿووم امِيسسة االإمكرتوهَة وامكِصتَة واحلاسة ال

 .امللصرات املساؿسة اكمصايضَات وامفزيايء وانولات  -

o  املصحةل امخرططَة:  

ومتخس من امفطل امثامر وحىت امفطل امساتؽ وحتخوي ؿىل مواد ُتططَة حسة 

 .ظحَـة لك كسم من الأكسام امـومَة امخرططَة امثالزة 

o  ة املَساين  :مصحةل مرشوع امخرصج وامخسًر

 :  ًًل  مَلسم فَِ امعامة ما (امثامن)خيخص امفطل اههنايئ  

 . مرشوع ثعحَلي ٌسمى مبرشوع امخرصج  أو مرشوع امحاكمورًوس امخلين  -

كٌل ًمت يف ُشا امفطل ثًسُة امعامة تـس احذَاٍز اكفة امللصرات ادلراس َة الإحسى  -

امرشاكت  أو املؤسسات ذات امـالكة تخرطص امعامة ملٌلرسة امـمل حتت 

ههيا وال دص من املكَة وحكون ُشٍ  رشاف مرشفني  أحسٌُل من اجلِة املًسة اإ اإ

 . امفرتة مبثاتة كرس نوحاحز  تني مصحةل ادلراسة ومصحةل امـمل 

تـس حتوًل ُشٍ املؤسسة   اس خحسث ُشا امربانمج:جصانمج اس خكٌلل امحاكمورًوس  -

ىل لكَة  وخاء تياًء ؿىل امعوحات امـسًسة اميت ثلسم هبا دصجيي ,من مـِس ؿايل اإ

ومسثَ ,املكَة من محةل ادلتووم امـايل الس خكٌلل دراس هتم وهَل درخة امحاكمورًوس 

 2015حِر مت امحسء هبشا امربانمج يف امفطل ادلرايس دًصف ,فطوني دراس َني 

شمل امخرططات امثالث ابملكَة .  2018 وثوكف س ية ٌو

 :ادلرخات امـومَة اميت متيحِا املكَة  -

  .درخة االإخازة اجلامـَة الأوىل  جاكمورًوس ُيسسة االثطاالت -

آيل  - . درخة االإخازة اجلامـَة الأوىل  جاكمورًوس ُيسسة امخحنك ال

آيل  -  .درخة االإخازة اجلامـَة الأوىل  جاكمورًوس ُيسسة احلاسة ال
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دارة امَِئة اموظيَة نوخـومي امخلين وامفين تخارخي   ؿىل  أن ثحس أ 2020-11-17تياًء ؿىل الأذن املميوح من امس َس رئُس جلية اإ

 : امخامَةرشوط الادلراسة يف املكَة وفق 

حضار موافلة من انوجية امفصؾَة جملاهبة خاحئة كوروان مبسًية ظصاتوس  -1  .اإ

ة جملاهبة اموابء  -2 رفاق ثلٍصص من املكَة ثشبأن املسرة ؿىل تسء ادلراسة ًخضمن االإحصاءات الاحرتاًز  .اإ

س ؾن 3احلس الأدىن نومواد املصاد ثزًنوِا نوعالب  -3  . مواد 5 مواد وال حًز

 .جية  أن حكون احملارضات نومجوؿة امعالتَة امواحسة ذالل زالزة  أايم مذخامَة ومُست مذلعـة  -4

 .امعوحة امصاس حون كري موزمني ابحلضور والاكخفاء ابالمذحان اههنايئ  -5

  .(م2021-2020)ؿسم كدول امعوحة اجلسد يف امفطل ادلرايس احلايل دًصف  -6

ـمتس ؿىل مـَار املسافة واميت ثحوف  -7 مرت تني امعالب يف مجَؽ  (1.5)ثعحَق امخحاؿس الاحامتؾي داذل كاؿة احملارضة ًو

 .الاجتاُات 

ل مالحؼة  -8 ىل )ثسرج يف وركة امخزًن ة وؿسم الامذثال مِا ًـصض امعامة اإ ثـِس امعامة الامزتام ابمضواتط الاحرتاًز

  .(اسددـادٍ من ادلراسة

دارة املكَة ابمخلِس ابالإحصاءات امليطوص ؿوهيا يف اميلاط امساتلة حصفًِا وتس أت ادلراسة نوفطل احلايل  حِر كامت اإ

 : وفق اخلعة ادلراس َة امخامَة 2021-2020دًصف 

ىل اترخي اتخساًء من اترخي احلسث  اىهتاًء اإ

 2020-12-12 تساًة امفطل ادلرايس وتسء ادلراسة

 2021-01-21 2021-01-16 الامذحاانت اميطفِة

سلاط املواد  2021-01-25 2021-01-23 اإ

ًلاف املِس  2021-02-23 2021-02-21 اإ

 2021-03-18 2021-03-13 الامذحاانت اههنائَة امـموَة

 2021-03-18 اىهتاء احملارضات ادلراس َة

ة  2021-04-08 2021-03-20 الامذحاانت اههنائَة اميؼًص

 2021-04-12   دص موؿس مدسومي اميخاجئ

ؿالن اميخاجئ  2021-04-22 اإ

 2021-04-26 2021-04-24 ظوحات امعـون

 2021-05-04 هخاجئ امعـون

 2021-05-10 اؾامتد اميخاجئ وادذخام امفطل ادلرايس
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 امَِلك امخيؼميي نولكَة

 عميد الكليت

ميدعمكتب شؤون ال  مكتب املراجعت الداخليت 

 مكتب الشؤون القاهوهيت مكتب ضمان الجودة

ة ميعلشؤون المكتب ال  املسجل العام 

قسم البحث  ألاقسام العلميت

 والخطىيس واإلاىاهج

قسم الضؤون الفىيت 

 واإلاعامل والىزش

 قسم الدزاست والامخحاهاث قسم القبىل والدسجيل

 قسم الخسيجين قسم صؤون الطلبت واليضاط

 اإلاكخبت
 مكخب اإلاىازد الراجيت

 قسم الاسدثماز

 قسم الدوزاث و الخدزيب

  الدراساث العليامكتب

إلاداريتشؤون ال قسم  

وحدة صؤون اإلاىظفين 

 واملحفىظاث 

 وحدة ألامً وؤلاصساف

 وحدة ؤلاعالم

 وحدة الخدماث والصياهت 

املالي القسم  

 وحدة املخاشن واإلاضترياث

 وحدة الخصيىت

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 قسم الخدماث الراجيت

إلاداريت واملاليتشؤون مكتب ال  

 وحدة الحساباث
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  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

 

 
 

  مكذة امشؤون امـومَة 

حتلِق رؤًة ورساةل و أُساف املكَة  ,وجسِم يف  ثـخرب امشؤون امـومَة ركزية  أساس َة من راكئز املكَة 

ؿرب  أكساهما امـومَة وجسـى نوخعوٍص املس متص من ذالل مذاتـة حتسًر وثعوٍص املياجه و أسامَة ووسائل 

حمور  (ؾضو َُئة ثسٌرس– ظامحًا )وثلٌَات امخسٌرس وثفـَل امخعحَلات امـومَة خاؿةًل من املس خفِس مهنا 

ة مَِئة امخسٌرس  اُامتهما فذـمل ؿىل الاس خلصار امـومي وامخعوٍص املس متص وثيفِش امربامج امـومَة وامخسًر

 . وامعالب وجشجَؽ امححر امـومي

,و أسِم يف حصس َخ املواؿس امـومَة  (كسم امشؤون امـومَة)وشبأ املكذة مؽ وشوء املكَة  حتت امس 

خِة هل امخحنك - ,وجشمل املكَة كسم املواد امـامة و زالث  أكسام ؿومَة ُتططَة ويه االثطاالت  وامخسًر

يلسم مشـحخني - الآيل  . (امربجمة وثلٌَة املـوومات– ُيسسة احلاسة وامش حاكت  )احلاسة الآيل ًو

 :الأكسام امـومَة  -1

o كسم املواد امـامة:  

 ًـخرب من  أحس الأكسام املِمة وامِادفة يف املكَة واميت ثخوزع موادٍ ادلراس َة داذل جصانمج الأكسام 

حِر ٌرشف ؿىل ثسٌرس ؿسد من املواد امـامة والأساس َة واميت ثـس كاؿسة ؿومَة ,امـومَة الأدصى 

ة نوعالب يف خمخوف امخرططات ابملكَة  ىل ذوق هميسسني ثلٌَني ميخوكون , أساس َة رضوًر وهيسف اإ

مـمل (ويه  ًضم املسم س حـة مـامل,املِارات امفٌَة املعووتة نوخـامل مؽ امـيارص االإمكرتوهَة اخملخوفة 

مكرتوانت مذلسم – االإمكرتوانت نومصحةل امـامة  مكرتوهَة مـمل ضَاهة– مـمل اإ مـمل  أساس َات  – اإ

ة2ؿسد – مـمل املـاجلات ادلكِلة – االإمكرتوانت امصمقَة    . ( مـامل نولة االإجنوزًي

ذ ًلؽ ؿوهيا ؾةء كحري يف وثـخرب ىل امعامة  ثوضَل املـامل حزء ال ًخجز أ من املصحةل امخـوميَة اإ املـوومة اإ

خِة وخمططة ملأقصاض  حِر  أن لك ُشٍ املـامل امسامفة اذلكص جمِزة تبأحسث امخجِزيات واموسائل امخسًر

حصاء خِة واملمتثةل يف اإ املـموَة اميت ثـخرب اجلاهة الأسايس وامصئُيس يف ادلراسة  امخجارب امخـوميَة وامخسًر

ؽ ودراسات و أحباث  أؾضاء َُئة امخسٌرس   .ابملكَة وكشكل  أحباث ظوحة املشاًر

15 
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o  كسم االثطاالت 

ثبأسس كسم ُيسسة االثطاالت جلكَة امخلٌَة الامكرتوهَة ظصاتوس مٌش تساًة ثبأسُس املكَة 

ـخرب من امخرططات امـومَة املِمة حِر مصمت املياجه اخلاضة هبشا املسم 1996يف ؿام   ًو

ة يف جمال ُيسسة االثطاالت امسوكِة وامالسوكِة  مثل االثطاالت ,ؿىل حنو ًضمن ثوفص ذوفِة ؿومَة كًو

ة واالثطاالت امضوئَة وامش حاكت واثطاالت الأمقار الاضعياؾَة ,واميت من شبأهنا حزوًس امعوحة ابملـصفة  اخلوًو

ؿسادمه نومتزي و امكفاءة امـامَة ؾيس ُتصهجم ودلى املسم امـسًس من املـامل املخرططة  ة هبشا اجملال ,واإ امرضوًر

ة وامخعحَق امـمًل  ل,واملزودة تخلٌَات ؿامَة   .دلؽ تني ما ٍكدس حَ امعوحة من املـصفة اميؼًص

: الأُساف

  ص ماكانت  أؾضاء َُئة امخسٌرس وامـاموني يف املسم و حتفزي روح امخعٍو ص كسرات واإ حتسني وثعٍو

. واالإتساع دلهيم 

 ص املياجه واخلعط ادلراس َة ثشلك مس متص ٍكون املسم مصحـا نوزسمات والاسدشارات يف  و أن ثعٍو

. جمال االثطاالت 

  ُتصجي كوادر ُيسس َة فاؿةل وممزية ؿومَا ومعوَا ومذطفة تبأذالق املِية امِيسس َة .

  هخاج حبوث ؿومَة وثعحَلِة يف جماالت ادذطاضات امخعحَلات االإمكرتوهَة وهؼم االثطاالت ملصض حل اإ

 .املشالك اخلسمِة يف اجملمتؽ 

o  كسم امخحنك الآيل 

ة وامھامة ابملكَة حِت اكن  أحس الأكسام اميت    ًـس كسم امخحنك الآيل من الأكسام احلًَو

مييح املسم درخة امحاكمورًوس يف ُيسسة امخحنك , 1996تس أت مؽ ثبأسُس املكَة س ية 

االإخازة ادلكِلة ًضم املسم  أؾضاء َُئة ثسٌرس من محةل ,الآيل حِر ًخرصج من املسم ؾرشات امعوحة س يواًي 

ادلكخوراٍ واملاحس خري كٌل كسم املسم امـسًس من اخلصجيني املمتزٍين هكـَسٍن مالس خفادة مهنم يف مذاتـة املـامل 

. واملساؿسة يف ثسٌرس امللصرات امـومَة 

   :الأُساف 

  ؿساد دصجيني ممتزٍين ؿىل مس خوى ؿاٍل من امكفاءة امـومَة وامـموَة حبَر حكون هلم املسرة ؿىل اإ

 .ؤسسات اخملخوفة املامليافسة يف سوق امـمل و كادٍرن ؿىل املِام تواحداهتم اجتاٍ اجملمتؽ و 

  ثـٍزز االثطال مؽ امسوق احملًل حبَر ٍكون املسم فاؿاًل يف حل املشالك اميت ثـرتض امطياؿة ودمع

      .اجملمتؽ احملًل 
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  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

o كسم احلاسة الآيل 

ذالل مسريثَ ,م 1998ثبأسس يف س ية , ُو  أحس الأكسام امـومَة امصئُس َة ابملكَة  

كٌل جنح يف ُتصجي امـسًس من املِيسسني , اس خعاع املسم  أن ٌس خلعة امـسًس من امكوادر الأاكدميَة املمتزية 

ضم املسم خنحة من  الأكفاء اذلٍن حصكوا تطمة واحضة يف سوق امـمل يف املعاؿني امـام و اخلاص ؿىل امسواء  ًو

 أؾضاء َُئة امخسٌرس من محةل ادلكخوراٍ و املاحس خري كٌل ًضم امـسًس من املـَسٍن واملسرتني من محةل 

امحاكمورًوس و ادلتووم امـايل وكس سامه املسم ثشلك كحري خسًا يف ثطممي وجصجمة امـسًس من امليؼومات امربجمَة 

. ومن  أمهِا 

  2001مٌش س ية مٌؼومة ادلراسة والامذحاانت مبكذة املسجل امـام  . 

  االإرشاف ؿىل ثطممي وجصجمة موكؽ املكَةcet..edu.ly احلاسة  كسمواذلي اكن مرشوع ُتصج معوحة 

ف   . وثفـَهل ؿىل امش حكة ادلومَة واالإرشاف امفين وامخلين 2016الآيل نوفطل ادلرايس دًص

:  ُسافالأ 

  ؿساد و ُتصجي كوادر ثلٌَة ذات كفاءة ؿامَة كادرة ؿىل امخـامل مؽ امخلٌَات احلسًثة يف جمال احلاسة اإ

. الآيل وهؼم املـوومات يف خمخوف املعاؿات سواء احلكومِة  أو اخلاضة 

  ضلل كسرات وهمارات امعالب همتكِهنم من تياء خشطَة املِيسس املادرة ؿىل امخفوق و االإتساع و

. ثوؾَهتم تثلافة اميجاح املِين همتكِهنم من امخرعَط تيجاح ملس خلدوِم املِين

  ة و امـموَة امخعحَلِة واملِارات وني ابلأسس اميؼًص ؿساد املخرططني يف احلاس حات واملـووماثَة و املُؤ اإ

وِم نوميافسة تلوة يف سوق امـمل    .مبا ًُؤ

ص واملياجه  -2  :كسم امححر وامخعٍو

 : وخيخص ابل يت 

  ا وثـسًوِا ُص آمَات ثعٍو  .وضؽ امخلاٍرص ابمخـاون مؽ الأكسام امـومَة ؾن اخلعط الأاكدميَة املـمتسة و 

  وضؽ كامئة ابمكذة املصحـَة املـمتسة هكصاحؽ ؿومَة نوملصرات ادلراس َة. 

  ؿساد اخلعط ادلراس َة ملأكسام وثوضَف امللصرات ادلراس َة  .االإرشاف ؿىل اإ

  ماكهَة ثفـَوِا ابملكَة ؿساد ملرتحات ثشبأن اإ مذاتـة امخعورات امـومَة ؿىل امطـَسٍن احملًل وادلويل واإ

 .ومبا ًخوافق مؽ  أُسافِا وامخعورات اميت حتسث يف تُئة امـمل احملوَة 

  ؿساد امخلاٍرص ادلورًة واملعووتة ؾن وشاظات املسم  .اإ

  َمََ وثسذل يف هعاق ادذطاض  . أي  أؾٌلل  أدصى جس يس اإ
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 :واملـامل وامورش  امفٌَة امشؤونكسم  -3

 :خيخص ابل يت 

  ؿساد امخلاٍرص امفٌَة ؾن االإرشاف امفين ؿىل مجَؽ املـامل وامورش ابمخًس َق مؽ الأكسام امـومَة واإ

 .الآالت والأهجزة واملـسات وحتسًس احذَاخاهتا من امطَاهة وكعؽ املَار

  مذاتـة احذَاخات املـامل وامورش ابمخًس َق مؽ الأكسام امـومَة وذكل فامي ًخـوق ابملواد اخلام

ة ؿوهيا   .واملالثس ومس خوزمات امخسًر

  وضؽ انووحات االإرشادًة اموكائَة نوحفاظ ؿىل امسالمة داذل املـامل وامورش ومصافق املكَة مؽ

 .امرشح اموايف ملواؿس امسالمة املِيَة 

  ُتعَط وثيفِش واالإرشاف ؿىل  أؾٌلل امطَاهة ادلورًة وامعارئة نومـامل وامورش واموسائل امخـوميَة 

 .اخملخوفة 

  جناح خِة من الأهجزة واملـسات املساؿسة يف اإ امـمل ؿىل ثوفري اموسائل واملس خوزمات امخـوميَة وامخسًر

خِة ومذاتـهتا وامخحوَف ؾن  أؾعامِا ورفؽ امخلاٍرص ؾهنا   .امـموَة امخـوميَة وامخسًر

  ؿساد امخلاٍرص ادلورًة واملعووتة ؾن وشاظات املسم  .اإ

  َمََ وثسذل يف هعاق ادذطاض  . أي  أؾٌلل  أدصى جس يس اإ

o  مـمل الامكرتوانت املخلسمة و الامكرتوانت –كِصتَة مـمل ال) زالزة مـامل :مـامل امكرتوانت ؿامة 

  .(امصمقَة 

o  (مـمل  أهجزة اثطاالت– مـمل االثطاالت امامتزوَة وامصمقَة ) مـمالن :مـامل االثطاالت. 

o  مـمل امكرتوانت املسرة – مـمل مٌؼومات امخحنك امطياؾَة واملخحكٌلت ادلكِلة ) مـمالن :مـامل امخحنك

 .(و أهؼمة امخحنك ادلكِلة

o  مـمل  أساس َات امش حاكت – مل  أسس احلاسة الآيل ا مؽ4) مـامل مثاهَة :مـامل احلاسة الآيل –

آيل    .(مـمل جصجمَات احلاسوب– مـمل امسُسكو – مـمل ضَاهة حاسة  

o  مـمل امورشة الامكرتوهَة وامطَاهة . امورشة.     
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2021-2020 الدليل العام    
غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

 

 :وُتخص ابل يت   املكذحة -4

  ؿالانت ؾن امكذة يف ,امخواضل مؽ دور امًرش واالإظالع ؿىل كوامئِا وثددؽ لك ما ًًرش من اإ

 .وامخوضَة ثشبأن اكذياهئا ,امطحف واجملالت وامخلاٍرص اميت حكذة ؾهنا 

  ؿساد احذَاخات املكَة من امكذة واملصاحؽ واملًشورات واجملالت امـومَة واحلسًثة املخـولة اإ

 .ابدذطاضاثَ 

  ؿساد ادلراسات ملـصفة مـسل ثساول امكذة واملصاحؽ واملًشورات واجملالت امـومَة ملـصفة مسى اإ

 .االإكدال ؿوهيا وثلِميِا 

  ا وفق الأسووب امـومي املياسة  .ثطيَف حمخوايت املكذحة من كخة وجمالت وكرُي

  ىل حمخوايهتا ؿساد مٌؼومة ذاضة مُسِل امصحوع اإ جسجَل حمخوايت املكذحة و أرشفهتا كخاتًَا وامكرتوهًَا واإ

 .ؾيس احلاخة 

  امخًس َق مؽ امخلس اميت امخيؼميَة اخملخطة ابملكَة حول حتسًس املصاحؽ امالزمة مخيفِش امللصرات وامربامج

 .ادلراس َة 

  ؿارة  .االإرشاف ؿىل جسالت االإؿارة وحتسًس امكذة واملصاحؽ كري املاتةل مالإ

  ا ,املشاركة يف مـارض امكذة حصاءات امرشاء تـس موافلة ,وحتسًس املصاحؽ اميت ميكن اكذياُؤ خزش اإ ًو

 .هجات الادذطاص 

  ؿساد كوامئ ابمكذة اميت ثخضاءل كميهتا من امياحِة امـومَة وامـموَة وامخوضَة ثسحهبا من املكذحة  .اإ

  االإرشاف ؿىل معوَات حصد حمخوايت املكذحة س يواًي. 

  ة حول املكذحة ؿساد امخلاٍرص ادلورًة وامس يًو  .اإ

  ما ٌس يس هل من  أؾٌلل ثخـوق تعحَـة معهل. 
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2021-2020 الدليل العام    
غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

 

   أؾضاء َُئة امخسٌرسمكذة

مََ هممة املِام ابالإحصاءات املخـولة  دت الحئة ثيؼمي امخـومي امـايل همام وادذطاضات ُشا املسم حبَر  أولكت اإ حسِّ

س, واُتاذ ما ًوزم حِامِا مخشمَل امطـوابت اميت ثواخَ معوِم  : واملِام اكمخايلتبأؾضاء َُئة امخسٌر

o  ىل املامَة وثولي حاةل امـةء ادلرايس اخلاص هبم اإ س واملـَسٍن واملسرتني واإ املِام ثشؤون  أؾضاء َُئة امخسٌر

 .ظوحاهتم ,وثشمَل امطـوابت اميت ثـرتضِم 

o  س واملـَسٍن واملسرتني  ولك الأمور املخـولة هبم  .حفغ املوفات امصئُس َة لأؾضاء َُئة امخسٌر

o  س واملـَسٍن واملسرتني  اإ  . ؿساد املالك اموػَفي لأؾضاء َُئة امخسٌر

o  تالغ  امشؤون س واملـَسٍن واملسرتني ابملكَة واإ ؿساد امحَاانت واالإحطائَات اخلاضة تبأؾضاء َُئة امخسٌر اإ

 .امـومَة 

o  ىل س واملـَسٍن واملسرتني  اإ حاةل امخلكَفات ابجلساول ادلراس َة وامـةء ادلرايس اخلاص تبأؾضاء َُئة امخسٌر اإ

 .مكذة امشؤون امـومَة  

 أؾضاء َُئة امخسٌرس  

املسم ت 
 أؾضاء َُئة امخسٌرس املاٍرن 

واملس متٍصن يف امـمل 

املوفسٍن ميَل 

درخة ادلكخوراٍ 

املوفسٍن ميَل درخة 

املاحس خري 

حاالت 

 أدصى 

آيل  1 ---  3 4 13احلاسة ال

---  2 2 12االثطاالت  2

آيل  3 ---  1 5 9امخحنك ال

---  3 7 17املواد امـامة  4

---  9 18 51اجملموع 

 املـَسٍن واملسرتني 

اجملموع املسرتني املـَسٍن املسم ت 

آيل  1  5 3 2احلاسة ال

 9 8 1االثطاالت  2

آيل  3  5 2 3امخحنك ال

 8 6 2املواد امـامة  4

 27 19 8اجملموع 

  أؾضاء َُئة امخسٌرس



 

 
             

 

 

 

 
 

2021-2020 الدليل العام    
غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

 

مكذة املسجل امـام 

دارة امشؤون امخـوميَة   واالإرشاف املحارش ؿىل اميؼام ادلرايس نوعوحةخيخص ابإ

حارش  أؾٌلل االإرشاف  ومصاكدة ثعحَق هؼم ومواحئ ادلراسة والامذحاانت ,ًو

:-  اميت ٌرشف ؿوهيا ويه ووامخوحَِ وامخًس َق ماكفة الأكسام امخاتـة هل 

كسم املدول وامدسجَل  -1

ماكهَات املخاحة دارة املكَة وفلا مالإ مت فذح ,   ًلوم ُشا املسم ابس خلدال امعوحة اجلسد امللرتح ؿسدمه من كدل اإ ًو

ؿساد كشوفات  ىل املوفات امـومَة ,واإ ضافة اإ ا اإ موفات خشطَة هلم حلفغ املسدٌسات من مناذج امدسجَل وكرُي

فات  ؿساد ثـًص مذضمية اكفة املـوومات ؾهنم ,وثولي ظوحات املدول ؿرب امدسجَل الامكرتوين والاهخلال ,واإ

يب ورصف  أركام كِس هلم ,وكشكل االإرشاف ؿىل موحة االإؿالانت اخلاضة ابمعوحة وامـمل ؿىل  ابملس خوى امخسًر

يب رتَؽ,رشح وثفسري وثعحَق انوواحئ واميؼم وامخـواميت اخلاضة هبم  حوف ؿسد امعالب ابملكَة يف امفطل امخسًر -ًو

فصجني حوايل2017  ظامحًا وظامحة موزؿني ؿىل خمخوف الأكسام ,حِر زاد ؿسد امعالب يف امـرش 966- اإ

ؽ  س يوات الأذرية ملارهًة تـسد ادلفـات الأوىل وثبأيت ُشٍ امزايدة اس خجاتة نومخعوحات امخلٌَة واخلسمِة نومشاًر

ة توَخِا  . واخلعط امخمنًو

 كسم ادلراسة والامذحاانت -2

ة والامذحاانت اههنائَة نوفطل احلايل     ًلوم ُشا املسم ابالإؿالن ؾن مواؾَس تساًة وهناًة ادلراسة وامخسًر

ة نوفطل املادم ابملكَة  ؿساد اجلساول ادلراس َة ابمخًس َق مؽ الأكسام ,وحتسًس موؿس تساًة ادلراسة وامخسًر اإ

ىل ,رتط امللصرات احملمةل ,ثلس مي اجملموؿات ,امـومَة  مذاتـة حضور وقَاب امعوحة , ثًسُة امعوحة اإ

سلاط  أو  خِة ابمخًس َق مؽ الأكسام امـومَة امخرططَة وفلا مرشوط امخًسُة ملك ُتطص ,اإ امخرططات امخسًر

ضافة ملصر  ؿساد امخلاٍرص ؾن سري ,اإ ًلاف املِس ,كٌل ًلوم املسم ابالإرشاف اماكمل ؿىل الامذحاانت ادلورًة ,اإ اإ

ؿساد خساول الامذحاانت اههنائَة واُتاذ اكفة االإحصاءات امكفِةل ا ؿىلادلراسة والامذحاانت امفطوَة ,اإ   تدس َرُي

  .  اموخَ الأهكل وثعحَق انوواحئ امخبأدًخِة وفلًا ميؼام ادلراسة والامذحاانت 
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 إلكبول وإلتشجٌل وإلدرإصة وإلمتحاهات



 

 
             

 

 

 

 
 

2021-2020 الدليل العام    
غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

املاؿات   -

 

املسرة الاسدِـاتَة مالمذحاانت املسرة الاسدِـاتَة ندلراسة ؿسد املاؿات 

8 35 20 

4 40 25 

 260 440 12اجملمػػػػوع 

 املـامل -

ة ؿسد املـامل   املسرة الاسدِـاتَة مالمذحاانت املسرة الاسدِـاتَة نوخسًر

آيل  14 20 8 حاسة  

 10 18 2 اثطاالت

 6 10 2 امخحنك الآيل

 14 20 3 املواد امـامة

 186 276 15اجملمػػػػوع 
 

كسم اخلصجيني   -3

ًخوىل ُشا املسم اس خالم موفات املخسرتني اذلٍن اس خوكووا دراس هتم ومصاحـة تَاانهتم وهخاجئِم الإؿساد 

ؿساد  حاههتم الإدارة املكَة الؾامتدمه وجسوميِم نورصجيني واإ فادات امخرصج واإ كشوفات ادلرخات واإ

حاههتم الإدارة املكَة وكس  يب و املخوكؽ ُتصهجم واإ االإحطائَات ؾن  أؿساد اخلصجيني واملخسرتني ملك فطل ثسًر

 من 2016/2017 حىت امـام ادلرايس 1998/1999 مٌش امـام ادلرايس دصجي (2116 )توف ؿسد اخلصجيني

 حىت امـام 2017-2016دصجي مٌش امـام ادلرايس  (208) كٌل توف ؿسد اخلصجيني محةل ادلتووم امـايل امخلين

 . من محةل امحاكمورًوس امخلين 2021-2020ادلرايس 

امخرطص 
 امحاكمورًوس ادلتووم امـايل

 اجملموع االإانث اذلكور اجملموعاالإانث  اذلكور

 42 19 23 576 335 241احلاسة الآيل 

 98 40 28 1003 325 678االثطاالت 

 68 8 60 537 70 467امخحنك الآيل 

 208 67 141 2116 730 1386 اجملموع
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2021-2020 الدليل العام    
غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

 كسم امًشاط امعاليب وامشؤون امعالتَة -4

جصاز امعالب لك  أمام امفصضة الإاتحة ٌسـى   و الاتخاكر و اخلوق ؿًل مدشجَـِم مواُهبم و وشاظاهتم الإ

 تُهنم الأدوة روح  ثـٍزز و مواُهبم تطلل ,وذكل املمتزية ابمكوادر والاُامتم واملـصفة امـمل يف حلِم ممارسة

تساؿاهتم ثوػَف و امصايضَة و الأدتَة و امـومَة املياشط ذالل من .  اإ

 املسم همام  

كامة -  . وامـومَة امثلافِة واملـارض املساتلات اإ

كامة - ة حمارضات اإ  . وزلافِة ثوؾًو

كامة -  . املكَة داذل وامدشجري نويؼافة ًوم اإ

كامة - وتني املخفوكني مخكصمي س يوي ُتصج حفل اإ  . واملُو

رشاكِم ورايضَة مرسحِة فصق جشكِل -  . املياشط يف واإ

 . امحسهَة ابنوَاكة والارثلاء امصاييض اموؾي ورش -

 . ابملكَة وامفـامَات املياشط ثوزَق -
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2021-2020 الدليل العام    
غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

 

 

 

  ول )إلمكررإت إلدرإصٌة للفصل
أ
 : (إلحاهي- إل

إلفصل إلشاغات  إلوحدإت إصم إلمكرر  إلرمز ت
1 EE 101  دوائر كهربائٌةI 3 4 

ول
أ
 ال

2 EE 121  دوائر رلمٌةI 3 3 
3 GS 121  اهدلٌزيI 2 3 
4 GS 101  رًاضةI 3 4 
5 GS 111 3 3 فٌزًاء 
6 EE 102  دوائر كهربائٌةII 3 4 

 الحاهي

7 EE 102L 2 1 دوائر كهربائٌة مػمل 
8 EE 111  الك تروهٌةI 3 4 
9 EE 122  دوائر رلمٌةII 3 3 

10 EE 122L 2 1 دوائر رلمٌة مػمل 
11 GS 122  اهدلٌزيII 2 3 
12 CS 111  صاصٌات البرمدة

أ
 4 3 ا

13 GS 102  رًاضةII 3 4 

  (إلرإبع-إلحالث)إلمكررإت إلدرإصٌة إلػامة للفصول إلدرإصٌة:  

التخطص الشاغات  الوحدات اصم المكرر  الرمزت 
1 EE 112   الك تروهٌةII 3 4 

 كل التخططات
2 EE 112L 2 1 الك تروهٌة مػمل 
3 GS 204 4 3 اإلحطاء والحتمالت 
4 GS 223  اهدلٌزيIII 2 3 
5 GS 203 4 3 مػادلت تفاضلٌة 
6 EE 213   الك تروهٌةIII 4 5 لي

 
 اتطالت وتحكم ا
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2021-2020 الدليل العام    
غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

 :مكررإت لشم إلتصالت   -
o  إلفصل إلحالث: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 EE 112   الك تروهٌةII 3 4 

2 EE112L 2 1 الك تروهٌة مػمل 
3 EE 241  4 3 إشارات وهظم 
4 GS 204 4 3 اإلحطاء والحتمالت 
5 GS 223  اهدلٌزيIII 2 3 
6 GS 203 4 3 مػادلت تفاضلٌة 
7 GS 251  2 2مهارات دراصٌة 
8 GS252  2 2ك تابة تكارًر فوٌة 

o  إلفصل إلرإبع: 
إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 EE 213   الك تروهٌةIII 4 5 
2 CN 201 صاصٌات شبكات

أ
 5 3 ا

3 EE 214  ذهزة لٌاس
أ
 6 4 ا

4 CE 223  هظمة حاصب دلٌكة
أ
 5 4 ا

5 EE 231 3 2 التطمٌم باصتخدام الحاصب 
6 CM301  اتطالتI 4 6 

o إلفصل إلخامس: 
إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 

1 CN302  5 3 بروتوكولت التوذٌه 
2 EE 315 6 4 ضٌاهة إلك تروهٌة 
3 CT 311   هظمة الدًوامٌكٌة والتحكم

أ
 6 4 ال

4 CM302  اتطالتII  4 6 
5 CM321   كهرومغواظٌشٌةI 3 4 
6 CM316  ذهزة اتطالت

أ
 I 4 6ا
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2021-2020 الدليل العام    
غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

o إلفصل إلشادس: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 CM322   كهرومغواظٌشٌةII 3 4 
2 CM 303   3 3 هظرًة المػلومات والترمٌز 
3 CM 312  ذهزة اتطالت

أ
 II 4 6ا

4 CM 308 3 3 مواضٌع مختارة 
5 CM 304  لٌاف البطرًة

أ
 3 3 اتطالت ا

6 CN 303  5 3 الشبكات المحلٌة والالصلكٌة 

o إلفصل إلشابع: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 CM406  3 3 التطالت الالصلكٌة 
2 CN 404  5 3 الشبكات واصػة الوعاق 
4 CM 423  6 4 هوائٌات 
5 CM 407  6 4موظومات اتطالت 
6 CM 405   3 3مكشمات وشبكات 

o إلفصل إلحامن: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 CM 498  4 مشروو التخرر --- 
2 CM 499 2 التدرًب المٌداهي --- 

 179 137مدموو الوحدات الكلٌة والشاغات 
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2021-2020 الدليل العام    
غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

لي   -
آ
 :مكررإت لشم إلتحكم إل

o  إلفصل إلحالث: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 EE 112   الك تروهٌةII 3 4 
2 EE112L 2 1 الك تروهٌة مػمل 
3 EE 241  4 3 إشارات وهظم 
4 GS 204 4 3 اإلحطاء والحتمالت 
5 GS 223  اهدلٌزيIII 2 3 
6 GS 203 4 3 مػادلت تفاضلٌة 
7 GS 251  3 2مهارات الدراصة 

o  إلفصل إلرإبع: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 EE 213   الك تروهٌةIII 4 5 
2 CP 203 5 3 ++صي ال بلغة البرمدة 
3 CE 232  هظمة حاصب دلٌكة

أ
 5 4 ا

4 EE 231 3 2 التطمٌم باصتخدام الحاصب 
6 CT 201 هظمة تحكم ضواغٌة

أ
 6 4 ا

7 EE 214  ذهزة لٌاس
أ
 4 4 ا

o إلفصل إلخامس: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 CT 321 6 4 هوالل العالة مدشات و 
2 CT 311 هظمة الدًوامٌكٌة والتحكم

أ
 6 4 ال

3 EE 315  6 4 ضٌاهة الك تروهٌة 
4 CT 302  حاكمات موعكٌة مبرمدةI 4 6 
5 GS 252  2 2ك تابة تكارًر فوٌة 
6 CN301  صاصٌات الشبكات

أ
 5 3ا
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2021-2020 الدليل العام    
غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

o إلفصل إلشادس: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 CT 341 6 4 حاكمات دلٌكة 
2 CT 331  هظمة هٌدرولٌكٌة وهوائٌة

أ
 6 4ا

3 CT 351  مواضٌع مختارةI 3 4 
4 CT 312 هظمة التحكم الخعٌة

أ
 6 4 تطمٌم ا

5 CT303  حاكمات موعكٌة مبرمدةII 4 6 

o إلفصل إلشابع: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 CT 414 6 4 التحكم الذكي 
2 CT 461 6 4 تحطٌل بٌاهات 
3 CT 451 6 4 الك تروهات الكدرة 
4 CT 471  مواضٌع مختارةII 3 4 
5 CT 413 6 4 تحكم رلمي 

o إلفصل إلحامن: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 CT 498  4 مشروو التخرر --- 
2 CT 499 2 التدرًب المٌداهي --- 

 184 137مدموو الوحدات الكلٌة والشاغات 
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2021-2020 الدليل العام    
غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

لي  -
آ
  (هودصة شبكات)شػبة : مكررإت لشم إلحاصب إل

o  إلفصل إلحالث: 
إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 EE 112   دوائر الك تروهٌةII 3 4 

2 EE112L 2 1 الك تروهٌة مػمل 
3 GS 204 4 3 اإلحطاء والحتمالت 
4 GS 223  اهدلٌزيIII 2 3 
5 GS 203 4 3 مػادلت تفاضلٌة 
6 CE 222  هظمة حاصبات

أ
 5 3 ضٌاهة ا

7 CS212  4 3++ البرمدة بلغة الشي 
8 CN201  صاصٌات الشبكات

أ
 5 3ا

9 GS251  3 2مهارات الدراصة 

o  إلفصل إلرإبع: 
إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 

1 GS252  2 2ك تابة تكارًر فوٌة 
1 CN202  5 3 بروتوكولت التوذٌه 
2 CS 214 6 4 ة يفدالبرمدة اله 
3 CS 221 5 3 تحلٌل وتطمٌم الوظم 
4 CE 223  هظمة حاصب دلٌكة

أ
 5 4 ا

5 CN 211 4 3 تهٌئة وإدارة البوٌة التحتٌة للشبكات 

o إلفصل إلخامس: 
إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 

1 CE 326 هظمة تحطٌل البٌاهات
أ
 5 4 ا

2 CN312  5 4تهٌئة البوٌة التحتٌة لتعبٌكات الشبكات 
3 CS 327  6 4 هظم لواغد بٌاهات 
4 CE 325  4 3مػمارًة الحاصب 
5 CN 303  5 3الشبكات المحلٌة والالصلكٌة 
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  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

o إلفصل إلشادس: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 CN 304  5 3الشبكات الواصػة الوعاق 
2 CS 326  من الحاصب والمػلومات

 
 4 3 ا

3 CE 341  مواضٌع مختارةI 3 4 
4 CN 313  5 3 إدارة الدلٌل الوشط 
5 CS 333  6 4 تطمٌم ضفحات الوًب 

o إلفصل إلشابع: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 CE 427  5 4 برمدة الحاكمات الموعكٌة 
2 CE 428 5 4 الوظم المتضموة 
3 CE 442  مواضٌع مختارةII 3 4 
4 CN 415 من شبكات

 
 5 4 ا

5 GS 453 2 2 ظرق بحث 
6 CN414  5 4إدارة شبكات المؤصشات 

o إلفصل إلحامن: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 CE 498  4 مشروو التخرر --- 
2 CE 499 2 التدرًب المٌداهي --- 

 179 136مدموو الوحدات الكلٌة والشاغات 
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غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 
 

لي  -
آ
  (هودصة إلبرمجٌات)شػبة : مكررإت لشم إلحاصب إل

o  إلفصل إلحالث: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 EE 112   دوائر الك تروهٌةII 3 4 

2 EE112L 2 1 الك تروهٌة مػمل 
3 GS 204 4 3 اإلحطاء والحتمالت 
4 GS 223  اهدلٌزيIII 2 3 
5 CE 222  هظمة حاصبات

أ
 5 3 ضٌاهة ا

6 CS212  4 3++ البرمدة بلغة الشي 
7 GS 251  3 2مهارات الدراصة 

o  إلفصل إلرإبع: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 GS 252  2 2ك تابة تكارًر فوٌة 
2 GS202  4 3الدبر الخعي 
3 CN 201 صاصٌات الشبكات

أ
 5 3 ا

4 CS 221 5 3 تحلٌل وتطمٌم هظم 
5 CE 223  هظمة حاصب دلٌكة

أ
 5 4 ا

6 CS 213 صاصٌات البرمدة الهدفٌة
أ
 5 4 ا

o إلفصل إلخامس: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 CE325 4 3 مػمارًة الحاصب 
2 CN302 5 3 بروتوكولت التوذٌه 
3 CS315 5 4 تراكٌب بٌاهات 
4 CS322 5 4 لواغد البٌاهات 
5 CS325  5 4 البرمدٌاتهودصة 
6 CS314  6 4تعبٌكات البرمدة الهدفٌة 
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غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

  
o إلفصل إلشادس: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 CS326 من الحاصب والمػلومات

أ
 4 3 ا

2 CS316 صاصٌات البرمدة المرئٌة
أ
 6 4 ا

3 CS323 6 4 تعبٌكات لواغد البٌاهات 
4 CN303 5 3 الشبكات المحلٌة والالصلكٌة 
5 CS331 5 4 تطمٌم ضفحات الوًب 
6 CS341  مواضٌع مختارةI 3 4 

o إلفصل إلشابع: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 CS427 4 3 اختبار البرمدٌات 
2 CN404 5 3 الشبكات الواصػة الوعاق 
3 CS442  مواضٌع مختارةII 3 5 
4 CS432  6 4برمدة ضفحات الوًب 
5 CS424 6 4  لواغد بٌاهاتإدارة 
6 CS417  6 4برمدة مرئٌة متكدمة 

o إلفصل إلحامن: 

إلشاغات إلوحدإت إصم إلمكرر إلرمز ت 
1 CS 498  4 مشروو التخرر --- 
2 CS 499 2 التدرًب المٌداهي --- 

 183 139مدموو الوحدات الكلٌة والشاغات 
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غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

 

لشام إلػلمٌة إلتخصصٌة   -
أ
 :إلمكررإت إلدرإصٌة إلمشتركة لال

التخطص الشاغات  الوحدات اصم المكرر  الرمز ت
1 GS251  3 2مهارات الدراصة 

ذمٌع 
التخططات 

2 GS252  2 2ك تابة تكارًر فوٌة 
3 CE223  هظمة حاصب دلٌكة

أ
 5 4ا

4 CN201  صاصٌات الشبكات
أ
 5 3ا

5 EE214  ذهزة لٌاس
أ
 6 4ا

اتطالت 
لي 

 
وتحكم ا

6 EE231  3 2التطمٌم باصتخدام الحاصب 
7 EE241  4 3إشارات وهظم 
8 EE315  6 4ضٌاهة الك تروهٌة 
9 CN302  5 3بروتوكولت التوذٌه 

اتطالت 
لي 

 
وحاصب ا

10 CN303  5 3الشبكات المحلٌة والالصلكٌة 
11 CN404  5 3الشبكات واصػة الوعاق 
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2021-2020 الدليل العام    
غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

 

 

مكذة ادلراسات امـوَا 

 

 :خيخص ابل يت 

o  ثعحَق املواهني وانوواحئ امطادرة يف ما خيص جصامج ادلراسات امـوَا

ذا مزم الأمص ,  .وثلسمي املشورة ابالكرتاح وامخـسًل اإ

o  ثلسمي امللرتحات فامي ًخـوق ابمخوسؽ يف ؾلس اثفاكات امخـاون املشرتك مؽ اجلامـات ادلومَة واحملوَة ذات

نوهنوض تربامج ادلراسات امـوَا يف امخرططات املخـرثة واكرتاح ُتططات حسًثة ,امسمـة امـومَة املمتزية 

 .وفق الاحذَاج امفـًل مبؤسسات امخـومي امخلين

o ص املياجه واملفصدات واخلعط ادلراس َة دلَؽ الأكسام امـومَة ابدلراسات امـوَا املـمتسة ابملكَة  .مذاتـة ثعٍو

o  دارة ادلراسات امـوَا فامي ًخـوق هبا وثيفِشُا  .مذاتـة ثوضَات اجملوس الأؿىل واإ

o  حرص وكِس امعوحة امليرصظني تلسم ادلراسات امـوَا وفق  أكساهمم امـومَة. 

o  ة وادلورًة ؾن وشاط املكذة ؿساد امخلاٍرص امس يًو  .اإ

o  ما ٌس يس هل من  أؾٌلل ثخـوق تعحَـة معهل. 

ًـس جصانمج ادلراسات امـوَا يف املكَة من امربامج احلسًثة وسخًِا وذكل تياء ؿىل اثفاكِة اس خضافة مؽ لكَة امخلٌَة 

 .الامكرتوهَة تين ومَس كسم ادلراسات امـوَا 

 :امصؤًة وامصساةل والأُساف 

متكني امعوحة من محةل امحاكمورًوس ملواضةل دراس هتم امـوَا وامخـمق يف ُتططاهتم من ذالل دراسة مواد مذلسمة 

 .من كدل  أساثشة ذوي ذربة ودرخات ؿومَة ؿامَة 

 :املِام امصئُس َة نومكذة 

o  حصاء امذحاانت املدول نوعوحة اجلسد  .اإ

o  امخًس َق مؽ  أؾضاء َُئة امخسٌرس الإس ياد امللصرات ادلراس َة هلم. 

o  ؿساد اجلساول ادلراس َة ومذاتـة سري ادلراسة  .اإ

o  دارة املكَة والأكسام ذات امـالكة ؿساد واالإرشاف واملخاتـة ؿىل الامذحاانت اههنائَة وامخًس َق مؽ اإ اإ

 .واس خالم اميخاجئ وامعـون 

 :امربامج  امليجزة 

o  امخحنك -االثطاالت-احلاسوب)اس خلدال وثسٌرس زالزة دفـات مذخامَة يف زالزة ُتططات ُيسس َة

 .(الآيل
34 

 إلدرإصات إلػلٌا
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غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 
 
 

o  وضول ؿسد  أرتـة ظوحة نوفطل ادلرايس احلايل ملياكشة املاحس خري. 

o  رشاف  أؾضاء َُئة ثسٌرس ورش حبوث ودراسات محـظ امعوحة يف مؤمتصات وجمالت ؿاملَة حتت اإ

  .مذرططني 

o  هؼصًا لأن امربانمج احلايل ًـمتس ؿىل اثفاكِة مشرتكة مؽ لكَة امخلٌَة الامكرتوهَة تين ومَس فاإن املكَة جسـى

ذن مزاوةل ُشا امًشاط وكس حتطوت مدسئًَا ؿىل كدول مسدٌسات كسم االثطاالت   .نوحطول ؿىل اإ

: اخلعة املس خلدوَة 

لة مس خلةل والاس متصار فَِ  ذن ملزاوةل وشاط جصانمج ادلراسات امـوَا ملك امخرططات تعًص . احلطول ؿىل اإ
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غدإد وتجمٌع وظباغة م  2021-03-22دمحم غبدإلحمٌد ضٌاف . تصمٌم وإؤ

  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

 

  :وخيخص ابل يت مكذة ضٌلن اجلودة

o  خِة آمَات امخلِمي اذلايت نوربامج ادلراس َة وامخسًر ؿساد هؼام ومـاًري و   .اإ

o  خِة ابملكَة ومذاتـة اكرتاح هؼام ضٌلن اجلودة يف خمخوف الأكسام امـومَة وامخسًر

 .ثيفِشُا 

o  ص هوؾَهتا امخلٌَة وضٌلن حودهتا وذاضة ثكل مجؽ املـوومات وامحَاانت االإحطائَة ؾن امربامج ادلراس َة مخعٍو

 .املصثحعة مبخعوحات الاؾامتد امـام واخلاص 

o  ص فاؿوَهتا مبا خيسم حتلِق خمصخات امخـمل ثلِمي اسرتاثَجَات امخسٌرس املس خزسمة وثلسمي امللرتحات تخعٍو

 .امللطودة 

o  ة وامـومَة وثطممي  أدوات امخلومي املياس حة  .وضؽ هؼام ملصاكدة اجلودة االإداًر

o  ص املـاًري ؿساد هؼام ثلِمي نوـموَة امخـوميَة وثعٍو  .مذاتـة مس خوى ثيفِش اإ

o  يب لأؾضاء َُئة امخسٌرس يب لأؾضاء َُئة امخسٌريس وامخسًر داء امخسًر ثطممي  أدوات امخلومي املياس حة ملأ

 .ومساؿسهيم 

o  ص الأدوات اخملخوفة مخلِمي امـموَة امخـوميَة وامـموَة  .ثلِمي امحُئة امخـوميَة وثعٍو

o  ص امعصق املخحـة يف ثلِمي امعامة وانوواحئ امليؼمة نوـموَة امخـوميَة شاماًل الادذحارات مصاحـة وثعٍو

ٌل   .والامذحاانت وكرُي

o  آمَات ٍص وثلِمي   ة مخعٍو ثلِمي امخحطَل امـومي وامـمًل نوعوحة وحتوَل هخاجئَ واكرتاح االإحصاءات   امرضوًر

 .املخاتـة واملصاكدة مخلسم حتطَل امعامة  أزياء ادلراسة 

o  مذاتـة هؼام االإرشاد امـومي وذسمات امصؿاًة امعالتَة اذلي ًخوالٍ مكذة املسجل امـام. 

o  مذاتـة وثلِمي مس خوى االإجناز امـومي وامححيث لأؾضاء َُئة امخسٌرس. 

o  آمَة وضؽ اخلعط ادلورًة نولكَة وامخلس اميت امخيؼميَة داذوِا  .ُتعَط وثيفِش  

o  االإرشاف ؿىل وضؽ وثطممي مؤرشات الأداء ومذاتـهتا ورفؽ امخلاٍرص ادلورًة ؾهنا. 

o  مصاحـة اخلعط امـامة وامفصؾَة مخحلِق  أُساف املكَة وامخلس اميت امخيؼميَة داذوِا. 

o  مذاتـة ثيفِش اخلعط املـمتسة من اجلِات اخملخطة ورفؽ امخلاٍرص ادلورًة ؾهنا. 

o  وضؽ اخلعط وامس َاسات مخعحَق مـاًري اجلودة احملوَة وادلومَة يف جمال امخـومي امخلين. 

o  ضٌلن ثعحَق  أدةل االإحصاءات املـمتسة وُتعَط وثيفِش امخسكِق ادلاذًل ادلوري ورفؽ امخلاٍرص ؾن ذكل

ا ووضؽ االإحصاءات امخطحَحَة واموكائَة نومزامفات املصضودة ومذاتـة ثيفِشُا  ُص  .واكرتاح ثعٍو

o  ؿساد ثلاٍرص دورًة ؾن املكذة وسري امـمل ابملكَة  .اإ
 
36 
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  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

: رؤًة و أُساف املكذة 

o  امسـي نوحطول ؿىل اؾامتد اجلودة املثامَة من املصكز اموظين مضٌلن اجلودة واؾامتد املؤسسات امخـوميَة

خِة   .وامخسًر

o  سرتاثَجَة يف ثعحَق مـاًري الاؾامتد املؤسيس نوخـومي امخلين واملـمتس من كدل املصكز اموظين ؿساد دعة اإ اإ

خِة   .مضٌلن حودة واؾامتد املؤسسات امخـوميَة وامخسًر

o  ثصاء  املوضوؿات املخـولة ابجلودة وظصهحا كامة احملارضات وورش امـمل واإ  ورش زلافة اجلودة من ذالل اإ

ؿساد اخلعة االإسرتاثَجَة  دراهجا مضن اإ  .نويلاش حىت ًخخني موضؽ اميلاط اميت ٌس خوحة اإ

o  امسـي مخحلِق مدس أ امشفافِة وامليافسة تني  أؾضاء َُئة امخسٌرس واملسرتني واملوػفني وحتفزيمه نومشاركة يف

 .وضؽ اخلعة االإسرتاثَجَة 

ا  جناُز :  أمه امربامج اميت مت اإ

حمارضة ؿومَة تخلٌَة امـصض املصيئ تـيوان حتوَل امحُئة ادلاذوَة واخلارحِة  .1

(S.W.O.T Analysis)  اس هتسفت احملارضة امسادة  أؾضاء َُئة امخسٌرس

ثياول امـصض مجةل من املوضوؿات مهنا ,واملـَسٍن واملسرتني وكشكل املوػفني 

ف تحُئة امليؼمة وفوائس ورشوط ومذعوحات حتوَل تُئة امليؼمة وكَفِة  امخـًص

حصاء املسح امحُيئ نوميؼمة   .اإ

ن  .2 ورشة معل يف ظصق ثعحَق حتوَل تُئة امـمل ادلاذوَة واخلارحِة وثسٍو

 .مناذج ثلِمي حواهة امفصص واههتسًسات اميت ثواخَ تُئة امـمل 

مت جتمَؽ مـوومات من وهجات هؼص مذـسدة ومن ذالل اس خخِان مت فَِ حتسًس موضؽ هلاط امضـف  .3

 .واملوة يف مـاًري اجلودة داذل املؤسسة 

آمَة ثعحَق ثكل  .4 ف مبـاًري اجلودة و   .املـاًري حمارضة ؿومَة يف امخـًص
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  مكتب التوثيق واملعلوماث

 
 

 مكذة املوارد اذلاثَة

خِة اميت من شبأهنا  خيخص يف املسامهة يف وضؽ اخلعط وثيفِش امربامج امخسًر

امصفؽ من مس خوى امـاموني ابملكَة وحتلِق املوارد املامَة اميت ُتفظ امـةء 

. ؿىل اخلزاهة امـامة 

 :املوارد اذلاثَة  ام مكذةمَ

  ضافِة نولكَة مبا ال خيامف املواهني املـمول هبا ل اإ امححر ؾن مطادر متًو

 .مسس احذَاخات املكَة وُتفِف امـةء ؿىل اخلزاهة امـامة 

  ص املسدٌسات دارة وجشلَل مصافق املكَة اخلسمِة مثل امللايه وحمالت تَؽ امطحف وامكذة و أؾٌلل ثطٍو اإ

ٍصاداهتا وفلًا ملا خيوهل املاهون   .واسدامثر اإ

  املسامهة يف ثلسمي الاسدشارات واخلسمات امفٌَة نولعاؿات امـامة واخلاضة فامي ًخـوق ابدذطاضات املكَة

 .مبلاتل 

  حصاء ادلراسات حول املسرة امخيافس َة نولكَة مؽ املؤسسات امـامة واخلاضة يف جمال ُتططِا ودراسة اإ

 .امفصص املخاحة مالسدامثر 

  امخـاون مؽ الأكسام امـومَة مححر س حل الاس خفادة املطوى من املوارد املادًة وامخرشًة املخوفصة مالسدامثر

 .وثلسمي امللرتحات ابخلطوص 

  املِام جلك ما من شبأهَ اؾامتد املكَة ؿىل ذاهتا يف ثلعَة مرصوفاهتا. 

  ؿساد اخلعط وادلراسات ادلورًة مخمنَة املوارد اذلاثَة نولكَة  .اإ

  دارة وجشلَل مصافق املكَة اخملخوفة جكفاءة ؿامَة مخحلِق امـائس املياسة مهنا  .اإ

  ا ُص  .ثلسمي الاكرتاحات ثشبأن انوواحئ واملواهني املخـولة تدمنَة املوارد اذلاثَة وس حل ثعٍو

  ق تَؽ ٍصادات املكَة ؾن ظًص ا يف احلطول ؿىل اإ امخرعَط مالس خفادة من املـامل وامورش واملرسح وكرُي

هخاج وثلسمي اخلسمات نوصاقحني يف ذكل مبلاتل مادي   .االإ

  ة ادلورًة املخاحة داذل لِة ملوارد املكَة ووضؽ جصامج امخسًر ُتعَط وثيفِش اخلعط وامس َاسات امدسًو

 .املكَة 

  ة ادلورًة نوـاموني ابملكَة من ذالل املوارد واالإماكهَات املخوفصة داذل املشاركة يف ثيفِش دعط امخسًر

 .املكَة 
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  ؿساد مسودات امـلود واالثفاكِات ابمخًس َق امخواضل مؽ اجلِات امصاقحة يف الاس خفادة من موارد املكَة واإ

 .                                                          مؽ مكذة امشؤون املاهوهَة 
 

 

  ؿساد مسودات امـلود واالثفاكِات ابمخًس َق مؽ ص موارد املكَة واإ ة اخلاضة تخعٍو ؿساد املزياهَات امخلسًٍص اإ

 .مكذة امشؤون املاهوهَة 

  ص موارد املكَة اذلاثَة ة اخلاضة تخعٍو ؿساد املزياهَات امخلسًٍص  .اإ

  ثلِمي اخلسمات امللسمة نوجِات اخلارحِة من ذالل كِاس رضا ثكل اجلِات وحتوَل امحَاانت املخـولة تشكل

 .ورفؽ امخلاٍرص وامخوضَات حِامِا 

  ق موارد املكَة من ذالمِا جصاز وجسًو  .املشاركة يف املـارض واملؤمتصات ذات امـالكة مبوارد املكَة اذلاثَة واإ

  ؿساد امخلاٍرص ادلورًة ؾن وشاظات املكذة  . اإ

  ما ٌس يس هل من  أؾٌلل ثخـوق تعحَـة معهل. 

ة اتتؽ ملكذة املوارد    مللذضَات املطوحة امـامة وحتلِلًا ملأُساف االإسرتاثَجَة نولكَة مت اس خحساث مصكز ثسًر

ة لكَة امخلٌَة الامكرتوهَة) حتت مسمى 2020-07-23اذلاثَة تخارخي  ( 45)تلصار رمق  (ظصاتوس/مصكز ثسًر

 : من امس َس معَس املكَة حِر مشل املصار همام املصكز ويه اكمخايل 2020مس ية 

خِة من  أؾٌلل من  يب مبِام املصاكز امخسًر  أن ًلوم املصكز امخسًر

ة داذل املكَة نوصاقحني فهيا ولك ما  شبأهنا ثوفري فصص امخسًر

متام ذكل ومبا ال ًخـارض مؽ املواهني وانوواحئ امليؼمة  من شبأهَ اإ

 .ابخلطوص 

ذن مزاوةل وشاط  ة ابملكَة ؿىل اإ   حِر حتطل مصكز امخسًر

َل تخارخي  يب نومصكز من وزارة امـمل وامخبُأ -07-29ثسًر

 وذكل تـس امكشف وامخلِمي من حِر ثوفص مـاًري 2020

ة وامربامج  اجلودة فامي خيص املحىن وامخجِزيات امفٌَة واالإداًر

ة  خِة واملسرتني وكشكل اخلسمات املساهسة مـموَة امخسًر امخسًر

دارة حودة  خِة ابإ واذلي كام تَ كسم ثلِمي واؾامتد املصاكز امخسًر

َل  ة توزارة امـمل وامخبُأ  .امخسًر
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  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

  ة  :مصكز امخسًر

ة  دارة امخسًر يلجسـى اإ ة من ذالل حمنَة املوارد امخرشًة ورفؽ كفاءة االإسرتاثَجَة حتلِق الأُساف اإ  نوخسًر

دارات امرشاكت واملصافق امـامة واخلاضة  وفلا نومخف ات احملوَة وامـاملَة يف اكفة اجملاالت ٍصالأداء اموػَفي يف  اإ

ضافة   ة , اإ ة وامفٌَة وامفكًص يلاالإداًر .   حتلِق مدس أ اجلودة وامشفافِة واهمتزي يف امـملاإ

سرتاثَجَةو تياًء ؿىل  خِة ؿىل مس خوى  اإ هتا املس خلدوَة فلس مت حتسًس و حتوَل الاحذَاخات امخسًر  املكَة ورٍؤ

املعاؿات امـامة واخلاضة  حبَر اش متوت اخلعة ؿىل ٍلوؿة مذيوؿة من ادلورات و اميسوات وامربامج وورش  

خِة املعووتة, حِر مشوت احملاور  ؿىل امربامج واميسوات   امـمل املمتزية و اميت س خـعي مـؼم الاحذَاخات امخسًر

و موضوؿات حسًثة ثامتىش مؽ املس خجسات احملوَة وامـاملَة, كٌل ثضميت جصامج مذرططة  نوشِادات املِيَة 

ضافةادلومَة يف جمال احلاسة و امش حاكت ,  يل اإ َل املوػفني اجلسد يفاإ املعاؿات وذكل من اخل  ف خمخل  ثبُأ

يل الامكرتوهَة اميت هتسف مـؼم اموزارة االإدارةتياء كاؿسة من املِارات واملسرات امفٌَة, وثعحَق   حتلِلِا اإ

  .والاس خفادة مهنا

ة  دارة امخسًر و  حتلق دعة من شاهنا رفؽ كفاءة امـمل االإداري وامفين مبا ًيـكس ؿىل زايدة االإجناز أن وثبأمل اإ

هخاحِة  واجلودة . االإ

خِة ممتزية, ذات حودة ؿامَة ثفوق ثوكـات املخسرتني, ومتكهنم من امخفوق, وزايدة  : رؤًةال ثلسمي ذسمات ثسًر

  .كسراهتم امخيافس َة

خِة من ذالل املسدشاٍرن   :رساةلال اس خزسام  أؿىل املـاًري املِيَة و أحسث الأسامَة يف ثلسمي اخلسمات امخسًر

َل امـومي وامـمًل نومشاركة مؽ امـمالء يف حتلِق  أُسافِم وهلل املـارف واخلربات هلم  .واملسرتني ذوي امخبُأ

    :ُسافالأ 

 ص همارهتم خِة يف ثعٍو   . دمع ومساهسة امكوادر امخسًر

  خِةاالإماكهَاتثوفري   .  امخرشًة واملادًة وامخيؼميَة امالزمة دلمع امـموَة امخسًر

  خِة ةثلسمي امربامج امخسًر ا و ؿوهياواالإرشاف واملِيَة مبا ًدٌاسة مؽ حاخات سوق امـمل االإداًر ُص   .ثعٍو

 حمنَة همارات املخسرتني يف خمخوف الأؾٌلر وامفئات املس خفِسة من ذسمات املصكز. 
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  مكتب التوثيق واملعلوماث

 

 

 اتحة ص دلَؽ فئات اجملمتؽاإ ة وامخعٍو   .  فصضة امخسًر

 خِة نوجِات املس خفِسة ؿساد اخلعط امخسًر ة واإ ة يف جمال امخسًر ؿساد ادلراسات الاسدشاًر   . املِام ابإ

  خِة ثويب ثكل الاحذَاخات وحصفؽ خِة نوجِات اخملخوفة ووضؽ س َاسات ثسًر امخـصف ؿىل الاحذَاخات امخسًر

 . من مس خوى املِارات دلى املس خفِسٍن

 َل امكوادر امخرشًة املادرة ؿىل اجناز املِام اموػَفِة تفاؿوَة وكفاءة ؿامَة ة وثبُأ  . ثسًر

  خِة وخمصخاهتا يف اموظن امـصيب وذكل من ذالل امخحسني املس متص مـموَاثيا امصيق مبس خوى امـموَة امخسًر

ة   .واملسامهة يف ورش زلافة اجلودة يف امخسًر

 اههنوض مبس خوى املخسرتني امـومي وامـمًل يف اكفة اجملاالت واملَادٍن . 

 ىل  أؿىل مس خوى ة مصفؽ املسرة الاسدِـاتَة نومخسرتني اإ ص وحتسني ظصق امخسًر  . ثعٍو

  رضاء كاايت املخسرتني يف خمخوف اجملاالت والأوشعة مبا ًخوافق مؽ  . أُساف مكذة املوارد اذلاثَة اإ

ة اخلسمات اميت ًلسهما   :مصكز امخسًر

  خِة فصاد وامليؼٌلت وحتوَوِا وامخبأكس من  أن احللائة امخسًر خِة ملأ املِام تـموَات حتسًس الاحذَاخات امخسًر

 . مديَة وفلِا وثويب ُشٍ الاحذَاخات امفـوَة

  ذن هللا حودة خِة وفق مهنجَة ؿومَة ملٌية وحموكة ومـاًري مـمتسة ثضمن ابإ ثطممي امربامج واحللائة امخسًر

خِة  .خمصخات امـموَة امخسًر

  ؽ وامفـامَات الاحرتافِة ووفق  أدةل ومناذج ثيؼميَة ذات دارة املشاًر خِة وفق مهنجَة اإ ثيؼمي امربامج امخسًر

 . حودة ؿامَة

 ذن هللا حودة اخملصخات ومعاتلهتا ملا دعط هل خِة ابحرتافِة وهميَة ؿامَة ثضمن ابإ  . ثيفِش امربامج امخسًر

 خِة وفق مهنجَة حمسدة ؿومَة وحموكة هميًَا ثضميًا املسرة ؿىل حتسًس امفجوات وحتسُهنا  . ثلِمي امربامج امخسًر

  خِة وامـمل ؿىل حتسُهنا ثشلك مس متص من ذالل اس خزسام مهنجَة اماكٍزن يف ص امربامج امخسًر ثعٍو

خِة  .امخحسني املس متص مرباجميا امخسًر

  ة ماكفة كعاؿات اجملمتؽ من  .  ومؤسسات حكومِة وذسمِة وكعاع ذاص وذريي واحامتؾي أفصادامخسًر

 ة خِة يف اكفة جماالت امخسًر   . ثلسمي الاسدشارات امخسًر
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 امخـاون مؽ اكفة املعاؿات مخلسمي دورات مذرططة .  

 ة ة هبسف حتسني حودة امخسًر   .امرشااكت مؽ املصاكز الأدصى اميت ثـين ابمخسًر

 ؿساد ص همارات اإ ة يف اجملاالت املـصفة املصدطة نومصكز هبسف ثعٍو ًص خِة ثعٍو  وثطممي وثيفِش جصامج ثسًر

 . امكوادر امخرشًة

 ة كادة اجملمتؽ وكحار املس ئومني   .ثسًر

 املسامهة ثشلك فـال يف حتلِق مدس أ املس ئومَة الاحامتؾَة من ذالل دورات امخـومي املس متص نومجمتؽ .  

  ة من ذالل اس خلعاب خِة ابخلرباء املخرططني يف امخسًر  . املسرتني أفضلدمع امـموَة امخسًر

  يب ؿًل اجملمتؽالأثصثلسمي امخلاٍرص اماكمةل ؾن كِاس  .  امخسًر

ةاملس خفِسون من ذسمات   :مصكز امخسًر

ة ىل ؿسد كحري من امرشاحئ يف اجملمتؽ ومن  ثخوخَ ذسمات مصكز امخسًر ة اإ خِة والاسدشاًر  : أجصزُا امخسًر

 املؤسسات احلكومِة والأُوَة. 

 ة واخلسمِة  .امرشاكت امطياؾَة وامخجاًر

 ة والاحامتؾَة  .ادلـَات اخلرًي

 املؤسسات اخلسمِة. 

 كِادات ومسٍٍصن. 

 الأفصاد امـاموون يف االإدارات امـوَا واموسعى وامخيفِشًة واذلٍن ٍهتَِّئون نوـمل. 

 الأفصاد امعاحمني يف اكدساب همارات اميجاح . 

وحنصص  أن ًيال املخسرب ما حيخاحـَ من املـصفـة امكِفِة, مبا ٌسِِّل ممارسة  أؾٌلهل تبأكىص درخة من امكفاءة, حِر 

ماكهِـة ثعحَق ما ثسرتوا ؿوََ ثشلك  ىل اإ ىل ثـػٍزز كسرات وهمارات وفـامَة املخسرتني, واإ هتسف ورشات امـمل اإ

 .معًل, ؿرب ؾياًدٌا ابملسرتني وابملواد امـومَة وابخلسمات ادلامعة

ة يف  ةمهنجَة امخسًر  :مصكز امخسًر

ة خِة ؿىل اخلعوات امخامَة ًـمتس مصكز امخسًر  :يف ثيفِش امربامج امخسًر
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 حتسًس احذَاخات امـمَل: 

 امخـصف ؿىل احذَاخات وثوكـات امـمَل . 

 ة ؿساد هعاق معل واحض ودكِق حيسد خمصخات امخسًر  . اإ

 مجؽ املـوومات وحتوَوِا: 

 ة  . مجؽ وحتوَل اكفة املـوومات اخلاضة مبوضوع امخسًر

 امزايرات املَساهَة/ امللاتالت/ اانتيالاسدة. 

 ثطممي اخملصخات: 

  ؿسادُا ابمرشاكة املس متصة مؽ امـمَل ومن ذالل اظالؿَ  أواًل تبأول خِة املعووب اإ ؿساد امربامج امخسًر اإ

ة  . ؿىل موضوؿات امخسًر

 امخعحَق: 

  ىل حٌة مؽ امـمَل ورشاكء اميجاح مضٌلن امخعحَق ثعحَق مدس أ امرشاكة من ذالل امـمل حٌحًا اإ

 . امياحج نومرصخات

 وضؽ دعة حتسد  أسووب ومذعوحات ثيفِش امربانمج . 

 :ثيفِش امربانمج

ة مؽ املسرتني وثلعَهتا ومشومِا  ة من ذالل مٌاكشة دعة امخسًر حِر ًمت امخبأكس من حودة ثيفِش امخسًر

خِة نومشاركني مت امخبأكس من حتلِلَ لأُسافَ وامخبأكس من وس حة احلضور واملَاب ,ماكفة الاحذَاخات امخسًر  ًو

 . نومشاركني تسكة

 :ثلِمي امربانمج

يب تطورة مس متصة من كدل املخسرتني واملسرتني وكسم اجلودة ملِاس الأثص ومسى  و أذريًا ًمت ثلِمي امربانمج امخسًر

ص امربانمج مس خلدالً   .اس خفادة املخسرتني ومخعٍو

ة   :امشِادات املميوحة نومخسرتني يف امخسًر

امشِادات نومشاركني اذلٍن اكهت وس حة  حيطل املخسرب ؿىل شِادة حضور ادلورة , مـمتسة من املكَة, وثـعى

 .فبأكرث من ٍلوع انولاءات اخملططة ندلورة% 90حضورمه 
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هواع ة اميت س َلسهما  ادلورات أ  مصكز امخسًر

خِة امخـاكسًة  :  أوالً   ادلورات امخسًر

ىل ثوحَة  ويه موهجة نوـاموني يف الأهجزة احلكومِة واملؤسسات امـامة ورشاكت املعاع اخلاص وهتسف اإ

خِة نوموػفني امـاموني تخكل اجلِات, وجسامه يف حزوًس املشاركني فهيا ابملِارات اموػَفِة اميت  الاحذَاخات امخسًر

ص  أداهئم وثحادل اخلربات مؽ املشاركني من اجلِات الأدصى  .جساؿسمه ؿىل ثعٍو

ص امكوادر امخرشًة يف  ة من  أخل تياء وحمنَة وثعٍو ًص خِة وامخعٍو سـى املصكز مخطممي وثيفِش اكفة الأوشعة امخسًر ٌو

 .املعاع امـام واخلاص واخلريي والاحامتؾي

مياان خِة نوجِات املس خفِسة و أن حصاؾي امخيوع واإ خِة الاحذَاخات امخسًر  من املصكز تبأمهَة  أن ثويب ُشٍ امربامج امخسًر

خِة امللسمة فسُدس خِة ثـاكسًة يف امـسًس من املعاؿات من  أخل  أ يف امربامج امخسًر  املصكز تدٌفِش دورات ثسًر

ص  خِة ذات حودة ؿامَة جسِم يف ثعٍو  من  أخل حتلِق  أُسافِم الأفصاداملسامهة يف ثلسمي  أفضل امربامج امخسًر

 .اموػَفِة

خِة, ذلكل س َلوم املصكز تخلسمي  سرك املصكز  أن املًشب ت ُتخوف يف  أُسافِا وظحَـة معوِا واحذَاخاهتا امخسًر ًو

خِة ذاضة ملوػفي ثكل املًشب ت وثطمم دطَطًا وفلًا الحذَاخات اجلِات املس خفِسة وثمت ُشٍ امـموَة . جصامج ثسًر

 :من ذالل  أرتؽ مصاحل رئُس َة يه

 خِة  .حتسًس الاحذَاخات امخسًر

 خِة وفلًا مخكل الاحذَاخات ؿساد امربامج امخسًر  .ثطممي واإ

 خِة  .ثيفِش امربامج امخسًر

 خِة  .ثلِمي امربامج امخسًر

خِة اميت ثدٌاسة مؽ مذعوحات سوق امـمل وحاخة كعاؿات اجملمتؽ  وسريكز املصكز ؿىل ثوفري وادذَار امربامج امخسًر

ة. اخملخوفة ذن هللا ؿىل ثلسمي  أرىق مس خوايت  مصكز امخسًر وما ميوكَ من جتِزيات وذربات مذرططة كادرة ابإ

خِة نومؤسسات واجلِات احلكومِة واخلاضة ؿساد وثطممي وثعحَق امربامج امخسًر ويل اُامتم كحريًا ابإ ة ًو  .امخسًر

ذلا فاإن املصكز ٌسـى نوخـاون مؽ اجلِات واملؤسسات ابدذالف وشاظاهتا سواء اكهت حكومِة  أو كعاع ذاص  أو  
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ة مًسوجهيم,  ومساؿسة  أوكعاع ذريي   كعاع احامتؾي, وذكل من ذالل اموكوف ؿىل احذَاهجم احللِلي مخسًر

خِة دارة املوارد امخرشًة يف ُشٍ املؤسسات يف حتسًس  أوموايهتم امخسًر حِر ٌسـس املصكز  أن ًلوم . املامئني ؿىل اإ

خِة اميت جسِم يف ثـٍزز املِارات  ة جلِة امـمَل ومن مث ًمت تياء وثطممي امربامج امخسًر تسراسة حاخة امخسًر

 .املـصفِة وامـموَة نوموػفني واملوػفات

خِة املفذوحة  : اثهَاً   ادلورات امخسًر

ة خِة مفذوح امدسجَل فهيا ماكفة  أفصاد اجملمتؽ حسة ُتططاهتم  ٌسـى مصكز امخسًر مخطممي وثيفِش جصامج ثسًر

خِة و فصاد واملؤسسات يف  ثفضَالهتمواحذَاخاهتم امخسًر ص امكوادر امخرشًة ملأ  وذكل نومسامهة يف حمنَة وثعٍو

: ُشٍ امربامج يه  من مضن املعاع امـام واخلاص , و
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 ادلورة ت

 ICDLامصدطة ادلومَة ملِادة احلاسة  1

ة املسرتني  2 ثسًر

امش حاكت  3

ثطممي مٌؼومات  4

ثطممي مواكؽ  5

انولة الاجنوزيي  6

خور  7 امُسرًت

افرتافكِت  8

9 LabVIEW 

10 Matlab 

11 SPSS 

 مٌؼومات 12

13 Classic control 
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  :وخيخص ابل يتمكذة املـوومات وامخوزَق  

  ة ابملكَة واالإرشاف ؿوهيا وثيؼميِا وفق ؿساد كواؿس امحَاانت امـومَة واالإداًر اإ

 .املـاًري املـمول هبا يف ُشا اخلطوص 

  املِام ابلأؾٌلل املخـولة ثشؤون امخوزَق واحملفوػات وثيؼميِا ابمخًس َق مؽ

املاكثة والأكسام ذات امـالكة مبا ًضمن ثساول املوفات وامواثئق واس خزسام 

 .امليؼومة الامكرتوهَة حلفغ املوفات 

  ا ُص  .االإرشاف ؿىل مجَؽ امليؼومات الامكرتوهَة ابملكَة ومذاتـهتا وثعٍو

  االإرشاف ؿىل ثيؼمي اس خـٌلل  أهجزة ثلٌَة املـوومات من حاسوب وش حكة

ا ومذاتـة اس خزساهما وضَاىهتا  س مطور وظاتـات وكرُي  .املـوومات ادلومَة وجًص

  ص امخـوميي ثلسمي الأفاكر والأسامَة مخوػَف امحَاانت وحتوَوِا يف امخعٍو

 .واالإداري 

  االإرشاف ؿىل ثطممي وجشلَل موكؽ املكَة ؿىل ش حكة املـوومات ادلومَة

 .ومذاتـخَ 

  االإرشاف ؿىل املكذحة الامكرتوهَة ومذاتـة حزوًسُا ابمربجمَات احلسًثة

 . ابمخًس َق مؽ املاكثة والأكسام امـومَة 

  جتمَؽ امحَاانت اخلاضة ابملكَة مبا يف ذكل كصار االإوشاء وُتطَص امللص

 .واخلصائط امِيسس َة ملحاىهيا ولك ما ًخـوق ابملكَة 

  جتمَؽ امحَاانت اخلاضة ابملياجه واخلعط ادلراس َة.  

  حطائَاهتم وهخاجئِم وتَاانت ثفطَوَة ؾن جتمَؽ امحَاانت اخلاضة ابمعالب واإ

 .امعالب اخلصجيني ؾن لك فطل درايس 

  ثوزَق املصاسالت واملصارات املخساوةل ابملكَة اكفة تني خمخوف اموحسات

ة هبا   .االإداًر

  ؿساد َُلكَة املوكؽ االإمكرتوين نولكَة وامـمل ؿىل ثطمميَ وثيفِشٍ ومذاتـة اكفة اإ

ٍص وفلًا نومس خجسات واالإرشاف ؿىل  أؾٌلل ضَاهخَ  االإحصاءات املخـولة تَ وثعٍو

. 

  ثوزَق الأحساث امـومَة والاحذفامَات ادلورًة ابملكَة فوثوقصافًِا ومصئًَا. 

  ثطممي املسدٌسات وامواثئق واملخعوحات اموركِة ابملكَة. 

  ُتعَط ش حكة االثطال امِاثفي وظصق ثوزًـِا واالإحصاءات املخـولة تطَاىهتا . 
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  ُتعَط وثطممي امش حكة احملوَةLAN ملك  أهجزة احلاسة الآيل املوحودة مبرخوف مصافق املكَة وظصق 

ىل ذارج املكَة ؿرب ش حكة املـوومات DATA CENTERاثطامِا ابملصكز امصئُيس   كدل ؾحورُا اإ

  . INTERNETادلومَة 

  امـمل ؿىل حٌلًة امش حكة جلك امعصق املمكٌة سواء جصجمًَا  أو ماداًي واملِام تبأؾٌلل امطَاهة امالزمة ملكوانت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                       امش حكة اخملخوفة 
  ا ثشلك دامئ ص  أداء امش حكة وامـمل ؿىل اس خلصاُر  .ثعٍو

  ؿساد امخلاٍرص ادلورًة ؾن وشاظات املكذة  .اإ

  ما ٌس يس هل من  أؾٌلل ثخـوق تعحَـة معهل. 

ضم ٌل املكذةًو  :  وحساتن ُو

o  وحسة امربجمة وثلٌَة املـوومات: 

ص موكؽ املكَة جصجمًَا  اموحسة   ويه  املس ئوةل ؾن امخوزَق الامكرتوين والأرشفة و مذاتـة وثعٍو

cet.edu.ly  وشاء دمَل ؿام املكَة وما حيخاخَ من ثطممي وحتٍصص  . وحزوًسٍ ابملـوومات املعووتة واإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  وحسة امش حاكت:  

ويه املس ئول ؾن امش حكة ادلاذوَة نولكَة واالإرشاف ؿوهيا وؿىل مـساهتا من دوادم وموزؿات 

شارة  نووضول نوش حكة امـاملَة  ومشاركة املوارد املادًة  (الاهرتهت)وموهجات وحسور ومكصرات اإ

دارة  ة من حواسُة وظاتـات و مٌؼومات جصجمَة ندلراسة والامذحاانت واملامَة والأرشفة واإ واملـيًو

زيني  موكؽ املكَة وامطفحات يف مواكؽ امخواضل الاحامتؾي مخلعَة اكفة املياشط واالإؿالانت وثضم اإ

                  .من هميسيس االثطاالت رئُس اموحسة ومرشف امش حكة 
                        48 
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o  س غضاء هٌئة إلتدًر

أ
 إ

 
o  إلمػٌدًن وإلمدربٌن 
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o جٌن  إلخًر
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o إلعلبة إلدإرصٌن 
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 ؾز ادلٍن مطعفى جن ضو. م معَس املكَة.  

 سامل امـصيب شفاط .د مسٍص مكذة امشؤون امـومَة.  

 ثشري اجلوًل.  دمسٍص مكذة ضٌلن اجلودة .  

  مطحاح الأحصش . دمسٍص مكذة ادلراسات امـوَا. 

 دمحم توكص. د رئُس كسم احلاسة الآيل.  

 حبَح. د رئُس كسم االثطاالت دمحم اإ   .اإ

 رتَؽ امشوهيسي.  أ  رئُس كسم امخحنك الآيل.  

  مصوان مصمغ . درئُس كسم املواد امـامة. 

  ؾحسامـٍزز اتتر. ممسٍص مكذة املوارد اذلاثَة.  

   حسن امحرصيمسٍص مكذة املسجل امـام 

 وين. م مسٍص مكذة املـوومات وامخوزَق   . أمين امرُت

  ة   .حافغ احفَح. مرئُس مصكز امخسًر

 فة رئُس وحسة االإؿالم  .  امياحج كًص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 
 

 إلمرإجػٌن
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ؿساد ُشا ادلمَل و أدص ابذلكص  : لك امشكص وامخلسٍص ملك من سامه مـيا يف اإ

  .ؾز ادلٍن مطعفى جن ضو .ممعَس املكَة  -1

  .سامل امـصيب شفاط .دمسٍص مكذة امشؤون امـومَة  -2

  . ثشري اجلوًل.مسٍص مكذة ضٌلن اجلودة  د -3

 .مطحاح الأحصش .مسٍص مكذة ادلراسات امـوَا د -4

 .مصوان مصمغ . رئُس كسم املواد امـامة د -5

  .دمحم توكص .درئُس كسم احلاسة الآيل  -6

حبَح. درئُس كسم االثطاالت  -7 دمحم اإ   .اإ

  .رتَؽ امشوهيسي. مرئُس كسم امخحنك الآيل  -8

 .ؾحسامـٍزز اتتر . مسٍص مكذة املوارد اذلاثَة م -9

 .مسٍص مكذة املسجل امـام حسن امحرصي  -10

فة  -11  .رئُس وحسة االإؿالم امياحج كًص

 :مكذة املـوومات وامخوزَق  -12

  دمحم ضَاف. 

  س امشـايف  .ثلًص

 : ظامحات كسم االثطاالت  -13

  حضى امطاوي. 

  مالك  أتوسـسة. 

 مكـتب إلمػلومات وإلتوجٌقمدًر  
ًمن الترهوهي.                                                                م
أ
 ا
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إلشكر وإلتكدًر 
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