
 3121-3122للسىة الذراسية  تكىىلىجيا الحاسىب المهارات لتخصص 

تكىىلىجيا الحاسىب تعذ اوتهاء دراسته في تخصص دتلىم  تكىىلىجيا الحاسىبمه المتىقع لطالة 

 :أن يكىن قادر على  (جذيذة)الخطة ال

 نيا.مليات معرفة كيفية تصميم وتحليل الخوارزميات لمسألة ما باإلضافة إلى رسم مخطط سير الع 

 ( في تشيدح انًسائم انري ذى انسي، اندافا) انعانيح انًسرٌٍ يع نغاخ انثشيدح مانًقذسج عهَ انرعاي

 .تاإلضافح إنَ انهغاخ انًرذنيح انًسرٌٍ )نغح انردًيع/ األسًثهي( ًضع خٌاسصييح نحهيا

  َنًقذسج عهَ طيانح ينيا تاإلضافح إنَ ا خضء انحاسٌب ًأنٌاعيا ًآنيح عًم كم أخضاءانرعشف عه

 انحاسٌب ًذدًيعو.

 .يعشفح في قٌاعذ انثياناخ ًإداسذيا ًذطثيقاذيا 

.يعشفح في شثكاخ انحاسٌب ًذشكيثيا ًستط األخيضج تًخرهف أنٌاع انشتط انشثكي 

.يعشفح في ذظًيى طفحاخ االنرشند ًستطيا تقٌاعذ انثياناخ ًعًم يٌاقع ديناييكيح ًيرفاعهح 

تٌحذاخ ذحكى خاسخيح ين أخم عًم دًائش ذحكى تاسرخذاو انحاسٌب في  يعشفح في ستط انحاسٌب

انعانى انخاسخي تاسرخذاو انًنافز ًًحذاخ انشتط تكافح أنٌاعيا. حيث يعضص رنك دعى اندانة 

 انظناعي في اسرخذاو انحاسٌب.

.اسرخذاو انحاسٌب ين أخم سسى إنراج نٌحاخ يطثٌعح نهذًائش االنكرشًنيح ًانكيشتائيح 

  

 : التالية تالىسة والىظرية العملية المهارات الشامل امتحان شملي

 %(:07) عملية مهارات .1
 

 لوهارةا نسبت تتىضيح العناصر الوطلىب اسن الوهارة

الخىارزهياث  .1
 وهبادئ البرهجت

العناصر 
الوطلىب 

 إتقانها

ذحهيم ًطياغح .1
انخٌاسصييح نحم 

  انًسائم

دخال ًاإلخشاج كراتح تشايح ًذطثيقاخ عهَ خًم اإل
 ًاندًم انششطيح ًانركشاس ًاإلخشاءاخ )نغح سي(

15% 

 تالذقيق اث. الوتحكو2
 /عولي

العناصر 
الوطلىب 

 إتقانها

فيى تنيح انرشكية انذاخهي نهًرحكى ًكراتح تشايح ذرعايم يع انًسدالخ 
 ًانزاكشج تاإلضافح إنَ انرعايم يع انًنافز ًغيشىا ين انخظائض

15% 

 صيانت الحاسىب. 3
العناصر 
الوطلىب 

 إتقانها

انهٌحح األو ًأخضائيا انشئيسيح ًشقٌق انرٌسعح. تاإلضافح إنَ نرعشف عهَ ا
 األقشاص ًانطاقح ًانزاكشج... ًيياساخ انظيانح ًانردًيع

15% 

. الرسن باستخذام 4
 الحاسىب

العناصر 
الوطلىب 

 إتقانها

انذًائش  ًسسى ذحهيم ،في ذظًيىانشسى انكيشتائي  اسرخذاو تشنايح 
إنَ نٌحح  Schematicذحٌيم انشسى ً .Schematicانكيشتائيح 
 .PCBيطثٌعح 

15% 

هقذهت في قىاعذ . 5
 البياناث

العناصر 
الوطلىب 

 إتقانها

قاعذج انثياناخ ًيا ذحرٌيو ين عناطش يثم اندذاًل ًاالسرعالياخ إنشاء 
دادىا تين اندذاًل انرعشف عهَ أنٌاع انعالقاخ انري يًكن إي ًاننًارج.

 ًطشق انرطثيع انًخرهفح نيزه انعالقاخ. 
10% 

 
 
 
 
 



 %(:37) وظرية مهارات .2
 

 لوهارةا نسبت تتىضيح العناصر الوطلىب اسن الوهارة

 . الوتحكواث الذقيقت1

العناصر 
الوطلىب 

 إتقانها

فيى تنيح انرشكية انذاخهي نهًرحكى ًكراتح تشايح ذرعايم يع انًسدالخ 
 اإلضافح إنَ انرعايم يع انًنافز ًغيشىا ين انخظائضًانزاكشج ت

10% 

و  الوعالج الذقيق .2
 لغت التجويع )اسوبلي(

العناصر 
الوطلىب 

 إتقانها

فيى تنيح انرشكية انذاخهي نهًعانح ًكراتح تشايح ذرعايم يع انًسدالخ 
 ًانزاكشج تاإلضافح إنَ انرعايم يع انعًهياخ انحساتيح ًانًنطقيح

10% 

شبكاث  دئهبا. 3
 الحاسىب

العناصر 
الوطلىب 

 إتقانها

انرعشف عهَ أساسياخ انشثكح ًيثادئيا ًانثشذٌكٌالخ انًسرخذيح  
 ًانعنٌنح ًاألخيضج انًسرخذيح فييا. 

10% 

 
 

 


