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 إنٗ

 األكادًٚٛاخ انغٛذج ٔانغادج يذٚشج ٔيذٚش٘

 اندٕٓٚح نهرشتٛح ٔانركٍٕٚ
 

 وانتكويه ث في ميدان انتربيتانثانثت حول تكىونوجياث انمعهوماث واالتصاال انمباراة انوطىيت: انموضوع
 

 تاهلل، عالو ذاو تٕخٕد يٕالَا اإلياو انًؤٚذ 
 

ٔصاسج انرشتٛح انٕطُٛح ٔانرؼهٛى انؼانٙ ٔذكٍٕٚ األطش ٔانثسث انؼهًٙ  ٔتؼذ، فٙ إطاس االْرًاياخ انرٙ ذٕنٛٓا

نٓٛأج انرذسٚظ فٙ  ط انًكثفداخم انًُظٕيح انرشتٕٚح، ٔسغثح يُٓا فٙ االَخشا انًؼهٕياخ ٔاالذصاالخ  نركُٕنٕخٛاخ
انًدال ، ٔفٙ إطاس انششاكح تٍٛ ْزِ انٕصاسج  اعرؼًال ْزِ انركُٕنٕخٛاخ ، ٔزفضْى ػهٗ اإلتذاع ٔانردذٚذ فٙ ْزا

ذقشس ذُظٛى انًثاساج انٕطُٛح انثانثح زٕل يشاسٚغ تٛذاغٕخٛح نفائذج  ٔششكح ياٚكشٔعٕفد، ٚششفُٙ إخثاسكى أَّ
 انثالثح ذشٔو اعرؼًال ذكُٕنٕخٛاخ انًؼهٕياخ ٔاالذصاالخانرؼهًٛٛح  أعاذزج األعالك

 :انمباراة أهداف . 
 :ذغؼٗ ْزِ انًثاساج إنٗ ذسقٛق األْذاف انرانٛح فٙ يدال انرذسٚظ

 انًؼهٕياخ ٔاالذصاالخ؛ ذثُٙ دُٚايكٛح تٛذاغٕخٛح ذرٕخٗ سد االػرثاس نكم ذدذٚذ فٙ يدال إدياج ذكُٕنٕخٛاخ  -

 اعرؼًال ذكُٕنٕخٛاخ انًؼهٕياخ ٔاالذصاالخ؛ ياسعٍٛ يٍ إتشاص إتذاػاذٓى ػثشذًكٍٛ األعاذزج انى  -
 ػثش االعرؼًال انًُذيح نركُٕنٕخٛاخ انًؼهٕياخ ٔاالذصاالخ ؛ اإلعٓاو فٙ انشفغ يٍ خٕدج انرؼهٛى  -

خاصح فًٛا  انرذسٚظ يٍ ذثادل اإلَداصاخ ٔاإلتذاػاخ فٙ يٛذاٌ ذكُٕنٕخٛاخ انًؼهٕياخ ٔاالذصاالخ ذًكٍٛ ْٛأج  -

 .ٚرؼهق تًدال انرذسٚظ

 :شروط انتباري
 يًاسعا تانقغى ٔأٌ ٚرقذو تًششٔع زٕل يادج يٍ يٕاد انرذسٚظ؛ أعرارا( ج)أٌ ٚكٌٕ انًشاسك  -
 انرشتٕ٘ ػهٗ قشصٍٛ يشٍَٛ أٔ قشصٍٛ يضغٕطٍٛ؛ أٌ ٚغدم انًُرٕج  -

 : تثطاقرٍٛ أٌ ٚذػى ْزا انًُرٕج انرشتٕ٘  -

 .عًّ ٔأْذافّ ٔانًغطشج انضشٔسٚح نرشغٛهّتطاقح ذقُٛح ذرضًٍ ا •
 .تطاقح تٛذاغٕخٛح ذثٍٛ قًٛرّ انرشتٕٚح ٔكٛفٛح إدياخّ فٙ ػًهٛح انرذسٚظ •

 .انًشاسكح انفؼانح نألعاذزج انًؼٍُٛٛ َشفق ْزِ انًزكشج تذفرش نهرسًالخ ٔنرغٓٛم

 :معايير اوتقاء انمىتوجاث

 :نٙاَرقاء انًُرٕخاخ انًششسح نهرثاس٘ يا ٘ ٚشاػٗ فٙ

 يغطشج انثطاقح انرقُٛح؛ أٌ ذكٌٕ يؼذج ٔقاتهح نالشرغال زغة  -
 قطاع انرشتٛح انٕطُٛح؛ أٌ ذكٌٕ نٓا ػالقح تانًُاْح انًؼرًذج زانٛا يٍ طشف  -

 أٌ ذكٌٕ عٓهح فٙ اعرؼًانٓا ٔغُٛح فٙ يسرٕٚاذٓا؛  -
 .أٌ ٚكٌٕ انًُرٕج را أًْٛح تٛذاغٕخٛح  -

 :مراحم وآنياث االوتقاء

فٙ إسعانٛح  إنٗ انًشكض انٕطُٙ نهردذٚذ انرشتٕ٘ ٔانردشٚة 2007ُٚاٚش  31انًشاسٚغ انًشاسكح قثم  ذشعم -1
 ٔازذج؛

 ؛ 2007 ياسط نغُح  ذرى ػًهٛح اإلػالٌ ػٍ انُرائح خالل شٓش  -2
 يششٔع؛ ذًُر نهفائضٍٚ انؼششج األٔائم خٕائض ذشدٛؼٛح ػثاسج ػٍ زاعٕب يسًٕل نكم -3

ٔذكٍٕٚ األطش ٔانثسث انؼهًٙ ، ُٔٚظى  ندٕائض تٕصاسج انرشتٛح انٕطُٛح ٔانرؼهٛى انؼانٙإقايح زفم نرغهٛى ا -4

 .انًغاستح ذؼشض فّٛ انًشاسٚغ انفائضج تانًُاعثح ٕٚو يُرذٖ األعاذزج انًثذػٍٛ
ذكافؤ انفشص تٍٛ انًشاسكٍٛ ، فئَّ ٚشخٗ يٍ انغٛذج ٔانغادج  ٔفٙ عثٛم إَداذ ْزِ انؼًهٛح انرشتٕٚح ٔضًاٌ

 . اندٕٓٚح نهرشتٛح ٔانركٍٕٚ إػطاء انؼُاٚح انكافٛح نًضًٌٕ ْزِ انًزكشج ، ٔانغالو سج ٔيذٚش٘ األكادًٚٛاخيذ٘

 انكبرجخ انؼبيخ

 نغٛفخ انؼجٛذح: ئيضبء 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 المبذعيهاألساتزة  ةادفتش التحمالث الخاص بمباس

 

 
ٔانزمُٛخ ٔانزُظًٛٛخ انًزؼهمخ  رؼزجش ْزِ انٕصٛمخ يشعؼب نزحذٚذ انًٕاضٛغ انزشثٕٚخ ٔانجٛذاغٕعٛخ

ثبنًُزٕعبد انًؼهٕيبرٛخ نألسبرزح انًجذػٍٛ ،  كًب رحذد انًؼبٚٛش األسبسٛخ انزٙ سٛزى ػهٗ ئصشْب رمٕٚى ْزِ 

. انًُزٕعبد

I – عمعلىماث حىل األستار المبذ  :

إَ٘ االثزذائٙ ٔ انش -أٌ ٚكٌٕ انًشبسن يًبسسب ثبنمسى ثأحذ أسالن انزؼهٛى انضالس  ٚشزشط  

 :انًؼهٕيبد انزبنٛخ اإلػذاد٘ ٔ انضبَٕ٘ انزأْٛهٙ ، ٔأٌ ٚزضًٍ انًُزٕط 

 االسى انكبيم نألسزبر انًجذع، .1

 يبدح انزذسٚس، .2

 انؼُٕاٌ انكبيم نألسزبر انًجذع، .3

 نألسزبر انًجذع،٘ ػُٕاٌ انجشٚذ االنكزشٌٔ .4

 ،).....انغًبػخ –انُٛبثخ (اسى ٔػُٕاٌ انًإسسخ انزٙ ٚؼًم ثٓب  .5

 .نًإسسخ ٔسلى انٓبرف انشخصٙ نألسزبر انًجذعسلى ْبرف ا .6

II-  معلىماث خاصت بالمىتىج: 

II- 1-  مه الىاحيت التقىيت: 

   (2)ٚسغم انًُزٕط ػهٗ لشص يذيظ فٙ َسخزٍٛ  .1

 أٔػهٗ شكم يٕلغ ،  (Multimédia) أٌ ٚكٌٕ انًُزٕط يزؼذد انٕسبئظ  .2

عبالد انؼهًٛخ ٔانزكُٕنٕعٛخ ٔانزشثٕٚخ  أٌ ٚكٌٕ انًُزٕط يسبٚشا نهزغٕس انحبصم  فٙ انى .3

II- 2-  مه واحيت المضمىن: 
:  ٚغت يشاػبح انُمظ انزبنٛخ  

،  (يٕضٕع انًُزٕط)انهغخ انزٙ ٚزى ثٓب انزذسٚس  .1

 ،رٕافك يحزٕٖ انًُزٕط يغ االخزٛبساد ٔانزٕعٓبد انزشثٕٚخ .2

 يؼشفٙ ٔانؼمهٙ ٔانهغٕ٘،األخز  ثبالػزجبس يسزٕٖ انفئخ انًسزٓذفخ يٍ حٛش انًسزٕٖ انؼًش٘ ٔال .3

يٍ انسٓم ئنٗ انصؼت، : رمذٚى انًحزٕٖ ثشكم رذسٚغٙ  .4

 .رُبسك يضبيٍٛ يحزٕٖ انًُزٕط .5

 -II3-  مه واحيت االستعماالث البيذاغىجيت: 

: يٍ أْى انُمظ انزٙ ٚغت يشاػبرٓب فٙ انًُزٕط

أٌ ٚحفض انزاليٛز ٔٚسبػذْى ػهٗ ثُبء يفبْٛى عذٚذح،   .1

 ًٚٛخ رزًبشٗ يغ انفئخ انًسزٓذفخ،أٌ ٚشزًم ػهٗ أَشغخ رؼم .2

 أٌ ٚزضًٍ أَشغخ رفبػهٛخ،  .3

 أٌ ٚسبػذ ػهٗ انزؼهى انزارٙ، .4

 .أٌ ركٌٕ انزًبسٍٚ ٔ األَشغخ انًمزشحخ يسبػذح ػهٗ حم انًشكالد  .5

 

 



-II 4-   مه واحيت تصميم الىجيهيت(Interface ): 

 :  أْى انُمظ انزٙ ٚغت يشاػبرٓب فٙ  رصًٛى انٕعٛٓٛخ 

يبل انًُزٕط يٍ نذٌ انفئخ انًسزٓذفخ،  لبثهٛخ اسزغ .1

 سٕٓنخ اسزؼًبل انًُزٕط، .2

 رالؤو انصٕس ٔانشسٕو ٔانًجٛبَبد ٔانزصبيٛى يٍ حٛش يذنٕنٓب ٔأثؼبدْب ٔأنٕآَب، .3

 .(liens)انشٔاثظ   لعٕدح اشزغب .4

 

II-5  مه واحيت التجذيذ التشبىي :

:  أْى انُمظ انزٙ ٚغت ػهٗ األسزبر انًشبسن يشاػبرٓب فٙ انًُزٕط

 أٌ ٚزًٛض ػهٗ انكزبة انًذسسٙ ٔأٌ ال ٚكٌٕ َسخخ نّ، .1

 أٌ ٚزسى ثأصبنخ اإلَزبط،  .2

 أٌ ٚكٌٕ ٔسٛهخ نًسبػذح انزهًٛز ػهٗ رحذ٘ انصؼٕثبد،  .3

 أٌ ٚكٌٕ ٔسٛهخ عذٚذح رزًٛض ػهٗ عشق انزذسٚس انزمهٛذٚخ، .4

. أٌ ٚؼكس انًُزٕط انًغٕٓداد انخبصخ نألسزبر انًشبسن .5

 

-III مىتىج  المشفقاث المصاحبت لل

-III1- البطاقت التقىيت :

:  البطاقترحذد ْزِ   

 ئسى انًُزٕط ٔحغًّ، .1

كٛفٛخ اسزؼًبل انًُزٕط ،  .2

 انجشايظ انزٙ ٔظفذ فٙ ئَغبصِ،  .3

 أَظًخ اإلشزغبل، .4

 .انٕسبئم انًغهٕثخ السزخذايّ .5

III – 2-- البطاقت البيذاغىجيت :

: البطاقترحذد ْزِ    

انفئخ انًسزٓذفخ،  .1

انًبدح،  .2

 ،)....كفبٚبد  –يؼبسف   (يزٕخبح يٍ انًُزٕط  األْذاف ال .3

عشٚمخ اسزغالنّ داخم انفصم أٔ خبسعّ،  .4

 .انًشاعغ .5

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

I- معطياث عامت: 
 .................:......................................االسى انكبيم نألسزبر انًشبسن -1

 ......:..............................................................انؼُٕاٌ اإلنكزشَٔٙ -2

 .................................................................................:انًإسسخ -3

 ...............................:.....................................................اإلعبس -4

 .......:.......................................................................سلى انزأعٛش -5

 ......:......................................................................يبدح انزذسٚس -6

 .............................................:.............................ػُٕاٌ انًُزٕط -7

 ....:.................انًإسسخسلى ْبرف :...................../سلى انٓبرف انًحًٕل -8

 :............................................نهزشثٛخ ٔانزكٍٕٚ نغٓخاألكبدًٚٛخ انغٕٓٚخ  -9

 .............. .......................................:...........................حــــَٛبةال-10  

 ............. ..:...............................................................عًبػخال  -11

 

II –  معطياث خاصت :
 ْم سجك نكى أٌ شبسكزى فٙ انًجبسح انٕعُٛخ نألسبرزح انًجذػٍٛ؟ -1

 

 
 ؟   َزٕعكى ْم لًزى ثزغشٚت و  -2

 

  

   

 :ئرا كبٌ عٕاثكى ثُؼى، فحذد كٛفٛخ رغشثزّ -3

 ػشضّ ػهٗ أسبرزح يخزصٍٛ  رغشثزّ يغ انزاليٛز   

     

 ................................................... آخش ػشضّ ػهٗ أصذلبء  

 
انًإسسبد انزشثٕٚخ  داخم ح اركى انًسبًْخ فٙ ْزِ انًجبساػًى اسزؼًبل يُزٕطْ٘م رمجهٌٕ أٌ  -4

 انزبثؼخ نٕصاسح انزشثٛخ انٕعُٛخ ؟

ال  َؼى      

    
ئرا كبٌ يُزٕعكى فٙ حبعخ نهزشلٛخ انزمُٛخ حزٗ ًٚكٍ رؼًًّٛ، ْم رمجهٌٕ ٔضغ انجشَبيظ  -5

فٙ يزُبٔل انًشكض انٕعُٙ نهزغذٚذ انزشثٕ٘ ٔ انزغشٚت ٔ  (programme source)األصهٙ 

 اح؟خٚخ انًزٕاؽانزؼبٌٔ يؼّ نجهٕؽ ال

ال  َؼى      
 

المؤسست   ( ة)باألمش                                             تىقيع وخاتم سئيس ( ة)تىقيع المعىي                                

 

 ال  َؼى 

 ال  َؼى 


