


في ظل سعي معهد 

المئوية العالي للتدريب
لتأهيــل الكــوادر الوطنيــة المدربــة 
القــادرة علــى شــغل الوظائــف التقنية 
والفنيــة والمهنيــة المتوفــرة فــي 

ــعودي.  ــل الس ــوق العم س
نتيجــة  االهتمــام  هــذا  يأتــي 
للتوجهــات الســديدة مــن لــدن قــادة 
هــذا الوطــن التي تصب فــي مجملها 
ــد  ــل يعتم ــن متكام ــاد وط ــو ايج حن
مــوارده  علــى  ثــم  اهلل  علــى  ذاتيــًا 
وعلــى قــوة شــبابه المســلح بالعلــم 
ــًا  ــتمرار قدم ــل االس ــن أج ــان م وااليم
فــي دفــع عجلــة التقــدم التنمــوي، 
لمصــاف  تعالــي  اهلل  بعــون  لتصــل 

صناعيــًا. المتقدمــة  2الــدول 
قسم الحاسب وتقنية المعلومات
تخصص برمجيات الحاسب



كلنــا يعلــم الــدور الــذي تلعبــه التقنيــة فــي التنميــة وتحقيــق أهــداف مــا خطــط 
لهــا ســواء كان ذلــك علــى المســتوى القريــب أو البعيــد. إن للتقنيــة دورا أساســيا فــي كل جانــب مــن 
جوانــب الرؤيــة 2030 وهنــا فــإن دور التقنيــة لن يكــون مقتصرا علــى توفير األجهــزة وملحقاتها 
وإنمــا يلعــب العنصــر البشــري الــدور الكبيــر واألســاس فــي توجيــه وتطويــع األجهــزة التقنيــة 
والبرامــج المســاندة لهــا. وبذلــك يكــون العنصــر البشــري وتحديــدا األجيــال الصاعــدة والتــي 
تربــت علــى اســتخدام التقنيــة فــي أي مجــال كان هــو المكــون األســاس والجوهــري الــذي 

يجــب أن تبنــى عليــه البرامــج التــي ســتعمل علــى تنفيــذ هــذه الرؤيــة.

ــات  ــة المعلوم ــب وتقني ــوم حاس ــد دبل يع
تخصــص برمجيــات مــن أكثــر التخصصــات 
التــي تنــدرج تحــت تقنيــة المعلومــات وهــو 
مــن أكثــر الوظائــف شــيوعًا فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية لتحقيــق رؤيــة 2030.

دبلوم الحاسب
وتقنية المعلومات أهمية

3
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حيــث يتجــه العالــم بأكملــه نحــو تلــك التكنولوجيــا الرقميــة 
الحديثــة التــي يُفتــرض أن تنقل كافــة دول العالــم المتقدم 

نقلــة نوعيــة ال يمكــن للمملكــة العربيــة الســعودية 
اللحــاق بهــا إال بالعمــل والتدريــب والتثقيــف الجــاد، 

ولذلــك تطمــح المملكــة إلــى زيــادة الخريجــات 
ــور.  ــص المتط ــك التخص ــي ذل ف

هــو مــا ســيجعلها فــي حاجــة إلــى متخصصيــن 
وأمــن  وبرمجتــه  الكمبيوتــر  علــوم  فــي  كــفء 

الثــورة  يخــص  مــا  كل  أي  والشــبكات،  المعلومــات 
ــر  ــر وأكث ــم أكث ــتجتاح العال ــي س ــة الت ــة التكنولوجي الرقمي

. مســتقبًل

دبلوم الحاسب وتقنية 
المعلومات؟؟ لماذا ؟
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ــق  ــا يتواف ــات بم ــص برمجي ــات تخص ــة المعلوم ــب وتقني ــوم الحاس ــم دبل صم

ــوق  ــات ســ ــع احتياج ــا م ــعودية 2030 وأيض ــة الس ــة العربي ــة المملك ــع رؤي م

العمــل المحلية، إلعــداد محترفيــن فــي مجــال علــوم الحاســب اآللــي وتكنولوجيــا 

ــي القطاعيــن العــام والخــاص مــع اإللمــام  المعلومــات، وتأهيلهــم للعمــل فـ

الكافـــي بالتغيــرات والتطــورات الحديثــة فـــي هــذا التخصــص. 

وصف دبلوم الحاسب وتقنية المعلومات
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يعــد مجــال الحاســب وتقنيــة المعلومــات ضمــن 
متطلبــات إدارة الحكومــة اإللكترونيــة فــي عــدة 
جهــات وطنيــة، كمــا انهــا تمثــل اهــم جوانــب 
أن  جيــدًا  الرؤيــة  تــدرك  ان  كمــا   ،2030 الرؤيــة 
المعلومــات ال غنــى عنــه فــي  الحاســب وتقنيــة 
الســعودية. العربيــة  المملكــة  قطاعــات  جميــع 

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تأهيــل المتــدرب للعمــل 
ــة  ــات بكاف ــة المعلوم ــب وتقني ــال الحاس ــي مج ف
اســالب  وفــق  اللزمــة  والمعلومــات  المهــارات 
تقنيــات  أحــدث  وباســتخدام  الحديثــة  العمــل 

الحاســب.

الهدف العام للدبلوم

الهدف الوطنى
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المهارات التخصصية
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المهارات العامة
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الشهادات اإلحترافية

ماهي الشهادات اإلحترافية ؟؟
هــي مجموعــة مــن الشــهادات تحصــل عليهــا الطالبــة بعــد 

اجتيــاز االختبــار الدولــي للشــهادة فــي تخصــص معيــن.

كيف تســاعدك الشــهادات اإلحترافية في الحصول على وظيفة؟؟
يعتبــر الحصــول علــى الشــهادة االحترافيــة وســيلة هامــة فــي بنــاء المســار الوظيفــي حيــث تســاعد الطالبــة أو الباحثــة عــن عمــل 

علــى تمييــز نفســها بيــن المنافســين لهــا فــي مجــال تقنيــة المعلومــات، ممــا يعنــي الحصــول علــى فــرص عمــل أكثــر. تســاعد 

الشــهادات االحترافيــة علــى الحصــول علــى دخــل مــادي أفضــل. 

كيف يمكنني الحصول على تلك الشــهادات؟؟
يمكنــك دبلــوم الحاســب وتقنيــة المعلومــات مــن خــلل المــواد التدريبيــة علــى الحصــول علــى العديــد مــن الشــهادات اإلحترافية 

منها.....



10
قسم الحاسب وتقنية المعلومات
تخصص برمجيات الحاسب

الشهادات اإلحترافية 
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أهم الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل بعد دبلوم الحاسب وتقنية المعلومات

محللة ونصممة نظم	 
أخصائية نظم	 
مهندسة بيانات	 

أخصائية أمن معلومات	 
محققة جرائم أمن 	 

معلومات
مهندسة أمن شبكات	 
مديرة شبكات	 

الفرص الوظيفية

تصميم وتطوير مواقع اإلنترنت 	 
تصميم وتطوير تطبيقات االنترنت	 
تصميم وتطوير تطبيقات األجهزة الذكية	 
تصميم وتطوير تطبيقات النظم 	 
مهندسه دعم فني 	 

مصممة ومطورة قواعد البيانات وتطبيقاتها	 
مطورة تكامل قواعد بيانات.	 
مصممة ومطورة قواعد بيانات 	 

SQL مايكروسوفت
مصممة ومطورة قواعد بيانات أوراكل 	 
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أهم مميزات الدبلوم



الخطــط التدريبيــة للكليات التقنية
Training plans for technical colleges

الخطة التدريبية في قسم
الحاسب وتقنية المعلومات

Curriculum for Department of
Computer & Information Technology

Major / Computer Programmingتخصص/ برمجيات الحاسب

المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

اإلدارة العامة للمناهج
اإلدارة العامة للتدريب األهلي

خطــط الدبلومــات الجامعيــة 
ــي  ــب األهل ــطة للتدري المتوس
)المجــزأ( النصفــي  بالنظــام 

والموافقــة لخطــط دبلومــات 
الكليــات التقنيــة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Technical and Vocational Training Corporation 
General Directorate of Curricula
General Directorate For Private Training

Semesters
1440 H - 2019G
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المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
اإلدارة العامة للمناهج
اإلدارة العامة للتدريب األهلي
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الحمــد هلل الــذي علــم بالقلــم، علــم اإلنســان مــا لــم يعلــم، والصــلة والســلم علــى مــن بُعــث معلمــًا للنــاس وهاديــًا وبشــيرًا، وداعيــًا إلــى اهلل بإذنــه 
وســراجًا منيــرًا؛ فأخــرج النــاس مــن ظلمــات الجهــل والغوايــة، إلــى نــور العلــم والهدايــة، نبينــا ومعلمنــا وقدوتنــا محمــد بــن عبــداهلل وعلــى آلــه وصحبــه 
ــة  ــف التقني ــغل الوظائ ــى ش ــادرة عل ــة الق ــة المدرب ــوادر الوطني ــل الك ــي لتأهي ــي والمهن ــب التقن ــة للتدري ــة العام ــعى المؤسس ــد: تس ــا بع ــن، أم أجمعي
والفنيــة والمهنيــة المتوفــرة فــي ســوق العمــل الســعودي، ويأتــي هــذا االهتمــام نتيجــة والتوجهــات الســديدة مــن لــدن قــادة هــذا الوطــن التــي تصــب 
فــي مجملهــا نحــو إيجــاد وطــن متكامــل يعتمــد ذاتيــًا علــى اهلل ثــم علــى مــوارده وعلــى قــوة شــبابه المســلح بالعلــم واإليمــان مــن أجــل االســتمرار قدمــًا 

فــي دفــع عجلــة التقــدم التنمــوي، لتصــل بعــون اهلل تعالــى لمصــاف الــدول المتقدمــة صناعيــًا.

وقــد خطــت اإلدارة العامــة للمناهــج خطــوة إيجابيــة تتفــق مــع التجــارب الدوليــة المتقدمــة فــي بنــاء البرامــج التدريبيــة، وفــق أســاليب علميــة حديثــة 
تحاكــي متطلبــات ســوق العمــل بكافــة تخصصاتــه لتلبــي تلــك المتطلبــات، وقــد تمثلــت هــذه الخطــوة فــي مشــروع إعــداد المعاييــر المهنيــة الوطنيــة 
ــد  ــة، إذ تعتم ــج التدريبي ــاء البرام ــي بن ــية ف ــزة األساس ــه، الركي ــي زمن ــا ف ــل كل منهم ــذي يمث ــة، وال ــة الوطني ــلت المهني ــروع المؤه ــده مش ــن بع وم
المعاييــر وكذلــك المؤهــلت الحقــًا فــي بنائهــا علــى تشــكيل لجــان تخصصيــة تمثــل ســوق العمــل والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي بحيــث 
تتوافــق الرؤيــة العلميــة مــع الواقــع العملــي الــذي تفرضــه متطلبــات ســوق العمــل، لتخــرج هــذه اللجــان فــي النهايــة بنظــرة متكاملــة لبرنامــج تدريبــي 

أكثــر التصاقــًا بســوق العمــل، وأكثــر واقعيــة فــي تحقيــق متطلباتــه األساســية.

وتتنــاول هــذه الخطــة التدريبيــة »خطــة برمجيــات الحاســب فــي قســم الحاســب وتقنيــة المعلومــات« علــى وصــف مقــررات هــذا التخصــص ليشــمل 
موضوعــات حيويــة تتنــاول كيفيــة اكتســاب المهــارات اللزمــة لهــذا التخصــص لتكــون مهاراتهــا رافــدًا لهــم فــي حياتهــم العمليــة بعــد تخرجهــم مــن 

هــذا البرنامــج.

واهلل نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب الدعاء. 
اإلدارة العامة للمناهج
1440 هـ

المقدمة
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وصف
البرنامج

صمُــم دبلــوم برمجيــات الحاســب فــي قســم الحاســب وتقنيــة المعلومــات بمــا يتوافــق مــع 
احتياجــات ســوق العمــل المحليــة للتخصــص، و يتــم التدريــب علــى هــذا التخصــص فــي الكليــات 
ــة عشــر أســبوعًا  ــي ثماني ــة، مــدة كل فصــل تدريب ــة نصفي ــة، فــي خمســة فصــول تدريبي التقني
تدريبيــًا، بمجمــوع ) 1840( ســاعة تدريــب، إضافــة إلــى  )490( ســاعة تدريــب عملــي فــي ســوق 

العمــل، بمــا يعــادل )83( ســاعة معتمــدة.

ــق،  ــات والمنط ــي: الخوارزمي ــة ف ــارات التخصصي ــى المه ــج عل ــذا البرنام ــي ه ــب ف ــم التدري ويت
وأساســيات البرمجــة، وبرمجــة االنترنــت، وبرمجــة قواعــد البيانــات، وهندســة البرمجيــات، وبرمجة 
األجهــزة الذكيــة وعــدد مــن المقــررات التخصصيــة المســاندة، كما يتــم تأهيل المتــدرب للحصول 
علــى الشــهادات االحترافيــة فــي مجــال البرمجــة، ويقــوم المتــدرب قبــل تخرجــة بإعــداد مشــروع 

ينفــذ فيــه المهــارات التــي تــدرب عليهــا خــلل فتــرة تدريبــه.

كمــا يتــم التــدرب أيضــًا علــى مهــارات عامــة فــي الثقافــة اإلســلمية، واللغــة العربيــة، واللغــة 
ــرري  ــال أو )مق ــم األعم ــى عال ــرف عل ــى، والتع ــب اآلل ــات الحاس ــات، وتطبيق ــة، والرياضي اإلنجليزي

التوجيــه المهنــي والتميــز والســلوك الوظيفــي ومهــارات اإلتصــال(.

ويمنــح المتخــرج مــن هــذا البرنامــج شــهادة الدبلــوم مــن قســم الحاســب وتقنيــة المعلومــات 
ــن  ــادرة م ــطة الص ــة المتوس ــهادة الجامعي ــادل الش ــي تع ــب والت ــات الحاس ــص برمجي ــي تخص ف
ــة  ــة ببرمج ــاالت المرتبط ــي المج ــل ف ــع أن يعم ــن المتوق ــص ، وم ــذات التخص ــة ل ــة التقني الكلي
وتطويــر برمجيــات الحاســب كمســاعد مبرمــج ومطــور لتقنيــات االنترنــت وغيرهــا مــن األعمــال 

المرتبطــة بأعمــال البرمجــة المختلفــة.
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قسم الحاسب وتقنية المعلومات

تخصص برمجيات الحاسب

يهدف هذا البرنامج إلى :

الالزمــة  والمعلومــات  بالمهــارات  المتــدرب  تزويــد   
الحاســب برمجيــات  مجــال  فــي  العمــل  لممارســة 

ــي  ــار الوطن ــي اإلط ــس ف ــتوى الخام ــى المس ــل عل يحص
للمؤهــات.

الهدف العام للبرنامج
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تخصص برمجيات الحاسب

يكون المتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

بنهاية هذا البرنامج 

يصمم قواعد 	 
البيانات.

يطور النظم 	 
التطبيقية.

يكتب التعليمات 	 
البرمجية األساسية.

يحدد المنطق المبني 	 
عليه علم برمجة 

الحاسوب.

األهداف التفصيلية للبرنامج

يطور تطبيقات 	 
االنترنت المتقدمة.

يطور مواقع 	 
االنترنت.

يصمم صفحات 	 
االنترنت.

يطور تطبيقات 	 
قواعد البيانات.

يطور تطبيقات 	 
االجهزة الذكية.

يحلل النظم.	 

يتواصل وظيفيًا مع 	 
المختصين في مجال 

التخصص.

يستمر في تطوير 	 
قدراته.

يتواصل مع فرق 	 
عمل تطوير 

البرمجيات والنظم.

يستخدم 	 يصممم النظم.	 
المصطلحات 

التخصصية المرتبطة 
بالحاسب اللي 

وبرمجيات الحاسب.
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تخصص برمجيات الحاسب

مدة كل جزء منها 8 أسابيع + فصل للتدريب التعاوني مدته 12 أسبوع.  عدد الفصول التدريبية للدبلوم )4 فصول+ 1 ( يتم تجزئة  الفصل التدريبي  
الواحد إلى جزئين

ماجستير )في التخصص(
أو بكالوريوس )في التخصص( + 3 سنوات خبرة المؤهل الدراسي 1 العدد المشرف

عدد المدربين 

المؤهل الدراسي التخصص العدد التخصص

بكالوريوس دراسات إسلمية 1 ثقافة إسلمية

بكالوريوس حاسب آلي 1 حاسب آلي

بكالوريوس في التخصص 2 موارد تخصصية

20 - 25 لكل شعبة تدريبية. الطاقة االستيعابية للبرنامج )عدد المتدربين(

بداية كل جزء تدريبي. القبول )كل جزء تدريبي(

الثانوية العامة )علمي( مستوى الدخول للتدرب على البرنامج

أن ال يقل عمر المتدرب عند التخرج عن 17 سنة )في الحاالت التي تحتاج إلى 
تحديد الحد األدنى والحد األعلى لعمر المتدرب، يتم تحديد العمر(

عمر المتدرب

التجهيزات والموارد البشرية التدريبية و الطاقة االستيعابية
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قسم الحاسب وتقنية المعلومات
تخصص برمجيات الحاسب

توزيع الخطة التدريبية على الفصول التدريبية الفصلية )النصفية المجزأ(
The Study Plans Distributed on semesters 

No. Course 
Code

Course Name Prerequisites Equivalent No. of Units المقرر 
المكافئ

المتطلب اسم المقرر الرمز 
المقرر

م
و.م مح عم تم س.أ

CRH L P T CTH

1 ISLM 101 Islamic Studies ISL 101
ISL 102

2 4 0 0 4  101 سلم 
102 سلم

الدراسات 
الغسلمية

1 101 اسلم 

2 VOCA 101 Vocational Guidance 
& Excellence

VOC 107 2 4 0 0 4 التوجية المهنى  101 مهن 
والتميز

2 101 مهنى 

3 MATH 101 Mathematics MAT 8101 3 6 0 2 8 الرياضيات 101 ريض  3 101 رياض 

4 ICMT 121 Computer Assembly 
and Operating

CMT 9124 4 4 8 4 16 تجميع الحاسب  9124 حال 
وتشغيلة

4 102 حاسب 

Total Number of Units 11 18 8 6 32 المجموع

1 PHYS 101 Physics PHY 8101 3 4 4 2 10 الفيزياء 101 فيز  1 101 فيزى 

2 ENGL 101 English Language -1 ENG 8101 3 6 0 2 8 لغة إنجليزية )1( 101 نجل  2 101 انجل 

3 IPRG 101 Logic and Algorithms PRG 148 3 4 4 0 8 الخوارزميات  148 حاب 
والمنطق

3 101 برمج 

Total Number of Units 9 14 8 4 26 المجموع

Total Number of Units 20 32 16 10 58 المجموع الكلى

CRH: Credit Hours L: Lecture P: Practical T: Tutorial CTH: Contact Hours و.م : وحدات معتمدة ، مح : محاضرة ، عم : عملي/ ورش ، تم : تمارين ، س.أ : ساعات اتصال أسبوعي

ول
األ

ء 
جز

ال
ى

ثان
 ال

زء
لج

ا

ول
األ

ي 
يب

در
لت

ل ا
ص

لف
ا

pa
rt 

O
ne

Th
e 

se
co

nd

1s
t s

em
es

te
r

*يمكن التبديل بين المقررات في الجزء األول والجزء الثاني .
* يتم تنفيذ الجزء في مدة تتراوح بين 8 أسابيع .
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قسم الحاسب وتقنية المعلومات

تخصص برمجيات الحاسب

توزيع الخطة التدريبية على الفصول التدريبية الفصلية )النصفية المجزأ(
The Study Plans Distributed on semesters 

No. Course 
Code

Course Name Prerequisites Equivalent No. of Units المقرر 
المكافئ

المتطلب اسم المقرر الرمز 
المقرر

م
و.م مح عم تم س.أ

CRH L P T CTH

1 ENGL 102 English Language -2 ENGL 101 ENG 8102 3 6 0 2 8 لغة إنجليزية )2( 101 انجل 102 نجل   102 
انجل 

1

2 ICMT 101 Introduction to 
Computer Applications

CMT 101 2 0 8 0 8 مقدمة تطبيقات  101 حال 
الحاسب

 101 
حاسب 

2

3 IPRG 111 Programming 
Fundamentals

PRG 150 4 4 8 0 12 أساسيات برمجة  150 حاب 
الحاسب

 111 
برمج 

3

Total Number of Units 9 10 16 2 28 المجموع

1 ARAB 101 Technical Writing ARB 101 2 4 0 0 4 الكتابة الفنية 101 عرب   101 
عربي 

1

2 IPRG 131 WebProgramming 
Fundamentals

PRG 9153 4 4 8 0 12  9153 
حاب 

مبادئ برمجة 
صفحات
االنترنت

 131 
برمج 

2

3 IPRG 121 Database Fundamentals PRG 182 4 4 8 0 12 مبادئ قواعد  182 حاب 
البيانات

 121 
برمج 

3

Total Number of Units 10 12 16 0 28 المجموع

Total Number of Units 19 22 32 2 56 المجموع الكلى

CRH: Credit Hours L: Lecture P: Practical T: Tutorial CTH: Contact Hours و.م : وحدات معتمدة ، مح : محاضرة ، عم : عملي/ ورش ، تم : تمارين ، س.أ : ساعات اتصال 
أسبوعي

ول
األ

ء 
جز

ال
ى

ثان
 ال

زء
لج

ا

ى
ثان

 ال
ي

يب
در

لت
ل ا

ص
لف

ا
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تخصص برمجيات الحاسب

توزيع الخطة التدريبية على الفصول التدريبية الفصلية )النصفية المجزأ(
The Study Plans Distributed on semesters 

No. Course 
Code

Course Name Prerequisites Equivalent No. of Units المقرر 
المكافئ

المتطلب اسم المقرر الرمز 
المقرر

م
و.م مح عم تم س.أ

CRH L P T CTH

1 ENGL 
103

English Language -3 ENGL 102 ENG 8103 3 6 0 2 8 لغة إنجليزية )3( 102 انجل 103 نجل   103 
انجل 

1

2 ICMT 
102

Advanced Computer 
Applications

ICMT 101 CMT 102 2 0 8 0 8  101  102 حال 
حاسب

تطبيقات الحاسب 
المتقدمة

 102 
حاسب 

2

3 IPRG 
212

Computer
 Programming

IPRG 111 PRG 9154 4 4 8 0 12  9154 
حاب 

برمجة الحاسب 111 برمج  212 
برمج 

3

Total Number of Units 9 10 16 2 28 المجموع

1 IPRG 
232

Web Programming IPRG 131 PRG 9276 4 4 8 0 12  9276 
حاب 

برمجة االنترنت 131 برمج  232 
برمج 

1

2 IPRG 
222

Database 
Programming

IPRG 121 PRG 9282 4 4 8 0 12  9282 
حاب 

برمجة قواعد  121 برمج
البيانات

 222 
برمج 

2

3 IPRG 
241

Software 
Engineering

IPRG 101 PRG 286 3 4 4 0 8  286 
حاب 

هندسة  101 برمج
البرمجيات

 241 
برمج 

3

Total Number of Units 11 12 20 0 32 المجموع

Total Number of Units 20 22 36 2 60 المجموع الكلى

CRH: Credit Hours L: Lecture P: Practical T: Tutorial CTH: Contact Hours و.م : وحدات معتمدة ، مح : محاضرة ، عم : عملي/ ورش ، تم : تمارين ، س.أ : ساعات اتصال 
أسبوعي

ول
األ

ء 
جز

ال
ى

ثان
 ال

زء
لج

ا ث
ثال

 ال
ي

يب
در

لت
ل ا

ص
لف

paا
rt 

O
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d
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تخصص برمجيات الحاسب

توزيع الخطة التدريبية على الفصول التدريبية الفصلية )النصفية المجزأ(
The Study Plans Distributed on semesters 

No. Course 
Code

Course Name Prerequisites Equivalent No. of Units المقرر 
المكافئ

المتطلب اسم المقرر الرمز 
المقرر

م
و.م مح عم تم س.أ

CRH L P T CTH

1 LEAS 
101

Learning Skills  2 4 0 0 4 مهارات التعلم  101 
ماهر 

1

2 ETHS 
101

Professional Ethics & 
Comm. Skills

VOCA 101 ETH 101 2 4 0 0 4 السلوك الوظيفي  101 مهنى 101 سلك 
ومهارات االتصال

 101 
اسلك 

2

3 ENGL 
204

English Language -4 ENGL 103 ENG 8204 3 6 0 2 8  204 
نجل 

لغة إنجليزية )4( 103 انجل  204 
انجل 

3

4 IPRG 
234

Advenced Internet 
Technologies

IPRG 232 PRG 279 4 4 8 0 12  279 
حاب 

تقنيات االنترنت  232 برمج
المتقدمة

 234 
برمج 

4

Total Number of Units 11 18 8 2 28 المجموع

1 ICMT 
280

Preparation for 
Professional Certificates

CMT 290 1 0 4 0 4 290 حال  التأهيل للشهادات 
االحترافية

 280 
حاسب 

1

2 IPRG 
251

Smart Devices
 Programming

IPRG 212 PRG 256 4 4 8 0 12  256 
حاب 

برمجة األجهزة  212 برمج
الذكية

 251 
برمج 

2

3 IPRG 
295

Project IPRG 232
IPRG 222
IPRG 241

PRG 9294 4 4 8 0 12  9294
حاب

 232 برمج
222 برمج
241 برمج

مشروع  298 
برمج 

3

Total Number of Units 9 8 20 0 28 المجموع
Total Number of Units 20 26 28 2 56 المجموع الكلى

CRH: Credit Hours L: Lecture P: Practical T: Tutorial CTH: Contact Hours و.م : وحدات معتمدة ، مح : محاضرة ، عم : عملي/ ورش ، تم : تمارين ، س.أ : ساعات اتصال 
أسبوعي

ول
األ

ء 
جز

ال
ى

ثان
 ال

زء
لج
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ي ا
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قسم الحاسب وتقنية المعلومات
تخصص برمجيات الحاسب

توزيع الخطة التدريبية على الفصول التدريبية الفصلية )النصفية المجزأ(
The Study Plans Distributed on semesters 

No. Course 
Code

Course Name Prerequisites Equivalent No. of Units المقرر 
المكافئ

المتطلب اسم المقرر الرمز 
المقرر

م
و.م

CRH

1 IPRG 298 Co-operative 
Training-1

2 التدريب التعاوني- 1   298 برمج 1

Total Number of Units 2 المجموع

1 IPRG 299 Co-operative 
Training-2

2 التدريب التعاوني- 2   299 برمج 1

Total Number of Units 2 المجموع

Total Number of Units 4 المجموع الكلى

CRH: Credit Hours L: Lecture P: Practical T: Tutorial CTH: Contact Hours و.م : وحدات معتمدة ، مح : محاضرة ، عم : عملي/ ورش ، تم : تمارين ، س.أ : ساعات اتصال 
أسبوعي

ول
األ

ء 
جز

ال
ى

ثان
 ال

زء
لج

ا
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Total Number of semesters Credit Units CRH L P T CTH المجموع الكلي للوحدات المعتمدة للبرنامج

83 102 112 16 230

Total of training Hours )8× 230 (=1840 + Cooperative training 
Hours )490(

2330 المجموع الكلي لساعات التدريب 8 * 230 + التدريب التعاوني 
490
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تخصص برمجيات الحاسب

لإلطلع على المفردات التفصيلية للمقررات يتم الرجوع إلى مفردات المقررات المكافئة لها

في خطط الكليات التقنية على موقع اإلدارة العامة للمناهج اإللكتروني

من صفحة اإلدارة العامة للمناهج

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/600

يمكن االطلع على مفردات الخطط التدريبية

لإلطلع



المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
اإلدارة العامة للمناهج
اإلدارة العامة للتدريب األهلي


