
 

 

 ندرب لل الالسمة اتٓالهفا

 فى

 االلهرتّىى التعلٔه ظل

 

 



 

 ٪ االلهرتّىى التعلٔه ظل فى للنعله الالسمة اتٓالهفا

 أّاًل ٪ الهفآات العامة  ٪ 

  . ةٓالهنبْٔتز بالجكافة متعلكة اتٓنفا - ١
 .الهنبْٔتز اصتخداو مبَارات متعلكة اتٓنفا - ٢
 . املعلْماتٔة بالجكافة متعلكة اتٓنفا - ٣

  . الشبهة ّخدمات بزامر مع التعامل اتٓنفا :ثاىٔا

 :ٔاإلهرتّى املكزرات إعداد اتٓنفا :اجثال

 . التخطٔط اتٓنفا - ١
  . زّٓالتطْ التضنٔه اتٓنفا - ٢
 . التكْٓه اتٓنفا - ٣
 . الشبهة على املكزر إدارة اتٓنفا-٤

 الهفآات اليت أمتلهَا ) مً الهفآات العامة  (-١

  :ةٓالهنبْٔتز بالجكافة متعلكة اتٓنفا- ١

معزفة ّملشكاتُ، للهنبْٔتز ةیاملاد املهْىات معزفة

بَا عنلٓ اليت ّالْصائط التشغٔل بزدلٔات

يف للهنبْٔتز املختلفة االصتخدامات الهنبْٔتز،

الفريّصات املختلفة، ّاحلٔاتٔة التعلٔنٔة العنلٔة

مً ةٓاحلنا بزامر مع ّالتعامل ميَا ةٓالْقا ّطزم

 .الهنبْٔتز دلال يف املضتخدمة املضطلشات معزفة ، الفريّصات

 

 



 :الهنبْٔتز اصتخداو مبَارات متعلكة اتٓنفا- ٢

نٔفٔة ّاإلخزاز، اإلدخال ّسدات مع التعامل نٔفٔة

 اليكل أّ باحلفظ صْاء ّامللفات املهتب صطح مع التعامل

ً،ٓالتخش ّسدات مع التعامل ل،ٓالتعد أّ احلذف أّ

 املختلفة، بإصداراتَا األّفٔط بزامر دلنْعة اصتخداو

أثياء تْادَُ اليت الفئة املشهالت على ّالتغلب

التشهه لْسة  اتٓذلتْ التشهه، ْسةلّ املَاو إدارة باصتخداو االصتخداو

مً أّ االىرتىت مً الربامر ّسذف إضافة نٔفٔة معزفة إدارتَا،  ّنٔفٔة

. احلاصب على دةٓدد أدَشة ّإسالة إضافة ، األقزاص
 :املعلْماتٔة بالجكافة متعلكة اتٓنفا- ٣

التعلٔنٔة العنلٔة يف اإلىرتىت شبهة اصتخداو

مً ّغريٍا إلهرتّىٕ دّٓبز حبح مً

على الكدرة التعلٔنٔة، اإلىرتىت اصتخدامات

اإلىرتىت عرب املتاسة اإللهرتّىٔة املعلْمات مضادر تكٔٔه

ّخدمات الربامر مع التعامل اتٓنفا( مً امتلهَا اليت الهفآات-٢

 ) الشبهة

املختلفة ّإصداراتُ يدّسّٓ التشغٔل ىظاو مع التعامل. 
تادَاحي اليت املعلْمات إىل للْصْل املختلفة البشح ذلزنات اصتخداو.
ةیالرتبْ التطبٔكات علَٔا تكْو اليت األصاصٔة اخلدمات مع التعامل

ّالكْائه امللفات، ىكل احملادثة، اإللهرتّىٕ، دٓالرب البشح، خدمة مجل للشبهة،
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ّسفظَا الشبهة مً امللفات إىشال على الكدرة. 
ّىشزٍا الشبهة إىل امللفات حتنٔل على الكدرة. 
اليكاش دلنْعات يف املشارنة على الكدرة

.اإلىرتىت عرب املتاسة
ّإىل مً امللفات فو أّ ضغط على الكدرة

. الشبهة

)إلهرتّىٔا املكزرات إعداد اتٓنفا( مً أمتلهَا اليت اتٓالهفا - ٣

  . الضلْنٔة ّاألٍداف للنكزر العامة األٍداف صٔاغة - ١
 .ّتيظٔنُ املياصب احملتْى اختٔار - ٢
  .طٓالتدر اصرتاتٔذٔات اختٔار - ٣
 .التعلٔنٔة ّاخلربات األىشطة اختٔار -٤
 .التعلٔه تكئات اختٔار -٥
 . ّّصائلُ التكْٓه إدزاءات دٓحتد -٦
. مالسظة بطاقة ّتضنٔه ةٓزّٓحتز مْضْعٔة اختبارات إعداد-٧

استادَا اليت اتٓالهفا

 مً الهفآات العامة -١

بالجكافة املعلْماتٔة ) معزفة املبادئ األصاصٔة للتضنٔه نفآات متعلكة 

التعلٔنٕ،  تضنٔه ّىشز الضفشات التعلٔنٔة على االىرتىت ، اصتخداو الْصائط 

املتعددة يف عنلٔة التعله ، ّاصتخداو املضطلشات املتعلكة بتهيْلْدٔا املعلْمات (



 نفآات التعامل مع الربامر ّخدمات الشبهة -٢

الضفشات ّاملْاقع التعلٔنٔة ّىشزٍا ّحتدٓجَا  إىشاء-

 نل فرتة.

 الدخْل للنهتبات العاملٔة ّقْاعد البٔاىات  -

التشكل مً مَارات املتعلنني التهيْلْدٔة ّالفئة  -

 الالسمة للتعامل مع املكزرات االلهرتّىٔة 

إتكاٌ إسدى لغات الربدلة لتضنٔه الضفشات ّاملْاقع التعلٔنٔة  -

 اللغة اإلجنلٔشٓة . إدادة -

 نفآات إعداد املكزر الهرتّىٔا -٣

نفآات التخطٔط  -

نفآات التضنٔه ّالتطْٓز  -

نفآات التكْٓه  -

نفآات إدارة املكزر على الشبهة  -

اخلطة العنلٔة ألصبح معلنة الهرتّىٔة فعالة 

ّرصائل ، املتخضضة الهتب مً ، االلهرتّىٕ التعلٔه عً املهجفة الكزاءة - ١

 اجملالت يف امليشْرة العلنٔة ّالبشْخ ّالعزبٔة احمللٔة ّالدنتْراِ املادضتري

 .) ْمٔآ صاعتني إىل – صاعة( جةٓاحلد الهتب اقتياء على ّاحلزص ، احملهنة
املختضة العلنٔة املْاقع مً االلهرتّىٕ التعلٔه ميظْمة عً الفعالة الكزاءة - ٢

.) ْمٔآ صاعة( اإللهرتّىٔة العلنٔة املهتبات ، التعلٔه بتهيْلْدٔا



.) دراصٕ فضل نل حبْخ( اإللهرتّىٕ التعلٔه عً علنٔة حبْخ إعداد -٣
اإللهرتّىٕ التعلٔه عً مهجفة دّرات اخذ -٤

 املزنش مً دّرات ٤ + اإللهرتّىٕ املعله دبلْو(
بعد عً ّالتعلٔه اإللهرتّىٕ للتعلٔه الْطين

.) أشَز ٤ خالل(
ّسدات تضنٔه مجل ، التعلٔنٕ التضنٔه-٥

 بزىامر تضنٔه عً مادضتري رصالة( اليت على ّصفشات ّمْاقع ، تعلٔنٔة
مً أخذِ ما لهل التطبٔل + أشَز ٤ خالل إلهرتّىٔا احلاصب معلنات بیلتدر

.) تعلٔنٕ تضنٔه مً عنلٔا ّالدّرات الدبلْو
طٓتدر ّاصرتاتٔذٔات التعلٔه تكئات عً شخضٔة تعلٔنٔة مدّىة تضنٔه -٦

. اآللٕ احلاصب
مَتنة الْٔتْٔب على تعلٔنٔة قياة إىشاء-٧

 . طٓالتدر ّطزم ّاملياٍر التعلٔه بتهيْلْدٔا
اآللٕ احلاصب تعلٔه ميتدى ّىشز تضنٔه-٨

. للنبتدئني خبطْة خطْة
ّاجملنْعات اليكاش سلكات يف املشارنة -٩

.اإللهرتّىٕ بالتعلٔه املَتنة ّاملْاقع ةٓدٓالرب


