
 
 

 النظام الربعي – عامان دراسيان ختصص تقنيـة شبكــات احلــاســب احلاسبلدبـــلوم تقنيـة اخلطة التدريبية 
 

 الساعات المعتمدة رقـم المقرر رمـز المقـرر إســم المقـرر التدريبي الربع السنة الدراسية

 األولى
 
 

 األول

 3 101 سلم ( 1ثقافة إسـالمية ) 

 4 111 فيز فيزياء عامة

 1 113 ريض رياضيات عامة

 3 101 حال مقدمة تطبيقات الحاسب

 3 101 مهن التوجيه المهني والتميز

 18 مجموع الساعات المعتمدة للربع التدريبي األول

 الثاني

 1 101 نجل لغة إنجليزية عامة

 3 101 عرب لغة عربية

 3 101 حال تطبيقات الحاسب المتقـدمة

 1 111 حال نات الحاسب وتجميعهمكو

 11 مجموع الساعات المعتمدة للربع التدريبي الثاني

 الثالث

 1 131 نجل ( 1لغة إنجليزية تخصصية ) 

 3 111 ريض رياضيات تخصصية

 1 101 شبك مبادىء شبكات الحاسب

 14 يبي الثالثمجموع الساعات المعتمدة للربع التدر                                   

 الرابع

 3 101 سلم ( 1ثقافة إسـالمية ) 

 1 134 نجل (1لغة إنجليزية تخصصية ) 

 1 114 حال تشغيل الحاسب

 4 111 شبك تقنيات التوجيه

 18 مجموع الساعات المعتمدة للربع التدريبي الرابع                                 

 الساعات المعتمدة رقـم المقرر رمـز المقـرر إســم المقـرر يبيالربع التدر السنة الدراسية

 الثانية
 
 

 الخامس

 1 131 نجل ( 1مهارات اإلتصال ) 

 1 131 دعم ( 1نظم التشغيل   )  

 4 101 شبك تقنيات التحويل

 11 مجموع الساعات المعتمدة للربع التدريبي الخامس                               

 سادسال

 1 131 نجل ( 1مهارات اإلتصال ) 

 4 141 شبك أساسيات الشبكات الالسلكية

 1 131 دعم ( 1نظم التشغيل   )  

 11 مجموع الساعات المعتمدة للربع التدريبي السادس                             

 السابع

 3 101 سلك السلوك الوظيفي ومهارات االتصال

 4 118 شبك لواسعةعمارة الشبكات ا

 4 144 شبك مقدمة في أمن الشبكات

 1 190 شبك التأهيل للشهادات االحترافية

 11 مجموع الساعات المعتمدة للربع التدريبي السابع                           

 4 199 شبك التدريب التعاوني الثامن

 4 الثامنللربع التدريبي  مجموع الساعات المعتمدة                           

 ســاعة معتمدة 113إجمــالي عـــدد الســـاعات التدريبية للدبلوم : 
 



 
 
 
 

 

 دبـلوم تقنية احلاسب اآليل ختصص تقنية شبكـات احلـاسب
 هـ3418 – 3417جـدول التقـويـم الدراسي للعــام التــدريبـي 

 تسليم إشعارات الربع اختبار الربع نهاية الربع بــداية الـربع الربع
 هـ00/01/3418 األحد هـ10/01/3418 األحد هـ37/01/3418 اخلميس هـ37/31/3417 األحد األول
 هـ11/00/3418 األحد هـ08/00/3418 األحد هـ00/08/3418 اخلميس هـ00/01/3418 األحد الثاني
 هـ33/08/3418 ألحدا هـ12/07/3418 األحد هـ11/07/3418 اخلميس هـ11/00/3418 األحد الثالث
 هـ34/33/3418 األحد هـ12/30/3418 األحد هـ12/30/3418 اخلميس هـ33/08/3418 األحد الرابع

 

 هـــ ) للطـالب الخريجين فقـط (1438 – 1431للعام التدريبي  الشـامـلاالختبار  مـواعيـد
 

 ارنهاية االختب بداية االختبار مدة االختبار يوم االختبار رقم االختبار
 صـباحـا   30310 صـباحـا   8310 سـاعتـان هـ10/01/3418 االثنني 3/18
 صـباحـا   30310 صـباحـا   8310 سـاعتـان هـ32/08/3418 االثنني 1/18
 صـباحـا   30310 صـباحـا   8310 سـاعتـان هـ00/03/3412 االثنني 1/18

 

 شروط القبــول والتسجـيل يف دبـلوم تقنيـة شبــكات .
 مع األصل للمطابقة ر صورة طبق األصل من شهادة الثانوية العامةإحضـا 

 . تعبئـة استمارة طلب القبـول والتسجيـل 

 . إحضـار صورة من اهلوية الوطنية أو اإلقـامة مع األصل للمطابقة 

 . دفـع الرسوم الدراسية حبسب نظام الدفع املتفق عليه 
 

 صص تقنية شبكات احلاسبمعــلومات هــامة عن دبلوم تقنيـة احلـاسب خت
وختريج فين شبكات متخصص  إىل إعداد وتأهيل كوادر بشرية متخصصة يف جمال تقنية الشبكات الدبلوم   يهدف3   العام اهلدف

 يقوم بإدارة وتصميم وتشغيل الشبكات بتقنية سسيكو، مصنف على املرتبة السادسة.
 

 املـــدة 3
 اسية كل فصل دراسي ينقسم إىل  ربعني دراسيني( فصول در 4عامان دراسيان مقسمة إىل ) 

 االعتماد 3
 معتمد من املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين  .

 الصنف 3
 . مصنف من وزارة اخلدمة املدنية على املرتبة السادسة

 االعرتاف 3
 . معرتف به يف مجيع الدوائر احلكومية والعسكرية واخلاصة

 الشهادات 3
  شهادة الدبلوم املعادلة للشهادة اجلامعية املتوسطة .حيصل الطالب على 

 للتدريب التقين واملهين .مصدق من املؤسسة العامة  معتمد و صل الطالب على سجل أكادميحي 


