


 

 

  

 لمعلا قاروأ
 ١-٢ةيمقر ةينقت

 

...................................................................... : بلاطلا مــــــسا  

...................................................................... : ةبعشلا مـــــــــــقر  



 1 ةحفصلا

  

 ١-٢ ةيمقر ةينقت ررقمل تاجردلا ع$زوت

 

 بلاطلا لمعلا قاروأ  ةع*اتم ةرامتسا

 ملعملا عیقوت ةجردلا ءزجلا

 1  لوألا
 

½ 
 

 

 1 يناثلا
 

½ 
 

 

 1 ثلاثلا
 

½ 
 

 

 1 عبارلا
 

½ 
 

 

 1 سماخلا
 

½ 
 

 

 1 سداسلا
 

½ 
 

 

 1 عباسلا
 

½ 
 

 

 1 نماثلا
 

½  
 

 1 عساتلا
 

½  
 

 1 رشاعلا
 

½  
 

 

  ,67ردملا باتكلا نع ,+غ( ال اذ& فلملا
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 .تامولعملاو تانایبلا يحلطصم نیب ةسیئرلا فالتخالا ھجوأ صیخلت نكمی
 .............................................................................. تامولعملا .............................................................................. تانايبلا .١

 .............................................................................. تامولعملا .............................................................................. تانايبلا .٢

 .............................................................................. تامولعملا .............................................................................. تانايبلا .٣

 .............................................................................. تامولعملا .............................................................................. تانايبلا .٤

 .............................................................................. تامولعملا .............................................................................. تانايبلا .٥

 

 

 
 

 :ةفرعملاو تامولعملا نیب فالتخالا ھجوا
  ،مو>فم قايس تاذ حبصتل............................ تمت 01لا تانايبلا /. تامولعملا .١

 ............................. ............................ /F دعاسB تامولعملا نم جات?تسا /. ةفرعملا

  ،ةنيعم ةلأسم لوح تارارقلا وأ تاجات?تسالا NOإ لصوتلل............................ اJدحو تامولعملا .٢

 .تارارق ذاختاو تاؤب?ت ءارجإ O]ع ةردقلا ةفرعملا

  ،تانايبلا سفن............................ دنع اdeلع لوصbcا متي تامولعملا .٣

 .تامولعملا سردي يذلا ثحابلا وأ ملاعلا فالتخاب فلتخت ةجتانلا ةفرعملا

 تانایبلا
Data 

  تانايبلا ملع :+*وألا ةدحولا

 

  ةفرعملا و تامولعملاو تانايبلا :لوألا سردلا

 

 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

 تامولعملا

 تانایبلا ملع
............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................

........................................................................................................ 
 تامولعملا

 ةفرعملا
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 لاثم

 

 

 

 

 

 تانایبلا عاونأ
  ،ةفلتخم الاuشأ تانايبلا ذختت نأ نكمي

 

 ............................ تانایبلا .١
 لي`س _^ع .ا&\]غو ةYرشع وأ ،ةبجوم وأ ،ةبلاس اماقرأ ماقرألا هذ& نوكت نأ نكممو ،ةيساسأ ميقك ماقرألا اGHف مدختسBو سايقلل ةلباق قئاقح

 .ةيمقر تانايب nj ءام ةنيدم ij ماقت ,hلا تايلاعفلا ددع لاثملا

 ............................ تانایبلا .٢
  ءاrsلا فورح عيمج تانايبلا نم عونلا اذ& مضي كلذل .تاملuلا . ةفاسملا وأ تافاسملا كلذكو ءاrsلا فورح نم ةيدجبألا تانايبلا نوكتت

 ."ةيدوعسلا ةيzرعلا ةكلمملا" ةلود مسا ليثمتل ةيدجبألا تانايبلا مادختسا نكمي لاثملا لي`س _^ع .ةغرافلا تافاسملاو

 ةیمقرلا ............................ تانایبلا .٣
 تانايبلا مادختسا نكمي لاثملا لي`س _^ع .هرخآ _�إ ،زو ،$و ،# :لثم ةصاخ زومرو ماقرأو ءاrsلا فورح نم ةيمقرلا ةيدجبألا تانايبلا نوكتت

 .ةيدوعسلا ةيzرعلا ةكلمملا ij مسوم وأ ناجر�م تقو وأ خYرات ليثمتل ةيمقرلا ةيدجبألا

 ............................ تانایبلا .٤
 ةقطنمل ةيحايسلا ملاعملاب ةصا��ا روصلا ةعومجم لاثملا لي`س _^ع .كلذ \]غوأ ،ةينايب موسرو ،تاططخم :نم ةيموسرلا تانايبلا نوكتت

 .ةيدوعسلا ةيzرعلا ةكلمملا ij ةيحايسلا نكامألا دحأل راوزلا دادعأب صا��ا ي�ايبلا مسرلا وأ ،ةددحم

 ....................................................... تانایب .٥
 مسوم  نع ويديف عطقم وأ ،ةيحايس ةلمحب صا��ا ي�وYزفلتلا نالعإلا :لثم ةكرحتملا روصلا نم ةلسلس نم ويديفلا عطاقم تانايب نوكتت

 .كلذ \]غ وأ ،ةيدوعسلا ةيzرعلا ةكلمملا ij ضاYرلا

 ............................ تانایبلا .٦
 ةفلت��ا  ةيحايسلا نكامألاو ،فحاتملل ةيداشرإلا ةيتوصلا تالي��sلا :لثم ةفلت��ا ةيتوصلا تا\]ثأتلاو تاوصألا نم ةيتوصلا تانايبلا نوكتت

ij رعلا ةكلمملاzةيدوعسلا ةي. 

 

 
 تانایبلا ضرع

 .\]غتم وأ تباث لuش� تانايبلا ليثمت نكمي كلذلو ،انايحأ تانايبلا \]غتت دقو ا�ليB�s دع� ا�لاح _^ع تانايبلا ىقبت دق

 ............................ تانایبلا .١
  .ا�ليB�s دع� ............................ ال ,hلا تانايبلا nj ةتباثلا تانايبلا
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 )............................( ............................ تانایبلا .٢
  ............................. ا�Hيدحت بجYو ا�ليB�s دع� \]غتت دق ,hلا تانايبلا nj ة\]غتملا تانايبلا

 

 

 

 

 
  :تانايبلا ليثمتل زومرلا مدختسy ثيح ةيمويلا ةايbcا نـم ةـلثمأ يـلي اميفو

 Airport Codes...................................... زومر
  .ملاعلا لوح تاراطملا نم ديدعلا ددحي فورح ةثالث نـم اـنوكم ازمر  N/   IATAودلا يو�bا لقنلا داحتا عضو

 

 Currency Codes...................................... زومر
 فراعتم تاراصتخا� ةلمعلا مسا نم الدب تالمعلا زومر مدختسyو ،ھب ةـصاخ ةـلمع ملاعلا ءاحنأ /F دلب لuل

 .ةيلاملا تالماعتلا دنع اdeلع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barcodes      ةیطیرشلا زومرلا
  .ماقرألا نم ةعونتم ةعومجم بناج NOإ ةعيفر ءادوس طوـطـخ ھـب قـصـلـم وـJ يط�رشلا زمرلا

yمدختس F/ ...............................ع ةمالع عضو وأ...............................و تامولعملا[O راعسأ ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QR Codes  Quick Response ةعیرسلا ةباجتسالا زومر
Jا ةباثمب وـbيط�رشلا زمرلا نم ي�اثلا لي� barcode، ةرواجتم ءادوس طوطخ نم نوكتي يذلاو  

  ................................ نم د�زم O]ع يوتح�و................. ةفلتخمو

  ،ويديفلا عطاقم وأ ،ةينو £كلإلا عقاوملا :لثم ي�و £كلإ ىوتحم NOإ ةع¡رسلا ةباجتسالا زمر  �شB دق

 تانايبلا ¦�مرت بويع تانايبلا ¦�مرت ايازم

..................................................................... ..................................................................... 

..................................................................... ..................................................................... 

..................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 
 Data      تانایبلا زیمرت

Coding 
 

      تانایبلا زیمرت
Data Coding 
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 .................................................... تا �ما� مادختساب زمرلا اذJ ةءارق نكم�و ،ةيمقرلا تافلملا وأ

 

 ISBN International Standard Book Number     يلودلا يرایعملا باتكلا مقر
  .اe©ارادص̈و بتكلا ن�وانع ديدحتل بتكلا عيب تالحمو تابتكملاو نورشانلا ھمدختسB................. مقر وJو 

 .ماقرألا نم ةيلاتتم تاعومجم................. NOإ مسق�و ة�رشع ةناخ................. نم /Nودلا يرايعملا باتكلا مقر نوكتي

 

 :ةحي-,لا ةباجإلا $#خا

 ة\]صقلا تاملuلا وأ فور¢�ا وأ ماقرألا لثم ةفلتخم زومر مادختساب كلذو ةددحم ةقYرطب اH¡يترتو تانايبلا ميظنت .١

 تامولعملا .د تانايبلا 34مرت .ج تانايبلا .ب تامولعملا ةقد .أ  .٢

 barcode يطYرشلا زمرلا نم ي�اثلا لي�sا ةباثمب وـ& .٢

 Barcodes   ةيطYرشلا زومرلا .د تاراطملا زومر .ج تالمعلا زومر .ب QR Codes .أ

 تانايبلا ¦�مرت ايازم نم .٣

  قبس ام عيمج .د ³]م\²لا م�ف ةzوعص .ج تانايبل ضماغ °+عم .ب تانايبلل عرسأ لاخدإ .أ

 تانايبلا ¦�مرت بويع نم .٤

  قبس ام عيمج .د تانايبل ضماغ °+عم .ج لقأ ةحاسم ذخأت .ب تانايبلل عرسأ لاخدإ .أ

 .ا&\]غو ةYرشع وأ ،ةبجوم وأ ،ةبلاس اماقرأ تانايبلا هذ& نوكت .٥

  ةيمقر \]غ تانايبلا .د  ةيتوص تانايبلا .ج  ةيموسر تانايبلا .ب  ةيمقرلا تانايبلا .أ

 .ا�ليB�s دع� \]غتت ال ,hلا تانايبلا .٦

 ة\]غتملا تانايبلا .د ةيكيمانيد تانايبلا .ج ةتباثلا تانايبلا .ب ةتباثلا \]غ تانايبلا .أ

 

 

 

ü û 
  .تارارقلا ذاختا Q6 دعاسM تامولعملا نم جاتJتسا 56 ةفرعملا ،موFفم قايس تاذ حبصتل ا<=>;اعم تمت 78لا تانايبلا 56 تامولعملا ١

  .تامولعملا سردي يذلا ثحابلا وأ ملاعلا فالتخاب فلتخت ةجتانلا ةفرعملا ،تانايبلا سفن ليلحت دنع ا<Zلع لوصX;ا متي تامولعملا ٢

  .اديدحت \·كأ تامولعملا ،ةيمومع \·كأ تانايبلا ٣

  .ا�sºHاعم تمت تانايب  تامولعملا  ة�sاعم \]غ ماقرأو تاملnj ¹ تانايبلا ٤

  ةلمعلا  ةميق نم الدب تالمعلا زومر مدختسBو ،ھب ةـصاخ ةـلمع ملاعلا ءاحنأ ij دلب لuل ٥

  ةفلت��ا ةيتوصلا تا\]ثأتلاو تاوصألا نم ةيتوصلا تانايبلا نوكتت ٦

  .رارمتساب ا�Hيدحت بجYو ا�ليB�s دع� \]غتت دق ,hلا تانايبلا nj ة\]غتملا تانايبلا ٧

  .ا�ليB�s دع� \]غتت ال ,hلا تانايبلا nj ةتباثلا تانايبلا ٨

  هرخآ _�إ ،زو ،$و ،# :لثم ةصاخ زومرو ماقرأو ءاrsلا فورح نم ةيمقرلا ةيدجبألا تانايبلا ٩

  اÄHارادصÃو بتكلا نYوانع ديدحتل بتكلا عيب تالحمو تابتكملاو نورشانلا ھمدختس( دYرف مقر و& �jودلا يرايعملا باتكلا مقر ١٠
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y
ُ

الماع تامولعملا ةدوج دع
ً

  .................................. /F تامولعملا مادختسا ىدم نع  ¬عyو ام>م 

  .ةديا¦£مو ة �بك ةيمJأ تاذ اb�®eاعم نع ةجتانلا تامولعملا ةدوج تحبصأ ،تانايبلا ظفحو عمج ةدا�ز عم

  .تاعورشملا................. /F  �خأتلا NOإ يدؤتو............... نم للقتو ،لامعألا /F................. ثودح /F ةقيقدلا  �غ تامولعملا ب±س°ت نأ نكمي

 :/Nاتلا لuشلا /F ة¹cوم /.و Quality standards  ةدو�bا  �ياعم µ´سy ةددحم  �ياعم لالخ نم تامولعملا ةدوج نم ققحتلا نكمي

 

 ةقدلا :ًالوأ
 ............................................... نم دكأتلا /. ةقدلا

 ةدو�bا ةيلاع دعy يuل ةحيºc تامولعملا نوكت نأ بج�و 

 ةمءالملا : ایناث
 ......................... لاؤسلاب وأ......................... ةطبترم تامولعملا نوكت نأ

  .لضفأ اe®مءالم تنا� امل� ، ھنع ثحبت امب ةقلعتم تامولعملا تنا� املuف 

 تیقوتلا :اثلاث
Bام>م اءزج تامولعملا رـشـ� خــ�رات دع 

 ثحبلا عوضومل اe®بسانمو تامولعملا......................... ىدم ½¹وي ثيح 

  دكأتلا بجي كلذلو

 

 لیصافتلا ىوتسم : اعبار
 .تامولعملا كلت ا>مدقت 01لا......................... ىوتسم NOإ رظنلا لالخ نم اضيأ تامولعملا ةدوج ددحت

 ةیافكلا : اسماخ
yولطملا......................... اًم>م اسايقم تامولعملا ةيافك دعÁةمدقملا تامولعملا نأ نم دكأتلل ة yعقاولا نع......................... ةروص يطع. 

 ،حيºc لuشÃ ا>مادختسا نم نكمتت نل كنأ Â1عB ةÁولطملا تامولعملا عيمج O]ع لوصbcا مدع نإ 

 .تامولعملا كلت O]ع ًءانب ةحيÄcلا تارارقلا ذاختا......................... الو ةلما�  �غو ةفيعض تامولعملا كلت ةدوج نأ Â1عB امم 

 

 

 

 

ü û 
١ B

ُ
الماع تامولعملا ةدوج دع

ً
  تارارقلا ذاختا ij تامولعملا مادختسا ىدم نع \ÇعBو ام�م 

   لامعألا ij للخ ثودح ij ةقيقدلا \]غ تامولعملا ب`س�ت نأ نكمي ٢

   ادبا تامولعملا ةدوج نم ققحتلا نكمي ال ٣

   ةقدلا اËH دصقي تامولعملا ة¢Ê نم دكأتلا ٤

   تامولعملا كلت ا�مدقت ,hلا ليصافتلا ىوتسمو تامولعملا ةدوج ن]ب ةقالع كان& سÌل ٥

 

 تامولعملا ةدوج 
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 تانایبلا عمج
 اÏHيسحتو ةفدºHسملا......................... تاملuلاو ماقرألاو قئاق¢�ا عمج ةيلمع njو

 .......................... و......................... لثم ةفلتخم ةز�جأ مادختساب تانايبلا عمج نكمYو

  تانایبلا رداصم
  :تانايبلا رداصمل نايساسأ نافيÐصت دجوي

 ......................... تانايبلا رداصم .١

 ......................... تانايبلا رداصم .٢

 ةسیئرلا تانایبلا رداصم
  .تاناب�سالا نم °hحو تانايبلا تال�sمو تارعش�سملا نم ا�عمج نكمYو........................................ تانايب _^ع ةسÌئرلا تانايبلا ردصم يوتحي

 ةیوناثلا تانایبلا رداصم
 .......................... تانايب جاتنإل سÌئرلا تانايبلا ردصم مدختسB امدنع تانايبلا نم عونلا اذ& يBأي

 ىلإ ةیوناثلا تانایبلا رداصم فینصت نكمی       

 ةيملع ةسسؤم وأ ةعماج _�إ ,ÓتÐي رعش�سم نم عمجت ,hلا تانايبلا/ لاثم......................... رداصم .١

 .ةيجراخ تانايب ةدد¢�ا ةعما�sا جراخ رداصم نم وأ دارفأ وأ ىرخأ تاسسؤم نم ا�عمج متي ,hلا تانايبلا /  لاثم........................ رداصم .٢

 تانایبلا لاخدإ ةحص نم ققحتلا

 ةدمتعملا ميقلا نم ةعومجم نم يBأت ةلخدملا تانايبلا نأ نم ققحتي طاش� يأ _�إ تانايبلا لاخدإ ة¢Ê نم ققحتلا مو�فم \]ش(

 ةيحي¢Öتلا تاءارجإلاو تايلمعلا ضع� تانايبلا كلت عب�ت دقو ،تانايبلل ةلوبقملا دعاوقلا عم قفاوتتو

 يقطنملا قاسBالا نامضل تاصوحف ةدع ءاش�إ لالخ نم ذفنتو ،........................ و........................ نامض _�إ تانايبلا ة¢Ê نم ققحتلا ةيلمع فدÄHو

 ةنز��او ةلخدملا تانايبلل

 ......................... الÃو ،........................ دعاوقلا عم ةقفاوتم تانايبلا تنا¹ اذإف 

 ققحتلا عاونأ نم ديدعلا دجوي تانايبلا لاخدإ ة¢Ê نم ققحتلا عاونأ

 ب   أ

  .اقبسم ةلخدم ميق نم ةدودحم ةمئاق مادختساب ءاطخألا ليلقت )'ع دعاس!  .أ   ةغيصلا نم ققحتلا  ١

  .ةغراف اTكرت مدع نمضي امم ةيلOPا MN ةيمازلإ لاخدإلا ةيلمع لعجي  .ب   دجاوتلا نم ققحتلا  ٢

  .ددحم لوط قاطني لخدت فورOaاو زومرلا نأ نم دكأتلا )]إ فدXY  .ج   عونلا نم ققحتلا  ٣

   قاطنلا نم ققحتلا  ٤
 opq Maximum limitقألا دOaا :امm نيدح لمشjو نiعم قاطن نمض عقت ةلخدملا ماقرألا نأ نم دكأتلل مدختس!  .د

  Minimum limitىzدألا دOaاو

 .ةيلOPا MN اTلاخدإ متي ىرخأ ةغيص يأب حمس! نلو اقبسم ةددحم ةغيصب ي~أت تانايبلا نأ نم دكأتلل مدختس!  .ه   ثحبلا نم ققحتلا  ٥

  .ددحم لقح - حي�aلا ةميقلا عونل نiمدختسملا لاخدإ نمضي  .و   لوطلا نم ققحتلا  ٦

 اCDEF نم ققحتلاو تانايبلا عمج : ي9اثلا سردلا
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 Forecasting وبنتلا

mح�رلا وأ تاعيبملاب  ؤب�تلا :كلذ لاثم ،............................................... )'ع ءانب ةيلبقتسملا تاعقوتلا ءانب ةيلمع و MN لبقتسملا  

  .......................... ��كأ ��طصم ؤبنتلا نأ ثيح......................... �iغ ام�Yكلو.........................   prediction عقوتلاو ؤب�تلا �Nلطصم نإ

 ) تاوطOPا(؟تاعيبملا تانايب ليلحت كنكمي فيك

 

 ؤبنتلا تاططخم عاونأ

 ديدحت @? دعاس>و ،ميقتسم طخب ةلصتملا تانايبلا طاقن نم ةلسلس لالخ نم تقولا رورمب �iيغتلا ضرعل �iبك ل£ش¢ مدختس!......................... ططخملا .١

  :يطOPا ططP©ا ايازم ميقلا نم نGتعومجم نGب ةقالعلا

§ ......................................................................... 

§ ......................................................................... 

§ ......................................................................... 

§ ......................................................................... 

 امك ،كلذ )]إ امو ةعابملا تاجتنملا رصانعو ة±رمعلا تائفلا :لثم تالباقملاو تاناي®تسالا لالخ نم اTعمج مت »ªلا تانايبلا ضرعل......................... ططخملا .٢

  : يدومعلا ططP©ا ايازم .ا�iبك س´ل تانايبلا ةعومجم MN ميقلا اددع نا³ اذإ يرTشلا لخدلا لثم تانايبلل اضيأ ھمادختسا نكمي

§ ......................................................................... 

§ ......................................................................... 

§ ......................................................................... 

§ ......................................................................... 

 مت "ةيقيقح" ام ¹N تس´ل »¸ف ،اY·ف نGقيلا مدع نم ردق اY¶ دجوي تاؤب�تلا ل³ ف ورعم �iغ لماعمل ةردقملا ميقلا نم قاطن Confidence interval ةقثلا لصاف

 . لعفلاب ةدوجوم �iغ ميق اY«أ »¼ع! امم ،"..........................." ميق اY«إ ،ثحبلا نم اY·لع لوصOaا مت وأ اTسايق

 1 ةوطخلا
•.................................................................................................................................................. 

2 ةوطخلا
•..................................................................................................................................................

3 ةوطخلا
•..................................................................................................................................................

4 ةوطخلا
•..................................................................................................................................................

5 ةوطخلا
•..................................................................................................................................................

 لسكإ مادختساب ؤبHتلا : ثلاثلا سردلا
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 ةساردو........................... كل حمس! ھنأل ؛ؤب�تلا ليلحت MN امادختسا ��كأو »p½اسأ عون وm يطOPا رادحنالا Linear regression يطخلا رادحنالا

 ............................ وأ........................... ني�iغتم نiب...........................

 

  ...................................................................................................................................................................................................... و& \]فش�لا

 حاتفم \ÇتعÜو تانايبلا كلتل \]فش�لا كفب اصاخ احاتفم كلمي يذلا ص�Úلا لبق نم الإ ا�كف نكمي ال ةقYرطب تانايبلا \]فشB متي نأ بجي كلذ قيقحتلو

 .\]فش�لا كف ij ايساسأ ارصنع )يرسلا مقرلا ابلاغ( \]فش�لا

 

 Symmetric encryption..................................................... ریفشتلا

 ةلاسر وأ فلم \]فشB كفو \]فش�ل........................... ھيف مدختس( \]فش�لا نم عونلا اذ&

  ةيئاوشعلا فرحألا نم ةلسلس وأ ةمل¹ وأ مقر نع ةرابع يرس حاتفم قيبطت متي 

  يرسلا حاتفملا ملتسملاو لسرملا فرع( نأ عونلا اذ& ij دبالو ،ةلاسرلا صن _^ع

 .ةلسرملا تافلملا \]فشB كفو \]فشB متيل مدختسملا

 Asymmetric encryption................................................... ریفشتلا

  .ادحاو احاتفم سÌلو ايضاYر ن]لصتم \]فش�لل .............................................. مادختساب ا&\]فشB كف مث , الوأ تانايبلا \]فشB ھيف متي \]فش�لا نم عون و&

B
ُ

  ............................ حاتفملاو........................... حاتفملا مساب حيتافملا هذ& فرع

 صا��ا يرسلا حاتفملل ام ص�â فاش�كا لاح ij لثامتملا \]فش�لا ةلuشم نمكت

  مادختسا _�إ أãsي ھنإف كلذ _^ع بلغتللو ،ةلو�س� ةلاسرلا \]فشB كف ھنكمي اÏHيحف 

  ھيف متي يذلا ماعلا حاتفملا \]فشB مساب اضيأ فرع( يذلاو ،لثامتملا \]غ \]فش�لا

  ماع حاتفم مادختساب ا&\]فشB متي ,hلا ةلاسرلا يرسلا حاتفملا ةلuشم _^ع بلغتلا

 صاخ حاتفم مادختساب الإ ا&\]فشB كف نكمي ال 

  ماع حاتفم مادختساب ا&\]فشB كف نكمي ،صاخ حاتفم مادختساب ةرفشملا ةلاسرلا امنÌب 

 Email encryption ينورتكلإلا دیربلا ریفشت

 \]غ نوكتسف ،ةلاسرلاب دوصقملا ملتسملا \]غ رخآ ص�â يأ وأ ن]لفطتملا دحأ ض\²عا اذإ ھنأ نم دكأتلل ا�لاسرإ لبق ي�و\²كلإلا دي\Çلا لئاسر \]فشB م�ملا نم

  .ن]ينعملا ن]ملتسملا \]غ رخآ ص�â يأ لبق نم اÄHءارق لمت¢�ا ةساس¢�ا تامولعملا ةيامح فدäH كلذو ,67اسأ لuش� ةدئافلا ةميدعو ةءارقلل ةلباق

 Hard disk encryption بلصلا صرقلا ریفشت

 ا�لماuب بسا¢�ا ij ةدوجوملا ةيلخادلا نYزختلا ةدحو ةيام¢� بلصلا صرقلا \]فشB ةيلمع ميمصت مت -

 .صرقلا _^ع ةدوجوملا تانايبلا ل¹ \]فش�ل بلصلا صرقلا \]فشB مدختس( ھنإف ،لقتسمو يدرف لuش� ةينو\²كلإلا تافلملا ن]مأت نم الدبف -

 .يطايتحالا Ð�çلا ةطرشأ وأ ةيشالفلا ةركاذلا ةدحو لثم ىرخألا نYزختلا تادحو _^ع ھمادختسا نكمي لب ،بسحف صارقألل مدختس( ال -

 لسكإ يف ریفشتلا

 ریفشتلا نم ناسیئر ناعون كانھ
........................... ریفشتلا

........................... ریفشتلا

 Encryption =>فش:لا
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  .فلملا لفقل يرس حاتفم ءاش�ا فلم ن]مأتل لسكإ جمانرب ij لثامتملا \]فش�لا مادختسا نكمي

 .ھحتفو ه\]فشB كفل رورملا ةمل¹ وأ يرسلا حاتفملا جمان\Çلا ھنم بلطيسف ،فلملا اذ& حتف ام ص�â لواح اذإ ھنأ ,+ع( امم
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 عورشملا
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١. nj لا وأ قئاق¢�ا نم ةعومجمuح وأ ماقرألا وأ تاملh° اعم وأ ا�ليلحت متي مل ءايشأل فصو�sºHش يأب اuشألا نم لuلا: 

 رارقلا -د  ةفرعملا – ج  تامولعملا -ب   تانايبلا-أ

 : ديفمو ددحم قايس ij °+عم ا�ل ,hلا ة�sاعملا تانايبلا  .٢

 رارقلا -د  ةفرعملا – ج  تامولعملا -ب    تانايبلا-أ

 :ةفلتخم تارارقو تاجاتÐتسا _�إ كلذ يدؤYو ا�م�فو تامولعملا ة�sاعم نم جتÐت  .٣

 رارقلا -د  ةفرعملا – ج   تامولعملا -ب   تانايبلا-أ

 : ............ = ة�sاعملا + تانايبلا  .٤

 رارقلا -د  ةفرعملا – ج  تامولعملا -ب    تانايبلا-أ

 :.............. = ة�sاعملا + تامولعملا  .٥

 رارقلا -د  ةفرعملا – ج   تامولعملا -ب   تانايبلا-أ

 ةفرعم _�إ يدؤت ىزغم تاذ تامولعم جارختسال تانايبلا ليلحت _^ع لمعÜو )تايضاYرلا- ءاصحإلا-بسا¢�ا مولع ( تالاجم ةدع عمجي ملع  .٦

 .ةددحم

 رارقلا ملع -د  تامولعملا ملع - ج  ةفرعملا ملع -ب  تانايبلا ملع -أ

 : تانايب اìHأب ٢٠٢٢ - رzوتكأ – ٦ خYراتلا تانايب فنصت  .٧

 ةيموسرلا -د  ةيمقرلا ةيدجبالا - ج   ةيدجبأ -ب   ةيمقر -أ

 : تانايب nj ي�وYزفلتلا نالعإلا لثم ةكرحتملا روصلا نم ةلسلس نم ةنوكملا تانايبلا  .٨

 ةيدجبا -د  ةيتوص – ج  ويديفلا عطاقم -ب    ةيموسر -أ

 : تانايب nj ةي¢Öلا ةل�sا ij ةعوبطملا و ةدج ij ركسلا ضرمب ن]باصملا تانايب  .٩

 ةثيدح -د  ةيكيمانيد – ج   ة�3غتم -ب   ةتباث -أ

 : عون نم nj تكرامرzوسلا و ةلاقبلا تالحم ij تاجتنملا _^ع ةدو جوملا زومرلا  .١٠

 تاراطملا زومر -د  تالمعلا زومر - ج  QR ةع�رسلا ةباجتسالا زومر -ب  ةيط�رشلا زومرلا -أ

 : ةقوثوملا رداصملا لالخ نم تامولعملا ة¢Ê نم دكأتلا  .١١

 ةيافكلا -د  ةمئالملا - ج    تيقو تلا -ب  تامولعملا ةقد-أ

 : تانايبلا nj تاناب�سالا نم °hح و تانايبلا تال�sم و تارعش�سملا نم ا�عمج نكمي و لبق نم عمجت مل ,hلا تانايبلا  .١٢

 ةيجرا�;ا -د  ةيلخادلا – ج    ةس�ئرلا -ب    ة�وناثلا -أ

 :.. نم ققحتلا و& اقباس ةدد¢�ا ميقلا نم ةدودحم ةمئاق مادختساب ءاطخألا ليلقت _^ع دعاس(  .١٣

 قاطنلا -د  لوطلا – ج    دجاوتلا – ب   ثحبلا -أ

 :...... نم ققحتلا و& ددحم لقح ij حي¢Öلا ةميقلا عونل ن]مدختسملا لاخدإ نمضي  .١٤

 دجاوتلا -د  قاطنلا – ج     عونلا -ب    ةغيصلا -أ

 : ةقباسلا تانايبلا _^ع ًءانب ةيلبقتسملا تاعقوتلا ءانب ةيلمع و&  .١٥

 ؤبJتلا-د   داقتعالا - ج    جاتJتسالا -ب   عقوتلا-أ

 

ü û 
  .ي�ا<� جتنم تامولعملا امن�ب ،ةيلوألا ةداملا 56 تانايبلا ١

اديدحت ��كأ تانايبلا ٢
ً

  ةيمومع ��كأ تامولعملا امن�ب 

  تاجرخم تامولعملا دع� امن�ب بساX;ا ماظنل تالخدمك تانايبلا مدختس� ٣

  ةنيعم ةلأسم لوح تارارقلا وا تاجاتJتسالا ¡ إ لصوتلل يفكت ال ا�دحو تامولعملا ٤

٥ Q6 £تانايبلا سفنل ليلحتلا نا£ ول ¥7ح ةفلتخم جئاتن ¡¤ع لصحن تامولعملا ليلحتب موقن ةرم ل  

  تانايبلا ةباتك ءانثأ لقأ ةحاسم ذخأت ا<�أ تانايبلا 34مرت ايازم نم ٦

  زومرلا ركذت وأ �3سفت بعصلا نم نو©ي دق ٧

  ا<=سارد و ةل©شملا ¡¤ع دمتعM ليصافتلا ىوتسم نأ تامولعملا ةدوج س�ياقم دحأ ٨

  عقوتلاو ؤبJتلل ة�رورض ةيقوثوملا مدعو ةرطا�»ا ريدقت تايلمع ٩
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 .لمعلا ن]سحتو جاتنإلا ةداYزل ةديد�sا ةيمقرلا تاينقتلا _^ع دامتعالاب لمعلا ةقYرط ij لوحت ةيلمع Digital transformation +*قرلا لوحتلا

 عمتEFاو تاAرشلا ?<ع +*قرلا لوحتلا >;ثأت

  ،ىرخأ ةرم تاينقتلا هذ& لالخ نم اºHيذغB متي ,hلاو اÏHع ةجتانلا تانايبلا تداز ،امدقت \·كأ تاينقتلا تنا¹ امل¹

 .ةمداقلا تاونسلا ij تاعمت�sاو تا¹رشلل ةديدج تايناuمإ راuتبالا ھيف رفوي ثيح ،ةرمتسملا تا\]غتلا نم ديدج رصع ھنع أشÐي امم

 دارفألا ن]zو ةز�جألا \Çع تامولعملا قفدت ةعرسو دارفألا ن]ب لصاوتلا ةقYرط Ó, njقرلا لوحتلا اîHدحأ ,hلا تا\]يغتلا \Çكأ نإ

 :عمت�sاو لامعألا Ó, ijقرلا لوحتلا _^ع ةلثمأ

 لامعألا ملاع  .١

 يïاتكلا لصاوتلا .٢

 ھيف\²لا لئاسو .٣

 قوس�لا .٤

 ةيلاملا تالماعملا .٥

IرعKذلا فAانطصالا ءاST Artificial Intelligence – Al 

  .................................................................................................................................................................................. و& ðjانطصالا ءا¹ذلا

 تانايبلا _^ع ءانب............... لuش� ا�سفن ن]سحت عم.................. ذاختاو................. ءادأل................. ءا¹ذلا ي¹احت ,hلا ةمظنألا _�إ ðjانطصالا ءا¹ذلا \]شÜو

  .ا�عمج متي ,hلا

 : جذامنلا نم ددع ST \Tانطصالا ءاAذلا دجوKو

 .ةيصوت تا¹رحم ا&\]غو Linkedin نإ دكنيلو Amazon نوزامأو Youtube بويتوي :لثم........................................ تا&رحم >

  .لضفأ تاباجإ ميدقتو ءالمعلا تالكشم م�فل ðjانطصالا ءا¹ذلا مدختسB ءالمعلا معدل...................................... >

 .٩٣٧ ة¢Öلا زكرم مقر _^ع ةيدوعسلا ة¢Öلا ةرازو نم ةيلعافتلا ةثدا¢�ا ةمدخو يدوعسلا دي\Çلا عقومو  Amtrak كارتأ :لثم

 لئاسرلاو ي�و\²كلإلا دي\Çلا لئاسر ij ةيص�Úلا تامولعملا ليلحت قYرط نع مدختسملل تاعامتجالا ديعاوم نودzو ما�ملا يدؤي..................... دعاسملا >

  .ةيصنلا

 Amazon Alexa-اسكيلأ نوزامأو Microsoft Cortana اناتروك تفوسوركيامو Apple Siri ي\]س لبأ :ي¹ذلا دعاسملا ةلثمأ ر�شأ نم

 56انطصالا ءا/ذلا :ةيناثلا ةدحولا

 _^انطصالا ءاXذلا ميUافم :لوألا سردلا 
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 1´قرلا لوحتلا /F تانايبلاو /Åانطصالا ءا�ذلا رود

 ا�Yع................ ميدقتو تانايبلا هذm ل³..................... نم ÀNانطصالا ءا³ذلا نكمتي .تانايبلا نم ة�iبك تايمك )]إ كلذ يدؤ±و اديقع~ ��كأ ةثيدOaا تالماعتلا تحبصأ

 /Åانطصالا ءا�ذلا ميJافم

 Machine Learning ةلآلا ملع4 •

 نم ملعتلا طامنأ مTف نم بساOaا ةزTجأ نكمت تايمزراوخ ر±وطتب متXY ثيح............................. نم ÀNرف لاجم وm ةلآلا ملع~

 .ةديدOÄا تانايبلا )'ع ءانب ..................... وأ.....................  وأ..................... مايقلاو ةحاتملا تانايبلا 

 Neural Network ةيFصعلا ةكبشلا •

  .غامدلل ةيجولويبلا..................... تا£بشلا نم )Çوتسم ÀNانطصالا ءا³ذلا Æ« MNسوح..................... ÅN ةي®صعلا ةكبشلا

 Natural Language Processing - NLPةيعيبطلا تاغللا ةOPاعم •

 ........................................ عورف نم عرف وm ةيعيبطلا تاغللا ةOÄاعم

XYمالك وأ صن ل£ش )'ع تنا³ ءاوس ة±رش®لا ةغللا..................... وأ..................... مت. 

 zاعم مدختسOÄةيعيبطلا تاغللا ة MN ا تاقيبطتلا نم ديدعلا©Pةفلت  

 .ةباجتسالا عاجرËو رمألا مTف نم نكمتيل ي³ذلا دعاسملا اضيأ اTمدختسjو ،صنلاب ؤب�تلاو ،لومa©ا فتاTلا MN تاملا£ملاو ،ةغللا ةمجرت :لثم

 /Åانطصالا ءا�ذلا /F ةلآلا ملعy ةيمJأ

 تانايبلا MN ةدوجوملا طامنألا )'ع ادمتعم ةديدج ىؤر  �iفوت مث ةديدOÄا تانايبلا عم لماعتلا ھنكمي كلذ لالخ نمو .طامنألا فاشÍكا مث تانايبلا ليلحت ھنكميف

 .جذومنلا ب±ردتل ةمدختسملا

 .ملعملا نم ھيجوت نود ةديدج تالكشم ةعومجم لح بلاطلل نكمي مث نمو بلاطلل ن±رامتلا ضع¢ حرش¢ ملعملا مايق رمألا ھبش! 

 ؟ةلآلا ھملعتت نأ نكمي يذلا ام

 ةيادبلا MN جذومنلا فرشملا ھجوي ثيح ،ةيادبلا MN جم�Ôملا ق±رط نع اY·لع فارشإلا لالخ نم ة�iبكلا تانايبلا تايمك نم ىؤرلاو طامنألا جارختسا ملعتت نأ ةلآلل نكمي

 جئاتنلا )]إ جذومنلا ھجوي ام ÅN تانايبلا حبصتو ةديدج ةردق جذومنلا بسÍكي ب±ردتلا ةلحرم نم ءاY×نالا دعÖو ،ةوجرملا جئاتنلا )]إ لوصولل ةقيقدلا ةجم�Ôلا لالخ نم

 .ثدحألا ىؤرلاو
 

 ةلآلا ملعy عاونأ        

  .............................. ملعتلا     

  ةيمزراوOPا MN اTلاخدإ متي مل »ªلا تانايبلل ةديدOÄا ميقلاب ؤب�تلا لواحتو ةي®±ردت تانايب وأ ةيخ±رات تاناي®ب ةيمزراوOPا مدختسملا يذغ!

 :ھجوملا ملعتلل ناتقZرط دجوت

  ،مTسألل N'بقتسملا رعسلا لثم..................... عقوتل مدختس! /..................... ليلحت  .١

 .ةنيفس وأ براق اY«أ )'ع ةنيعم ةروص في�صت لثم ةددحم ةئف )]إ تانايب نiيعتل مدختس! / ..................... ليلحت .٢

 ................................... ملعتلا

  .اTل رادحنا ليلحت وأ ؤب�ت ءارجإ نكمي الو ةامسم �iغ تانايبلا نم ة�iبك تايمك كيدل دجوت

 ...................... و..................... لالخ نم ةل£يTملا �iغ تانايبلا طامنأ )'ع روثعلا كنكمي كلذ عم و

 .................................. ملعتلا

 ةيدوعسلا ةئي�لاب صا��ا عقوملا ةراYز كنكمي تامولعملا نم دYزملل

 ðj sdaia.gov.saانطصالا ءا¹ذلاو تانايبلل
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  .ةبسانملا لاخدإلا تانايب ديدحتل ةئ´بلا )بساOaا جمانرب( طيسولا لعافتي نكلو ،لاخدإلا تانايب ةيمزراوOPا ءاطعإ متي ال 

 تا�وقعلا وأ ة�iغصلا تآفا£ملا )'ع لوص�aل ةرمتسملا تاقلOaا نم ، ةلسلس ءارجإ لالخ نم كلذ مت±و ةحبارلا وأ ةيئا�Yلا ةلاOaا )]إ لوصولل طيسولا جاتحي

 . تايمزراوOPا نم عونلا اذm )'ع لاثم جنرطشلا ةبعل عم دع~و 

 

 ST Data ethics in Alانطصالا ءاAذلا T\ تانايبلا تايقالخأ

  .تاموك¢�او تا¹رشلا لبق نم تانايبلا مادختساب ةقلعتملا ةيقالخألا حئاولل ةصصخم ةسارد

 .لالغتسالا نم سانلا ةيام¢� ؛تانايبلا _�إ لوصولا ةيناuمإ اäHدل ,hلا فارطألا عيم�s ةYرايعم ةيقالخأو ةينوناق حئاول دوجو _�إ ةجا¢�ا دادزت

 :ðjانطصالا ءا¹ذلا ij .................................. \]غ تانايبلا تايقالخأ _^ع ةلثمأ

٣  ......................................-٢            ................................... -١- ...................................  

٦  ......................................-٥            .......................................-٤-.................................... 

 STانطصالا ءاAذلا T\ فئاظولا ?<ع ةلثمأ

٣   ..................................-٢    ..................................-١-.................................. 

٥  ............................................-٤-..................................................... 

 ةايpqا ST \Tانطصالا ءاAذلا تاقيبطت

 

 

 

 

 

 

 

 STانطصالا ءاAذلا لاجم T\ ةيلبقتسملا تاروطتلا

  :..................... تانوكملاو..................... لاجم >

 تاباسح ءارجإل اصيصخ ا&ؤاش�إ مت ,hلا  Neural Processing Units NPU ةي`صعلا ة�sاعملا تادحو °ÓسB تا�sاعملا نم ديدج ليج نآلا دجوي

 .ةي`صعلا تاuبشلل

 .ðjانطصالا ءا¹ذلا تاقيبطت ij ةYزكرملا ة�sاعملا تادحو نم ةرم ..................... عرسأ ةي`صعلا ة�sاعملا تادحو نوكت نأ نكمي 

 

  :..................... ةمظنألا لاجم >

Bورلاو ي�واعتلا جاتنإلا تادعاسمو ةدايقلا ةيتاذ تابكرملا مدختسzلا ةيل¢�ا تاتوh, رسلا فشكلا بلطتتÜاعملا تادحو ءايشألا نع ع�sلمعلل ةي`صعلا ة 

  ؤبÐتلا جذامن _^ع

 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. ..........................

........ 

 
.................................. 
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  :..................... و..................... لاجم >

Bبشلا مدختسuةقيمعلا ةي`صعلا تا ij ودألا فاش�كا لاجمYتلا ،ةÐىرخألا ةيجولويبلا ل¹اشملاو سو\]فلا راش�ناب ؤب 

 .ةمداقلا تاونسلا ij ماع لuش� عمت�sاو ةيمويلا ةاي¢�ا ij ةYرذج تا\]يغB ثدحتس ,hلا ðjانطصالا ءا¹ذلا تايلمع مادختسا نم ابYرقت زا�ج ل¹ نكمتÌس

 

 

 ةلآلا ملعI لمع ةيفيك

 .ىؤرلاو طامنألا جارختسال تانايبلا نم ةلئا& تايمكب ھتيذغB متي يذلاو ،قيمعلا ملعتلا لاجم ij مدقتلل ةجي�ن ةلآلا ملعB ر�ظ

  .ھتءارق رش`لل نكمي لuش ij حوضوب ةددحم تاجرخم _�إ ا�لوحYو رش`لل ةبسÐلاب ديقعتلا ةديدش تانايب ذخأب ةلآلا ملعB جذومن موقي 

  .)ةمظنم تانايب( فصو عم يBأت ام ةداعو ،لاخدإلا تانايب nj تانايبلا ةعومجم .ةلادو ،ةيمزراوخو ،تانايب ةعومجم ديدحت قYرط نع كلذ قيقحت متي

 ..................................................................................................................................................................... نع ةرابع nj ةيمزراو|pا

 ..................................................................................................................................................................................... nj  ةـــــــــــــــــــــــــــــلادلا

 :ةفلتخم تالاجم ij ةلآلا تاقيبطتل ةلثمأ ةلآلا ملعI تاقيبطت

 .ة�sاعملا تانايبلا نم ةسÌئرلا راuفألا _^ع ءانب ةيجيتا\²سإ تارارق ذاختا...............................

 .لوصألاو دراوملل لضفأ عÜزوت _^ع لوص¢ãل ن]نطاوملا طامنأ ليلحت...............................

 .صص��ا ,Ú�-7لا بطلا مدقتو ةديد�sا تاجالعلاو ةYودألل عÜرسلا رYوطتلا...............................

 .ماع ل¹ تالاYرلا تارايلم رفوي امم ي�دملاو ðjانصلا ن]عاطقلا ij ةقاطلا مادختسا فيلاuت ضفخ...............................

 .ةيكذلا ندملا ij يرورملا ماحدزالا ةلuشم ل¢� ةدايقلا ةيتاذ تارايس...............................

 .ن]لمت¢�ا ءالمعلا _�إ لوصولا تا¹رشلل نكمي ھلالخ نم يذلاو صص��ا نالعإلا...............................

 ةلآلا ملعI جذومن ءاش�إ

   لافطألل ةلآلا ملعB ةصنم مادختساب كلذو ةدقعم ما�م ءادأ _^ع كب صا��ا بسا¢�ا زا�ج بYردت لالخ نم ةلآلا ملعB _^ع \·كأ فرعتÐس

Machine Learning for Kids  س ثيحÌردت متYلاو ،تاوصألا وأ ،ماقرألا وأ ،صوصنلا وأ ،روصلا _^ع فرعتلل بسا¢�ا زا�ج بh, Bةكبشلا _^ع دمتع 

  .ا�مادختسال دقعم دادعإ وأ تي`ثت يأ بلطتت الو لماuلاب ةيتوبكنعلا

 :ةسÌئر لحارم ثالث عورشم لuل ةلآلا ملعI عورشم لحارم

 .اGHلع فرعتلا بسا¢�ا نم دارملا ءايشألل ةلثمأ عمج :جذومنلا............................... .١

 .اGHلع فرعتلا _^ع بسا¢�ا بYردتل ةلثمألا مادختسا :جذومنلا............................... .٢

٣. ...............................ij اركسBش Scratch Bةلثمألا _^ع فرعتلل بسا¢�ا ةردق مدختس. 

ü û 
  ةيمزراو��ا nj .تانايبلا ةعومجم ة�sاعم لجأ نم ا�عابتال بسا¢�ا ةجمرب تمت ,hلا تاميلعتلا نم ةعومجم ١

  ،قيمعلا ملعتلا لاجم ij مدقتلل ةجي�ن ةلآلا ملعB ر�ظ ٢

   ةـــــــــلادلا nj جئاتنلا وأ جارخإلا ميق نم حوضوب ةددحم ةعومجم _�إ تانايبلا ةعومجم نم لاخدإلا ميقل جرختسملا ن]يعتلا ٣

  .ðjانطصالا ءا¹ذلا تاقيبطت ij ةYزكرملا ة�sاعملا تادحو نم ةرم ٢٥ عرسأ ةي`صعلا ة�sاعملا تادحو نوكت نأ نكمي ٤

 _^انطصالا ءاXذلا تاقيبطت :ي9اثلا سردلا
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  ىرخألا ةيجولويبلا ل¹اشملاو سو\]فلا راش�ناب ؤبÐتلا ةYودألا فاش�كا لاجم ij ةقيمعلا ةي`صعلا تاuبشلا مدختسB ال ٥

     ةر\Çملا \]غ جئاتنلا و  رارقلا ةيلوؤسم و ³]يمتلاو ³]حتلا ðjانطصالا ءا¹ذلا ij ةدي�sا \]غ تانايبلا تايقالخأ _^ع ةلثمألا نم ٦

  ðjانطصالا ءا¹ذلا و& .ةيكذلا بسا¢�ا جمارب ةصاخو ةيكذلا تالآلا ةعانص ةسدن&و ملع ٧

 

 

!"#$%&'( )*%+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عورشملا
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 صنلا قيس2ت •

 ن]مسولا ن]ب ھقيسÐت دYرت يذلا صنلا ةباتك بلطتتو ةينو\²كلإلا كتحفص _^ع صنلا ر�ظم قيسÐتل ا�مادختسا كنكمي ,hلا ةصا��ا موسولا ضع� كان&

 ھتفيظوو صنلا قيس�ت مسو >�خا .ن]لباقملا

 ةفيظولا   مسولا

١  < / u > صنلا <u>   أ.  Bن]مسولا ن]ب دوجوملا صنلا قيمغ (bold). 

٢  sup> /<صنلا <sup>   ن]مسولا ن]ب دوجوملا صنلا ةلامإ  .ب (Italics). 

٣  </i> صنلا <i>         ج.  Bن]مسولا ن]ب دوجوملا صنلا \]طس (Underlined). 

٤  </small> صنلا <small>   27ا\²فالا صنلا نم رغصأ نوكي ثيحب ن]مسولا ن]ب دوجوملا صنلا \]غصت  .د,. 

٥  mark> /<صنلا <mark>   كأ نوكي ثيحب ن]مسولا ن]ب دوجوملا صنلا \]بكت  .هÇ\ 27ا\²فالا صنلا نم,. 

٦  < font color =" "> صنلا  </ font>   ن]مسولا ن]ب دوجوملا صنلا ³]يمت  .و (Highlighted). 

٧  big> /<صنلا <big>   طخ عضو  .ز ij ةرشابم صنلا فصتنم. 

٨  </b>  صنلا <b>   
 ضرع( ھنأ يأ ؛(Subscript) ضفخنم طخب ن]مسولا ن]ب دوجوملا صنلا ضرع  .ح

 .رغصم لuش� j^صألا صنلا لفسأ صنلا

٩  sub> /< صنلا<sub>    
 ضرع( ھنأ يأ ؛(Superscript) عفترم طخب ن]مسولا ن]ب دوجوملا صنلا ضرع  .ط

 .رغصم لuش� j^صألا صنلا _^عأ صنلا

١٠  del> /<صنلا <del>   5 \]غ(  .يsط��ا م. 

١١  < font face =" "> صنلا  </ font>   صنلا طخ عون \]غ(  .ك. 

١٢  < font size=" "> صنلا  </ font>   نوللا دوك وأ نوللا مسا مادختسا كنكمي ثيح ،ط��ا نول \]غ(  .ل. 

 

 .كب ةصا��ا ةينو\²كلإلا ةحفصلا روص قيسÐتل موسو مادختسا اضيأ كنكمي ةروصلا قيس2ت

  .img مسو ij ةبسانم ةميق ا6Hاطعإ عم border ةيصاخ مدختسا كتروص لوح............................... ةفاضإل ةروصلا دودح

  ةروصلا فصي............................... صن ضرعل مدختسB ثيح ادج ةم�م alt ليدبلا ةيصاخ alt ليدبلا ةيصاخ

 .ا�ليمحت رذعB اذإ تاملuلاب

  .كب ةصا��ا ةينو\²كلإلا ةحفصلا ij ويديفلا فلم ضرع قيسÐتل موسولا مادختسا اضيأ كنكمي ويديفلا فلم ضرع قيس2ت

  ليغشB أدبÌس ،ويديفلا مسو _�إ.................................................. ةيصاخ ةفاضإ دنع Autoplay يÉاقلتلا ليغش°لا ةيصاخ

 .ايئاقلت ويديفلا

 Ë1 HTMLعش°لا صنلا ¦�مرت  ةغل مادختساب ةمدقتملا  ةجم ¬لا :ةثلاثلا ةدحولا

 HTML موسو مادختساب قيسHتلا :لوألا سردلا 
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  توص متك متÌس ،ويديفلا مسو _�إ توصلا............................... ةيصاخ ةفاضإ دنع Muted توصلا متك ةيصاخ

  .ويديفلا ليغشB دنع

 

 

 

 :نMب جمدلا JKإ جاتحت فئاظولا ةلماD ةينو\²كلإ ةحفص ءاش�إل

 

 

 .ةينو\²كلإلا ةحفصلا ij فلتخم ب`سل اÏHم دحاو ل¹ مدختس(

 

 

  لصفنم لuش� ةينو\²كلإلا ةحفصلا ij ةمدختسملا ثالثلا تاغللاب لمعلا لضفي كلذل ؛افلتخم اضرغ يدؤتو عقوملا ij ةلصفنم ةقبط دعB ةجمرب ةغل ل¹

 افاجو ةيطمنلا قيسÐتلا تاحفص عم     ij HTML تاحفصلا طzر مادختساب تاغللا هذ& ن]ب جمدلا مث  ةلقتسم تافلم لuش _^ع 8jم\Çلا عطقملا ظفحو

 .ت`Yركس

 ةيطمنلا قيسHتلا تاحفص ميمصت :ي9اثلا سردلا

 

 
........................................... 

........................................... 

........................................... 

.....................

..................... 

.....................

..................... 

.....................

..................... 

.....................

.....................

. 

 

.....................

..................... 

.....................

..................... 

.....................

..................... 

.....................

.....................

. 

 

.....................................

.....................................

......... 

.....................................

..... 

.....................................

...... 
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 CSS ةيطمنلا قيس2تلا تاحفص JKإ ةمدقم

 ةينو\²كلإلا ةحفصلا ر�ظم ليدعB _^ع ةردقلا كحنمي اذ&و ،HTML ةغلب بوتكملا صنلا ر�ظم ij مكحتلل مدختسB (CSS) ةيطمنلا قيسÐتلا تاحفص

 .ماع لuش� عقوملاو صاخ لuش�

 :ةيطمنلا قيس2تلا تاحفص مادختسا ايازم

١( ............................................................. 

٢( ............................................................. 

٣( ............................................................. 

  ةيطمنلا قيس2تلا تاحفص ةلمُج ءانب

 

 ةيطمنلا قيس2تلا تاحفص تافلم عاونأ

 Inline style.......................................... طامنألا تاحفص )١

 .ةلصلا وذ رصنعلل style  طمنلا ةيصاخ مدختسB ثيح ،طقف دحاو رصنعل دحاو طمن قيبطتل مدختس(

 Internal style sheets.......................................... طامنألا تاحفص )٢

B
ُ

 .ھلماuب ي�و\²كلإلا عقوملا _^ع سÌلو ةدحاو ةحفص _^ع قيسÐتلا ذيفنت تدرأ اذإ قبطي اذ&و ،لصفنم قيسÐت ةينو\²كلإلا ةحفصلل نوكي امدنع مدختس

 HTML ةحفص ij دوجوملا  < head> مسق لخادو <style> رصنع لخاد ةيلخادلا طامنألا فYرعB متي 

 External style sheets.......................................... طامنألا تاحفص )٣

  .ةينو\²كلإلا ةحفصلاب < head> مسق لخاد طابترا ءاش�إ قYرط نع ھيلإ لوصولا نكمي لصفنم CSS فلم nj ةيجرا��ا طامنألا ةحفص

 .اÏHم ةحفص لuل <head> مسق لخد طابترالا عضوب ةقYرطلا سفنب ىرخألا تاحفصلا عم CSS فلم سفن مادختسا راركت نكمYو

Bكنكمي .تاحفصلا نم ديدعلا _^ع طمنلا قيبطت متي امدنع ةيلاثم ةيجرا��ا طامنألا ةحفص دع Bلاب عقوملا طمن \]يغuرط نع لماYق Bدحاو فلم \]يغ 

 <head>  مسق لخاد دوجوملا  <link> مسولا مادختساب طامنألا ةحفصب ةينو\²كلإ ةحفص ل¹ طzر متي .طقف

 CSS فلمو HTML ةحفص نMب طnرلا

 .ھمسا css.  ij دادتماب CSS فلم ءاش�إ كنكمي ،HTML فلم اËH تأش�أ ,hلا ةقYرطلا سفنب

 ،فلملا طzرل .كب ةصا��ا ةينو\²كلإلا ةحفصلاب CSS فلم طzر نآلا كيلع بجي

 .كب صا��ا HTML دوك head>  ij> مسق ij رطسلا اذ& عض 
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 CSS (CSS Selectors )تاددحم

 ام م�ف نم حفصتملا نكمتو ة\]بك ةنورم رفوت ,hلا دعاوقلا ضع� نع ةرابع اساسأ h, njلاو ،CSS تاددحم لالخ نم ا�قيسÐت دارملا موسولا رايتخا كنكمي

 :تادد¢�ا هذ& ةلثمأ نمو .ةرم لij ¹ ةباتكلا دنع ھقيبطت دYرت

 عونلا ددحم

(Type) 

 ij ةدوجوملا صئاص��ا قبطتس ،HTML مسولا مسا _^ع دد¢�ا يوتحي امدنع

 HTML مسولا رصانع عيمج _^ع CSS ةدعاق

 ،لاثملا لي`س _^ع 

p سو ن]ب ةدوجوملا ةينو\²كلإلا ةحفصلا رصانع عيمج _^ع قبطتÓ, <p>.....</p>. 

 

 ددحم

 (id) فرعملا

 

  .رصنعلا فرعمب اعوبتم # زمر مدختس( ،ددحم فرعمب رصنع رايتخال

  .ددحم رصنع رايتخال HTML رصنع� ةصا��ا id ةيصاخ مدختس( id ددحم

 لاثملا لي`س _^ع

 header" = id" فرعمب HTML رصنع _^ع طمن قيبطت تدرأ اذإ 

 {}header#  بتكتس

 

 

 ةئفلا ددحم

(Class) 

 

Bةئفلا مدختس class ش�uرصانع ضع� عيمجتل ماع ل HTML لاh, قيبطت متي مل 

  ،اGHلع ددحم يأ

 مث نمو ij CSS اGHلإ عوجرلا متي °hح رصانعلا هذËH صاخ class ن]عB كنإف كلذلو

 .ا�قيسÐت

  .HTML دن�سم ij مسقلا ددحYو <div> مسو لخاد ةئفلا ددحم مدختس(

 صنلا قيس2تب ةطبترملا ةيساسألا  CSSصئاصخ

 :قرط ثالثب  ijCSS نوللا ددحي .ام رصنع لخاد صنلا نول ديدحت  (color)نوللا §

                     blue               ...................... ءامسأ  ١

 (0,0255)    قرزألاو رضخألاو رمحألا ناولألا نم نول ل¹ ةجرد :...................... ميق  ٢

   0000ff#             :...................... زومر ٣

 ٧٠ %         PX 50 ....................... ةبسÐلاب وأ...................... ةدحوب امإ ط��ا م5s ديدحت كنكمي (font-size) ط��ا م{| §

 طخ عون لوأ مدختسملا ىدل نكي مل اذإ ثيحب لصاوفب ةلوصفم طوط��ا ةمئاق ديدحت متي (font-family) طوط��ا ةلئاع §

 �jاتلا عونلا مدختسÌس حفصتملا نإف ت`ثم

 لئام وأ  (normal)يداع ط��ا ن]ب ام ةيصا��ا هذ& ميق ددعتت/ ....................... صن  style)-(fontط��ا طمن  §

 .(normal) .............. وأ (bold) ............ :ةيصا��ا هذ�ل ناتميق دجوي / ....................... صن  weight)-(fontط��ا ضرع §

 :ةيلاتلا ميقلا ةيصا��ا هذ& ذخأت .صنلا _^ع تا\]ثأت(text-decoration) صنلا ةفرخز  §

١   None  ....................... ا�قيبطت مت ةفرخز يأ. 

٢   underline  صنلا ....................... طخ ةفاضإ. 

٣   overline  صنلا ....................... طخ ةفاضإ. 
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٤   line-through  ع ....................... رطس ةفاضإÇ\ لاuتامل. 

٥   blink  صنلل ....................... ضيمو ةفاضإ. 

 

 

 

 _�إ الوصو ي�و\²كلإلا عقوملا ميمصت نم أدبت ةلسلس�م تاوطخ نم ةيلمعلا هذ& نوكتت .ي�و\²كلإ عقوم ءاش�إ دنع ةيلمعو ةددحم تاوطخ عابتا بجي

 .تن\²نإلا ةكبش _^ع هرش�و ھئانب

 
 

 :ي�و$#كلإلا عقوملا �� ا�رفاوت ��ب2ي ��لا صئاص��ا

 

......................        ......................  ......................          ...................... 

 ميمصتلا

ij &لاو ،ةينو\²كلإ ةحفص طط�� اميمصت عضتس ةلحرملا هذh, ةفلتخم ءازجأ ةثالث _^ع يوتحتس nj: 

 ....................... طYرشو ةيموسر...................... لمشÜو Headerةحفصلا سأر •

 . ا&\]غو...................... و...................... ij لثمتملا ىوت¢�ا لمشÜو Main content سÌئرلا ىوت¢�ا •

 ي9وijكلإلا عقوملا ميمصت :ثلاثلا سردلا

 

 

 

............ 

......

...... 

............ 

.........
... 

................. 

.............. 

............................... 

............

............
....... 

 
............................... 
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 ..................................... _^ع يوتحYو Footer لييذتلا •

 صنلا عيمجت

  ةينو\²كلإلا ةحفصلا ij ىوتحملل ماسقأ ءاش�إل  HTML ةغل ij  < .………………… > ميسقتلا مسو مادختسا متي

 .)هرخآ _�إ ،لقنتلا طYرش ،لييذتلا ،سأرلا ،روصلا ،صنلا( لثم

 .ا�ل¹ ةعوم�sا _^ع CSS طامنأ قيبطت ij ادج ديفم اذ&و ،ا�لخاد  HTML رصنع نم \·كأ عضو كنكمي ةYواحك  <div> ميسقتلا مسو لمع(

 تاحفصلا طيطخت

Bةيصاخ مدختس id  ةيصاخو  class ميسقتلا مسو عم <div> طمن ليدعتل CSS  ةلو�س�.  

 ،class ةئفلا رصانع _^ع ھسفن قيسÐتلا قيبطتل HTML عم  class ةيصاخ مادختسا متي

 .طمنلاو لuشلا سفن ا�ل  class ةيصاخ سفن ا�ل ,hلا رصانعلا نإ 

 

 

 ةيفل��اب ةقلعتملا ةيساسألا CSS صئاصخ

 ةفيظولا ةيصا��ا

background-color )ةيفل��ا نول( 

Bلا رصانعلا ةيفلخ نول ن]يعتل ةيصا��ا مدختسh, ا&ديدحتو ا&رايتخا مت 

 نمض ةدوجوملا تاقيسÐتلا نم يأب نوللا ةباتك نكمي .دد¢�ا ةطساوب

 .نوللا ةيصاخ

background-image )ةيفل��ا ةروص( Bرصانع عيمج ةيفل�� مدختس HTML ىرخألا. 

background-repeat )ةيفل��ا راركت( 

 :اÏHم ،ةفلتخم ميق _^ع ةيصا��ا هذ& يوتحت دق

repeat: ش� ايدومعو ايقفأ ةيفل��ا راركت متيuءلم متي ثيحب ،,27ا\²فا ل 

 .ھلماuب دوجوملا عïرملا

background-position )ةيفل��ا عضوم( 
 ةدع دجوتو ،حفصتملا ةذفان ij ةيفل��ا ةروص عضوم ديدحت ةيصا��ا حي�ت

 ةيصا��ا هذ�ل ميق

 Class ددحم

 menu class مسق ij طقف ةيفل��ا نول �jاتلا دوكلا \]غيس لاثملا لي`س _^ع .class مسا لبق ).( ةطقنلا مادختسا جاتحت ن]عم ij class رصانعلا قيسÐتل
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  ،كلذب مايقللو .class ددحمب رثأتت نأ بجي ,hلا HTML رصانع ديدحت اضيأ كنكمي

  class مساب ةعوبتم ).( ةطقنلا بتكا مث ،رصنعلا مساب أدبا

 

 (Overflow property) ةعسلا زواجت ةيصاخ

  . ةحفصلا ةحاسم عم بسان�ي نأ نم \Çكأ نوكي امدنع ىوتحملل ثدحي اميف مكحتلل CSS فلم ij عضوت ةعسلا زواجت ةيصاخ

 :ميق ةعïرأ ةعسلا زواجت ةيصاخ ذخأت

٢    .…………………………………………-١-…………………………………………. 

٤    .…………………………………………-٣-…………………………………………. 

 رصانع ديدحت اضيأ كنكمي يرورضلا نم نوكي امدنع رYرمت طYرش فاضYو ،ھصق مت دق ةعسلا زواجت نأ ,+عBو (auto) ةيئاقلتلا ةميقلا مدختس�س 

HTML لاh, ددحمب رثأتت نأ بجي class.  مساب ةعوبتم ).( ةطقنلا بتكا مث ،رصنعلا مساب أدبا ،كلذب مايقللو class. 

 .footer class مسقل <p>  موسو ن]ب طقف دوجوملا صنلا نول �jاتلا دوكلا \]غيس لاثملا لي`س _^ع

 

 

 (Box-Model) قودنصلا جذومن
 .ةدح )'ع قودنص ل³ لوح غارفلاو دودOaاو داع¢ألا MN مكحتلاب كل  حمس! امم ،صاOPا ھقودنص ھبش! ام ھل نا³ ول امك MN HTML رصنع ل³ عم CSS لماعتت

 صئاص��ا
 لاثم فصولا ةيصا��ا

 (Border) راطإلا
  ،ال مأ ايئرم نا³ ءاوس دودح قودنص ل£ل

 …………………… نع قودنص ل³ ةفاح نiب راطإلا اذm لصفي ثيحب
 

 .…………………… دودح جراخ شماوTلا ي~أت (Margin) شماTلا

 

 .…………………… و…………………… نiب ام ةفاسملا وm غارفلا (Padding) غارفلا

 
  (Padding) غارفلا

 :قودنصلاب طيa©ا غارفلا نم بناج ل£ب ةصاOPا ميقلا ديدحت كنكمي

 ……………………………… غارفلا  •

 …………………… ةOÄTا MN غارفلا  •

 ……………………………… غارفلا  •

 …………………… ةOÄTا MN غارفلا  •

 .بسانم ل£ش¢ ةينو�çكلإلا كتحفص MN رصانعلا نiب ةبسانملا تاغارفلا ءاشzإل اTمادختسا كنكمي

 روصلا ةاذاحمو م{| �� مكحتلا
 .ىرخألا صئاصOPا ضع¢ مادختساب ةيبذاج ��كأ اTلعج كنكمي امك ،روصلا ةاذاحمو مèÄ ديدحت CSS دعاوق مادختساب نكمي

  .ةروصلا فاوح رTظم �iيغتل اضيأ (border-radius) راطإلا رطق فصن ةيصاخ مادختسا كنكمي
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 حفصتلا ط¦رش قيس2ت
 .حفصتلا ط±رش MN ةدوجوملا رصانعلا نآلا قس�تس .يzو�çكلإلا كعقوم مادختسا ليTس~ MN اmرودل ارظن ادج ةمTم حفصتلا ط±رش ميمصت ةيلمع

 

 

 

!"#$%&'( )*%+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عورشملا
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 ع مع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 
قيقية، البيانات  .1 ا ا ا مع بصور س ل   مع منطقيا. يجب أن تحمل املعلومات      ل

ة ،البيانات  .2 لمات وأرقام غ معا ا. املعلومات            بيانات تمت معا

ي.املعلومات          املادة األولية،البيانات  .3 ا   منتج 

  أك تحديدا. املعلومات            عمومية،أك  البيانات  .4

اسب ستخدم البيانات  .5  مخرجات. املعلومات     كمدخالت النظام ا

  

  

  
  

 
1.  ا البيانات ال تمت وم،   معا   لتصبح ذات سياق مف

  ساعد تاج من املعلومات    . اتخاذ القرارات است

2.    ا تاجات أو القرارات حول مسألة معينة،   ال تكفيوحد   للتوصل إ االست

 .بؤات واتخاذ قرارات  القدرة ع إجراء ت

3.  صول عل   نفس البيانات،   تحليلعند ا يتم ا

 .الناتجة تختلف باختالف العالم أو الباحث الذي يدرس املعلومات  



 :  علم البيانات  الوحدة األو

 البيانات واملعلومات و املعرفة درس األول: ال

ا بأي  ا أو معا لمات أو األرقام أو ح وصف ألشياء لم يتم تحليل قائق أو ال و مجموعة من ا

ال، ل من األش  ش

ة.  ا غ معا لمة أولية أ ع  س أيضا البيانات األولية، حيث   و

ا مع  سياق محدد ومفيد، ة ال ل  البيانات املعا

ة البيانات.  ة: معا ذه املعا س إجراء  نما   ب

 
 

 
انات ل الب عمل ع تحل جمع ب عدة مجاالت  و الستخراج معلومات ذات مغزى تؤدي إ  علم 

 .معرفة محددة
ل  اتمجاالت ع س اض  المثال: علوم الحاسب واإلحصاء وال

ؤدي ذلك إ  ا و م ة املعلومات وف تج املعرفة من معا ت

تاجات وقرارات مختلفة.   است 
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 ع مع 

 مثال

  

  

  

  

  

 
اال مختلفة،     يمكن أن تتخذ البيانات أش

  

1.  
ا األرقام كقيم  ستخدم ف يل حقائق قابلة للقياس و ا. ع س ة وغ ذه األرقام أرقاما سالبة، أو موجبة، أو عشر أساسية، وممكن أن تكون 

  املثال عدد الفعاليات ال تقام  مدينة ماء  بيانات رقمية.

2 .  
ذا النو  لمات. لذلك يضم  اء وكذلك املسافات أو املسافة . ال اء تتكون البيانات األبجدية من حروف ال  ع من البيانات جميع حروف ال

ية السعودية".  يل املثال يمكن استخدام البيانات األبجدية لتمثيل اسم دولة "اململكة العر   واملسافات الفارغة. ع س

3 .  
اء وأرقام ورموز خاصة مثل: #، و$، وز، إ آخر  يل املثال يمكن استخدام البيانات  تتكون البيانات األبجدية الرقمية من حروف ال ه. ع س

ية السعودية.  رجان أو موسم  اململكة العر خ أو وقت م   األبجدية الرقمية لتمثيل تار

4 .  
اصة باملعالم  يل املثال مجموعة الصور ا السياحية ملنطقة تتكون البيانات الرسومية من: مخططات، ورسوم بيانية، أوغ ذلك. ع س

ية السعودية.  اص بأعداد الزوار ألحد األماكن السياحية  اململكة العر ي ا  محددة، أو الرسم البيا

5 .  
اص بحملة سياحية، أو مقطع فيديو عن ي ا و موسم    تتكون بيانات مقاطع الفيديو من سلسلة من الصور املتحركة مثل: اإلعالن التلفز

ية السعودية، أو غ ذلك. الر    اض  اململكة العر

6 .  
يالت الصوتية اإلرشادية للمتاحف، واألماكن السياحية تلفة مثل: ال ات الصوتية ا تلفة   تتكون البيانات الصوتية من األصوات والتأث ا

ية السعودية.     اململكة العر

  

  
 

.قد  ل ثابت أو متغ ش ا وقد تتغ البيانات أحيانا، ولذلك يمكن تمثيل البيانات  يل عد  ا   تبقى البيانات ع حال

1 .  
ا.   تتغ البيانات الثابتة  البيانات ال ال  يل  عد 

2 .  
ا   جب تحدي ا و يل عد  ة  البيانات ال قد تتغ   . باستمرارالبيانات املتغ

  الفيديو  مقاطع                            الرسومية                                الصوتية                     الرقمية األبجدية                           األبجدية                 الرقمية       
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 ع مع 

  

 

  

  

 
ستخدم الرموز لتمثيل البيانات: ياة اليومية حيث    وفيما يلـي أمثلـة مـن ا

Airport Codes 
وي الدو     رمزا مكونـا مـن ثالثة حروف يحدد العديد من املطارات حول العالم.     IATAوضع اتحاد النقل ا

  

Currency Codes 
اختصارات متعارف  ستخدم رموز العمالت بدال من اسم العملة  ل بلد  أنحاء العالم عملـة خاصـة به، و   ل

ا عند التعامالت املالية.     عل

  

  

  

  

  

  

  

  

Barcodes 
ـو مـلـصـق بـه خـطـوط سوداء رفيعة إ جانب مجموعة متنوعة من األرقام.   طي    الرمز الشر

ااملعلومات   تنظيمستخدم   رس  . املنتجات أو وضع عالمة ع أسعار  وف

  

 

  

  

  

  

  

  

QR CodesQuick Response 
طي  ي من الرمز الشر يل الثا   ، والذي يتكون من خطوط سوداء متجاورة barcodeـو بمثابة ا

د من   السمكومختلفة   حتوي ع مز   .  املعلوماتو

ونية، أو مقاطع الفيديو،  اقع اإللك ي مثل: املو و عة إ محتوى إلك ش رمز االستجابة السر   قد 

مكن قراءة   ات أو امللفات الرقمية، و ام اتف الذكيةذا الرمز باستخدام  و   . ال

  

  ترم البيانات عيوب  مزايا ترم البيانات 

  مع غامض للبيانات  إدخال أسرع للبيانات 

م   تأخذ مساحة أقل  م ال ة ف   صعو

ع عملية البحث عن البيانات   سر

قة محددة وذلك باستخدام رموز مختلفة مثل  ا بطر تنظيم البيانات وترتي

ة، لمات القص روف أو ال Data Coding األرقام أو ا 


Data Coding 
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 ع مع 

ISBN International Standard Book Number 
و رقم    دو ا.   فر صدارا ن الكتب و  ستخدمه الناشرون واملكتبات ومحالت بيع الكتب لتحديد عناو

قسم إ   ثالثة عشر يتكون رقم الكتاب املعياري الدو من  ة و   مجموعات متتالية من األرقام.  خمس خانة عشر

  

  

  

  

  

يحة:   اخ اإلجابة ال

قة محددة وذلك  . 1 ا بطر ة تنظيم البيانات وترتي لمات القص روف أو ال  باستخدام رموز مختلفة مثل األرقام أو ا

  املعلومات   .د  ترم البيانات   .ج  البيانات  .ب  دقة املعلومات  . أ

طي  . 2 ي من الرمز الشر يل الثا   barcodeـو بمثابة ا

طية     .د  رموز املطارات   .ج  رموز العمالت  .ب  QR Codes  . أ   Barcodesالرموز الشر

 البيانات مزايا ترم من  . 3

م  .ج  مع غامض لبيانات   .ب  إدخال أسرع للبيانات   . أ م ال ة ف  جميع ما سبق   .د صعو

 ترم البيانات من عيوب  . 4

 جميع ما سبق   .د مع غامض لبيانات   .ج  تأخذ مساحة أقل  .ب  إدخال أسرع للبيانات   . أ

ذه  . 5 ا. البيانات تكون  ة وغ  أرقاما سالبة، أو موجبة، أو عشر

   غ رقميةالبيانات   .د   صوتيةالبيانات   .ج   رسوميةالبيانات   .ب  البيانات الرقمية    . أ

ا.  . 6 يل عد   البيانات ال ال تتغ 

ةالبيانات امل  .د ديناميكية البيانات   .ج  البيانات الثابتة  .ب  الثابتةغ البيانات   . أ  تغ

  

  

  

    
ا لتصبح ذات سياق   1 ساعد  اتخاذ القرارات.املعلومات  البيانات ال تمت معا تاج من املعلومات  وم، املعرفة  است     مف

صول عل  املعلومات  2     عند تحليل نفس البيانات، املعرفة الناتجة تختلف باختالف العالم أو الباحث الذي يدرس املعلومات. ا يتم ا

    البيانات أك عمومية، املعلومات أك تحديدا.  3

ة   4 لمات وأرقام غ معا ا.  املعلومات  البيانات       بيانات تمت معا

ستخدم رموز العمالت بدال من   5 ل بلد  أنحاء العالم عملـة خاصـة به، و     ةالعمل قيمة ل

تلفة  6 ات الصوتية ا     تتكون البيانات الصوتية من األصوات والتأث

ا    7 جب تحدي ا و يل عد  ة  البيانات ال قد تتغ      . باستمرارالبيانات املتغ

ا.  تتغ البيانات الثابتة  البيانات ال ال   8 يل     عد 

اء وأرقام ورموز خاصة مثل: #، و$، وز، إ آخره  9     البيانات األبجدية الرقمية من حروف ال

ا رقم الكتاب املعياري الدو   10 صدارا ن الكتب و ستخدمه الناشرون واملكتبات ومحالت بيع الكتب لتحديد عناو د      و رقم فر
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 ع مع 

  

 
ع عن مدى استخدام املعلومات   ما و  م

ً
عد جودة املعلومات عامال

ُ
  .  اتخاذ القرارات

ايدة.   ة وم مية كب ا ذات أ ادة جمع وحفظ البيانات، أصبحت جودة املعلومات الناتجة عن معا   مع ز

ب املعلومات غ الدقيقة  حدوث  س   املشروعات.  إنجاز وتؤدي إ التأخ   الكفاءة األعمال، وتقلل من   خلليمكن أن ت

ودة  س معاي ا :  Quality standards يمكن التحقق من جودة املعلومات من خالل معاي محددة  ل التا ة  الش   و مو

  

 
  ة املعلوماتالدقة  التأكد من 

ودة  عد عالية ا ي  يحة ل جب أن تكون املعلومات   و

 
  البح أو بالسؤال  بموضوعكأن تكون املعلومات مرتبطة 

ا أفضل.    انت مالءم لما  انت املعلومات متعلقة بما تبحث عنه ،  لما   ف

 
ما ـشـر املعلومات جزءا م ــخ    عد تار

ا ملوضوع البحث حداثة حيث يو مدى      املعلومات ومناسب

  ولذلك يجب التأكد  

  

 
ا تلك املعلومات.  التفاصيلتحدد جودة املعلومات أيضا من خالل النظر إ مستوى     ال تقدم

 
ًما  عطي صورة  للشمولية عد كفاية املعلومات مقياسا م ة للتأكد من أن املعلومات املقدمة  اقع.  املةاملطلو   عن الو

ع أن جودة تلك املعلومات    يح، مما  ل  ش ا  ع أنك لن تتمكن من استخدام ة  صول ع جميع املعلومات املطلو إن عدم ا

املة وال  يحة بناًء ع تلك املعلومات.   يمكنضعيفة وغ   اتخاذ القرارات ال

  

  

  

  

    
ع عن مدى استخدام املعلومات  اتخاذ القرارات  1 ما و  م

ً
عد جودة املعلومات عامال

ُ
    

ب املعلومات غ الدقيقة  حدوث خلل  األعمال  2 س       يمكن أن ت

    ابدا   يمكن التحقق من جودة املعلوماتال   3

ة املعلومات  4 ا  التأكد من        الدقةيقصد 

ن   5 ناك عالقة ب س  ا تلك املعلوماتو جودة املعلومات ل      مستوى التفاصيل ال تقدم

  

  

 جودة املعلومات   

 



 7 الصفحة

    

 ع مع 

  

  

  

لمات  قائق واألرقام وال اتو عملية جمع ا ا  للمتغ دفة وتحسي   املس

زة مختلفة مثل  مكن جمع البيانات باستخدام أج شعراتو الت املس   .البيانات وم

  

يفان أساسيان ملصادر البيانات:     يوجد تص

سةمصادر البيانات  . 1     primary data sources الرئ

ةمصادر البيانات  . 2    secondary data sources  الثانو

 
سة ع بيانات  بانات.   لم تجمع من قبليحتوي مصدر البيانات الرئ الت البيانات وح من االس شعرات وم ا من املس مكن جمع و 

  

س إلنتاج بيانات  ستخدم مصدر البيانات الرئ ذا النوع من البيانات عندما  ي    .  أخرى يأ

 

ت إ جامعة أو مؤسسة علمية البيانات /مثال  داخليةمصادر  . 1 شعر ي  ال تجمع من مس

ا من البيانات /مثال . خارجيةمصادر  . 2 ددة بيانات خارجية.ال يتم جمع امعة ا   مؤسسات أخرى أو أفراد أو من مصادر خارج ا

 

ي من مجموعة من القيم املعتمدة شاط يتحقق من أن البيانات املدخلة تأ ة إدخال البيانات إ أي  وم التحقق من    ش مف

افق مع القواعد املقبولة  يحيةوتتو عض العمليات واإلجراءات الت بع تلك البيانات    للبيانات، وقد ت

ة البيانات إ ضمان  دف عملية التحقق من  ودة و  الدقةو ساق املنطقي للبيانات املدخلة ا شاء عدة فحوصات لضمان اال ، وتنفذ من خالل إ

زنة   وا

افقة مع القواعد   انت البيانات متو ال ستقبلفإذا  فض، و   . فس

ة إدخال البيانات   يوجد العديد من أنواع التحقق أنواع التحقق من 

  ب      أ

  ساعد ع تقليل األخطاء باستخدام قائمة محدودة من قيم مدخلة مسبقا.    .أ  5    الصيغة التحقق من  1

ا فارغة.   .ب  2    التحقق من التواجد 2 لية مما يضمن عدم ترك   يجعل عملية اإلدخال إلزامية  ا

روف تدخل ينطاق طول محدد.    .ج  6    النوع  التحقق من 3   دف إ التأكد من أن الرموز وا

  4    التحقق من النطاق  4
د األق   . د ما: ا شمل حدين  ن و  Maximumستخدم للتأكد من أن األرقام املدخلة تقع ضمن نطاق مع

limit  ى د األد    Minimum limitوا

لية  . ه  1    التحقق من البحث  5 ا  ا سمح بأي صيغة أخرى يتم إدخال ي بصيغة محددة مسبقا ولن    .ستخدم للتأكد من أن البيانات تأ

يح   .و  3    التحقق من الطول  6 ن لنوع القيمة ال   حقل محدد.   - يضمن إدخال املستخدم

   

  

ا ي : جمع البيانات والتحقق من   الدرس الثا
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Forecasting 
بؤ البيانات السابقةو عملية بناء التوقعات املستقبلية بناء ع  ح  املستقبل   ، مثال ذلك: الت   باملبيعات أو الر

بؤ والتوقع إن مصطل  ان   predictionالت شا ما غ  م نولك   .  عموميةمصط أك  حيث أن   متطابق

طوات ) كيف يمكنك تحليل بيانات املبيعات؟   (ا

  

) إكسل مايكروسوفت  برنامج باستخدام التنبؤ  بإمكاننا ( 

 

1.   ن ساعد  تحديد العالقة ب ل كب لعرض التغي بمرور الوقت من خالل سلسلة من نقاط البيانات املتصلة بخط مستقيم، و ش ستخدم 

ن من القيم  طي:مجموعت طط ا   مزايا ا

 .ع للبيانات  يقدم تحليل سر

  .ة زمنية محددة ولة خالل ف س ات    يمكنك من مالحظة التغي

  ا إ يناسب مجموعات   قيمة.  50البيانات ال يصل عدد

  .عد ل 
ُ
بؤات حول نتائج البيانات ال لم    ساعد  عمل ت

2.   ة وعناصر املنتجات املباعة وما إ ذلك، كما يمكن يانات واملقابالت مثل: الفئات العمر ا من خالل االست لعرض البيانات ال تم جمع

ا.استخدامه أيضا  س كب ان عددا القيم  مجموعة البيانات ل ري إذا  طط العمودي  للبيانات مثل الدخل الش   :مزايا ا

ن مجموعات البيانات.  •   ساعد  توضيح املقارنة ب

ه. • ل تفس س ي  ل مر ة من البيانات  ش ص كمية كب   ت

ل  املالحظة.  • ات اإلحصائية أس   تجعل االتجا

لة من الزمن. ساعد   • ة طو   دراسة األنماط ع مدى ف

Confidence intervalل معرو   غ  ملعامل املقدرة القيم من نطاق بؤات ف  ن عدم  من  قدر  ا  يوجد الت ا، اليق ست ف ف  تم" حقيقية" ما   ل

ا صول  أو  قياس ا تم ا ا البحث، من عل ة" قيم إ ا  ع مما ،"تقدير    .بالفعل  موجودة غ   قيم أ

Linear regression بؤ؛ و نوع أسا وأك استخداما  تحليل الت طي    االنحدار ا

سمح لك   يصألنه  ين  العالقاتودراسة  بت ن متغ نب نأو    qualitative نوعي   .   quantitativeكمي

.حدد البيانات التي تريد تحليلها١الخطوة 

.استخدم أدوات تقنية المعلومات واالتصاالت إلنشاء التنبؤات٢الخطوة 

.حدد السالسل الزمنية التي تريد التنبؤ فيها٣الخطوة 

.عبر عن البيانات باستخدام الرسم البياتي٤الخطوة 

.حلل النتائج٥الخطوة 

بؤ باستخدام إكسل   الدرس الثالث : الت
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شف  مو ال اص غ املرغوب  ا عن األ ق إخفا ماية البيانات عن طر   .وسيلة 

شف لتلك البيانات و  ص الذي يملك مفتاحا خاصا بفك ال ا إال من قبل ال قة ال يمكن فك شف البيانات بطر عت مفتاح  ولتحقيق ذلك يجب أن يتم 

شف شف (غالبا الرقم السري) عنصرا أساسيا  فك ال   . ال

  

Symmetric encryption 

ستخدم فيه   شف  شف ملف أو رسالة  نفس املفتاحذا النوع من ال شف وفك    ل

لمة أو سلسلة من األحرف العشوائية     يتم تطبيق مفتاح سري عبارة عن رقم أو 

عرف املرسل واملستلم املفتاح السري  ذا النوع أن    ع نص الرسالة، والبد  

شف امللفات املرسلة.  شف وفك    املستخدم ليتم 

Asymmetric encryption 

شف البيانات أوال  شف يتم فيه  ا باستخدام , و نوع من ال شف نثم فك  ن مفتاح س  منفصل اضيا ول ن ر شف متصل     مفتاحا واحدا.لل

ذه املفاتيح باسم املفتاح  عرف 
ُ

اصواملفتاح  العام   .  ا

شف املتماثل لة ال اص تكمن مش ص ما للمفتاح السري ا شاف     حال اك

أ إ استخدام   ولة، وللتغلب ع ذلك فإنه ي س شف الرسالة  ا يمكنه فك    فحي

شف املفتاح العام الذي يتم فيه  عرف أيضا باسم  شف غ املتماثل، والذي    ال

لة املفتاح السري  ا باس التغلب ع مش شف  تخدام مفتاح عام  الرسالة ال يتم 

ا إال باستخدام مفتاح خاص   شف   ال يمكن فك 

ا باستخدام مفتاح عام  شف نما الرسالة املشفرة باستخدام مفتاح خاص، يمكن فك     ب

Email encryption 

ص آخر غ املستلم املقصود با ن أو أي  ض أحد املتطفل ا للتأكد من أنه إذا اع ي قبل إرسال و يد اإللك شف رسائل ال م  لرسالة، فستكون غ  من امل

ص آخر غ  ا من قبل أي  تمل قراء ساسة ا دف حماية املعلومات ا ل أسا وذلك  ش ن.  قابلة للقراءة وعديمة الفائدة  ن املعني   املستلم

Hard disk encryption 

ا - امل اسب ب ن الداخلية املوجودة  ا ماية وحدة التخز شف القرص الصلب    تم تصميم عملية 

ل البيانات ا - شف  شف القرص الصلب ل ستخدم  ل فردي ومستقل، فإنه  ش ونية  ن امللفات اإللك   ملوجودة ع القرص.فبدال من تأم

ن األخرى مثل وحدة الذاكرة الفالشية أو أشرطة ال االحتياطي. - ستخدم لألقراص فحسب، بل يمكن استخدامه ع وحدات التخز   ال 

 

ن ملف  شف املتماثل  برنامج إكسل لتأم شاءيمكن استخدام ال   لقفل امللف.  ي مفتاح سر  ا

ع أنه  نامج املفتاح السري أو مما  ذا امللف، فسيطلب منه ال ص ما فتح  ه وفتحه. إذا حاول  شف   لمة املرور لفك 

  

هناك نوعان رئيسان من التشفير
  التشفير المتماثل

  .التشفير غير المتماثل

شف   Encryptionال
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  املشروع
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ل من  . 1 ا بأي ش ا أو معا لمات أو األرقام أو ح وصف ألشياء لم يتم تحليل قائق أو ال ال مجموعة من ا  :األش

 القرار -د    املعرفة –ج     املعلومات  -ب      البيانات-أ

ا مع  سياق محدد ومفيد  . 2 ة ال ل  : البيانات املعا

 القرار -د    املعرفة –ج     املعلومات  -ب      البيانات -أ

تاجات وقرارات مختلفة  . 3 ؤدي ذلك إ است ا و م ة املعلومات وف تج من معا  :ت

 القرار -د    املعرفة –ج     علومات  امل -ب      البيانات-أ

ة  . 4  : ............ = البيانات + املعا

 القرار -د    املعرفة –ج     املعلومات  -ب      البيانات -أ

ة  . 5  :.............. = املعلومات + املعا

 القرار -د    املعرفة –ج     املعلومات   -ب      البيانات-أ

اسبعلم يجمع عدة مجاالت ) علوم   . 6 عمل ع تحليل البيانات الستخراج معلومات ذات مغزى تؤدي إ معرفة-اإلحصاء -ا اضيات( و  الر

 .محددة

 علم القرار -د    علم املعلومات  -ج     علم املعرفة  -ب    علم البيانات -أ

خ   . 7 ر  – 6تصنف بيانات التار ا بيانات 2022  -أكتو  : بأ

 الرسومية  -د    االبجدية الرقمية -ج     أبجدية   -ب      رقمية -أ

ي  بيانات  . 8 و  : البيانات املكونة من سلسلة من الصور املتحركة مثل اإلعالن التلفز

 ابجدية -د    صوتية  –ج     مقاطع الفيديو  -ب      رسومية   -أ

ية  بيانات  . 9 لة ال ن بمرض السكر  جدة و املطبوعة  ا  : بيانات املصاب

ة -ب      ثابتة -أ  حديثة -د    ديناميكية  –ج       متغ

 : الرموز املوج ودة ع املنتجات  محالت البقالة و السوب رماركت  من نوع  .10

طية -أ عة -ب    الرموز الشر  رموز املطارات -د    رموز العمالت -ج      QRرموز االستجابة الس ر

ة املعلومات من خالل املصادر املوثوقة  .11  : التأكد من 

 الكفاية -د  املالئمة  -ج         الت وقيت -ب    املعلوماتدقة -أ

بانات  البيانات  .12 الت البيانات و ح من االس شعرات و م ا من املس  : البيانات ال لم تجمع من قبل و يمكن جمع

ة -أ سة -ب       الثانو ارجية  -د    الداخلية –ج         الرئ  ا

و التحقق منساعد ع تقليل األخطاء باستخدام   .13 ددة سابقا   :.. قائمة محدودة من القيم ا

 النطاق  -د    الطول  –ج         التواجد  –ب       البحث -أ

و التحقق من  .14 يح  حقل محدد  ن لنوع القيمة ال  :...... يضمن إدخال املستخدم

  التواجد -د    النطاق –ج           النوع -ب      الصيغة   -أ

 : املستقبلية بناًء ع البيانات السابقةو عملية بناء التوقعات   .15

تاج -ب      التوقع -أ بؤ-د    االعتقاد  -ج         االست  الت

  

    
ي.   1 ا نما املعلومات منتج      البيانات  املادة األولية، ب

نما املعلومات أك عمومية   2  ب
ً
البيانات أك تحديدا   

اسب   3 عد املعلومات مخرجات ستخدم البيانات كمدخالت لنظام ا نما  ب   

تاجات او القرارات حول مسألة معينة   4 ا ال تكفي للتوصل إ االست املعلومات وحد   

ان التحليل لنفس البيانات  5 ل مرة نقوم بتحليل املعلومات نحصل ع نتائج مختلفة ح لو      

ا تأخذ مساحة أقل   6     أثناء كتابة البياناتمن مزايا ترم البيانات أ

ون من الصعب تفس أو تذكر الرموز   7     قد ي

ا  8 لة و دراس عتمد ع املش س جودة املعلومات أن مستوى التفاصيل      أحد مقاي

بؤ والتوقع  9 ة للت اطرة وعدم املوثوقية ضرور     عمليات تقدير ا
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ن العمل.Digital transformationالتحول الرق  ادة اإلنتاج وتحس ديدة لز قة العمل باالعتماد ع التقنيات الرقمية ا   عملية تحول  طر

تمع  ات وا   تأث التحول الرق ع الشر

ذه التقنيات مرة أخرى،  ا من خالل  غذي ا وال يتم  انت التقنيات أك تقدما، زادت البيانات الناتجة ع   لما 

تمعات  السنوات القادمة. ات وا انيات جديدة للشر ار إم ات املستمرة، حيث يوفر فيه االبت شأ عنه عصر جديد من التغ   مما ي

ات ال أحد ن األفراد وسرعةإن أك التغي قة التواصل ب ن األفراد ا التحول الرق  طر زة و  تدفق املعلومات ع األج

تمع   :أمثلة ع التحول الرق  األعمال وا

 عالم األعمال  . 1

ي  . 2  التواصل الكتا

فيه . 3  وسائل ال

سوق  . 4  ال

  املعامالت املالية . 5

اء االصطنا  ف الذ  Artificial Intelligence – Alعر

و  اء االصطنا  اسب الذكية.الذ ندسة صناعة اآلالت الذكية وخاصة برامج ا    علم و

اء  ي الذ اء االصطنا إ األنظمة ال تحا ش الذ شري و امألداء  ال ل  القراراتواتخاذ  امل ش ا  ن نفس بناء ع البيانات ال يتم  متكرر مع تحس

ا.    جمع

اء االصطنا  عدد من النماذج :  وجد الذ   و

ات  ات توصية.  Linkedinولينكد إن  Amazonوأمازون  Youtubeمثل: يوتيوب   التوصية> محر ا محر   وغ

ادثة >  وتات ا م مشكالت العمالء وتقديم إجابات أفضل.  لدعم العمالء رو اء االصطنا لف   ستخدم الذ

ة    Amtrakمثل: أتراك   ة السعودية ع رقم مركز ال ادثة التفاعلية من وزارة ال يد السعودي وخدمة ا   . 937وموقع ال

ي> املساعد  ق تحل       الذ دون مواعيد االجتماعات للمستخدم عن طر ام و ي والرسائل يؤدي امل و يد اإللك صية  رسائل ال يل املعلومات ال

  النصية.

ي   ي: أبل س ر أمثلة املساعد الذ   Amazon Alexa-وأمازون أليكسا Microsoft Cortanaومايكروسوفت كورتانا  Apple Siriمن أش

  

اء االصطنا  يم الذ  الدرس األول: مفا
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اء االصطنا والبيانات  التحول الرق    دور الذ

اء االصطنا من  ة من البيانات. يتمكن الذ ؤدي ذلك إ كميات كب عقيدا و ديثة أك  ذه البيانات وتقديم  تصفيةأصبحت التعامالت ا ا  رؤىل   ع

اء االصطنا  يم الذ  مفا

  علم اآللةMachine Learning  

و مجال فر من  اءعلم اآللة  م أنماط التعلم من  االصطنا الذ اسب من ف زة ا ر خوارزميات تمكن أج تم بتطو   حيث 

بؤاتالبيانات املتاحة والقيام   يفاتأو  بت ديدة. قراراتأو  تص   بناء ع البيانات ا

  ية   Neural Networkالشبكة العص

ية   ات  نموذجالشبكة العص اء االصطنا مستو من الشب يةحوس  الذ    البيولوجية للدماغ.  العص

 ة اللغات الطبيعية   Natural Language Processing - NLPمعا

و فرع من فروع  ة اللغات الطبيعية  اء االصطنامعا     الذ

متم  ل نص أو كالم.  توليدأو  بف انت ع ش ة سواء  شر   اللغة ال

تلفة ستخدم    ة اللغات الطبيعية  العديد من التطبيقات ا   معا

رجاع االستج  م األمر و ي ليتمكن من ف ا أيضا املساعد الذ ستخدم بؤ بالنص، و مول، والت اتف ا املات  ال   ابة.مثل: ترجمة اللغة، وامل

اء االصطنا علم اآللة  الذ مية    أ

ديدة ثم توف رؤى جديدة معتمدا ع األنماط املوجودة  البيانات  فيمكنه تحليل البيانات ثم  شاف األنماط. ومن خالل ذلك يمكنه التعامل مع البيانات ا اك

ب النموذج.   املستخدمة لتدر

ن للطالب ومن ثم يمكن للطالب حل مجموعة مشكالت جديدة دون توجيه من املع  عض التمار شرح    لم. شبه األمر قيام املعلم 

  ما الذي يمكن أن تتعلمه اآللة؟ 

ة من  مج  البداية، حيث يوجه املشرف النموذج  البداية  يمكن لآللة أن تتعلم استخراج األنماط والرؤى من كميات البيانات الكب ق امل ا عن طر خالل اإلشراف عل

سب النموذج قدرة جديدة وتصبح البيانات  ب يك اء من مرحلة التدر عد االن مجة الدقيقة للوصول إ النتائج املرجوة، و ما يوجه النموذج إ النتائج  من خالل ال

  والرؤى األحدث. 
  

علم اآللة             أنواع 

 Supervised learning املوجهالتعلم      

وا ا  ا ديدة للبيانات ال لم يتم إدخال بؤ بالقيم ا ية وتحاول الت خية أو بيانات تدر يانات تار وارزمية ب   رزمية  غذي املستخدم ا

قتان للتعلم املوجه:    توجد طر

م،    رقمستخدم لتوقع   /   االنحدار تحليل   .1   مثل السعر املستقب لألس

يف تحليل .2 ن بيانات إ فئة محددة مثل   /   التص يف صورةستخدم لتعي ا قارب أو سفينة.   تص   معينة ع أ

 Unsupervised learning غ املوجهالتعلم 

ا.  بؤ أو تحليل انحدار ل ة من البيانات غ مسماة وال يمكن إجراء ت   توجد لديك كميات كب

لة من خالل  ي اقبةو مع ذلك يمكنك العثور ع أنماط البيانات غ امل   .التجميع و  املر

زي التعلم   Reinforcement learning  التعز

ئة لتحديد بيانات اإلدخال املناسبة.   اسب) الب وارزمية بيانات اإلدخال، ولكن يتفاعل الوسيط (برنامج ا   ال يتم إعطاء ا

افآت الص صول ع امل لقات املستمرة ل تم ذلك من خالل إجراء سلسلة ، من ا ائية أو الرابحة و الة ال ا يحتاج الوسيط للوصول إ ا ة أو العقو   تغ

وارزميات .   ذا النوع من ا عد مع لعبة الشطرنج مثال ع    و

  

يئة السعودية  اص بال ارة املوقع ا د من املعلومات يمكنك ز للمز

اء االصطنا    sdaia.gov.saللبيانات والذ
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اء االصطنا   Data ethics in Alأخالقيات البيانات  الذ

كومات.  ات وا   دراسة مخصصة للوائح األخالقية املتعلقة باستخدام البيانات من قبل الشر

انية الوصول إ البيانات؛  ا إم ميع األطراف ال لد ة  اجة إ وجود لوائح قانونية وأخالقية معيار   . ماية الناس من االستغاللتزداد ا

يدةالبيانات  أخالقياتأمثلة ع  اء االصطنا غ ا   : الذ

رة -3            مسؤولية القرار -2           التح والتمي  - 1         النتائج غ امل

صوصية-4 اك ا    النتائج غ املوثوقة-6         العزلة االجتماعية-5          ان

اء االصطنا   أمثلة ع الوظائف  الذ

ندس بیانات -2          عالم بيانات -1 ندس -3        م  التعلم اآلم

ندس -4 ندس عمليات التعلم-5      البيانات عمليات م  اآل م

ياة اء االصطنا  ا   تطبيقات الذ

  

  

  

  

  

  

  

اء االصطنا  التطورات املستقبلية  مجال الذ

  :التقنيةواملكونات   املعدات> مجال 

ية  ة العص س وحدات املعا ات  ا خصيصا إلجراء حسابات   Neural Processing Units NPUيوجد اآلن جيل جديد من املعا شاؤ ال تم إ

ية.  ات العص   للشب

ية أسرع  ة العص . 25يمكن أن تكون وحدات املعا اء االصطنا ة  تطبيقات الذ ة املركز   مرة من وحدات املعا

  :املستقلة> مجال األنظمة 

ة  ع عن األشياء وحدات املعا لية ال تتطلب الكشف السر وتات ا ي والرو ية للعمل  ستخدم املركبات ذاتية القيادة ومساعدات اإلنتاج التعاو العص

بؤ     ع نماذج الت

ة> مجال    :  البيولوجيا و  ال

شاف  ية العميقة  مجال اك ات العص ةستخدم الشب وس، األدو شار الف بؤ بان ل  الت   األخرى  البيولوجيةواملشا

تمع  ياة اليومية وا ة  ا ات جذر غي اء االصطنا ال ستحدث  با من استخدام عمليات الذ از تقر ل ج تمكن   م  السنوات القادمة. اع ل  شس
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  علم اآللةكيفية عمل 

علم اآللة  ر  يجة للتقدم  مجال التعلم العميقظ ائلة من البيانات الستخراج األنماط والرؤى.ن غذيته بكميات   ، والذي يتم 

شر قراءته.    ل يمكن لل ا إ مخرجات محددة بوضوح  ش حول شر و سبة لل علم اآللة بأخذ بيانات شديدة التعقيد بال   يقوم نموذج 

ي مع وصف (بيانات منظمة)يتم تح ق تحديد مجموعة بيانات، وخوارزمية، ودالة. مجموعة البيانات  بيانات اإلدخال، وعادة ما تأ   .  قيق ذلك عن طر

وارزمية ة مجموعة البيانات. عبارة عن  ا ا من أجل معا اسب التباع     مجموعة من التعليمات ال تمت برمجة ا

ـــــــ ن املستخرج لقيم اإلدخال من مجموعة البيانات إ مجموعة محددة بوضوح من قيم اإلخراج أو النتائج   ــــــــــــةالدالــــــــــ   .التعي

علم اآللة   :اآللة  مجاالت مختلفة لتطبيقات أمثلة تطبيقات 

ــال اتيجية بناء ع      ذكـــــــــــــــاء األعمــــ ة.اتخاذ قرارات إس سة من البيانات املعا ار الرئ   األف

ــــــكومة ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ع أفضل للموارد واألصول.     ا صول ع توز ن ل   تحليل أنماط املواطن

ة يو صص.    التقــنية ا ديدة وتقدم الطب ال ا ة والعالجات ا ع لألدو ر السر   التطو

ــــــــــــــاقةالطـــ ــــــــــــــــــــــ ل عام.     ــــــــــــــــــــــــــ االت  ي مما يوفر مليارات الر ن الصنا واملد اليف استخدام الطاقة  القطاع   خفض ت

ــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــ لة االزدحام املروري  املدن الذكية.سيارات ذاتية الق    النــــــــــــــــــــــقـــــــ ل مش   يادة 

ــــــــــــــالن ــــــــــــــــــــــ ن.    اإلعـــــــــــــــــــــــــــ تمل ات الوصول إ العمالء ا صص والذي من خالله يمكن للشر   اإلعالن ا

علم اآللة  شاء نموذج    إ

علم اآللة من خالل تدر  تعرف أك ع  علم اآللة لألطفال س ام معقدة وذلك باستخدام منصة  اص بك ع أداء م اسب ا از ا   ب ج

 Machine Learning for Kids   عتمد ع الشبكة اسب للتعرف ع الصور، أو النصوص، أو األرقام، أو األصوات، وال  از ا ب ج تم تدر حيث س

يت أو إ امل وال تتطلب أي تث ا. العنكبوتية بال  عداد معقد الستخدام

علم اآللة سة:  مراحل مشروع  ل مشروع ثالث مراحل رئ  ل

ب . 1 ا.  تدر اسب التعرف عل   النموذج: جمع أمثلة لألشياء املراد من ا

ا. اختبار  . 2 اسب ع التعرف عل ب ا   النموذج: استخدام األمثلة لتدر

شاء لعبة . 3 ش  إ اسب للتعرف ع األمثلة.  Scratch سكرا  ستخدم قدرة ا

    
ة مجموعة البيانات.  1 ا من أجل معا اسب التباع وارزمية مجموعة من التعليمات ال تمت برمجة ا      ا

علم اآللة   2 ر  يجة للتقدم  مجال التعلم العميقظ     ، ن

ن املستخرج لقيم اإلدخال من مجموعة البيانات إ مجموعة محددة بوضوح من قيم اإلخراج أو النتائج  3       الدالـــــــــة  التعي

ية أسرع   4 ة العص . 25يمكن أن تكون وحدات املعا اء االصطنا ة  تطبيقات الذ ة املركز     مرة من وحدات املعا

شاف ال   5 ية العميقة  مجال اك ات العص ةستخدم الشب وس األدو شار الف بؤ بان ل  الت     األخرى  البيولوجيةواملشا

يدة البيانات  أخالقياتمثلة ع من األ   6 اء االصطناغ ا رة و   مسؤولية القرار و التح والتمي   الذ         النتائج غ امل

اسب الذكية.  7 ندسة صناعة اآلالت الذكية وخاصة برامج ا اء االصطناو  علم و     الذ

اء االصطنا  ي: تطبيقات الذ  الدرس الثا
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  سيق النص   ت

د  ونية وتتطلب كتابة النص الذي تر ر النص ع صفحتك اإللك سيق مظ ا لت اصة ال يمكنك استخدام عض الوسوم ا ن  ناك  ن الوسم سيقه ب ت

ن. سيق النصاخ وس   املقابل   ووظيفته  م ت

  الوظيفة      الوسم 

1 < / u >   النص<u>    8  ن    . أ ن الوسم   .(bold) غميق النص املوجود ب

2 sup> /<  النص<sup>    3  ن     .ب ن الوسم   .(Italics) إمالة النص املوجود ب

3 </i>   النص<i>    1      ن     .ج نسط النص املوجود ب   .(Underlined) الوسم

4 </small>   النص<small>    4  ا     .د ن بحيث يكون أصغر من النص االف ن الوسم   .تصغ النص املوجود ب

5 mark> /<  النص<mark>    7  ا     .ه ن بحيث يكون أك من النص االف ن الوسم   .تكب النص املوجود ب

6 < font color =" ">   النص </ font>   5  ن تمي     . و ن الوسم   .(Highlighted) النص املوجود ب

7 big> /<  النص<big>    10  وضع خط  منتصف النص مباشرة    .ز.  

8 </b>    النص<b>    9  
ن بخط منخفض    .ح ن الوسم عرض  (Subscript) عرض النص املوجود ب ؛ أي أنه 

ل مصغر النص ش   .أسفل النص األص 

9 sub> /<  النص<sub>     2  
ن بخط مرتفععرض النص     . ط ن الوسم عرض  (Superscript) املوجود ب ؛ أي أنه 

ل مصغر ش   .النص أع النص األص 

10 del> /<  النص<del>    12  م    . ي ط غ    .ا

11 < font face =" ">   النص </ font>   11  غ نوع خط النص    . ك.  

12 < font size=" ">   النص </ font>   6  ط، حيث يمكنك     .ل   .كود اللون  استخدام اسم اللون أو غ لون ا

سيق الصورة اصة بك. ت ونية ا سيق صور الصفحة اإللك   يمكنك أيضا استخدام وسوم لت

ا قيمة مناسبة  وسم  borderحول صورتك استخدم خاصية  حدودإلضافة  حدود الصورة   .img مع إعطا

ستخدم لعرض نص  altخاصية البديل  altخاصية البديل  مة جدا حيث    يصف الصورة   بديلم

ا. عذر تحميل لمات إذا    بال

سيق عرض ملف الفيديو   ت

اصة بك.   ونية ا سيق عرض ملف الفيديو  الصفحة اإللك  يمكنك أيضا استخدام الوسوم لت

ي   شغيل التلقا شغيلعند إضافة خاصية  Autoplayخاصية ال ي ال شغيل  التلقا بدأ    إ وسم الفيديو، س

  الفيديو تلقائيا. 

تم كتم  كتمعند إضافة خاصية  Mutedخاصية كتم الصوت    الصوت إ وسم الفيديو، س

شغيل الفيديو.    صوت عند 

مجة  الثالثةالوحدة  شع    باستخدام لغة املتقدمة  : ال   HTMLترم النص ال

سيق باستخدام وسوم   HTMLالدرس األول: الت
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ونية  شاء صفحة إلك نإل   :املة الوظائف تحتاج إ الدمج ب

  

 

ونية.  ب مختلف  الصفحة اإللك ا لس ل واحد م   ستخدم 

  

 

ل ش ونية  عد طبقة منفصلة  املوقع وتؤدي غرضا مختلفا؛ لذلك يفضل العمل باللغات الثالث املستخدمة  الصفحة اإللك  منفصل   ل لغة برمجة 

ل ملفات مستقلة م ع ش ط الصفحات    وحفظ املقطع ال ذه اللغات باستخدام ر ن  سيق النمطية وجافا       HTMLثم الدمج ب مع صفحات الت

ت.    سكر

 

 

يالدرس  سيق النمطية: الثا  تصميم صفحات الت

 HTML. لغة 

سيق صفحاتملف    الت
 css النمطية

 جافامجة النصية  لغة ال
ت   JSسكر
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سيق النمطية    CSSمقدمة إ صفحات الت

سيق النمطية ر النص املكتوب بلغة (CSS) صفحات الت ر HTML ستخدم للتحكم  مظ عديل مظ ذا يمنحك القدرة ع  ونية  ، و الصفحة اإللك

ل عام ش ل خاص واملوقع    .ش

سيق النمطية: مزايا استخدام    صفحات الت

ونية ) 1 ولة التعديل ع الصفحات اإللك  س

 م أصغر للملف  ) 2

  تحميل أسرع للصفحات  ) 3

سيق النمطية    بناء ُجملة صفحات الت

 

سيق النمطية    أنواع ملفات صفحات الت

 Inline style املضمنةصفحات األنماط   )1

ستخدم خاصية النمط    للعنصر ذو الصلة. style ستخدم لتطبيق نمط واحد لعنصر واحد فقط، حيث 

 Internal style sheets الداخليةصفحات األنماط   )2

و س ع املوقع اإللك سيق ع صفحة واحدة ول ذا يطبق إذا أردت تنفيذ الت سيق منفصل، و ونية ت ستخدم عندما يكون للصفحة اإللك
ُ

امله.   ي ب

ف األنماط الداخلية داخل عنصر   عر   HTMLاملوجود  صفحة   < head>وداخل قسم  <style>يتم 

ارجيةصفحات األنماط   ) 3  External style sheets ا

ارجية  ملف  شاء ارتباط داخل قسم  CSSصفحة األنماط ا ق إ ونية.  < head>منفصل يمكن الوصول إليه عن طر  بالصفحة اإللك

مكن تكرار استخدام نفس ملف  قة بوضع االرتباط دخل قسم  CSSو ا. <head>مع الصفحات األخرى بنفس الطر ل صفحة م   ل

ارجية مثالية عندما يتم تطبيق النمط ع العديد  غي ملف واحد عد صفحة األنماط ا ق  امل عن طر غي نمط املوقع بال من الصفحات. يمكنك 

ونية بصفحة األنماط باستخدام الوسم  ل صفحة إلك ط    <head>املوجود داخل قسم    <link>فقط. يتم ر

ن صفحة  ط ب  CSSوملف  HTMLالر

ا ملف   شأت  قة ال أ شاء ملف  ،HTMLبنفس الطر    اسمه.   .cssبامتداد  CSSيمكنك إ

ط ملف  ط امللف، CSSيجب عليك اآلن ر اصة بك. لر ونية ا   بالصفحة اإللك

ذا السطر  قسم   اص بك.  HTML كود   <head>ضع   ا
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 CSS (CSS Selectors )محددات

ا من خالل محددات سيق ة وتمكن،  CSS يمكنك اختيار الوسوم املراد ت عض القواعد ال توفر مرونة كب م ما  وال  أساسا عبارة عن  املتصفح من ف

ددات ذه ا ل مرة. ومن أمثلة  د تطبيقه عند الكتابة    :تر

 محدد النوع

(Type)  

دد ع اسم الوسم صائص املوجودة   ،HTML عندما يحتوي ا ستطبق ا

  HTML الوسمجميع عناصر  ع CSS قاعدة

يل املثال،    ع س

p ونية ن وس   تطبق ع جميع عناصر الصفحة اإللك   .<p>.....</p>املوجودة ب

  

محدد 

  (id) املعرف

  

ستخدم رمز   متبوعا بمعرف العنصر.  # الختيار عنصر بمعرف محدد، 

عنصر id خاصية ستخدم id محدد اصة    محدد.  الختيار عنصر  HTML ا

يل املثال ع    س

  header" = id" بمعرف HTML ع عنصر  إذا أردت تطبيق نمط 

  {}header#  ستكتب

  

  

 محدد الفئة

(Class) 

  

عض class ستخدم الفئة ل عام لتجميع  ال لم يتم تطبيق   HTML عناصر ش

ا،   أي محدد   عل

ن ع ذه class ولذلك فإنك  ا   خاص   ومن ثم CSS العناصر ح يتم الرجوع إل

ا سيق  .ت

ند <div> ستخدم محدد الفئة داخل وسم حدد القسم  مس    .HTML و

سيق النص   CSSخصائص   األساسية املرتبطة بت

  اللون(color)    تحديد لون النص داخل عنصر ما. يحدد اللونCSS   بثالث طرق: 

  blue                                           األلوانأسماء   1

ل لون من األلوان األحمر واألخضر واألزرق RGB :قيم  2   (0,0,255)     درجة 

     Hex                   #0000ff :رموز  3

 ط ط إما بوحدة    size)-(fontم ا م ا سبة البكسليمكنك تحديد  ة أو بال  PX          %70 50 .املئو

 طوط طوط مفصولة بفواصل بحيث إذا لم يكن لدى املستخدم أول نوع خط    (font-family) عائلة ا يتم تحديد قائمة ا

ستخدم النوع التا  ت فإن املتصفح س  مث

  ط ط عادي /.مائلنص    style)-(fontنمط ا ن ا اصية ما ب ذه ا  أو مائل  (normal)تتعدد قيم 

  ط اصية: غامقنص    weight)-(fontعرض ا ذه ا   .(normal)عاديأو   (bold)غامق، يوجد قيمتان ل

  زخرفة النص (text-decoration)ات ع النص اصية القيم التالية .تأث ذه ا  :تأخذ 

1 None    ا إزالة  .أي زخرفة تم تطبيق

2 underline     النص أسفلإضافة خط. 

3 overline     النص أعإضافة خط. 

4 through  -line   لمات أفقيإضافة سطر  .ع ال

5 blink     للنص متحركإضافة وميض.  
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ي وصوال  و سلسلة تبدأ من تصميم املوقع اإللك ذه العملية من خطوات م ي. تتكون  و شاء موقع إلك إ بنائه   يجب اتباع خطوات محددة وعملية عند إ

نت.  شره ع شبكة اإلن  و

  
  

ي:  و ا  املوقع اإللك افر ب تو صائص ال ي   ا

  

ي مناسب    . صور ورسومات مناسبة للمحتوى     . محتوى وا      واتف النقالة              . سق لو سيق مناسب للعرض ع ال   ت

  التصميم 

ذه املرحلة ستضع    : ونية، وال ستحتوي ع ثالثة أجزاء مختلفة  طط صفحة إلك  تصميما 

شمل  Headerرأس الصفحة • سةو ط  ترو   .التنقلرسومية وشر

س  • توى الرئ توى املتمثل   Main contentا شمل ا ا .  الصور و   النصوصو   وغ

حتوي ع  Footerالتذييل  •   .مفيدة روابط و

ي : الثالثالدرس  و  تصميم املوقع اإللك
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  تجميع النص 

ونية   HTML لغة  >div <يتم استخدام وسم التقسيم  شاء أقسام للمحتوى  الصفحة اإللك   إل

ط التنقل، إ آخره). مثل (النص، الصور، الرأس، التذييل،    شر

ة يمكنك وضع أك من عنصر   <div>عمل وسم التقسيم  ذا مفيد جدا  تطبيق أنماط   HTMLكحاو ا، و ا. CSSداخل ل موعة    ع ا

  تخطيط الصفحات 

ولة. CSSلتعديل نمط  <div>مع وسم التقسيم  classوخاصية  idستخدم خاصية    س

سيق نفسه ع عناصر الفئة ل HTMLمع  classيتم استخدام خاصية      classتطبيق الت

ا نفس خاصية  ل والنمط. classإن العناصر ال ل ا نفس الش   ل

  

  

لفية  CSSخصائص   األساسية املتعلقة با

اصية   الوظيفة   ا

background-color ) (لفية   لون ا

ا  ا وتحديد ن لون خلفية العناصر ال تم اختيار اصية لتعي ستخدم ا

دد. يمكن كتابة اللون بأي من  سيقات املوجودة ضمن  بواسطة ا الت

  خاصية اللون.

background-image ) (لفية لفية جميع عناصر   صورة ا   األخرى.  HTMLستخدم 

background-repeat ) (لفية   تكرار ا

ا: اصية ع قيم مختلفة، م ذه ا   قد تحتوي 

repeat:  بحيث يتم ملء ، ا ل اف ش لفية أفقيا وعموديا  يتم تكرار ا

امله.  ع املوجود ب   املر

background-position ) (لفية   موضع ا
لفية  نافذة املتصفح، وتوجد عدة  اصية تحديد موضع صورة ا يح ا ت

اصية ذه ا   قيم ل

 Class محدد

سيق العناصر  ن تحتاج استخدام النقطة (.) قبل اسم class لت يل املثال سيغ الكود  .class مع لفية فقطع س   menu class  قسم التا لون ا

  

  وللقيام بذلك،   .class ال يجب أن تتأثر بمحدد HTML يمكنك أيضا تحديد عناصر

 class باسم ابدأ باسم العنصر، ثم اكتب النقطة (.) متبوعة

  



 23 الصفحة

    

 ع مع 

 (Overflow property) خاصية تجاوز السعة

ناسب مع مساحة الصفحة للتحكم فيما  CSS خاصية تجاوز السعة توضع  ملف    . يحدث للمحتوى عندما يكون أك من أن ي

عة قيم   :تأخذ خاصية تجاوز السعة أر

  (hidden)مخفية -2         (visible)مرئية-1

ر-3     (auto)تلقائية -4          (scroll)تمر

ستخدم القيمة التلقائية ر عندما يكون من الضروري يمكنك أيضا تحديد عناصر  (auto) س ط تمر ضاف شر ع أن تجاوز السعة قد تم قصه، و و

HTML  ال يجب أن تتأثر بمحددclass.  وللقيام بذلك، ابدأ باسم العنصر، ثم اكتب النقطة (.) متبوعة باسمclass. 

يل املثال سيغ الكود التا لون النص املوجود فقط  ن وسوم ع س  .footer classلقسم  <p> ب

  

  

 (Box-Model) نموذج الصندوق 
ل عنصر   CSS تتعامل سمح كما لو  HTML مع  اص، مما  شبه صندوقه ا ل  ان له ما  دود والفراغ حول  عاد وا   .صندوق ع حدة لك بالتحكم  األ

صائص    ا
اصية   مثال   الوصف  ا

  (Border) اإلطار
ل   ان مر ل   ا أم ال، ئيصندوق حدود سواء 

ل صندوق عن  بحيث ن حافة  ذا اإلطار ب   اآلخر يفصل 
  

امش وامش خارج حدود   (Margin) ال ي ال   .اإلطارتأ

  

ن   (Padding) الفراغ و املسافة ما ب توى  و  اإلطار الفراغ    .ا

  
   (Padding) الفراغ 

ل جانب من  اصة ب يط بالصندوق يمكنك تحديد القيم ا  :الفراغ ا

  top)-(paddingالعلوي الفراغ  <

ة  <   right)-(paddingاليمالفراغ  ا

   bottom)-(paddingالسفالفراغ  <

ة  < سرى الفراغ  ا    left)-(paddingال
شاء الفراغات املناسبة ا إل ن العناصر    يمكنك استخدام ونيصفحتك ب ل  ةاإللك   .مناسب ش

م ومحاذاة الصور   التحكم  
صائص األخرى  CSS يمكن باستخدام قواعد عض ا ا أك جاذبية باستخدام  م ومحاذاة الصور، كما يمكنك جعل  .تحديد 

ر حواف الصورة (border-radius) يمكنك استخدام خاصية نصف قطر اإلطار   .أيضا لتغي مظ

ط التصفح سيق شر  ت
سق اآلن العناصر املوجودة عملية تصميم  ي. ست و يل استخدام موقعك اإللك س ا   مة جدا نظرا لدور ط التصفح م ط التصفح شر   .شر
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