
1 

 

 

 تخصص دبلوم

 

 أنظمة الحماية المتكاملة
 

Security Integrated Systems 

 

(SIS) 

 

 

 

 للعلوم والتكنولوجيا جامعة الزيتونة

 

 سلفيت 

2018 

  



2 

 

 

 دبلوم أنظمة الحماية المتكاملة

 تمهيد .1

ان انتشار المؤسسات واتساع نشاطاتها يجعلها عرضة دائما لمخاطر عدة . مثل الحرائق ، السرراات، 

الولوج إلى البيانات بشكل غير مرخص . هذا الوضر  الخررر يسرتدعج و رود ناراي امكرج متكامرل او 

 اادر على موا هة تلك المخاطر بشكل مكسق ومترابط .

مجرا  ننامرة مكاةحرة الحريرق وارنرذار المبكرر ضرد الحريرق ومعردات  نااي الحماية المتكاملرة يشرمل 

والمبررانج  مثررل المستشرتيات والمجمعررات التجاريرة ، كبيررةالمشرراري  خصوصررا ةرج ال األمر  والسرةمة

ألنامرة ا تكامل يؤكد  ان تخصصمما . السككية والمستودعات واألبراج  اردارية والمصان  والمبانج

إذ  ،األكثر انتشارا واألوةر خبرة متخصصرة ةرج هرذا المجرا   التخصصاتعتبر م  ياألم  والسةمة 

بالتكامررل ةررج ننامرة مكاةحررة الحريررق مرر  نا يررة التصررمي  والتوريررد  تخصصرراتمترراع عرر  بايررة اليننر  

وايضررا التكامررل ةررج انامررة الرردخو  .والصرريانة والتركيررخ واختيررار ةاعليررة الكارراي وار رررا  عليرر 

 والمراابات وام  المعلومات .

 الجدوى االقتصادية .2

 دراسة السوق  1.2

قام ادسوراالسرداجتو فاودااعدسد تلاوردسوااف نع دتتناول دراسةاادسوقافيدااعدسو ااورضدسو البدلسودما دومال ااد لدسو
لاعدحوواد شللعدسوجو  اد)سوزيتفجا(داإندراسةادسو لبدتتنول د ؤةقوتدسوت ميمدسو ووعدسوقوئراداعدسوقفيد
سوفمقاااد نعد اااحدح اااادحجرفاااودلسوصااالس تد)سوتاللاااوت(دسوتاااعدت ل.ااافودلتفبي فاااودسوج لسااااع د  اااودسودمااا د

كمفندسوفئاااادسورقاااتفلاادااااعداااالس تدسوجو  اااادل ااامدسوااا  حد شاااكمفندا تناااول د دااالسردلجفطياااادسودااا  دسوااا  حد شااا
 شاتل دسوااال وتدسوجو  ياااد  دسودممااادسورنتقااص حداااعداالس تدسوجو  ااادسوراتمفااا دارااودتتدماا دراسةااادسوقاافيد
ااااعد ااا لدسوإلوواااادس حاااواضداوااالدحو اااادسورجتراااادومتاللاااوتدسوتاااعدت ل.ااافودسوجو  اااادل  كوجياااوتدسةاااتي و د

دلذوكدوصيوند وج د حدسوجللىدسورجتر يادومجو  ا،دس تلور ودلس تروطيو سواليج حد إلميودلدلبيو،د



3 

 

راسةااادسوقاافيدورشااللعد و  ااادسوزيتفجاااداااعدامقااد حدتاامد.اارحدراسةااادشسوجااللىدسد تلااور ادورشااللعداجشااو د
لاسةاااد لويااادىر ناالدواامدتتنااول دامقااد حش دل االداوجاا دسود- و  ااادسوزيتفجاااددوم ماافكدلسوتينفوف يااوداااعدةاامف  

سويميوتدلسوتاللوت دلتفصم دسولاسةاداولد ندسورشللعد جلدس تلور ودلس تروطيودلةيوةيو تفوص لد  
لدنلدراسةادسوقفيدفيرود اصدالجو تد لدتالصد حدسوصلس تد لدسوتاللوتدا دالد حدسوتنفيهداولد ند

دسولاسةادةتمقلد لويادافندسوجو  اداعد لحمادسوتأةيس 
 عالتكنولوجيا في كلية المجتم قسمبرامج 
  دسوفمقد نيادسوقوئرا:دسورؤةقوتحل ثادغ لد  لل.اد حد صلددالس ت سوتينفوف يو  قم لبد

 .تككولو يا ننامة الهواتف الخلوية 

 إدارة  ماية وام  المؤسسات. 

 الالسلكيةت االتصاال تقنيات. 

 المتكاملة الحماية أنظمة. 

 

 د اميوتدسورجترادسوقوئرات ل.فوددىر زضدتنواقياد و اداولدح حد ن  لدسوصلس تددةتإلتفظلبووتووعد
 حد فاد خلى،داإندسوادادسوتش  ميادوميميادتقتفلفدسوفصف دى لردسود  دااعداالدالجاو تداوالد 

اااعدةاانادسدتيور اااد)ى االدد قاامدسوتينفوف يااوداااعدسويميااا وومااو د  د ندسو االردس  رااووعدوداا  دد300
 وواا د)تقليمااو(دد1200 وواا دافس ااادد2400لب االدتاااليتدسوفااف(دسيل (دةيلاالداواالددسوثوجياااسوقااناد

االدةانادراسةايا دل احدسورتف ااد نددااعدسوققامقاتقصمهدنادراسةيا دل  سد فدسو الردسوا  دةياعدالدة
دسةتقدو د ثلد  سدسو لردىقففوادجقصيادوألةمو دسوتوويا:دسوققمقتدياد 
 حلسثااااادسوتاللااااوتدلتر ز ااااودىااااووتلا زددماااالد ف.اااافدوتدسوقااااوداداااااعدااااالد ااااحدسوتاللااااوتد

 .اددملدسورقتفىدسو وورع سور للد
 سورف ادسورتفةطدومجو  اداعد إلواظادةمف  دسي لدسو  د فالددملدسود  داعدتيوويفدسوقافلد

 لسوقكحد قواجاد ادسوجو  وتدسيخلى 
 تفالدسيدلسردسويوفياد حدسود  دسولسغص حداعدسوت ميمدسو ووعدح اد ندسوصيوجوتدسولةريادتف لدىراود

  مع:
o وا د ووا دد8 37ادسو و اادسوفمقاد نيادااعدسو افادسو لبياادحافسوعدتقلكدد تإلاوندسوثوجفيا 

 اعد ريادسوتاللوت د2015اعدسو وكد
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o و د وو  دد23%دل  سد  ور دحفسوعد4 60ام  دجقمادسونجوحداعد ريادسوفللعد  
o و د وو  د19حفسوعدد2015/2016سوتإلقدىووجو  وتدسوقوئرادسوتقم ل ادوم وكد  
o و  حدومد تفالدا فمدحللطدسدوتإلويدىووجو  وت تقتقصلداميوتدسورجترادسود  دس 

 سوفمقاد نيادددت اوجعد احد  د شاكمادىالافاد دالسرددسورجتراا حدسوجل لدىووا الد ناود ندامياوتد
سوزيتفجادةت وجعدداميادسورجترادىجو  اسودممادسولسغص حدىودوتإلوي دلدد ف لد نوكد ود ش لداولد ند

   قمدسوتينفوف يو حد مادسودوومادسولسغص حدىودجتقو داولد
 ااعدد قامدسوتينفوف ياواد احد صالدومتاللاوتدسور لل.اد  ودىالافادحو اادسورجتراادسوفمقاد نع

د و  ااادسوزيتفجااا،داتشاا لدسوتداافاستدسوتااعدحققتفااودا ئااادسيدرااو دسوفمقااد نياداااعدسو قاال حدسيخ االيح
دتفال ااوداواالدسوإلو ااادسورمإلااادورفس.اايادسوتلا اازدسوتااعدلخوصاااداااعد جااودتدسدتلااودتدلسوتقنيااوت،

 سوتاللوتدسوجل لض دىو .وااداولدذوكداإندسواليج حدةيجللندالصود  لضدوألةمو دسوتوويا:
 غالبية المؤسسات العاملة هج خاصة، ولذلك يمك  للخريج إن ياوي بعمل خاص. -1

نتيجررة لعرردي و ررود المختصرري  كانررل نةضررلية التو يررف للحاصررلي  علررى دورات تدريبيررة او  -2

 ولك  و ود هذا التخصص سيغير المعيار.لديه  مهارات خاصة ، 

 يرلخ نن تتوةر ةج الخريج المواصتات والمهارات الرئيسية التالية: -3

 والليااة الجسمية  السةمة .1

 السةمة األمكية و س  السير والسلوك .2

 

 

 الخطة الهيكلية المقترحة .3

 مقدمة .3.1

. ويمك  األم م  نكثر المجاالت  يوية ةج اراع تخصص ننامة الحماية المتكاملة تخصصا  ديدا  يعتبر

للمؤسسرة  بأن  العل  الذي يبحث ةرج ناريرات واسرتراتيجيات تروةير الحمايرة نا  الحماية المتكاملةتعريف 

لمعلومات م  كل ما يهددها. وم  عاوية تاكية، ا المراابة و ام  ،السراات  ،الحرائق  ،م   مي   وانبها 
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مر  المؤسسة بكرل مرا ةيهرا مر  مروارد  الةعي توةيرها لضمان  ماية  وار راءات واألدواتهج الوسائل 

 الداخلية والخار ية. ارخرار

تخصصاً  يوياً متجدداً،  يوياً الرتباط  برأكثر مر  تخصرص بشركل  نا  الحماية المتكاملةويعد تخصص 

ومتابعرر  غيرهررا مرر   ةعررا  ومررؤور، ومتجرردد لتحررديث معلوماترر  علررى ةترررات متسررارعة تحترراج متابعتهررا

التخصصات ذات العةا  بشكل مستمر. يضا  لذلك االرتباط الوويق بي  األم  بشكل عاي وبرااج نروا ج 

نار  الحمايرة الحياة وتخصصاتها العلمية وما يتبعها م   وانخ تاكيرة، وهرذا نترار لراغرخ التخصرص ةرج 

ارة التج يتاكها بإضراةة بعرد نمكرج إلكترونرج التترد بهذا التخصص تعمااً نو نن يضم  للعل  والمه المتكاملة

 لها. وهكاك  انبان مهمان يجخ التركيز عليهما:

امر  نن التخصص عل  اائ  بحد ذات  ل  تترعات  المختلتة التج هج نيضا علوي اائمة بحد ذاتها مكها  -األول

نمررر  الموااررر   و،امررر  المررروارد مررر  التخريرررخ  ،امررر  السرررراات  ،امررر  الحرائرررق  ،الشررربكات والبيانرررات 

  ارلكترونية، الخ.

نن التخصص يشترك م  عدة تخصصرات متكوعرة مر  خرة  علروي نخرر  تردمج بيكهرا مكهرا نمر   -الثاني

، البصرمة الحيويرة ارلكترونيرة، نمر  التعرامةت اردارة  ،الشبكات  ،الحاسوب  ،االلكترونيات  ،كهرباء ال

 الخ . المالية، اال تيا  المالج ارلكترونج،

 

 أهداف البرنامج .3.2

المؤسسات والشركات الكبيررة والترج تحتراج الرى  مايرة مواردهرا يهد  البرنامج الماترر إلى خدمة 

 :الكاملة م  خة  نااي مركزي وا د 

األهليرررة  ننامررة الحمايررة المتكاملررةتخررريج مجموعررات مرر  الشررباب المررؤهلي  للعمررل ةررج مجرراالت  -1

 والخاصة.

 . التخريط لحماية موارد الشركة م  الضياع جا  االرتااء بمستو  العاملي  ةج م -2

المتعلارة بتركيرخ ننامرة ارنرذار الخاصرة  التاكيرة مجراالت الإكساب الرالرخ المهرارات األساسرية ةرج  -3

 ومكاةحة الحرائق و تظ البيانات ومك  السراة .
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 مبررات طرح التخصص .3.3

وامتةكهررا لعرردد مرر  المبررانج الشررركات واتسرراع نررراا عملهررا مرر  الترررور السررري  ةررج مجررا   -1

 والمكشات والمو تي  والبيانات . هذا يستدعج و ود نااي امكج مركزي متكامل .

 الموا  الجغراةج للجامعة واةتاار المجتم  المحلج المحيط بها لو ود تخصصات ةج هذا المجا  -2

 .م  و ود  ركات عدة

 ناراً لحا ة السوا ل .خلق ةرص عمل  ديدة تغرج اراع كبير م  خريجي  هذا التخصص  -3

 توةر البكية التحتية الةعمة ال تيا ات مثل هذا التخصص ةج الجامعة،  -4

 عدي و ود مثل  هذا التخصص ةج ةلسري  . -5

 

 مجاالت العمل .3.4

لرد  كثيرر مر   التخرريط والتكتيرذ لكاراي  مايرة متكامرل وادارتر سيكون الخريج مؤهة للاياي بأعما  

  الجهات ونبرعها :

  والمؤسسات التعليميةالجامعات  -1

  البكوك و ركات التامي  والمكشات المالية األخر  -2

 المستشتيات وغيرها م  المؤسسات العة ية والصحية -3

 وكالة غوث وتشغيل الة ئي  )االنروا( والمكامات الدولية األخر  -4

  المراةق السيا ية والمكتجعات و التكادا والكوادي والمراع  وغيرها -5

  ج السككيةالعمارات واألبرا -6

 الشركات األمكية الخاصة -7

 

 يستهدف البرنامج : .3.5

ةمرا ةروا لجمير  الترروع العلمرج   %50خريجج الثانوية العامة الجدد)ذكور( الحاصلي  علرى معرد   -1

 واألدبج.
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ةررج المؤسسررات  ارطترراء م مكرر  السررراات م ننامررة الرردخو  م  ررؤون المررو تي  العرراملي  ةررج مجررا   -2

  رط  صوله  على  هادة الثانوية العامة.  الخاصة والراغبي  ةج تروير مهاراته  ومعارةه 

 

 الخطة االسترشادية .4

 أنظمة الحماية المتكاملة دبلوم

 

FR = Faculty requirement 

ER= Electrical department requirement 

CMIS= Community College Integrated Security systems specialization 

requirement . 

 

 

 الخطة الدراسية

 

 قائمة بأسماء المساقات التي ستدرس من خالل البرنامج

 اسم المساق الرقم

الساعات 

 المعتمدة

الحصص 

 المتطلب السابق التدريسية

   عملج ناري       

 س.م البيان الرقم

 14 الكلية اال باريةمترلبات  1

 12 اس مترلبات ال 2

 45 مترلبات التخصص 3

 71 المجموع 



8 

 

 ساعات معتمده 14أوال: متطلبات الكلية: 

FR201 0 3 3 اللغة العربية   

FR301  0 3 3 1اللغة االنجليزية   

FR302  0 3 3 2اللغة االنجليزية FR301  

FR101 1 0 1 مادمة ةج الحاسوب 

 
FR401 0 1 1 مادمة ةج عل  المكتبات 

 
FR501 0 3 3 دراسات ةلسريكية 

 
 ساعة معتمدة 12متطلبات القسم : 

ER101 2 1 3 التاكيات الكهربائية 

 
ER102  1 2 3 األمكيةالشبكات  نا FR101 

ER201 0 3 3 تككولو يا البيئة 

 
ER202 0 3 3 مشروع تخرج 

 
 ساعة معتمدة 42متطلبات التخصص : 

CMIS301 0 3 3 التككولو يا إدارة 

 
CMIS302 ( تربياات بروتوكو  االنترنلIP) 3 2 1 ER102 

CMIS303 1 2 3 األم  االلكترونج لتككولو يا المعلومات 
FR101 

CMIS304 1 2 3 تككولو يا المجسات ER101 

CMIS401 1 2 3 المبكر ننامة ارنذار CMIS304 
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CMIS402  2 1 3 التحك  ةج الوصو ننامة CMIS302 

CMIS403  2 1 3 الحريق إنذارننامة CMIS401 

CMIS404 

 CCTVالدوائر التلتزيونيرة المغلارة)نا  

) 3 1 2 
ER101 

CMIS501  0 3 3 الخاص األم صكاعة CMIS303 

CMIS601  0 3 3 إدارة األم CMIS203 

CMIS602 

إدارة التعرراةج مرر  الكرروارث واسررتمرارية 

 S801 0 3 3 األعما 

CMIS603 1 2 3 الجريمة االلكترونية إدارة CMIS303 

CMIS701  0 3 3 األمكيةاالستشارات ER202 

CMIS 

 CMIS601 3 0 3 الحماية المتكاملة ننامة 801

CMIS203 0 3 3 تدريخ ميدانج  

 

 توزيع المساقات على الفصول .5

 السنة األولى

 التصل الثانج التصل األو 

س. اس  المساا الرا 

 ي

 ي.س س.ي المساااس   الرا  ي.س

FR201 3 اللغة العربية  FR302  3 2اللغة االنجليزية FR301 

FR301  3 1اللغة االنجليزية  ER102 3 نا  الشبكات األمكية FR101 

FR101 1 مادمة ةج الحاسوب  CMIS33 إدارة التككولو يا  
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01 

ER101 3 التاكيات الكهربائية  CMIS3

04 

 ER101 3 تككولو يا المجسات

ER201 3 تككولو يا البيئة  CMIS3

03 

 

األمررررررررررررر  االلكترونرررررررررررررج 

 لتككولو يا المعلومات

3 FR101 

FR501 3 دراسات ةلسريكية  CMIS4

04 

 

ناررررر  الررررردوائر التلتزيونيرررررة 

 ( CCTVالمغلاة)

3 ER101 

        

  16    18  
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 السنة الثانية

 التصل الراب  التصل الثالث

 ي.س س.ي اس  المساا الرا  ي.س س.ي اس  المساا الرا 

CMIS302

  

تربياررررات بروتوكررررو  

 (IPاالنترنل )

3 ER102 CMIS

402 

 CMIS302 3 ننامة التحك  ةج الوصو 

CMIS401 3 ننامة ارنذار المبكر CMIS3

04 

CMIS

403 

 CMIS401 3 ننامة إنذار الحريق

CMIS501 3 صكاعة األم  الخاص CMIS3

03 

 

CMIS

603 

 

 CMIS303 3 االلكترونيةإدارة الجريمة 

 

CMIS601   3 إدارة األم  CMIS

203 

  3 تدريخ ميدانج

CMIS602   إدارة التعرررررررراةج مرررررررر

الكرروارث واسررتمرارية 

 األعما 

3  CMIS 

801 

 ننامة الحماية المتكاملة

 

3 CMIS601 

 

CMIS701 3 االستشارات األمكية  ER202 3 مشروع تخرج  

  18    16  

 

 

 وصف المساقات  .6

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

FR201   0 0 3 3 اللغة العربية  
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 وصف المساق:

 

لرة  مستو  الدارسي  اللغوي عبرر التعرر  إلرى نساسريات الكحرو العربرج، وتكميرة ات صم  هذا المساا   

العملج خاصة تلرك الترج يحتا هرا المهارات اللغوية لديه ، م  التركيز على اواعد اللغة العربية ةج  انبها 

المثاف للتعبير ع  نتس  نراا وكتابة، ومراعاة اللغة السليمة، وتجكخ األخراء التج يشري  اسرتعمالها. كمرا 

يهررد  المسرراا إلررى التعررر  علررى اللغررة باعتبارهررا وسرريلة اتصررا ، ومتهرروي اللغررة المكرواررة والمكتوبررة، 

 . ة وتراكيبهاومراعاة الاضايا األساسية ةج اللغة العربي

 

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

FR301  0 0 3 3   1لغة انجليزية - 

 

 وصف المساق:

 

صررم  هررذا المسرراا لمعرةررة نسررل واواعررد اللغررة االنجليزية،اسررتخداي مترداتهررا ومعرةررة اسررتخداي المعررا   

الرالرخ مزيرداً مر  المصررلحات العامرة وةرج مجراالت مختلترة ا تماعيرة  إلرىوالاواميل كما يادي المساا 

 ووااةية وعلمية وسياسية وااتصادية ويتعرض لاواعد اللغة ارنجليزية المختلتة التج تساعد على الته . 

 

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

FR101  3 1 0 1 مادمة ةج الحاسوب - 

 

 

 وصف المساق:

رعراء الرالخ لمحة ع  مكونات الحاسوب، تمثيل البيانات واستخداي األنامة العددية،  هذا المسااصم  

 ننواع الحاسوب المختلتة،  بكات الحاسوب واالتصاالت. اال هزة الذكية وبرمجتها، الوسائط المتعددة.

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم
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FR302  2لغة انجليزية  3 3 0 0 FR301 

 

 وصف المساق:

صم  هذا المساا لتروير مهارات اللغة ارنجليزية الةعمة لرلبة ننامة الحماية المتكاملرة. يشرمل المسراا 

بكية اللغة ارنجليزية واواعدها، الاراءة، االستماع، المحادوة والكتابة. هذه المجاالت المهمرة ةرج اللغرة يرت  

 ننامة الحماية المتكاملة . تدريسها م  خة  مواضي  تمهيدية ةج

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

FR501 0 0 3 3 دراسات ةلسريكية - 

 

 وصف المساق :

لدراسة تاريخ ةلسري  الادي  عبر العصرور موضرحاً عةارة ارنسران براألرض واألارواي  صم  هذا المساا

التج مرت عليها. كما يوضح خلتيات بروع ةلسري  كاضية سياسية، وكذلك مكانتها ارسرةمية، ور  يعررج 

علررى إلارراء الضرروء علررى نشررأة الحركررة الصررهيونية ةكررراً وممارسررة ومشررروعها بصرردد إاامررة وطرر  اررومج 

د ةج ةلسري . و  يتكاو  مااومة الشعخ التلسريكج للمشروع الصهيونج بعد االنترداب البريررانج. ور  لليهو

يتعرررض بالدراسررة والتحليررل لكررل مرر  الكارراي السياسررج الصررهيونج والتلسررريكج. بعررد ذلررك يتررررا للجهررد 

تسروية السياسرية العربج ةج مااومة المشروع م  خة  الحروب العربية ارسررائيلية. وبعرد ذلرك يتكراو  ال

 مكذ بدء الاضية و تى يومكا ةج محاولة للتوصل لحل سياسج للاضية التلسريكية. 

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

CMIS404 (نا  الدوائر التلتزيونية المغلاةCCTV ) 3 1 2 7 ER10 

 : وصف المساق

الرردوائر التلتزيونيررة المغلاررة م يارردي المعررار  والمهررارات الةعمررة للعمررل بتعاليررة ةررج اررراع  نارر مسرراا  

 IPالمراابة األمكية والتيديو ارلكترونية. ويشمل ذلك ابتداء م  الكابةت  و تى الوصو  أل ردث تاكيرات 

اعررداد السرررجةت المتكاملررة . ذلررك يشررمل العمررل مرر  الحسرررابات والوسررائط التخزيكيررة والبيانررات . ايضررا 
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وتركيررخ الكررابةت واالليررا   سرراا ايضررا اختيررارموالمولرردات والصرريانة اال رائيررة والواائيررة .يتضررم  ال

 البصرية وا هزة االرسا  واالستابا  .

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

CMIS302 ( تربياات بروتوكو  االنترنلIP) 3 2 1  ER102 

 وصف المساق :

كارل البيانرات ولكر  يسرتخدي ل يسرتحدي ةارط رراا واسر  لكارل البيانرات. ا ن العلرى ن IPبروتوكو  استخدي

الردوائر التلتزيونيرة المغلارة ةرج المجرا  األمكرج. يتضرم  هرذا المسراا كيتيرة مر  خرة  التيرديو لكارل نيضا 

  UDPو  TCPم واسرتخداي الشربكات الترعيرة بتعاليررة . كمرا يكرااك بروتوكروالت  IPتكروي   ربكة ا  

والترا بيكه  . سو  يرتعل  الرالرخ اكتشرا    IPودورها ةج نال التيديو والصور .كما يتررا الى انواع 

 اخراء الشبكة واصة ها . كما يتعل  الرالخ التعامل م  نراا البيانات والمو هات و ودة الخدمة .

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

CMIS303   االلكترونررج لتككولو يررا األمرر

 المعلومات

3 2 1  FR101 

 

 وصف المساق :

تككولو يا المعلومرات واألمر  االلكترونرج مر  نهر  العكاصرر ةرج التخرريط لتككولو يرا المعلومرات. خررر 

التيروسات والوصو  غير المصرر بر  للبيانرات والمراسرةت عبرر البريرد االلكترونرج، معالجرة البيانرات 

الوصو  إلى  بكة ارنترنل يمك  نن تؤور تأويرا خريررا علرى سرمعة المؤسسرة ويحتمرل وإساءة استخداي 

 .ان تؤور سلبا على االستارار المالج

يادي هذا المساا متاهي  األم  االلكترونج ةيما يتعلق باالم  الصكاعج والتجراري وتاردي  مكهجيرات  مايرة 

 .لكل وا ده ةيه 
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 ردووها وكيتيرة ايراس  إلرىسيتعل  الرالخ معكى الجريمرة االلكترونيرة ومرا هرج ناراط الضرعف الترج ترؤدي 

م  الجرائ  ارلكترونية .سيكون على الرالرخ تعلر   ردران الحمايرة وكيتيرة ترأمي  الشربكة  الواايةالتكاليف 

مر  المسراا . هرذا  نساسرج. مايرة البريرد ارلكترونرج عكصرر IP التعامل مر  إختراء عكراوي  إلى بارضاةة

 لكيتية التعر  على المواا  الخبيثة بارضاةة

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

CMIS401 1 2 3 ننامة ارنذار المبكر  CMIS304 

 

 : وصف المساق

األمر .  يادي هذا المساا المهارات الةعمة للعمل ةرج هرذا الارراع الحيروي والمتكرامج بسررعة ةرج صركاعة 

نةضل طرياة لتصمي  وتخريط وتركيخ وإصةر وصيانة ننامرة االنذارضرد الردخيل  الرالخ سو  يتعل 

وايضا اكتساب ةه  عميق للاواني  التج تكا   الحماية والمبراد  ارلكترونيرة المكونرة لهرذا الكاراي . يشرمل 

لجهد  والمااومةم  ساب البرارية واوة المساا التربياات العملية لاانون نوي واالستخداي المتعدد لاراءات ا

مترلبات العرض م األسةك .والمعايير البريرانية واألوروبية والدولية م تايي  المخاطر م تصمي  وتخريط 

 كااي مالتركيخ والتشغيلال

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

CMIS402  2 1 3 ننامة التحك  ةج الوصو  CMIS302 

 

 : المساقوصف 

سررو  يغرررج المسرراا عمليررات مسررح المواارر  وتصررمي  الكارراي، وبربيعررة الحررا  سررو  يرروةر المهررارات 

األساسية لتصمي  وتركيخ وتشغيل وإصةر وصيانة  نا  مراابة الدخو  المتكاملة. كما يشمل المهرارات 

 التالية :
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 Associations, standards, inspectorates and documentation 

 Mechanical and electromagnetic locks 

 Electric strikes and release 

 Identification, tokens and readers 

 Powers supplies and sensors 

 Card based ID systems, controllers and systems 

 Location of sensors 

 Frequency of use and operation, location and sensors 

 Fitting devices onto framed constructions 

 Single and multi door systems and closures 

 Networking access control systems 

 Methods and types of cables to use in various environments 

 Rk assessment 

 Practical on site surveys 

 Planning and design of system 

 Maintenance agreements 

 Knowledge possession 

 Code identification systems 

 Non-Contact identification 

 Fault finding techniques 

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

CMIS403 2 1 3 ننامة إنذار الحريق  CMIS401 
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 وصف المساق :

هذا المساا لتحسي  المهارات وتروير الادرات ةج نااي إنرذار الحريرق وتركيرخ ناراي الحريق،باالضراةة 

الى ةه  نةضل لدمج ننامة الحريق م  غيرها م  المعدات، مثل التحك  ةج الوصو  ومصاري  الكرار الرخ 

ركيرخ مجسرات الردخان   . المساا يشمل التركيبات الكهربائية الخاص  . ةه  تشغيل األ هزة المختلترة و ت

ار تصرمي  ناراي االترذايضرا كا تات الحرارة   الخ . يتضم  المسراا ايضرا تايري  المخراطر .يرتعل  الرالرخ 

  .والتحك  بالمدخةت والمخر ات

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

ER101 1  2 3 التاكيات الكهربائية   

 

 وصف المساق :

تثبيررل األنامررة األمكيررة نو يارردي  ررر ا لمبرراديء الكهربرراء والتمديرردات الكهربائيررة التررج تلررزي ل هررذا المسرراا

غيرها م  المعدات الكهربائية ةج العارارات التجاريرة نو المحليرة . يتضرم  المسراا ةهر  اخررار الكهربراء 

 وةه  التيار الكهربائج والتردد .ك  يتعل  الرالخ انواع الموصةت .

 م.سابق زمني عملي نظري س.م المقرراسم  الرقم

CMIS501 0 3 3 صكاعة األم  الخاص  CMIS303 

 

 وصف المساق :

هررذا المسرراا صررم  لتهرر  صرركاعة األمرر  الخرراص . ويشررمل وعررج اررانون  صرركاعة األمرر  الخرراص . ويررتعل  

الرى الصرحة والسرةمة ةرج األمر  الخراص . يتهر   بارضراةةالرالخ الصرتات المرلوبرة مر  مشرغلج األمر  

 الرالخ إ راءات الروار  ومهارات االتصا  و خدمة العمةء و ماية البيانات واانون  اوا ارنسان

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

CMIS601   0 3 3 إدارة األم  CMIS203 
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 وصف المساق :

االدارية للحمايرة ةرج الارراعي  الخراص والعراي .يتضرم  ذلرك السياسرات صم  هذا المساا لمكح المهارات 

والمسررؤوليات المتعلاررة وتوعيرر  المهرراي ةيمررا يتعلررق برراالم  ةررج المؤسسررات .المهررارات االداريررة الحديثررة 

الرالرخ مهرارات   لعتوالتعالة تكدرج ضم  هذا المساا  يث يتررا المساا الدارة االةراد والتريق كما ي

 . اوا الملكية م  الزبائ  و االتصا  

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

CMIS602  إدارة التعرررراةج مرررر  الكرررروارث

 واستمرارية األعما 

3     

 

 وصف المساق :

صم  هذا المساا للتعامل م   راالت الررواريء والكروارث . يرث يرتعل  الرالرخ متهروي الررواريء .كمرا 

المخراطر والتختيرف مر  اوارهرا السرلبية .ويرتعل  الرالرخ كيتيرة وضر  خررة السرتمرارية يتعل  كيتية تايري  

 العمل خة   االت الرواريء .تشمل الخرة دراسة التكاليف والجدو  .

 يتضم  المساا ايضا خرط لمعالجة الكوارث واستر اع العمل .وكيتية تكتيذ هذه الخرط .

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

CMIS701 0 3 3 االستشارات األمكية  ER202 

 وصف المساق

يادي هذا المساا  لو  خةاة لمسائل االاكصاد واالم  ةج الوال الحرالج . يتضرم  المسراا مسرح تربيارج 

لةم  . كما يعمل الرالخ تروير  مختصرات لةستشارات والرؤيرة االمكيرة . تاردير المخراطر يار  ضرم  

االمكية بمرا يشرمل تعريرف الردخةء علرى الكاراي ووضر  اال رراءات التشرغيلية للتعامرل معهرا االستشارات 

 .المساا يتررا الدارة المشاري  وتايي  االداء االمكج .

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

CMIS301 0 3 3 إدارة التككولو يا    
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 وصف المساق 

اسرتثماراتها .هرذا المسراا يرؤدي الرى ةهر  وااعرج لتكلترة ااتكراء ناراي  مي  الشركات تريد عائرد مر  خرة  

 ماية للمؤسسرة بمرا ةرج ذلرك الشرراء م التركيرخ م والصريانة والتاكرد الكاراي يضريف ايمرة الرى المؤسسرة . 

المساا يغررج الدراسرة االدرايرة لتركيرخ انامرة الحريرق و مايرة الشربكات وارنرذارات المبكررة .يتضرم  

دراسرة تكلترة الخررر وتكلترة االمر  والحمايرة وعمرل الحردو  االاتصرادية الكاملرة . يتضرم  المساا ايضا 

 حماية واهميتها وكيتية تكتيذها .المساا وض  خرط النواع التككولو يا الةعمة النامة ال

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

ER201 0 3 تككولو يا البيئة     

 

 وصف المساق :

التككولو يا البيئية هج التج تشكل الرااة ةج المستابل . إنشاء نا  نمكية يحتاج البحرث عر  مصرادر طاارة 

متعررددة . هررذا المسرراا يعررر  الرالررخ علررى التككولو يررا البيئيررة التررج تمكرر  مرر  إنترراج الرااررة .يشررمل ذلررك 

نار  الراارة الشمسرية الحراريرة متوربيكرات الريرار م  بالتأكيد ننامة توليرد الراارة  الكهربائيرة مر  الضروء 

 .واوة مايكرو المائية  ،الحيوية  الكتلة ،حرارية الالصغيرة م المضخات 

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

CMIS801 3 0 3 ننامة الحماية المتكاملة  CMIS601 

 

 وصف المساق :

ياردي هرذا المسرراا للررةب ةرصررة لتحايرق معرةررة  . بروتيرة سررريعةيشرهد ارراع األمرر  ارلكترونرج ترررور 

وااعية لألنامة األمكية المتكاملة .يشمل هذا المسراا معرةرة  المعرايير الحاليرة لةمر  والتررا بري  التكامرل 

 والتاارب . كما يشمل االمور التالية :
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o The Relay and its use in integration 

o ASCII Text Protocol 

o The SDK / API 

o The history of Integration 

o Best Practices for Integration 

o Integration Software Platforms 

o OPC Servers / Clients 

o Video Analytic Integration 

o Security System Integrations 

o IT Systems integration 

o Control Room Software Operations 

o Real life examples of integration sues and solutions 

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

CMIS603 1 2 3 إدارة الجريمة االلكترونية  CMIS303 

 

 وصف المساق :

يادي هذا المساا عرض لعال  الجريمة ارلكترونية وتأويرها على  مي   وانخ العال  المادي، ويبحرث ةرج 

 ماية نم  الكا  التيزيائية المو ودة التج يمكر  ان تتراور سرلبيا مر  االتصرا   م  خةلها السبل التج يمك 

يرتعل  الرالرخ ةرج هرذا المسراا مادمرة لتايري  وإدارة التهديرد االلكترونرج م واساسريات االمر  . االلكترونرج 

 بية .ووض  السياسات الةعمة الدارة هذه المخاطر والتختيف م  اوارها السل ،االلكترونج 

 م.سابق زمني عملي نظري س.م اسم المقرر الرقم

ER102 1 3 نا  الشبكات األمكية   FR101 
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 تصميم المساق :

لرخ مر  الردوائر التلتزيونيرة المغلارة والبيانرات. سرو  يرتعل  الرا ةه  الاضايا المررو رة ةرج دمرج  ربكات

تكروي    ،. تكروي  المو ر   باسرتخداي بروتوكروالت التو ير  المختلترة  IP تصمي  وتكوي  البكيرة التحتيرة 

تررراي  المخررارج  واسررتخداي مخررارج ، VLANSتكرروي    ،والمو هررات للوصررو  البعيررد  DSLخررروط 

 اختبار الشبكة . ،.إضاةة األم  للشبكة  اررسا 
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 وصف المساق 

يعمرل لكشرف  استشرعار نداة ات وهروالمجسرصم  هرذا المسراا ليتعرر  الرالرخ علرى تككولو يرا  

الحرارة ، ومك  ما يايل الضغط ومك  مرا ياريل الحالة المحيرية التيزيائية ، ةمك  ما يايل در ة 

  .البروتونات نو ارلكترونات ار عاع ومك  ما يايل

ويهررد  هررذا المسرراا ان يررتعل  الرالررخ تركيررخ وتشررغيل المجسررات الضرروئية م مجسررات اللمررل م 

المجسررات الحراريررة والمجسررات ةرروا  ،المجسررات الصرروتية  ،مجسررات اال ررعة تحررل الحمررراء 

 الصوتية .كما يتعل  استخداماتها وتربيااتها .

 

 النظام التعليمي المتبع في البرنامج: .7

نااي الدراسة: سيكون نااي الدراسة المتب  ةج هذا البرنامج نااي الساعة المعتمدة والتج ستضم   -1

الرالررخ ويترردرب نربعررة ناررري وعملررج لرربعا المسررااات المررو ررة، ومرر  المتوارر  نن يرردرس 

 ةصو  رتماي هذا التخصص.

االمتحانات والتايي : سيت  تايري  الرالرخ خرة  التصرل مر  ابرل مردرس المسراا وسرتكون العةمرة  -2

. على نن يتادي الرالخ بامتحاني  ناري وعملج ةرج 50وعةمة الكجار  100الاصو  للتايي  م  

ية التصرل وسرتترك إليرة تكتيرذ االمتحانرات كل مساا متخصص على األال وامتحان نهائج ةج نها

 لمدرس المساا.
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