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وزارة االحصاالث والخقانت

حدٚقة جكُٕنٕجٛا انًعهٕيات

أيم جًعة. و:اعداد



المحخىياث

جعسٚف حدٚقة جكُٕنٕجٛا انًعهٕيات

يًٓة حدٚقة جكُٕنٕجٛا انًعهٕيات

أْداف انحدٚقة

أقعاو انحدٚقة

َشاطات ٔفعانٛات انحدٚقة

يقحسحات ٔجٕصٛات
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حعريف الحديقت

ْٕ حصٛهة يشسٔع جعأٌ دٔنٙ بٍٛ انحكٕية انعٕزٚة 

يًرهة بٕشازة االجصاالت ٔانحقاَة ٔٔكانة انحعأٌ اندٔنٛة 

KOICA.انكٕزٚة
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  ٗ اظدددددح داو   ٚٓددددددف انًشدددددسٔع  نددددد

انحكُٕنٕجٛددددا فددددٙ انحعهددددٛى  ٔانحسفٛددددّ  

جًكددددٍٛ َٔشددددس انًعسفددددة ٔانرقافددددة  ٔ

 الظدددح داو ٔظدددا مانُاشدددوة ٔانشددد ا  

اَدات حدٚردة ٔجدٚددة  فدٙ انحعهددٛى      قٔج

ٔانحسفّٛ  ٔجأيٍٛ انُفاذ  نٗ انًعهٕيدة  

.باظح داو االَحسَث

مهمت الحديقت



أهداف الحديقت

قاية دٔزات جدزٚ ٛة ٔٔزشات عًم 

جأيٍٛ انٕصٕل  نٗ االَحسَث

عسض أفالو ظًُٛا ٛة ٔذقافٛة ٔحفالت يٕظٛقٛة

جصٔٚد بسايج جعهًٛٛة ٔجدزٚ ٛة نألطفال

 جصٔٚد أنعا  جفاعهٛة(virtual reality games)

اظحضافة فعانٛات َٔشاطات يحُٕعة

شٚازات اطالعٛة ٔجسفٛٓٛة نهحدٚقة يٍ ق م طال  انًدازض
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أقسام الحديقت

:ٚحضًٍ يسكص حدٚقة جكُٕنٕجٛا انًعهٕيات 

يقٓٗ االَحسَث -1

صانة انعًُٛا - 2

قاعة انحدزٚب - 3

يكح ة انفٛدٕٚ - 4

صانة أنعا  انحقٛقة االفحساضٛة - 5

انًححف االفحساضٙصانة  - 6

http://www.cisb.com.cn/UploadFile/Illustration/image/smart_board_04.jpg
http://www.dailygalaxy.com/photos/uncategorized/2007/07/02/virtual_reality_glove_2.jpg
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أقسام الحديقت

:مقهى االنخرنج

ٚددددٕفس انًقٓددددٗ صديددددة االجصددددال 

باالَحسَددددددددث  ضددددددددًٍ أجددددددددٕا   

اجحًاعٛددددددددة ْاد ددددددددة  جضددددددددًٍ  

دا  عانٛددة أنهًعددح دو ظددسعة  

حاظددب فددٙ ان ٓددٕ  32ٚحددأنف يددٍ 

انس ٛعٙ نهًٕقع
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أقسام الحديقت

:صالت السينما

جددد يٍ صدددانة انعدددًُٛا  يكاَٛدددة حضدددٕز 

األفالو انعًُٛا ٛة أٔ انعدسٔض ان اصدة   

بانحفالت انًٕظٛقٛة ضًٍ أجٕا  ْاد دة  

شدد    بحٛددد   30يحدددٔدة انعدددد 

جضددددًٍ َٕعٛددددة يددددٍ األفددددالو انٓادفددددة    

انًسج طدددة بدددانحساخ ٔانرقافدددة انعدددٕزٚة   

 باإلضافة  ندٗ األفدالو انعدًُٛا ٛة  حٛدد    

ٚددددحى اإلعددددالٌ عددددٍ بسَددددايج   ًٚكددددٍ أٌ

ًٕقدددددع انانعدددددسٔض انعدددددًُٛا ٛة ع دددددس   

.االنكحسَٔٙ نهحدٚقة
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أقسام الحديقت

:قاعت الخدرية 

يحدز   16ْٙ قاعة جحعع نـ  

يدددددصٔدة بمًٛدددددع يعدددددحهصيات   

انحددددددددددددددددددزٚط بدددددددددددددددددانطس   

انحدٚرة حٕاظددددددددددب  جٓدددددددددداش 

اظدددقان  َ ددداو صدددٕجٙ  ندددٕ     

انكحسَٔددددٙ ًٚكددددٍ يددددٍ صالنددددّ 

 ضافة انًالح دات ٔانحعهٛقدات   

ٔانشددس  عهددٗ نٕحددة انعددسض    

ي اشدددسة بحٛدددد ًٚكدددٍ جعدددمٛم 

انددددددددزض كدددددددايال  بانصدددددددٕت  

.ٔانصٕزة
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أقسام الحديقت

 :مكخبت الفيديى

جددٕفس انًكح دددة يمًٕعددة يدددٍ أجٓدددصة   

يددع شاشددات عددسض  ( DVD)فٛدددٕٚ 

(LCD )    ٍيددددع يكح ددددة يحُٕعددددة يدددد

ذات ( DVD)أشددددسطة انفٛدددددٕٚ ٔانددددـ 

 -اجحًداعٙ   –ذقدافٙ  )يححٕٖ يحُٕع

  ًٚكدددٍ (...أفدددالو أطفدددال–عهًدددٙ 

نهصا دددس اصحٛددداز انفدددٛهى اندددر٘ ٚس دددب   

بحضدددددٕزِ يدددددٍ انًكح دددددة  ًٔٚكدددددٍ    

يشازكة انحضٕز نصا سٍٚ فقد  عهدٗ   

.كم جٓاش
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أقسام الحديقت

:صالت ألعاب الحقيقت االفخراضيت 

ْٔددٙ صددانة أنعددا  يحطددٕزة جعددً   

نهًعددح دو يًازظددة األنعددا  بشددكم    

جفاعهٙ ٔيٍ دٌٔ اظح داو انفأزة أٔ 

نٕحددددددة انًفدددددداجٛ   بحٛددددددد ٚقددددددف   

انًعددددح دو أيدددداو انكددددايٛسا نٛصدددد    

قدددادزا  عهدددٗ اندددححكى ٔانحفاعدددم يدددع    

عدٍ  األنعا  يٍ صدالل جحسٚدي ٚددِ    

.بعد 
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أقسام الحديقت

:  المخحف اإلفخراضيصالت 

 يكاَٛددة  جددسا   ْددرِ انصددانة  جدد يٍ 

شٚدددازة افحساضددددٛة ضددددًٍ انًٕاقددددع  

األذسٚدددة ٔانعدددٛاحٛة انعدددٕزٚة  يدددٍ  

صالل جٕندة اطالعٛدة يدع يمًٕعدة     

يددٍ انًعهٕيددات انحازٚ ٛددة انًحعهقددة    

بٓرِ انًٕاقع



نشاطاث وفعالياث الحديقت

دٔزة جدزٚ ٛة فٙ زصصة قٛادة انكً ٕٛجس(ICDL)

دٔزة جدزٚ ٛة فٙ  دازة انًشازٚع

 ٘ٔدٔزة جدزٚ ٛة عهٗ نغة ان سيمة ظكساجش صاصة نألطفال ٔنر

االححٛاجات ان اصة
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نشاطاث وفعالياث الحديقت

انًُ ًة يع بانحعأٌ ٔانحمازة االقحصاد ٔشازة ق م يٍ عًم ٔزشة 

 عًهٛة فٙ االَحسَث جقاَات اظح داو كٛفٛة حٕل انفكسٚة نهًهكٛة انعانًٛة

االصحساع ب سا ات ان اصة انًعهٕيات عٍ ان حد

جًع يمال فٙ انعسبٛة انٕطُٛة انهماٌ فٙ نهعايهٍٛ جدزٚ ٛة دٔزة 

 ٔذني ٔانرقافة  ٔانعهٕو بانحسبٛة ان اصة اإلحصا ٛة ان ٛاَات ٔيعانمة

ٔانٛكعٕ ٔانَٕٛعكٕ انحسبٛة ٔشازة بٍٛ انحعأٌ صالل يٍ
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نشاطاث وفعالياث الحديقت

انٕظٛفٙ اإلجٛكٛث حٕل جدزٚ ٛة دٔزة

انٕقث  دزة فٙ جدزٚ ٛة دٔزة

انحٕاصم يٓازات فٙ جدزٚ ٛة دٔزة

انًانٙ انححهٛم فٙ جدزٚ ٛة دٔزة
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نشاطاث وفعالياث الحديقت

ان سيمٛات صُاعة فٙ انشسكات جأْٛم حٕل جدزٚ ٛة دٔزة

انداصهٛة ٔشازة بٍٛ بانحعأٌ االنكحسَٔٛة انمسًٚة حٕل جدزٚ ٛة دٔزة 

اندٔنٙ االَحسبٕل نًُ ًة انعاية ٔاألياَة
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نشاطاث وفعالياث الحديقت

نًشسٔع انحعٕٚق ٔأظاظٛات انُفاذ يساكص جعسٚف حٕل عًم ٔزشة 

انسٚفٛة انًعسفة ش كة

انالظهكٛة انش كات فٙ جدزٚ ٛة دٔزة  
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نشاطاث وفعالياث الحديقت

باظح داو انًعهٕياجٛة ان ديات  دازة فٙ جدزٚ ٛة دٔزةITIL

Foundation V3 ٍاالنكحسَٔٛة نألعًال انعسبٛة األكادًٚٛة طسٚق ع

ان ٛوة بصحة ان اصة االنكحسَٔٛة انًٕاقع حٕل جدزٚ ٛة عًم ٔزشة  

انعانًٛة انصحة ٔيُ ًة انصحة ٔشازة بٍٛ بانحعأٌ
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نشاطاث وفعالياث الحديقت

(جًهة َ او عهٗ يحقدو فُٙ ٔدعى يحقدية صحافة) جدزٚ ٛة دٔزة 

انًحهٙ انًمحًع بٕابات يشسٔع فٙ االنكحسَٔٛة انًٕاقع نًدزا 

ظٕزٚة فٙ انًقًٍٛٛ انكٕزٍٚٛ نألطفال انكٕزٚة انهغة جعهٛى
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نشاطاث وفعالياث الحديقت

انطب كهٛة نطال  االَحسَث طسٚق عٍ ط ٛة يحاضسات

انعٕزٚة انعهًٛة انمًعٛة طسٚق عٍ انحقُٛة ْأٚات نًمًٕعة َشان 

ٔاالجصاالت انًعهٕيات جكُٕنٕجٛا يمال فٙ انقدزات ن ُا  نهًعهٕياجٛة
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نشاطاث وفعالياث الحديقت

انًدازض ق م يٍ نهحدٚقة ٔجسفٛٓٛة اطالعٛة شٚازات
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نشاطاث وفعالياث الحديقت

يشازٚع أحد ش ا   نًشسٔع االنكحسَٔٙ انًٕقع اطال  حفم اظحضافة 

األظد أظًا  األٔنٗ انعٛدة بسعاٚة نهحًُٛة انعٕزٚة األياَة
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حىصياث ومقخرحاث

يعحًس بشكم انحدٚقة جصٔٚد 

ٔانحكُٕنٕجٛا انحقُٛات بأحدخ

بقٛة فٙ انحمسبة ْرِ جكساز  

 انقطس يحاف ات
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