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 لـيـدلـة الـدمـقـم

 
ريم       ... هللا رب العالمين     الحمد ين         ... والصالة والسالم على رسوله الك لم أجمع ه وصحبه وس ى آل   وعل

 :ثم أما بعد 
 

ة  مجال في خوض ال فكرة  قريبفلقد آان يراودني منذ زمن ليس ب       ق بالمجال     الكتاب ا يتعل أليف فيم  والت
رغم من     ولكن ) شئنا الدقة في التعبير   إنمواد التقنية   البدء في جمع وإعداد ال    فلنقل  أو   ( التقني ى ال  عل

وإن آان هنالك بعض المحاوالت       ( ذلك لم أوفق في تحويل هذه األفكار إلى أعمال على أرض الواقع             
أخير          ) البسيطة والتي لم يكتب لها النجاح      د ( الآتشف في النهاية أن األسباب الفعلية لهذا الت تب بع  عاد اس

  :األمور التاليةآانت بسبب ! ) و الخمول عاملي الكسل 
 

 أطمح في الكتابة عنها، فقد الحظت أنها أشبعت من حيث           - سابقًا   -من ناحية المواضيع التي آنت       
ة        ( المؤلفات والمراجع والتوضيحات والدروس    سواء على مستوى المؤلفات الورقية أو اإللكتروني

 الكاتب الشعور باإلبداع، والتي هي في نظري من          وهذا السبب بالذات يفقد   ) على شبكة اإلنترنت    
اء    ان للعط ا اإلنس ي يحتاجه ية الت ل النفس م العوام ي  ( أه ة ف ئنا الدق اء إن ش تمرارية العط أو الس

 ).التعبير 
 
د الخوض في مجالي                             ة، عن ة للغاي ة بحت الصعوبة التي يواجهها آل من يعيش في ظروف عملي

ن مع  ه م ا تتطلب أليف لم ة والت ل    الكتاب ي نق ة ف اظ  والدق ياغة واأللف ام بالص ة واهتم ات نظري لوم
 .المعلومة والتي تعتبر من األبجديات التي ال تكاد تخفى على أي قارئ مطلع

 
لة والتي أسميتها           وبالنسبة إلى موضوع     ذه السلس دليل التقني      ( الجزء األول من ه د خصصتها    ) ال فق

ًا       (  موضوع  حول للحديث ببًا    تي آان  ت وال) الشهادات التقنية المعتمدة دولي د فضل اهللا سبحانه        - س  بع
ادئ األساسية                      -وتعالى   تيعاب المب ة واس ة معرف د استشعرت أهمي ة، فق ة الكتاب  في بدء خوضي لتجرب

ل       ن قب يًا م ًا أساس ث أصبح مطلب ل بحي ال العم ي مج رى ف ة آب ن أهمي ه م ا يحمل ذا الموضوع لم له
رآات ات  والش ة المنظم ةذات العالق ات بتقني ة   (  المعلوم رآات التجاري ل الش ًا آ مل تقريب ي تش  والت

 ).بسبب احتياجها الشديد الستخدام الحلول التقنية لتنظيم أعمالها والمنظمات العاملة 
 

ة ا                 ذه المقدم د استشعر من خالل ه ا           والشك بأن القارئ الكريم ق ذاري المسبق عن آل م لبسيطة اعت
ر واإلنشاء           باإلضافة    خطاءاألوهفوات  الالعمل من   خالط هذا    اليب التعبي و ،   الضعف الواضح في أس

 بحد ذاتها بغض النظر عن طريقة توصيلها والسبل    المعلومةوالقاسم المشترك بيننا ه    يكون     أن على
 .)! اعتبار أننا نقرأ آتاب علمي وليس رواية قصصية ب  وذلك (المؤدية إليها

 
يم رب العرش الكريم أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجه وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع نسأل اهللا العظ

 .بصير والقادر عليه
 

                                                                
 ،،،والـلـه مـن وراء الـقـصـد  
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CompTIA 
 
 

ة    ول منظم يكون ح إذن اهللا س وم ب ات   CompTIAموضوع الي م المنظم ن أه دة م ر واح ي تعتب  الت
ا                     ز مناهجه ة المعلومات حيث  تتمي المهتمة بمتابعة المعايير األساسية للشرآات العاملة في مجال تقني

ار                 ل هي عب ين ب ة       وشهادتها بالحيادية التامة دون اإلنحياز لشرآة معينة أو منتج مع اهيم عام ة عن مف
ه         ل مع ذي يتعام ام ال تخدام النظ ا باس دها أن يطبقه تخدم بع تطيع المس م    ... يس ن أه دة م ثًال واح فم

ي       ة وه ن المنظم وزن م ا وذات ال ة عالمي هادات المعروف نهج   +Networkالش ن م ارة ع ي عب  فه
م يكن آل         –يحتوي معظم    دها حامل    القواعد األساسية في مجال الشبكات بحيث يستطيع              – إن ل  بع

ل    ول الخاصة بالشرآات مث تخدام الحل بكات باس ال الش ي مج هادات أخرى ف ى ش ال إل هادة االنتق الش
Microsoft ،Sun ،Cisco –      رآات ى ش افة إل ة باإلض ي المنظم اء ف بة أعض ي  بالمناس ي ه  والت
ة الشر          - وغيرها   Oracle  ،IBMأخرى مثل    ى حلب دة إل آات   ومستقبًال في حالة دخول شرآات جدي

  .المطورة لتكنولوجيات الحاسوب فهي لن تحيد عن هذه المعايير
 

  ؟CompTIAما معنى آلمة 
 

ة   ي اختصار لكلم ي ssociationAndustry Iechnology Tuting Compه ة (  وتعن جمعي
 ) صناع تقنيات الحوسبة 

 

 
 
 

  ؟CompTIAما هي الشهادات المقدمة من منظمة 
 

 -: المعلومات ومن أهمها اتكنولوجي من الشهادات المهمة في عالم  تمتلك العديدCompTIAمنظمة 
 

A+  :         انين واحدة في ارة عن امتح وتر وهي عب وهي شهادة تعني بالمهتمين في مجال صيانة الكمبي
ل شرآة        (Hardwareتقنيات نظم التشغيل والثانية في مجال قطع الكمبيوتر       ا من قب م اعتماده وقد ت

انين        MCSAاختياري للحصول على شهادة     مايكروسوفت آامتحان    و   +A وذلك من خالل أخذ امتح
  Network+ معًا .( 

 
Network+ :                    م الشهادات وهي  تعني بالشبكات آما هو ظاهر من اسمها وتعتب بحق واحدة من أه

ل      ( ذات الثقل في مجال تكنلوجيا المعلومات وهي عبارة عن امتحان واحد فقط              وقد تم اعتمادها من قب
انين          MCSAشرآة مايكروسوفت آامتحان اختياري للحصول على شهادة          وذلك من خالل أخذ امتح

A+ و   Network+ ًمعا .( 
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Security+ :              ل في وهي تعني بأمن المعلومات وتعتبر أيضا واحدة من أهم الشهادات التي ذات الثق
ات   ة المعلوم ال تقني رآة م   (مج ل ش ن قب ا م م اعتماده د ت اري  وق ان اختي ًا آامتح وفت أيض ايكروس

  ).MCSEللحصول على شهادة 
 

Server+ :              وم أن ه من المعل وهي شهادة متخصصة في التعامل مع السيرفرات وصيانتها حيث أن
 في أنها ذات آفاءة أفضل ومميزات من         PCs يختلف عن أجهزة الكمبيوتر المكتبية       Serverالسيرفر  

ا أيضًا   ( القراص غير أنظمة الحماية  التي تتميز بها        ناحية السرعة والذاآرة و سعة ا      وقد تم اعتماده
ى شهادة               اري للحصول عل ك من خالل أخذ      MCSAمن قبل شرآة مايكروسوفت آامتحان اختي  وذل

 ). معًا +Server   و +Aامتحانين 
 
 

زات الت   ن الممي رغم م ى ال ابق وعل الم الس راءة الك د ق ك بع د أن ت أعتق ارئ ال زل ا أخي الق ي ذآرته
 ستقول بأن هذه المنظمة غير معروفة في المنطقة بشكل          CompTIAللمناهج والشهادات التي تقدمها     

ل     ة مث رآات معروف ن ش ات م ذ امتحان ر بأخ اذا ال أفك ة لم هاداتها التقني ذ ش ن أخ دًال م ر وب آبي
Microsoft )   ته و اس هادة ه ى الش ن الحصول عل دف الرئيسي م اع العخاصة وأن اله ل داف قط م

 .) لسمعتها التي ال تخفى على أحد هاهتمامات على قمة Microsoftوالذي سيضع حاملي شهادة 
 

ين بقطاع تكن      وه األخوة المهتم ألة فقط نحب أن نن ذه المس ى ه رد عل ة  وولل ا المعلومات أن القيم لوجي
 -:حدى الطريقتين إ تتمثل في األخذ ب)في سوق العمل  ( الفعلية لحامل الشهادات

 
ى الساحة                    وتتمثل ب  ) 1( ه عل ددة بحيث يضمن مكان ددة من شرآات متع ى شهادات متع الحصول عل

ق وبصراحة أشوفها صعبة      ( نوع الحلول ومناسبتها لبيئة العمل    التقنية بغض النظر عن      ر   التطبي وغي
 ). ! والمادية أيضًا  الزمنيةعملية خاصة لو نظرنا إليها من الناحية

 
ل ب )2( ى شوتتمث ة  الحصول عل ل  منظم ية مث ايير األساس ة بالمع ة ذات عالق ن جه دة م هادات معتم

CompTIAآشهادات(   حسب التخصصمن شرآة معينة   باإلضافة إلى االحتراف باستخدام منتج  
Microsoft         ولو في إمكانية ممكن يضيف شهادات أخرى من  شرآة Cisco    راغبين في  بالنسبة لل

بيل ا  ى س بكات عل ال الش ي مج ال التخصص ف ة  ، )لمث ة ومعقول وفها ممكن ذه أش ق  وه ة للتطبي وقابل
 .مقارنًة مع الطريقة األولى

 
 

 : على شبكة اإلنترنت CompTIA موقع منظمة
 

org.CompTIA.www 
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Microsoft 
 

 
موضوعنا اليوم سيكون بإذن اهللا حول شرآة من الشرآات العالمية التي تعتبر بحق واحدة من أعظم                  
ة                   الشرآات العاملة في مجال تقنية المعلومات إن لم تكن واحدة من أعظم الشرآات على الساحة الدولي

 .وجهاتها على مستوى العالم آكلعلى اختالف تخصصاتها وت
 

د  د بع رآة       بالتأآي ذه الش ت ه د عرف ك ق رة أظن ة المختص ذه المقدم ت    ( ه ا ظنن د آم ي بالتأآي     )وه
د المخضرم       Microsoftفالشرآة هي شرآة   ى ي م تأسيسها عل ا    Bill Gates  التي ت ان له  والتي آ

وم       د ظهور نظام التشغيل      )  Playing with Computer( فضل السبق في انتشار مفه خاصة عن
Windowsًا في العالم األآثر مبيع. 

 
ن  ياءم ل    األش وفرة لك بة والمت هادات  المناس ة الش و مجموع وفت ه رآة مايكروس ز ش ي تمي  الت

ورين         ة للمط هادات متخصص ك ش ثًال هنال ات فم ة المعلوم ال تقني ي مج ة ف ات المعروف ( التخصص
ول مايكروسوفت للتط         ) المبرمجين   وير الذين يرغبون بالحصول على شهادات تثبت احترافهم في حل

وير (  ة تط تخدام بيئ ات )  NET.باس د البيان ال إدارة قواع ي مج ة ف هادات متخصص ك ش ( وهنال
تخدام  وفت)  SQL Serverباس هادات مايكروس ى ش ًا الننس بكات وأيض ة ( للش تخدام أنظم  باس

Windows 2000/2003 Server  ... (   تخدمي ة لمس وفت الموجه هادات مايكروس ى ش وال ننس
 ). Microsoft Office( هر حزمة برامجها األش

 
ة             اه لمالحظة مهم ا االنتب وقبل أن نخوض في تفاصيل الشهادات التي تقدمها مايكروسوفت وجب علين
ه                        ى يتسنى ل ه حت ذي سيختار خوض امتحانات جدًا وهي أنه يجب على الشخص أن يحدد التخصص ال

 .اختيار االمتحانات المناسبة للوصول إلى الشهادة المرجوة
 

رة         وسوفت  فمايكر تحن ألول م شهادة محترف    ) بغض النظر عن التخصص       و(  تمنح آل شخص يم
د من مايكروسوفت     ي    (MCProfessional Pertified Cicrosoft Mمعتم ى حد    يعن الكل عل

ك يجب    )  ! عند االمتحان األول ما تقدر تفرق بين شهادة المبرمج عن مهندس الشبكات          سواء د ذل وبع
 .بة للحصول على األلقاب األخرىة االمتحانات المطلوعلى آل شخص أن يكمل بقي

 
 

د من مايكروسوفت  دس نظم معتم ى لقب مهن إذا افترضنا أن شخصا أراد الحصول عل   (MCSEف
وقام بأخذ امتحان في الشبكات وامتحان     )  وهي أعلى شهادة في مجال الشبكات تمنحها مايكروسوفت   

يس      ي األوف ان ف ة وامتح ي البرمج خ ، ... ف ات       إل ل االمتحان و أآم هادة إال ل ى الش ل عل ن يحص فل
ة                        ات المطلوب از االمتحان م يجت المطلوبة، حتى إن آان لديه الكثير من الشهادات من مايكروسوفت ول

ل اللقب  ط MCPفسيظل  يحم ان فق ي أول امتح ه أي شخص ف ذي يحصل علي ذلك(  ال  التخطيط ول
 ) . وتحديد المسار لكل من يريد االمتحان مهم جدًا
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 -:واآلن ننتقل إلى نبذة عن آل شهادة وعدد االمتحانات المطلوبة للحصول عليها 
 

MCP  :   ـ ابقا اختصار ل دم س ا تق ن rofessionalPertified Cicrosoft Mوهي آم  تعطى لم
اره                    ذي يخت تج أو التخصص ال ا  ( يتجاوز االمتحان األول من مايكروسوفت بغض النظر عن المن فيم

 ).ً األوفيس آما سيرد ذآره الحقاعدا امتحان 
 

 
 
 

MCDST :     ـ  وهي  echnicianTervice Sesktop Dertified Cicrosoft Mوهي اختصار ل
ـ       ة التي تعمل ب   وتتطلب  Window Xpمخصصة لمن يرغب في تقديم خدمات الدعم الفني لألنظم

ا     امتحانين وهي ممتازة  ومناسبة لمن يريد احتراف        ى أنه دعم و صيانة نظم مايكرسوفت باإلضافة إل
م اصدارها         MCSAتعتبر آامتحان اختياري لشهادة    ا مايكروسوفت حيث ت روج له ذه الشهادة ت ، وه

ووجهة نظر آاتب المقال الشخصية هي أن هذه الشهادة هي التطبيق العملي للمعايير األساسية               (حديثا  
  ).في الدرس السابقوالتي تم ذآرها ...  CompTIA من منظمة +Aالتي تمنحها شهادة 

 
MCSA :  ـ هادة dministratorAystems Sertified Cicrosoft Mوهي اختصار ل  وهي ش

ة     ب أربع وفت وتتطل ول مايكروس ى حل ل عل ي تعم بكية الت نظم الش راف ال ي إدارة وإش متخصصة ف
 Win باستخدام نظام التشغيل MCSA 2000امتحانات للحصول عليها وتنقسم إلى نوعين األول هو 

2000 Server أو اآلخر وهو MCSA 2003 باستخدام نظام تشغيل Win Server 2003)  وآاتب
ى     ا عن      MCSA 2003المقال ينصح بالحصول عل را أنه ا    MCSA 2000 حيث ال تختلف آثي فيم

رة الحاصلين ع ا بسبب آث ز لحامله نح التمي ا تم ى أنه ا األحدث باإلضافة إل دا أنه وع ع ى شهادة الن ل
ا األحدث        ى نظامه ز مايكروسوفت الشديد عل  ! Server 2003األول بالمقارنة بالنوع الثاني ولترآي

.( 
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MCSE :    ـ ي اختصار ل ر  ngneerEystems Sertified Cicrosoft Mوه ادة تعتب ي ع  وه
هادة  ى لش اء إل ذآر ويضاف MCSAتطوير وارتق ابقة ال نظم  س ل ال ى تصميم وتحلي درة عل ا الق إليه

ة     ( وهي تتطلب سبعة أمتحانات      الشبكية باستخدام حلول مايكروسوفت    ة  ( أو )  إن أخذت من البداي ثالث
هادة  ى ش لين عل بة للحاص ات بالنس ة امتحان ى أربع ا ) MCSAإل هادة تمنحه ى ش ر أعل وتعتب

 مثل ما تقدم شرحه  MCSE 2003  و MCSE 2000يوجد أيضًا (مايكروسوفت في مجال الشبكات 
 ).في الفقرة السابقة 

 
MCDBA :    ـ ار ل ي اختص ي dministratorAase BataDertified Cicrosoft Mوه  وه

هير          وفت الش امج مايكروس تخدام برن ات باس د البيان م قواع ي إدارة نظ ة ف   SQL Serverمختص
 .وتتطلب أربعة امتحانات للحصول على الشهادة

 
MCAD :   ـ  وهي اختصا  وهي مختصة   eveloperDpplication Aertified Cicrosoft Mر ل

ول            ا باستخدام أحد حل تم تطويره ة التي ي از     ،  NET.بتطبيق وصيانة األنظم ا تتطلب أجتي حيث أنه
 أو أن تكون     VB.Netثالثة امتحانات للحصول على الشهادة ويمكن أختيار اللغة بحيث تكون إما في              

دة  ة الجدي ي اللغ غيل أو   وC#.Netف ام التش ة لنظ رامج تطبيقي ين تطوير ب ار ب ن االختي بة يمك بالمناس
 .اختيار تطوير برامج الوب باستخدام إحدى اللغتين المذآورة سابقًا

 
MCSD :    ـ ر تطوير    eveloperDolution Sertified Cicrosoft Mوهي اختصار ل  وهي تعتب

ة      MCADوارتقاء لشهادة    رمج مهم ام المب ة       حيث يضاف إلى مه ول التقني نظم وتصميم الحل ل ال تحلي
ات         ة      ( وهي تتطلب خمسة امتحان انين فقط     ) إن أخذت من البداي ى امتح ى    ( أو إل إن آنت حاصل عل

هادة  ول  ) ...  MCADش نظم وتصميم الحل ل ال ان تحلي ا امتح انين هم ا اإلمتح ذا ( طبع بة ه وبالمناس
ة للتخصص اآلخر    )  تاالمتحان يعتبر بحق واحدة من أصعب امتحانات مايكروسوف   واآلخر هو تكمل

 .فمطوري الوب سيمتحنون عن تطوير البرامج التطبيقية والعكس صحيح
 
 

MOS :  هي اختصارpecialistSffice Oicrosoft M      يس وتعطى رامج األوف  وهي مخصصة لب
رامج المجموعة فمن الممكن أن نج                         امج من ب ل باستخدام برن د لكل من يجتاز امتحان واحد على األق

ازك               MOSأحدهم يحمل شهادة      في الوورد واآلخر في اإلآسل وهكذا إال أنه يستحسن أن ننوه أن اجتي
ى لقب          ك للحصول عل رامج تؤهل ا     (xpertEffice Oicrosoft Mلمجموعة أخرى من الب ل م قب

  ).ICDLتفكر تمتحن لهذه الشهادة أنصحك بمطالعة موضوع حول شهادة 
  
 

وع               إلى هنا تقريبًا نكون قد      ذآرنا أهم الشهادات المتعلقة بشرآة مايكروسوفت و قد رأيتم مما سبق التن
أ                  (الهائل في أنواع الشهادات      اقص إال أن نتفاج ه بس ن راف في ه شهادة احت ا لدي تج تقريب ي آل من يعن

 ).  !X-BOXبشهادة احتراف خاصة لعشاق جهاز األلعاب 
 

 -:شرآة مايكروسوفت لالموقع الرسمي 
 

com.Microsoft.www 
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Sun Microsystems 
 
 

ذهن    ى ال ادر إل ا يتب ه أول م تمز فإن رآة سن مايكروسيس م ش ماعنا الس د س ه عن ب أن ( الشك وال ري
ة المعلومات        ا التي أنشأت         )  خاصة الطالب والمتابعين لمستجدات تقني ة البرمجة الشهيرة جاف هو لغ

رمج المخضرم     د المب ى ي ة للتطوير      James Gosling عل ديمها آبيئ م تق ام   وت  ولكن  . 1995في ع
ة           المدقق والمتابع الحصيف للحلول والمنتجات التي تقدمها شرآة سن مايكروسيستمز سيالحظ أن لغ
ا             ز به ددة الضخمة التي تتمي ول والصناعات المتع البرمجة جافا ما هي إال واحدة من المشاريع والحل

 وأيضًا   Softwareتوى البرامج   شرآة سن مايكروسيستمز وأن لها الكثير من الحلول التقنية على مس          
ة          (Hardwareعلى مستوى العتاد المادي      ة آلم اد    Hardwareعلى فكرة مش عاجبنا ترجم ى عت  إل

ادي   ى القلب      ... م ة عل ة ثقيل ي الحالي من المراجع        ... أشوف الترجم وهي واحدة من أسباب هروب
 ! ) العربية

 

 
 

ة        ول البرمجي ة                   فمثال من الحل ى لغ ي عل دمتها شرآة سن مايكروسيستمز هو نظام تشغيل مبن التي ق
ر معروف       (ystem JDSSesktop Dava Jالبرمجة جافا والمسمى بـ  ذا غي طبعا نظام التشغيل ه

 المدير التنفيذي Scott Mcnealy عند قراءة لمقابلة مع! في المنطقة وعرفت عنه بالمصادفة البحتة 
  .) Sunلشرآة 

 
بة ادي      وبالنس اد الم توى العت ى مس تمز عل ن مايكروسيس دمها س ي تق ول الت ي Hardware للحل   فه

ات        ى معالج دة عل رآة و المعتم ا الش تهرت به ي اش يرفرات الت رآة    (SPARCالس وم الش ي تق الت
ل                          )  بتصنيعها بنفسها  ى األق ا عل و من واحد منه ة يخل والتي ال تجد مطار أو بنك أو مؤسسة محترم

ة   ة فارق ي عالم وفت       وه رآة مايكروس ع ش ة م ة الشرس توى المنافس ى مس رآة  ...  عل ث إن ش حي
ًا                 ر مبيع ك    (Intelمايكروسوفت معتمدة على عالقتها المتينة بشرآة تصنيع المعالجات األآث وال تمتل

يرفرات  ة بالس ناعات متعلق وفت أي ص ي   ) ...  مايكروس تمز الت ن مايكروسيس رآة س ى عكس ش عل
ى العكس شرآة مايكروسوفت      ... %  100د على منتجاتها بنسبة      تتميز بتقديمها حلول تعتم    ولكن عل

تتميز تميز واضح  في مجال تبسيط استخدام أنظمة تشغيلها  باإلضافة إلى وجود استراتيجية تسويقية     
ا في          بعيدة المدى تجاوزت بها الشرآات األخرى الشرآات األخرى والدليل اهتمامها بتعريب منتجاته

ه اآلن والحمدهللا                وقت آان نسبة ا    ا وصل إلي نتشار الكمبيوتر في الدول العربية ال يكاد يذآر مقارنة بم
ين                          ( ة ب ة طردي بعض اآلخر بوجود عالق ل ال ان من قب  على الرغم من التحفظ من قبل البعض واإليم

ة               ا   ... انتشار الحاسوب وتدني مستوانا التقني والثقافي أو فلنقل األخالقي إن شئنا الدق  !رب  وحكمتك ي
.( 
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آدت أن أنسى أن من أهم الحلول التي تقدمها شرآة سن مايكروسيستمز هو نظام تشغيلها المبني على                  
روف     غيل المع ام التش واة نظ مته  UNIXن ذي أس ي     Solaris وال ار افتراض أتي آخي ًا ي و دائم  وه

ات   ل بمعالج ي تعم تمز الت ن مايكروسيس يرفرات س ابSPARCلس رة الس ي الفق ذآورة ف ( قة  الم
وم حول              Solarisالمعلومة هذه ضرورية إلن نظام التشغيل        نا الي  هو محور أساسي من محاور درس

 ! ). شهادات سن مايكروسيستمز 
 

ة المستويات                 ى آاف ة عل ول التقني دى الشرآة           ... ونتيجة لهذا التنوع في الحل فمن الطبيعي أن يكون ل
ل مش من أجل          ( استخدام ودعم منتجاتها    المساقات والشهادات المؤهلة لكفاءات األفراد في        ى األق عل

إلنه قيمة الشهادة التي    ... إلنه حامل شهادات شرآة معينة يصاب بالتعصب لمنتجاتها         ... سواد عيوننا   
 ).! يحملها باقية من بقاء الشرآة المقدمة لها 

 
م الشهادات      واآلن بعد هذه الدردشة اإلجبارية حول الشرآة واتجاهاتها العلمية والعملية ن           نتقل لسرد أه

 -:التي تقدمها شرآة سن مايكروسيستمز وهي آالتالي 
 
 

 ولكن الغالب   Solaris 10اإلصدارة األخيرة هي  ( Sun Solarisالشهادات المتعلقة بنظام التشغيل 
تخدام  و اس ا    ... Solaris 9ه ة به ة المتعلق هادات الدولي ق بالتحضير للش ا يتعل   وهي )خاصة فيم

 :آالتالي 
 

 
 

SCSA :     ـ إدارة    dministratorAolaris Sertified Cun Sوهي اختصار ل  وهي متخصصة ب
 : وللحصول على الشهادة يجب على المتقدم اجتياز امتحانين وهما على التوالي Solarisنظم تشغيل 

SCSA Admin I 
SCSA Admin II 

 
ر      ( االمتحانين  آالبإآمالول على الشهادة إال وطبعًا لن يمكن ألحد الحص  ي امتحان واحد فقط غي يعن
 .)آافي للحصول على الشهادة
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SCNA :  وهي اختصار لـdminAetwork Nertified Cun S  ى  وتعتبر مرحلة متقدمة مبينة عل
 ولكي  Solaris وتترآز آما يبدو من اسمها حول إدارة الشبكة باستخدام نظم تشغيل         SCSAشهادة  

 . مسبقًاSCSAيحصل المتقدم على هذه الشهادة وجب عليه أن يكون قد حصل على شهادة 
 

SCSecA :    ـ د  dminAurity Secertified Cun Sوهي اختصار ل  وهي مخصصة لمن يري
ا مباشرة             Solarisاحتراف حماية األنظمة باستخدام نظم تشغيل          ذه الشهادة يمكن الحصول عليه  وه

ولكن بالتفكير السليم والتخطيط الجيد ستالحظ أن هذه الشهادة هي آخر            (دات أخرى   دون الحاجة لشها  
أنه آيف تريد أن تكون خبير حماية نظم مع عدم وجود أساس  ... شهادة يتم أخذها والسبب بسيط وهو       

بكاتها باستخدام          ابقة     Solarisعلمي وعملي في نظام التشغيل وإدارة ش ا الشهادات الس  والتي توفره
 .! )ذآرال
 
 

ة                  بالنسبة ل  رمج لغ ًا للمب ر إرهاق ر شهرة واألآث ة البرمجة األآث ى    ( JAVAلشهادات المتعلقة بلغ عل
ية    ري الشخص ة نظ ن وجه ل م ن !) األق بة ل ولك ام بالنس ر لالهتم ة تميزالمثي ذه اللغ اه ن ه ه يمك  بأن

ة     منصات ونظم التشغيل الموجودة حالي)  إن لم يكن آل    (استخدامها على معظم     ا وفي نفس الوقت لغ
ل  زة الموباي ى أجه ة وصوًال إل زة المكتبي يرفرات واألجه داء من الس مخصصة لمعظم القطاعات ابت

ة  فرات الرقمي ذه   ... (والريس ن ه دأ م وفت يب ات مايكروس ة منتج راغبين بمقاطع رمجين ال ي المب يعن
 - : على النحو التالي هيعلى العموم الشهادات المتعلقة بالجافا!) ... اللحظة يتعلم لغة جافا 

---------------------------------------------------------------- 
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SCJP :     ـ دخل الرئيسي     rogrammerPava Jertified Cun Sوهي اختصار ل ا الم   وهي طبع
ك     د ذل ا بع راد التخصص فيه ة الم ن الجزئي ر ع ا بغض النظ رمج جاف ل مب ا... لك ول ألنه ز ح  ترآ

 .استيعابهاالمفاهيم العامة للجافا والتي البد لكل مبرمج جافا من 
 

 يتم اختيار الشهادة التالية حسب الرغبة والتي من الممكن أن تكون إحدى              SCJPوبعد الحصول على    
 :الشهادات التالية 

 
SCJD :     ـ ا يتخص   eveloperDava Jertified Cun Sوهي اختصار ل رمج   ومن خالله ص مب

 وهي متعلقة بتطوير  Standard Edition من اللغة وتعني J2SEالجافا بالبرمجة باستخدام إصدارة 
 .الحلول للبيئات الصغيرة و المتوسطة

 
SCWCD :     ـ  وهي خاصة   omponent DeveloperCeb Wed iertifCun Sوهي اختصار ل

 .Enterprise Editionت  المخصصة للمؤسساJ2EEبمطوري حلول الويب باستخدام اإلصدارة 
 

SCMAD :   ـ ي اختصار ل ي eveloperDpplication Aobile Mertified Cun Sوه  وه
ة  PDAموبايل ،  ( خاصة بمطوري البرامج المخصصة لألجهزة الكفية وملحقاتها          ، ريسيفرات رقمي

خ...  وب        )  إل ة للحاس رامج المخص غيل الب ة لتش وارد آافي ك م ي ال تمتل زة الت ي األجه د (وه  يقص
ك باستخدام إصدارة       )  الذاآرة والمعالج وسعة التخزين   ... بالموارد عمومًا     والمخصصة   J2MEوذل

  .Mobile Editionلهذا الغرض 
 
 

  :Sun Microsystemsالموقع الرسمي لشرآة 
 

com.sun.www 
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Oracle 
 
 

ل  ( من أقوى الشرآات    ) بجدارة واستحقاق وتميز واضح   (  حول شرآة تعتبر      يدور اليومحديثنا لهذا    ب
ات أال وهي شرآة                  )  قد ال أبالغ إن قلت أقوى شرآة       ول المتخصصة في مجال قواعد البيان تقدم الحل

Oracle      ر من ضم        ي إليسون  الر م على يد    1977 التي تأسست في عام ذي يعتب ى     م  ته وال ة أغن  قائم
  . حسب تقييم مجلة فوربز الشهيرةعشرة أشخاص حول العالم

 
 

 
ى وشك                           ي عل ذا الموضوع أنن ي أشعر من خالل طرقي له ا األخوة األعزاء أنن وال أخفي عليكم أيه

ول تفجير مناقشة حادة طويلة المدى حول أفضلية        ات  Oracle حل ة مع   لقواعد البيان  عدوها   بالمقارن
دود  رآة SQL Serverالل ن ش ة م ألة  Microsoft المقدم ذه المس اقش ه ا أن نن ذلك وجب علين  ول

 .Oracleبهدوء وذلك مهم قبل أن ننتقل إلى الشهادات المقدمة من شرآة 
  

ام                  ز واالهتم ك معلومات تستحق الترآي ل وحتى التأمل    ( في بداية النقاش أحب أن أقول أن هنال ! ) ب
 :وهي على النحو التالي ى الحكم حول أفضلية أحدهما لتساعدنا عل

 
رآة - نة   Oracle  ش ي س ت ف د تأسس رار  1977 ق ى غ ام   Microsoftم عل ي ع ت ف ي تأسس  والت

الرغم من أن شرآة   ... م 1975 د شرآة   Oracleوب ها  Microsoft تأسست بع ذ تأسيس ا ومن  إال أنه
ى عكس        وهي تخصص آل جهودها في مجال الحلول المتعلقة بقواع          ات عل  التي   Microsoftد البيان

  .تشتت جهودها في عدة مجاالت
 
ا يعمل         Oracle وبالنظر إلى تاريخ تأسيس شرآة       - ات الخاص به امج قواعد البيان   فسنالحظ أن برن

غيل   ام تش ى نظ ام   ( Unixعل ده نظ ن بع غيل    ) Linuxوم م تش لة نظ ر سلس ى أن تظه ل حت ن قب م
DOS/Windows)    والتي خصصتOracle   د           إصدارات لها ا بع )   تتوافق مع منصات تشغيلها فيم

رآة   ز ش ة تمي ذه نقط امج   Oracleوه تخدام برن دت اس ي قي تها الت اب منافس ى حس  SQL عل
SERVER     ذلك   ! )تقريبًا من سوق مبيعات نظم التشغيل       % 83والذي يحتل   (  بنظام تشغيلها فقط  ول

ال  ن (يق فويًا م الم ش ذا الك تقط ه ال ال ى وآاتب المق د الحاصلين عل هادة أح ن شرآة ش راف م  االحت
Oracle  (  دارات أن إص نظم Oracleب ة ل ة Unix/Linux المخصص ث الموثوقي ن حي ل م  أفض

ة لنظام تشغيل      اإلصدارات واالستقرار من    ى أن أوراآل خصصت شهادة      (Windows الموجه حت
 ).قًاآما سيأتي ذآره الح... ناتها على نظم لينكس اخاصة إلدارة قاعدة بي

 
- Microsoft     ة ا التقني يطها لحلوله ي تبس زت ف ًا تمي امج    ( طبع د برن مل بالتأآي ذي ش  SQLوال

Server (          ًًبقا ا مس م الكالم عنه درس الخاص    ( آما ت ى عكس   )  مايكروسوفت  حول شرآة  في ال عل
 ).  !وألخذ شهاداته طبعًا(  الذي يتطلب جهد إضافي الحترافه Oracleبرنامج 
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ك واضح من خالل صرف آل       Oracleيؤآد المكانة المتميزة جدًا لشرآة ... ابق آله   آالمنا الس   وذل
ول    ... جهود الشرآة فيما يرفع من موثوقية حلولها لقواعد البيانات           والذي يتربع اليوم على عرش الحل

ز بنقطة مه            ... المخصصة لقواعد البيانات   ة  وأيضا هذا واضح من خالل متابعة شهادتها والتي تتمي م
ول الشرآات أخرى       ( جدًا   ى    Oracleألن ... أال وهي عدم االحتياج  الستخدام حل اءة عل  تعمل وبكف

رم التقني في           ... معظم أنظمة تشغيل الحالية      ة اله وهذا يضمن بقاء المحترفين في هذا المجال على قم
 ).مجال قواعد البيانات لفترة طويلة

 
 

هادات  بة لش ة فق ( Oracleبالنس الحلول الخاصةطوالمتعلق ات  ب د البيان روف...  بقواع و مع ا ه ) آم
يتين     ألنهاوهذا طبيعي ) ولكنها دسمة المحتوى( فسنالحظ أنها قليلة     ين محددتين أساس ى فئت  موجهة إل

ا   ات    ( وهم د البيان دراء قواع ات    ( و  ) Database Adminم د البيان رامج قواع ورين ب مط
Database Developer (  الحقًاآما سيأتي معنا. 

 
 -:وهي  ))  i9Oracleالشهادات الموجهة لمستخدمي (( بالنسبة لـ 

 
OCA :   ـ ار ل ي اختص امج   ssociateAertified Cracle Oوه راف برن دخل الحت ر الم  وتعتب

Oracle وهما المجالينباختيار أحد  وطبعًا يمكن للمتقدم االحتراف  :  
 
انين  ( ويختص بمدراء قواعد البيانات  ... OCA DBAوالمسمى بـ ...  المجال األول - ويتطلب امتح

 .)للحصول على الشهادة 
 
ول باستخدام      ... OCA Developerوالمسمى  ...  المجال الثاني -  Oracleويختص بمطوري الحل
ا  (  انين للحصول عليه ب امتح ًا يتطل ة  ) أيض ر مرتبط ل غي رامج األوراآ وير ب ة تط بة فبيئ وبالمناس

 .Oracle 10g و Oracle 9iج قاعدة البيانات ولذلك فهو مشترك بين آل من آل من بإصدارة برنام
 

ى أن يبقى االمتحان اآلخر حسب المجال                        والمالحظ هو وجود امتحان مشترك لكال التخصصين عل
الين إال المتحان            ( الذي يتم اختياره     ن يتطلب من المتخصص في أحدى المج وبناء على هذا الكالم ل

 ). عرض مغري للغاية من الشرآة... ون يحصل على شهادة المجال اآلخر واحد لكي يك
 

OCP :    ـ ًا     rofessionalPertified Cracle Oوهي اختصار ل وفرة حالي ى شهادة مت  ( وتعتبرأعل
دم حاصًال               )  والسبب سيتم ذآره في ملخص الشهادة التالية       ذه الشهادة تتطلب أن يكون المتق ًا ه وطبع

ى شهادة  ابقاا  (OCAعل ذآورة س انين آخرين ) ً لم ى امتح ـ (باإلضافة إل بة ل )  OCA DBAبالنس
ط   د فق ان واح ـ ( وامتح بة ل رة  ) (  OCP Developerبالنس ذه الم ي ه ك أي  ... وف ون هنال ن يك ل

ابقًا          ذآورين س د شهادة              ... امتحانات مشترآة بالنسبة للمجالين الم د مضاعف لمن يري ي جه ذا يعن وه
 ).   لمجاليناالحتراف في آال ا

 
ى شهادة      د      OCP DBAويمكن للحاصلين عل ؤهلهم إلدراة قواع ى شهادة خاصة ت  أن يحصلوا عل

ـ     وتتطلب  Managing Oracle9i on Linuxالبيانات على نظام التشغيل لينكس والشهادة تسمى ب
 .OCP DBAفقط امتحان واحد بعد شهادة الـ 
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ة   ة هام هادة   (  :مالجظ ى ش ل الحصول عل ي   DBA OCPألج درجًا ف مك م ون اس ب أن يك   يج
ل في مرآز                   ... Oracleسجالت شرآة    ى األق وذلك لن يكون إال من خالل دراستك لدورة واحدة عل

ى      وOracle University والتي تحمل ترخيصًا من     Oracleمعتمد من شرآة  ن تحصل عل إال فل
ى عكس ش   ... الشهادة حتى لو اجتزت جميع االمتحانات المطلوبة  والتي  OCP Developerهادة عل

د            ق      )  يمكن الحصول على شهاداتها دون االضطرار ألخذ دورة في مرآز معتم ذه المالحظة تنطب وه
 .Oracle 10g و Oracle 9iعلى آل من 

 
OCM :     ة دمها      asterMertified Cracle Oو هي اختصار لكلم راف تق ى شهادة احت ذه أعل  وه
ة وصار      Oracleشرآة   داً   بشروط خاصة ومرهق ة            مة ج ة عملي رة تقني راف وخب مش   (وتتطلب احت

ا               )  !خبرة آتب بس     رة التي تحصل عليه لسنوات ال تقل عن ثالث سنوات على أن تكون شهادة الخب
أيضًا يوجد فقط ستة مراآز     ...  هو المدخل لهذه الشهادة Oracleمن خالل عملك في شرآة تعتمدها   

رة في    (  يعني جهود مالية وعلمية وخبراتية مخصصة لهذا االمتحان في العالم آله وهذا      وال ننسى خب
  .) !وما أحد يدري يمكن االغتراب ... األسفار والترحال 

 
 

ـ  بة ل تخدمي  (( بالنس ة لمس هادات الموجه هادة    ))  g10Oracleالش ر الش ط ذآ يتم فق ث س حي
 -:واالختالفات بالنسبة لإلصدار السابق  

 
OCA :  للحصول على الشهادة بالنسبة المتحان وتتطلب امتحان واحد فقطOracle DBA. 

 
OCP :  وتتطلب امتحان واحد فقط للحصول على الشهادة بالنسبة المتحانOracle DBA. 

 
OCM :  راجع ما قلنا مسبقًا حول شهادةOCM. 

 
 
 

بقاً   (  والسبب   Developerالمالحظ عدم ذآرنا في الفترة لشهادات التطوير         اه مس ا ذآرن ان هو  ) مثلم
مل             ذا يش ات وه دة البيان امج قاع دارة برن رقم إص ة ب ر مرتبط ل غي ة بأوراآ وير الخاص ة التط بيئ

 .Oracle 10g و Oracle 9iاإلصدارتين 
 

ـ       وأيضًا أعلنت الشرآة بأنها قريبًا ستصدر شهادات خاصة        وإن  ... OCP  موجهة لحاملي شهادات ال
 .لم تفصح بعد عن أسماء هذه الشهادات

 
 

  :Oracleلشرآة سمي الموقع الر
 

com.oracle.www 
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Cisco 
 
 

زودة          Ciscoموضوع درسنا لهذا اليوم سيدور حول شرآة          والتي تعتبر واحدة من أآبر الشرآات الم
ى مزودي       داء من الشبكات الصغيرة ووصوًال إل توياتها ابت ا ومس ول الشبكات بمختلف قطاعاته لحل

ا          Ciscoبل وتمتاز شرآة    ... خدمات اإلنترنت    ا رآزت جهوده ذا    عن آثير من الشرآات بأنه في ه
دالت  Routersبل قل إن شئنا الدقة في مجال صناعة وتطوير الموجهات            (المجال    Switches والمب

ة               ) المخصصة للشبكات  بها ثق ا أآس ر من الشرآات األخرى مم ى غرار الكثي ا عل م تشتت جهوده ول
 .) جهودها في مجال قواعد البيانات Oracleمثلما رآزت شرآة ( وشهرة واسعة في هذا المجال 

 

 
 

رآة   ة بش هادات المتعلق ي موضوع الش ل أن نخوض ف لطCiscoوقب ا أوًال أن نس   بعض وجب علين
اتالضوء حول م از  Routers وضوع الموجه ارة عن جه بكة وهي باختصار عب  المخصصة للش

ى شاشة        )  إلخ... يحتوي على ذاآرة ومعالج     ( آمبيوتر متكامل    وي عل ه ال يحت ه بأن مع االختالف عن
ذ              ( خاصة به    ك باستخدام منف ًا    LPTويتم ضبط إعداداته عن طريق ربطه بجهازآمبيوتروذل ...  غالب

وأيضًا من األشياء ) ه العمل بمفرده وذلك حسب اإلعدادات التي تم إعدادها مسبقًا           وبعدها يمكن للموج  
ة مرور                      تحكم في عملي التي يتميز بها الموجه هو أنه مخصص لتنفيذ مهام محدد و متعلقة بالتنظيم وال

زة المختلف                   ة البيانات بين أجزاء الشبكة المختلفة بغض النظر عن نظم التشغيل المستخدمة في األجه
ى         (للشبكة   ة عل تحكم بالحرآ ممكن تتخيل الموجهات مثل إشارات المرور فهو ينفذ عمليات تنظيم وال

وع       ن ن ر ع ك بغض النظ ق وذل ى الطري رور عل ارات الم ا إش وم به ي تق ة الت نفس الطريق بكة ب الش
 ). !وبغض النظر طبعًا عن رتبة شرطي المرور اللي واقف بجانبها ... السيارات وحجمها 

 
ة     Ciscoنسبة للشهادات التي تقدمها شرآة      بال  والتي لها قبول واسع على مستوى آبريات شرآات تقني

ه                  ان ل المعلومات على مدى اختالفها وتخصصاتها بحيث أصبحت مرحلة هامة لكل من يريد حجز مك
بكية المخت               ة   لبين محترفي الشبكات بغض النظر عن نظم التشغيل الش ك بسبب     ( ف  الموجهات   أنوذل

Routers تعمل على آل من الطبقة الفيزيائية Layer Physical وطبقة ربط البيانات Data-Link 
Layer بكة ة الش ل Network Layer وطبق ا آ زم به ي تلت ية الت ايير األساس ن المع ر م   وهي تعتب

  ).TCP/IPالشرآات المطورة لنظم التشغيل باستخدام بروتوآول 
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 -: فهي مقسمة على النحو التالي Ciscoلتي توفرها شرآة وبالنسبة ألهم الشهادات ا
 
 

 :Switching & Routingالشهادات المتخصصة في استخدام الموجهات والمبدالت 
 

CCNA :   ـ ار ل ي اختص دخل  ssociateAetwork Nertified Cisco Cوه ر الم ي تعتب  وه
انين     ( عليها  الحتراف الشبكات باستخدام حلول الشرآة وتتطلب امتحانين للحصول          يمكن دمج االمتح

د  ان واح ي امتح بكات )  حسب الطلب... ف يات الش ارة عن أساس ا عب انين هم ا  (واالمتح ذ فيه وتؤخ
نهج شهادة            ... االساسيات والمفاهيم العامة حول الشبكات         د م ى حد بعي وازي إل  +Networkوهي ت

ارة ع      )   والتي سبق الكالم عنها    CompTIAمن منظمة    ن امتحان لألوامر األساسية       واآلخر هو عب
من خالل برنامج افتراضي لمحاآاة     (لتطبيق هذه المفاهيم باستخدام موجهات الشبكة الخاصة بالشرآة         

  ).Lab Simulatorبيئة أوامر المشغالت 
 

 
 

CCNP :  ـ ي اختصار ل ى rofessionalPetwork Nertified Cisco Cوه ر أعل ي تعتب  وه
ى شهادة         )  سيرد تفصيل السبب في ملخص الشهادة التالية      ( شهادة متوفرة    وتتطلب الحصول أوًال عل

CCNA     رفين في مجال        ... ة امتحانات أخرى     السابقة الذآر باإلضافة إلى أربع وهي مخصصة للمحت
 .الشبكات في البيئات الشبكية المعقدة
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 R&SCCIE :     ـ ار ل ي اختص بةو  xpertEnternetwork Iertified Cisco Cوه  بالنس
دالت       ( عني بأنها   فهو ي  R&Sللمصطلح   مخصصة للمحترفين في مجال التعامل مع الموجهات والمب

Routers & Switches   (    ة ى آلم ذآورة في اسم    Internetworkوعلى فكرة لو رآزت عل   الم
بعض         األنواعمجموعة من الشبكات المختلفة والمتعددة      والتي تعني   ( الشهادة    المرتبطة مع بعضها ال

ة     ) وما شبكة اإلنترنت إال مثال على هذا النوع من الشبكات ...  و   (Expertوبغض النظر عن آلم ول
ى من حامل اللقب                ة أعل ي مرحل ى شهادة      )   Professionalإنها مهمة وتعن ا أعل ا أنه فستدرك حتم

رآة  دمها الش هادة    ... تق ى ش دم الحصول عل ى المتق ث يجب عل ب مواصفات خاصة حي ن تتطل ولك
CCNP    ال ذا المج ي ه ة ف ة ونظري رة عملي تالك خب ى ام بقًا باإلضافة إل ا ...  مس ز امتحاناته ومراآ

الم   ول الع دودة ح ز مح ي مراآ وفرة ف اوز   (مت الم ال يتج ول الع ا ح دد حامليه ًا 12500وع ...  تقريب
ها  ن الشرآة نفس هادات األخرى م ة الش ن حمل ات اآلالف م ع مئ ة م انين )  بالمقارن ى امتح م إل وتنقس

و امتحان    )  وهو األصعب  (أما االمتحان اآلخر    )  أي باستخدام الكمبيوتر  (  االمتحان األولى آتابي   فه
ر  تم ( المختب كحيث ي ك إدخال م يطلب من واع الموجهات ومن ث وي مختلف أن ر يحت ى مختب ًا إل  فعلي

ك في                ئلة اجتياز االمتحان بترآيب و صيانة و حل المشاآل المعطاة ل اج     ... األس ي االمتحان يحت يعن
 ).قل عن سنتين على األقل الجتياز االمتحانتلخبرة عملية ال 

 

 
 
 

 : Networking Designالشهادات المتخصصة في تصميم الشبكات وتخطيطها 
 

CCDA :    ـ ار ل ي اختص دخل   ssociateAesign Dertified Cisco Cوه ر الم ي تعتب  وه
ى                 الحتر تحن حاصًال عل اف تخطيط وتصميم الشبكات باستخدام حلول الشرآة وتتطلب أن يكون المم
 . باإلضافة إلى امتحان واحد للحصول عليهاCCNAشهادة 

      
CCDP :  وهي اختصار لـrofessionalPesign Dertified Cisco C     ى شهادة ر أعل  وهي تعتب

ذآر     CCDA و   CCNAول  شهادة     متوفرة في مجال التصميم والتخطيط وتتطلب الحص             ابقة ال  الس
 . باإلضافة إلى ثالثة امتحانات أخرى

 
 عادة CCIEيبدو أنه بسبب أن امتحانات ( متخصصة بالتصميم   CCIE وال تقدم الشرآة أي شهادة 

ة في جزء        ى الجوانب النظري ذات طبيعة عملية تطبيقية على عكس تخصص التصميم الذي يعتمد عل
 . )آبير من منهاجها
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 : Networking Securityالشهادات المتخصصة في أمن الشبكات 
 

CCSP :  وهي اختصار لـrofessionalPcurity eSertified Cisco C  وهي تعتبر أعلى شهادة 
ي مجال أمن الشبكات وتتطلب الحصول  شهادة      وفرة ف ات   CCNAمت ى خمسة امتحان  باإلضافة إل

 .أخرى
 

 SecurityCCIE :   ـ  وهي اختصا ى   xpertEnternetwork Iertified Cisco Cر ل   وهي أعل
ى             ًال عل دم حاص ون المتق ب أن يك بكات وتتطل ن الش ال أم ي مج رآة ف دمها الش هادة تق  CCSPش

انين  ى امتح هادة ... راجع التفاصيل (باإلضافة إل ابق حول ش ديثنا الس ل ح ي مجم   CCIE R&Sف
ة   ات المطلوب ر الشهادة   وتعت)  للتعرف على ماهية االمتحان ى    CCIE securityب  أصعب امتحان عل

ى             CCIEمستوى شهادات الـ     ا عل رة ال يستهان به ذه الشهادة تتطلب خب  آكل لسبب بسيط وهو أن ه
هيم اوذلك باإلضافة إلى التمكن من المف  ... مستوى أمن الشبكات باستخدام مختلف أنواع نظم التشغيل        

 .ام حلول الشرآة نفسهاالعلمية والعملية بالنسبة للحماية باستخد
 
 

 :)  VoIP) Voice over IPالشهادات المتخصصة في استخدام تقنية 
 

ق شبكات                VoIP: (مالحظة   ل الصوت عن طري ول       TCP/IPهي تقنية تسمح بنق  والتي تعطي حل
ا االتصال                        دول باستخدام شبكة اإلنترنت ويمكن من خالله ين ال للشرآات تقدم من خاللها االتصال ب

ك شرآة للخطوط  ة ذل ان ومن أمثل أرخص األثم ة أيضًا و ب داول NetToPhoneالعادي ع ت ي من  الت
ل مؤسسات االتصال في                       ك ضمن حظر من قب ك أيضًا الشرآات األخرى  وذل بطاقاتها  ويشمل ذل
ة                 ة الخطوط الهاتفي ة والعزوف عن استخدام خدم ذه الخدم ى ه ال الشديد عل دولنا العربية وذلك لإلقب

 . )العادية
 
 

CCVP :     ـ ى شهادة     rofessionalPoice Vertified Cisco Cوهي اختصار ل ر أعل  وهي تعتب
 باإلضافة إلى خمسة  CCNA وتتطلب الحصول  شهادة  VoIPمتوفرة في مجال استخدام حلول تقنية       

 .امتحانات أخرى
 

 VoiceCCIE :  ـ ى xpertEnternetwork Iertified Cisco Cوهي اختصار ل   وهي أعل
 CCVP وتتطلب أن يكون المتقدم حاصًال على        VoIPتقدمها الشرآة في مجال استخدام حلول       شهادة  

ديثنا السابق حول شهادة       ...   راجع التفاصيل   (باإلضافة إلى  امتحانين   CCIE R&Sفي مجمل ح
 ).   للتعرف على ماهية االمتحانات المطلوبة
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 :مالحظات مهمة 
 
ذه                 Cisco من شرآة      تعتبر الشهادات المقدمة  )  1( اء له اريخ انته ك ت ة التي تمتل  من الشهادات القليل

هادة     ى ش تحن أراد الحصول عل نا أن المم ذلك إذا افترض هادة ول ك  CCNPالش ه أن يمتل  وجب علي
ل أن تنتهي صالحية شهادة                    CCNAشهادة   دة قب ات الشهادة الجدي  ( CCNA ويجب أن يكمل امتحان

 ).ث سنوات تقريبًاثاللوالتي تقدم فترة صالحيتها 
 
ديد الصعوبة       (CCIEفي حالة حصول أي شخص على عدة شهادات         ) 2( من  ) رغم إن الموضوع ش

ف التخصصات  ل(مختل ى األق هادة   ) تخصصين عل املين ش ن ح ر م ة يعتب ذه الحال ي ه  CCIEفف
Multiple )             ى اآلن     تقريب 500طبعًا عدد الحاصلين عليها حول العالم إلى اآلن لم يتجاوزوا الرقم ًا إل

 .!) ذات التخصص الواحدCCIE تقريبًا من حملة شهادة 13000مقارنة بـ ... 
 
 

 : Ciscoالموقع الرسمي لشرآة 
 

com.cisco.www://http 
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 دمـةـقـم
 

 
ا                    في البدء  ة به ات والتفاصيل المتعلق ة االمتحان ة لخدم  وقبل أن نخوض في موضوع الشرآات المقدم

تناقش في                  وجب علينا معرفة بعض األمور المهمة والتي ستساعدنا على فهم المفردات والنقاط التي س
 :وهي على النحو التالي )  بإذن اهللا (الدروس القادمة 

  
ى      - ا إل ا                        لو نظرن ا وحلوله راف في منتجاته دم شهادات االحت ة التي تق ذا إذا  ( عدد الشرآات التقني ه

اً                    ره الحق يأتي ذآ ا س ة المعلومات آم ة بتقني )  استثنينا الشهادات المقدمة من الشرآات غير ذات العالق
تفصيل  وليس فقط الشرآات الخمس التي تم الكالم عنها بال         (فسنالحظ العدد الكبير لعدد هذه الشرآات       

ا فقط    ) في الدروس السابقة   د   ( ، ولو افترضنا أن لكل شرآة مرآز امتحاني خاص بامتحاناته أظن عن
 ! ).هذه الحالة سيتم إصدار دليل خاص بمراآز االمتحانات على غرار دليل الهاتف 

 
اق مع الشرآ                          - د واالتف وم بالتعاق ك شرآات خاصة تق تنتج أن هنال ابقة نس ة الس ى المعلوم ات  بناء عل

راف          دم شهادات االحت ة المعلومات أو                ( المتعددة التي تق ة بتقني ذه الشهادات ذات عالق سواء آانت ه
ا الم )  بغيره رة حول الع ا المنتش ي مراآزه ات ف ديم االمتحان ا  (بتق وم بتطويره رامج تق تخدام ب وباس

المقررات الخاصة بكل شهادة حس                 ه الشرآة    الشرآة المقدمة لالمتحان بنفسها على أن تتقيد ب ب توجي
هادة ة للش رآة   )  المقدم ة وهي ش ذه الخدم دمان ه رآتين تق ًا ش د حالي  Sylvan Thomsonويوج

Prometric )   دعى ى شرآة    )   لالختصار Prometricوت   Pearson VUE  )VUEباإلضافة إل
ديها             ) لالختصار دم المتحان أي شرآة من الشرآات التي ل  ويمكنك من خالل إحدى الشرآتين أن تتق

ره                     ( شهادة احتراف    يأتي ذآ ا س ا آم راخيص التي تحمله ات الشرآة و الت ى عالق د عل ذا يعتم طبعًا ه
 .)الحقًا

 
د  - ن بع ان ع ة االمتح ة (  خدم ان بطريق ة االمتح بكة  Online  أو خدم ى ش ادة عل د ع ي تعتم  والت

ة  تخدام تقني ن خالل اس ة  وهي لالختصار تقVirtual Private Network VPNاإلنترنت م ني
ادي  والمكلف                      اتف الع تساعد على ربط الشبكات البعيدة باستخدام االنترنت بدًال من استخدام خط اله

ر مقتصرة فقط      )   خاصة في حالة االتصال الدولي لربط شبكة مع أخرى متواجدة في دولة أخرى             غي
روع آثي   ى ف داها إل ل ويتع ة ب هادات التقني ى الش ة   عل ان اللغ ن امتح داء م وفرة ابت وم المت ن العل رة م

ة المعروف باسم     ة    TOEFLاإلنجليزي oreign Fnglish as a Ef Oest T وهي اختصار لكلم
anguageL               ات المخصصة ل االمتحان   وانتهاء ببعض االمتحانات المخصصة لبعض فروع العلم مث

 .لعلم الرياضيات والمحاسبة
 
ذآو      - ة الم دم                وبناء على المعلوم ات تق وفرة لالمتحان تنتج أن الشرآات الم ابقة فسنس رة الس رة في الفق

ات والتخصصات               خدمات امتحانية متعددة التخصصات ولكن المعلومة اإلضافية هنا أن عدد االمتحان
ة                        ا الشرآة المقدم وم به دات التي تق ات والتعاق التي تقدمها المراآز االمتحانية يحدد من خالل االتفاقي

 .ع المؤسسات و الجهات التي تصدر الشهاداتلالمتحان م
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ددة      - ارات المتع ة الخي ى طريق ادة عل ى    ( Multiple Choice أسلوب االمتحانات يعتمد ع أي بمعن
ا           األسئلة أن ار الصحيح منه ذا         ويستخد )   ترفق عادة بخيارات متعددة يتم اختي ادة في ه وتر ع م الكمبي

ذلك نتيجة االم  ات ول وع من االمتحان امج  الن ا البرن وم به ابية يق ة حس ي  (تحان تظهر بعملي ذا يعن وه
وات            حيادية تامة في التعامل مع اإلجابات مع احتمال آبير لوجود أخطاء طفيفة في النتيجة بسبب الهف

ذل : نصيحة   ! التي ال يخلو منها أي  برنامج آمبيوتر في العالم            ة بحيث       اب د المراجع د إضافي عن  جه
 ) !نجاح حتى في حالة الخطأ في حساب الدرجات يمكنك تجاوز عالمة ال

 
 نسخة من قاعدة البيانات المتعلقة بالناجحين إلى آل شرآة حسب            يتم إرسال )  بإذن اهللا (  بعد النجاح    -

ر            ( نوع االمتحان والشرآة المقدمة للشهادة       ات في مق ة عن آل االمتحان اظ بنسخة مرآزي مع االحتف
ة االمتحان ة لخدم رآة المقدم ل الش ة بك ات الخاص تعراض البيان تحن اس ل مم ن لك ي يمك ات والت

م      تخدام اس رآة وباس ع الش ى موق ل عل اح أو بالفش ت بالنج ي تكلل واء الت ي خاضها س ات الت االمتحان
ه      تم      )   المستخدم وآلمة مرور الخاصة ب ى أن ي ابيع              إرسال عل رة ال تتجاوز ستة أس  الشهادات في فت

ي    (من مقر الشرآة المقدمة للشهادة نفسها       )  خالل التجربة أو ثمانية أسابيع من      (بالبريد   و  يعن  اال تقلق
 ).  !وليس من الشرآة المقدمة لالمتحان ... الشهادة تصدر من الشرآة نفسها 
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Thomson Prometric 
 
 

موضوع درسنا اليوم سيكون حول شرآة تعتبر من أآبر الشرآات المقدمة لخدمة االمتحانات عن بعد               
ـ      ( Sylvan Thomson Prometricأال وهي شرآة ) باستخدام الكمبيوتر(  ا اختصارًا ب ويرمز له

Prometric  ... (     رآة ار ش ة اعتب ن المبالغ يس م رآة Prometricول أآبر ش ة   آ ة لخدم  مقدم
 :االمتحانات  وذلك لسببين أساسين 

 
ام   - ذ ع ات من ة االمتحان ديم خدم ي تق رآة ف دأت الش رآة  1990 ب بق ش ذلك تس ي ب  VUEم وه

Pearson        ة المعلومات     ( المنافسة لها بأربع سنوات من العمل  أربع سنوات في مجال تقديم حلول تقني
 ). لى األقل من الناحية الدعائيةهي عالمة فارقة على مستوى المنافسة ولو ع... 

 
دًا من                         - ر ج ى عدد آبي د باإلضافة إل  تقدم الشرآة خدمات واسعة ومتعددة في مجال االمتحان عن بع

ات      )   امتحان في مختلف المجاالت    1200حوالي  ( االمتحانات   وذلك نتيجة للعالقات الواسعة واالتفاقي
 .ت المعتمدة دوليًامع الشرآات والمنظمات العاملة في مجال الشهادا

 

 
 

ًا  م  ... طبع ؤال مه ى س ود إل ابقة تق ات الس و ... المعلوم ا هي  ( أال وه رآة ؟ وم ذه الش دأت ه آيف ب
 )المراحل التي مرت بها ؟  وهل تقتصر نشاطات الشرآة على خدمة االمتحان عن بعد ؟

 
بب   تيعاب الس تطيع اس ي تس ة  ... ولك ي البداي ك ف رآة يكفي رف أن ش ام  Prometric أن تع ي ع ف

وتر    1990 تخدام الكمبي ان باس ة باالمتح ا الخاص ورت حلوله دما ط  Computerizedم عن
Examination          ل شرآة تم استخدامه من قب ذا لي ر الشرآة    Novell قد اعتماد نظامها ه  والتي تعتب

راف حلو               دة الحت ة معتم ا والتي أسمته شهادة         التقنية األولى في العالم التي قدمت شهادة تقني  CNEله
ـ     ك الوقت آانت نظام تشغيل         (ngineerEovell Nertified Cوهي اختصار ل  Novellفي ذل

 ).  في العالماألآثر انتشارًا هو نظام التشغيل الشبكي NetWareوالمسمى بـ 
 

رآة    ت ش ابق آان ي الس رآة   Thomson Prometricف ي ش رى أال وه رآة أخ ع ش  Drake تتب
Training & Technologies       ل شرآة م شراءها من قب د ت ام   Sylvan وق ذا  ( م 1997 في ع وه

ة أخرى    ... Sylvan Thomson Prometricيفسر سبب طول اسم الشرآة  وهذا يقودنا إلى معلوم
رآات   ي أن الش م      إال وه ى اس اظ عل ك للحف مها وذل ر اس وم بتغيي رى ال تق رآة أخ تري ش دما تش عن

ة    ... الشرآة السابقة والمعروفة في السوق  ولكن تقوم بإضافة اسمها إلى االسم السابق               ومن أهم االمثل
  ).hp من قبل شرآة Compaqوالناتجة عن شراء شرآة  ... hp Compaqأجهزة 
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رآة   ال ش د انتق رآة   Prometricوبع ة ش ى ملكي مل    Sylvanإل دماتها لتش اق خ يع نط ت بتوس  قام
ديم خدمات أخرى            ... الخدمات المتعلقة باالمتحانات األآاديمية      وليس ذلك فحسب ولكن أيضًا تقوم بتق

ى       في مجال بيع الحلول المتعلقة بإدارة األمتحانات عن بعد للشرآات والمنظمات األخرى باإلضافة إل
تخد  يم باس ائل التعل ة       وس ال تقني ي مج يم ف ائل التعل ن أفضل وس دة م ر واح ي تعتب ديا والت ام الملتيمي

 .المعلومات
 

ا يتجاوز    تمتلك   Prometricواليوم شرآة    الم     4500م د حول الع اً  مرآز امتحاني معتم وم  و  تقريب تق
ـ مايكروسوفت ، أوراآل     الم آ ة حول الع ات الشرآات التقني ة لكبري ات التقني ة االمتحان ديم خدم  ، بتق

ة                       ... سيسكو   ات مع آل من منظم ة االمتحان ديم خدم  ( ETSإلخ ، باإلضافة إلى شراآة حصرية لتق
 :و منظمات مثل )  TOEFLوالتي تقدم شهادة 

 
National Security Dealer's Associations  

the Japanese Securities Dealers  
the National Board of Medical Examiners 

the American Institute of Certified Public Accountants 
 
 

 
 
 

ة والطب والمحاسبة باإلضافة     ونالحظ مما سبق تنوع المجاالت والتي تتعلق بامتحانات      المتعلقة باللغ
  .إلى المجال الرئيسي للشرآة أال وهو مجال تقنية المعلومات

 
 

  :Thomson Prometric الموقع الرسمي لشرآة
 

com.prometric.www 
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Pearson VUE 
 
 

ات        ة االمتحان ديم خدم وم بتق ي تق رآات الت م الش ن أه دة م ول واح ديث ح وم الح م الي ( نواصل معك
ر   )  لالختصار VUEويطلق عليها  (Pearson VUEوهي شرآة ) باستخدام الكمبيوتر ( والتي تعتب

رآة  ى ش بقًا Prometricباإلضافة إل ا مس ا عنه ي تكلمن ي )  الت دة ف رآات الرائ ن الش ديم م ال تق مج
دها             وم بتزوي االمتحانات عن بعد على مستوى مرآزها حول العالم باإلضافة إلى حلولها التقنية التي تق

ة اعتب         ( لبقية المنظمات والمؤسسات     يس من المبالغ ه ل امل       وأظن أن دتين الع ا الشرآتين الوحي تين ارهم
هادا           ال الش ي مج ل ف ى األق و عل ة ول ات الدولي ة االمتحان ال خدم ي مج ة   ف ال تقني ة بمج ت المتعلق

 ). المعلومات
 

 
 

ام                 ـ       VUE باسم    4199في البداية يجب علينا اإلشارة إلى أن الشرآة تأسست في ع  وهي اختصار ل
nterpriseEniversity Uirtual V )      ة االفتراضية ى المؤسسة الجامعي رجم إل د   ) ويمكن أن تت وق
 ). CEOالذي تولى منصب أول مدير تنفيذي للشرآة   (E. Clarke Porterيد على تم تأسيسها 

 
هو تطويره أول   ) VUEآة قبل تأسيس الشر   ( E. Clarke Porter من أهم اإلنجازات التي حققها 

ام           ي في ع دعى      1979نظام امتحان إليكترون ة ت ا أظن          ( NASD لمنظم ى م ة عل ة أمريكي  ،) منظم
رآة           ي ش تخدم ف ذي اس ات ال ام االمتحان وير نظ ي تط ة ف اهمته الفاعل ى مس افة إل  Drakeباإلض

Training & Technologies ) التي قلنا أنها آانت نواة شرآة وPrometricل   قبل شر ائها من قب
ة آل من              )  التفاصيل آاملة في الدرس السابق      ... Sylvanشرآة   ذا النظام بمعاون ان لتطويره له وآ

Steve Nordbergو Kirk Lundeen      السبب الرئيسي في احتالل شرآة Prometric  لصدارة 
وتر         رامج الكمبي ات باستخدام ب نظم االمتحان ة ل ام   ... الشرآات المقدم دها ق   E. Clarke Porterوبع

 . آما ذآرنا مسبقًاVUEبتأسيس شرآته الخاصة التي أسماها بـ 
 

اع أسهم الشرآة            NCS من قبل شرآة     VUE تم شراء شرآة     1997في عام     والتي ساعدت في ارتف
ق إدارة شرآة                 زة في مجال التسويق من فري رة    NCSوذلك بسبب الخبرة المتمي ى الخب  باإلضافة إل

ول االم        ق اإلدارة في شرآة             التقنية في مجال حل ا فري ات التي يمتلكه بحيث أصبحت    ... VUEتحان
ى شرآة                  خالل سنوات قليلة مزود رئيسي في مجال تقديم خدمات االمتحانات بعدما آان محصورًا عل

رآة    ي ش دة أال وه رآة           (Prometricواح ع الش ي موق وع ف ذا الموض رأت ه دما ق بة عن بالمناس
د وال من                  Prometricسم شرآة    لم يشيروا ال  ... الرسمي   ذا المجال المن بعي رة له  التي آانت محتك

 ). !ربما لخوفهم من الدعاية الغير مباشرة لها ... قريب 
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ل شرآة        VUE تم شراء شرآة      2000في عام    ر واحدة من         Pearson من قب ة والتي تعتب  البريطاني
ة ب            ل المعلومات المتعلق ى      أآبر شرآات النشر المختصة في حق ال والتجارة  باإلضافة إل قطاع األعم

ون دوالر  8االنتاج  التلفزيوني والنشر االستهالآي ويصل حجم أعمال الشرآة إلى حوالي       د  (  بلي أؤآ
د     (Pearson VUEوقد قامت شرآة )  ... ! مرة أخرى بليون وليس مليون  د للشرآة بع االسم الجدي

ة المعلومات من         باالهتمام والترآيز في  )  عملية الشراء والدمج   ة بتقني ات المتعلق ديم االمتحان  مجال تق
ة      ال تقني ي مج ا ف هادات خاصة به ك ش ي تمتل ات الت رآات والمؤسس ن الش دد م ع ع د م خالل التعاق

 .المعلومات
 

ى حوالي                3700وتمتلك الشرآة حوالي     ا موزعة عل د من قبله ة حول     145 مرآز امتحاني معتم  دول
ل شرآتي            بالمناسبة يمكن ألي    ( العالم   رخيص من قب  Prometric و   VUEمرآز الحصول على الت

الي حصول                    ... في نفس الوقت     ات في أي شرآة وبالت ل في نظام االمتحان وذلك الحتمال حصول خل
ات        VUEوتوفر شرآة   ) ...  تأخير للعمالء المتعاملين مع المرآز االمتحاني        بشكل عام آل االمتحان

د شرآة        ( شهادات التقنية الكبرى التقنية المعروفة للحصول على ال  ار عدم تعاق ين االعتب مع األخذ بع
VUE  تي مع شرآ Oracle   وSun               ة ات المتعلق ة االمتحان ديم خدم حتى لحظة آتابة هذه السطور لتق

هادات  ذآورتين بش رآتين الم رآة    ...  !الش ردت ش ي تف ات   Prometricوالت ة االمتحان ديم خدم  بتق
 ).المتعلقة بهما 

 
  

 
 
 
 

  :Pearson VUEالموقع الرسمي لشرآة 
 

com.VUE.www 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

30 


