


أتمتة العمليات بروبوتات البايثونةدبلوم

Automate processes with Python robots Diploma

يومررا بعررخ اسورررم وت رر  ( اسنترنرر )نظرررا ستعرراش ال رربنة العةنبوتيررة 

لر  قواعخ البيانات باستمرار ظهرت الحاجة ألتمترة العمليرات والبيانرات ع

اإلنترنر م مررم جمررظ وتةظرري  الر  المعاللررة والتحليرره والتحررخي  بهررخ  

برره وىترر  . الوصرروا الرر  وهرر  واوررا لعررلو  البيانررات والمعررت خميم

كاء نمذجة وتوقظ العيةاريوهات المعتقبلية باسرت خا  ووارمميرات الرذ

إن هةررا  النثيررر مررم العمليررات اليوميررة الترر  ت وررذ العرراعات . الصررةاع 

الطررواا والترر  يمنررم التيلررب عليهررا بنتابررة بعررج العررطور البرمليررة 

ة ان  ىتمرا ترخر  القرول النامةر. ودووا عال  اتمتة الروبوتات البرملية

سرتخوه الر  . وراء ذلك وهذا ما ستتمنم مم صةعه و  هذه الخبلومرة

.عال  برمليات اسنترن  وصياغة الملفات ووه  محتواها وبةائها

أىخ أه  الخبلومات وأكثرها طلبًا مم قبه شريحة كبيرل مم الطلبة والمهتميم



أهخا  الخبلومة

:أجهممالعلميةالرىلةهذهو بيخ سة وذ

البرمل والتفنيرالبرملةمبادئإتقان

البايثونبليةالبرملةاىترا 

بايثونباست خا وتحليلهاالبياناتمعاللةممالتمنم

الم تلفةالتطبيقاتبةاءممالتمنم

ومعاللتهاالبياناتاستعادلتطبيقاتبةاءمملتمنما

البياناتوتحليهللمظبرمليةروبوتاتبةاءممالتمنم



ماذا ستتعل 

بايثونبرملةليةوأساسياتPythonتثبي 

العملياتواجراءواسترجاعهاالمعلوماتلت زيمالمتييراتاست خا 

والمنتباتوالحلقاتالوظائفمثهاألساسيةالبرملةأدواتاست خ 

ومنتباتهاودوالهاالبايثونوصفو عةاصربةاء

الصلةذاتوالمنتباتالبياناتوقواعخالةصيةللملفاتاسساسيةالصيغمظالتعامه

البايثونباست خا وتعخيلهاوان ائهاوتصميمهاالبياناتقواعخمظالتعامه

التطبيقاتبرملةوواجهاتالم تلفةوالمواقظاسنترن مظالتعامه

البياناتالهائهاسست الصعةخالحلبم اكهوتالو المعت خميملبياناتاسمموالةقهالت زيم

التنراريةالعملياتو البرملياتوسرعةكفاءلوميادلالعملياتاتمتة

للبياناتالفائقةالمعاللةو المتعخدلوالمعاللةال يوطتقانات



الحاسبتطبيقاتمبرمج

الموبايهتطبيقاتمبرمج

اسلنترونيةلآلستمبرمج

للروبوتاتمبرمج

لأللعابمبرمج

البياناتلقواعخمبرمج

اسلنترونيةالمواقظإدارل

المعلوماتتقةيةأقعا إدارل

المعلوماتتقةيةوبير

ملاست العمه



اسبوش 14: المخل الزمةية

ساعة168: العاعاتعخد 

$1000: الرسو 

العربية: اللية

المخرسون

ن بة مم ال براء والمتميزيم وىملة الخكتوراه

لمعتوى المطلوب وال برات العابقةا

س ُي ترط اي وبرات سابقةم وقط معروة باست خا  الحاسب



الخبلومةمةهايت لفالت المحاور

:الت صصهذاعمنبذل

لالرتقاءاليو المعت خميموىاجةوانت ارهاالهائهالبايثونليةنلاحعل الت صصهذايعتمخ

ههياكذلكو بماالبرملةو األساسيةالمفاهي مممزيجوسيقخ العملياتاتمتةنحوبقخراته 

.(Python)بايثونبرملةليةباست خا البياناتوقواعخال بنيةالتطبيقاتبرامجوواجهاتالبيانات

:الخبلومةمحاور

المخل باألسبوشعخد العاعاتعخد األجزاءالبرامج

1305بالبايثونالبرملة 

1244هياكه البيانات ونظا  الت ييه

1183قواعخ البيانات 

1367بيانات اسنترن  والتصفا

1366النفاءل والحماية و  استمتة

1122الم روش الةهائ 

615627الملموش

ال طة الخراسية



بالبايثونالبرملة:األوااللزء

كيفيةأساسياتيقخ بحي .Pythonباست خا الحاسوبأجهزلبرملةأساسياتاللميظتعلي إل اللزءهذايهخ 
بقةمعمتطلباتعل الخراس المقرري تمهس.بايثونو البعيطةالتعليماتممسلعلةمملبرنامجالمرءبةاء

لخورلاهذهستيط .للحاسوباسعتياديالمعت خ وئةممطالباوتراضمظأبعطهاباستثةاءالرياوياتكهويتلةب
هذهتيط .المتقخمةالبرملةدوراتممالمزيخألوذمعتعًخاسينونالخورلمهذهالطالبينمهأنبملرد."الفصوا
.3بايثونالخورل

:األوااللزءمحاور

    Hardware structureهةخسة أجهزل النمبيوتر✓أساسيات البرملة✓

وه  البرملة واصطالىاتها واللبةات األساسية للبرامج✓
Programing blocks 

.اسوطاء والتصحيا وطرائق الحه✓
Bugs and debugging

 Conditionalsالتةفيذ الم روط✓Variables &Expressionsالمتييرات والعبارات والبيانات✓

Loopsالتنرارات ✓Functionsالخواا ✓

العاعات 1موووعات دروس البرنامج و  اللزء 

1مخوه ال  البرملةالخرس األوا

1هةخسة أجهزل الحاسوبالخرس الثان 

2وه  البرملة واصطالىاتها ولبةاتها األساسيةالخرس الثال 

2.اسوطاء والتصحيا وطرائق الحهالخرس الرابظ

2المتييرات وانواعها وطرائقهاالخرس ال امس

2العمليات والتعابير وقواعخهاالخرس العادس

2تماريمالخرس العابظ

2التةفيذ الم روط والتعابير المةطقيةالخرس الثامم

2تلاوم اسوطاء واستمرارية التةفيذالخرس التاسظ

2تماريمالخرس العاشر

4التنرارات وانواعهاالخرس الحادي ع ر

2تماريمالخرس الثان  ع ر

2الخواا المخملة وتعريف الخواا ومراىه التةفيذ الخرس الثال  ع ر

4ورشة عمه اللزء األواالخرس الرابظ ع ر

1تركيز األونار واوتبارالخرس ال امس ع ر
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الت ييهونظا البياناتهياكه:الثان اللزء

و س.الت ييهنظا مظوالتعامهبايثونبرملةلليةاألساسيةالبياناتهياكهالخبلومةمماللزءهذاو 

مثهPythonو الم مةةالبياناتهياكهاست خا يمنةةاكيفونعتن فاإلجرائيةالبرملةأساسياتنتلاوم

.متزايخب نهمعقخبياناتتحليهإلجراءوالتلميعاتوالقواميسالقوائ 

:الثان اللزءمحاور

Listsالقوائ  /المصفووات✓Stringsالمتييرات الةصية ✓

Tuplesالتلميعات ✓Dictionariesالقواميس ✓

Regular Expressionsالتعبيرات الةمطية ✓Filesالملفات ✓

جخولة وادارل  العمليات ومم الحاسوب✓نظا  الت ييه وعملياته✓

عخد 2موووعات دروس البرنامج و  اللزء 
العاعات

3المتييرات الةصيةالخرس األوا

1القوائ  /المصفوواتالخرس الثان 

3القواميسالخرس الثال 

2التلميعاتالخرس الرابظ

5الملفات الةصيةالخرس ال امس

CSV 1الملفات بصيية الخرس العادس

JSON2الملفات بصيية الخرس العابظ

XML2الملفات بصيية الخرس الثامم
HTML2الملفات بصيية الخرس التاسظ

1تماريمالخرس العاشر

الخرس الحادي 
ع ر

2ورشة عمه اللزء الثان 

الخرس الثان  
ع ر

1تركيز األونار واوتبار
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البياناتقواعخ:الثال اللزء

تصمي إل باإلواوةالبياناتمبقواعخال اصة(SQL)الهينليةاسستعال ليةأساسياتعل اللزءهذاو ةتعر س
.ال طواتمتعخدلومعاللتهاوتحليلهاالبياناتجمظجهودممكلزءالبياناتلت زيماألساسيةالبياناتقاعخل

دلمتعخوتصورهاالبياناتجمظوعملياتالويبمىفبرامجببةاءأيً اسةقو .لهابياناتكقاعخلSQLite3ستعت خ 
مت زيممالمعت خ تمنيمال اللزءهذايهخ .األساسيةالبياناتبتصورللقيا D3.jsمنتبةسةعت خ .ال طوات
.وتحليلهادراستهات زيةهامتعههوبطرقبنفاءلسيلمعهاالت ال  مةالبيانات

:الثال اللزءمحاور

والوراثةالطرائق✓البرامجوتةظي التوجهكائةيةالبرملة✓

البياناتقواعخان اء✓وتصميمهاالبياناتقواعختصفا✓

البياناتواستردادادراج✓المتعخدلاللخاواو والعالقاتالقيودنمذجة✓

عخد 3موووعات دروس البرنامج و  اللزء 
العاعات

2البرملة كائةية التوجه وتةظي  البرامجالخرس األوا

1الطرائق والوراثةالخرس الثان 

14تماريم الخرس الثال 

1تصفا قواعخ البيانات وتصميمهاالخرس الرابظ

1ان اء قواعخ البياناتالخرس ال امس

2ذتلاوم اسوطاء واستمرارية التةفيالخرس العادس

1تماريمالخرس العابظ

2التنرارات وانواعهاالخرس الثامم

4تماريمالخرس التاسظ

الخواا المخملة وتعريف الخواا الخرس العاشر
ومراىه التةفيذ 

1
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والتصفااسنترن بيانات:الرابظاللزء

ايممالويببياناتوتلريفبن طسةقو .للبياناتكمصخراإلنترن مظالتعامهيمنمكيفنتعل سو اللزءهذاو 
الويبتطبيقاتبرملةواجهاتباست خا البياناتإل الوصواإل باإلواوةوقراءتهالتحليلهاويهنرغبموقظ

لذا.Pythonو معهاوالتعامهJSONوXMLوHTMLبياناتتةعيقاتاستردادعل سةعمه.الم تلفةوالمتصفحات
هذهو العابقةالثالثةاسجزاءو تةاولهات الت بالموادتامةدرايةعل تنونأنيلباللزءمهذهو للةلاح

اتكالمتييروالثان ماسواالفصهو المتةاولةالموووعاتمعت خمااسنىت اسشمهسينونالفصههذا.الخبلومة
مسالسه)Pythonبياناتوهياكهموالوظائفم(اسستثةاء/والمحاولةموالتفرشمالحلقات)ال رط والتةفيذوالتعبيراتم
Beautiful)الثان اللزءو كماالمنتباتباست خا الملفاتومعاللةم(tuplesوموقواميسموقوائ  soup, XML,
JSON)ال الخوواعل بالقخرلالمعت خ تزويخال اللزءهذابعخهايةطلق.البياناتقواعخممالثال واللزء
لبياناتاجمظعملياتواتمتةوالمتصفحاتاسنترن تطبيقاتواجهاتمظوالتعامهلبايثونروبوتاتباست خا اسنترن 
.البياناتقواعخوتحخي وتةزيلهاووعها

HTTPعبرالصوروالويبصفحاتاسترجاش✓الثةائيةوالملفاتالت عب الةصنقهبروتوكوا✓:الرابظاللزءمحاور

برملةواجهاتوخماتعبرالة تلريف✓والمنتباتالةمطيةبالتعابيرالة تلريف✓
التطبيقات

البرامجواجهاتواست خا اسمم✓اتوالروبوتالمتصفحاتاتمتةعبراسنترن تلريف✓



استمتةو والحمايةالنفاءل:ال امساللزء

ئقةالفاالمعاللاتعوال اغوارسةعبر.الواىخلالةوالعال وراءماال برملياباإلبحارستبخأالخورلهذهو 
اناتمالبيجمظمها و ال وارسالهاالروبوتاتجيوشإلن اءالمتعخدلوال يوطاألنويةتقةياتمعت خميم

.سنترن او والتلريفالبح تعريظو المتقخمةاسساليباي اسةتةاوا.اسوطاءومعاللةالتحخيثاتتعقب
.واعليةأكثرب نهالبياناتلتلريفالمواقظوىمايةأمانواجراءاتعوائقتلاوماساليبسةتةاواكما

.أمنمانتلاومهاوألياتوالنابت االتحققعوائقاي اسةتةاوا

والوراثةالطرائق✓البرامجوتةظي التوجهكائةيةالبرملة✓:ال امساللزءمحاور

البياناتقواعخان اء✓وتصميمهاالبياناتقواعختصفا✓

البياناتاستردادوادراج✓المتعخدلاللخاواو والعالقاتالقيودنمذجة✓



الةهائ الم روش:العادساللزء

جبرناملبةاءالةهائيةمحطتةاال نصهوالتحخياتبالمحطاتالمل ءالحاوهالطريقهذانهايةو 

مواقظأىخممبياناتوتحليهتلميظروبوتلبرملةعمل بم روشمهمةب داءليقو عملكمم

ولتهاوجخيوميامتنررب نهبهاتقو وظيفةبايللقيا او.باستمرارالتحخيثاتومراقبةاسنترن 

.الحاولةالبرمليةمعيرتكو م روشك واGitHubوPyPiعل ىعابكال كمنتبةوروعها


