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 يهاسج انششكح اعى انششكح
 اعرخذاو انذاعىب فٍ ايىس انرايٍُ +ذغثُك اػًال انغكشذاسَا+اسشفح انًهفاخ انششكح انىعُُح نهرأيٍُ

 م تثشايج انرغثُماخ + عثاػح  انرماسَش +ادخال انثُاَاخذمىَح يهاسج انؼً جًؼُح انرًُُح انضساػُح

اعرخذاو تشَايج يذىعة السشفح انكرة + ادخال تُاَاخ انكرة + االذصال يغ   يكرثح انجايؼح

 انغالب

 اعرخذاو َظاو يذىعة فٍ ايىس انًؼايالخ +اسشفح انًهفاخ+ اػًال انغكشذاسَا دوسا–داخهُح 

 يهاسج ادخال انثُاَاخ تشكهها انصذُخ+ انرذادز انهاذفٍ يغ انضتائٍ ذمىَح  االذصاالخ انفهغغُُُح

 ادخال انثُاَاخ+ذماسَش يغثىػح +اػًال انغكشذاسَا يغرشفً َغا انذكىيٍ

 َظاو يركايم يذىعة نرغُُش انؼًهُاخ + االذصال يغ انضتائٍ+انؼاللاخ انؼايح ششكح جىال

 ماسَش او يهفاخ +ادخال انثُاَاخاعرخذاو  انذاعة فٍ عثاػح ذ يذسعح تُاخ عؼُش

 اذماٌ انؼًم تانرغثُماخ انذاعىتُح+انرصفخ+انثذس ػهً االَرشَد ششكح انُىس نهكًثُىذش

 اعرخذاو انذاعىب فٍ َظاو انفىاذُش او انذغاتاخ+اسشفح انًهفاخ+انؼاللاخ انؼايح يغرشفً انًُضاٌ

 ذغاتاخ+اسشفح انًهفاخ+انؼاللاخ انؼايحاعرخذاو انذاعىب فٍ َظاو انفىاذُش او ان يغرشفً االههٍ

 عثاػح يهفاخ و ذخضَُها واسشفرها+ ادخال انثُاَاخ+ االذصال يغ انُاط جًؼُح تُد انشَف

 ذماسَش يغثىػح تانذاعىب+ االسشفح+انرصفخ يكرة َىاب انرغُُش والصالح

 َظاو يذىعة الداسج انًهفاخ وػًم انرماسَش انُىيُح  يجهظ لشوٌ َذانٍُ

 اعرخذاو انذاعة فٍ انذػاَح واالػالٌ ح َغىششك

 ادخال انثُاَاخعثاػح ذماسَش اويهفاخ+  يذسعح وداد َاصش انذٍَ

 +اػًال انغكشذاسَاانثُاَاخ +ادخال انثُاَاخ نرخضٍََظاو داعىتٍ فٍ  يشكض انذساعاخ انُغىَح

 الذصال +انرذادز+االسشفح +اػًال انغكشذاسَا+ ا انذاعىب نؼًم تشايج تس َىيٍ سادَى دسَى

 +االذصال+انرذادز ػًم تشايج تس َىيُح تانذاعة اراػح وذهفضَىٌ انُىسط

 اعرخذاو انذاعة نرخضٍَ انثُاَاخ واعرشجاػها ػٍُ عاسج -انًشكض انًجرًؼٍ

 +ادخال انثُاَاخ عثاػح انرماسَش وانًهفاخ يذسعح خاساط انصاَىَح

 +ادخال انثُاَاخعثاػح انرماسَش وانًهفاخ يذسعح ذفىح نهثٍُُ

 +ادخال انثُاَاخ عثاػح انرماسَش وانًهفاخ يذسعح ػثذ انذٍ شاهٍُ

 + يهاسج انرذادز واالذصالاعرخذاو انذاعة فٍ انًذاعثح واالسشفح وانفىاذُش دوسا–تهذَح 

 اعرخذاو انذاعة فٍ انًذاعثح وانفىاذُش تهذَح ذفىح

 +االسشفح+اػًال انغكشذاسَال تُاَاخ انغالب اعرخذاو انذاعىب فٍ  ادخا جايؼح انمذط انًفرىدح

 + انرصفخ اعرخذاو تشايج نؼًم ادواخ انذػاَح انفهغغُُُح نهذػاَح واالػالٌ

 +كراتح انرماسَش اػغاء دوساخ داعىتُح ششكح انهذي

 +ادخال تُاَاخ انغالب عثاػح ذماسَش ويهفاخ يذسعح عُذَا اتشاهُى االعاعُح 

 +االذصال+انرذادزانثُكُح تشكم يذىعة اَشاداخ +اَذاع+عذة خذياخ تُك انماهشج ػًاٌ

 +ادخال انثُاَاخ+كراتح انًزكشاخ انذاخهُحعثاػح انرماسَش وانًهفاخ يذسعح خىنح تُد االصوس

 +االذصال اعرخذاو انذاعة فٍ ذذضُش عهثُاخ انؼًم تاعىٌ االيُش
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 ماسَش+اسشفح انًهفاخ+كراتح انرعثاػح يهفاخ  فراوٌ انًفرٍ  يكرة انًفرٍ انؼاو

 عثاػح جذول اػًال انُادٌ +اػالَاخ انُادٌ َادٌ انشُىر انشَاضٍ

 +انرصفخ+انثذس ػهً االَرشَددوساخ داعىب+تشيجح+صُاَح انًشكض انؼشتٍ نركُىنىجُا انًؼهىياخ

 عثاػح ذماسَش +يهفاخ+اذفالاخ+جذول اػًال ششكح انؼغُهٍ نهرجاسج وانًماوالخ

 عثاػح عهثُاخ + عثاػح جشد يخضوٌ َاخ انشًغُحششكح االفك نهغخا

  َظاو يذىعة نالسشفح+ االعرشجاع يكرثح االَىاس االتشاهًُُح 

 خذياخ انرصفخ+انثذس تانىَة يشكض انضهشاء نالَرشَد

 +كراتح انًزكشاخ+اػًال انغكشذاسَا عثاػح وذخضٍَ انًهفاخ وانرماسَش يذَشَح انرشتُح وانرؼهُى 

 +االذصال+كراتح انًزكشاخ انذاخهُح عثاػح انًهفاخ وانرماسَش عاعُح يذسعح سافاخ اال

 +االذصال+انرذادزاَذاع+عذة+لشوض تشكم يذىعة تُك االعكاٌ

 عثاػح جىاصاخ +هىَاخ +اعرخذاو انرغثُماخ انذاعىتُح يكرة داخهُح انخهُم

 ػح اػالٌذذذَذ دجىصاخ نهغفش تاعرخذاو انذاعة+ عثا ششكح االيُش نهغُادح وانغفش

 +َظاو يذىعة  اعرخذاو انذاعىب فٍ عثاػح انفىاذُش وانغهثُاخ+انًذاعثح ششكح صنىو اخىاٌ انرجاسَح 

 +ادخال تُاَاخ انغالبعثاػح انًهفاخ وذماسَش انغالب دوسا–يذسعح كشَغه 

 ز+ االذصال انًثاشش+انرذاداعرخذاو انذاعة فٍ انًذاعثح واالسشفح وانفىاذُش تهذَح انظاهشَح 

 فىاذُش+اجشاء انذغاتاخ تانذاعىبعثاػح  ششكح االَىاس نهشخاو

 َظاو يذىعة نالسشفح+ االعرشجاع يكرثح تهذَح انخهُم

 +االذصالاعرخذاو تشايج انرغثُماخ انذاعىتُح نغثاػح انىصفاخ وانرماسَش يغرىصف اتٍ عُُا

 سشفح+ادخال انثُاَاخ+االعثاػح انًهفاخ وانرماسَش يذسعح ركىس اتىجهاد

 ms wordعثاػح يهفاخ االعشي + ولشاساخ انًذاكى تااعرخذاو  وصاسج االعشي وانًذشسٍَ

 +كراتح انرماسَشذخضٍَ تُاَاخ انغالب وػالياذهى وانرماسَش دوسا –يذسعح االلصً 

 +اػًال انغكشذاسَااعرخذاو تشَايج يذاعثح يذىعة دغىَه 

 ثاػح  وذخضٍَ واسشفح انًهفاخاعرخذاو انرغثُماخ انذاعىتُح نغ ششكح دشتاوٌ

 

 

 يهاسج انششكح اعى انششكح
 صُاَح وتشيجح انذىاعُة+ذذهُم االَظًح انكرشوٌ انرجاسَح

 صُاَح +تشيجح+ذصفخ +تُاء لىاػذ تُاَاخ يشكض انىفاء

 خذياخ اَرشَد+صُاَح +تشيجح +ذصفخ انجثم الٍَ

 ذصفخ+تذس+ صُاَح +تشيجح االَظًح انؼانًُح نهكًثُىذش واالَرشَد

 ذصىَش وشائك + تشيجح+ذصفخ يشكض تٍُ َؼُى نهكًثُىذش

 تشيجح+ذؼهُى ػٍ تؼذ+ ذذسَة+تُاء لىاػذ تُاَاخ وتشيجرها يشكض ذكُىنىجُا انًؼهىياخ 

 +تشيجح+تذس ػهً االَرشَدصُاَح +ذجًُغ ششكح االخىج نهثشيجح

تُاء لىاػذ تُاَاخ+تشيجح تاعرخذاو انثشيجح انًشئُح+نغح  االَظًح انًرمذيح 

 جافا

 صُاَح+ذجًُغ+ذصفخ+عثاػح يهفاخ ششكح انششَف نهكًثُىذش

 صُاَح+ذجًُغ+تشيجح+ ذذهُم اَظًح انؼشتٍ نهكًثُىذش

 تشيجح+صُاَح+ذجًُغ داذا نهكًثُىذش

 اَرشَد+ذجًُغ دىاعُة خذياخ عىا نهكًثُىذش

 خذياخ اَرشَد+صُاَح+ تشيجح انشاَح نهكًثُىذش
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 خذياخ اَرشَد +تذس+ذصفخ يشكض اَىاس انمذط

 تشيجح+صُاَح +ذذهُم االَظًح +صُاَح انثشيجُاخ ششكح يُجاتاَد

 تشيجح +صُاَح+ اخرثاس انثشيجُاخ كًثُىَد 

 دوساخ داعىب يشكض َاعش انصمافٍ

 صُاَح+تشيجحاَرشَد+ يشكض فُُىط

 صُاَح+تشيجح+شثكاخ لغى انصُاَح /اتىسياٌ

 تشيجح+َرشَد+صُاَح يشكض روَة/تُد نذى

 تشيجح+اَرشَد+دوساخ داعة انذونُح نهكًثُىذش

 تشيجح+اَرشَد+صُاَح انثُاٌ نهكًثُىذش

 تشيجح+اَرشَد+صُاَح ششكح اسخ يكظ

 تشيجح+اَرشَد+صُاَح ششكح ذاال

 َرشَد+صُاَحتشيجح+ا صاهذج نهكًثُىذش

 يهاسج انششكح اعى انششكح 
 اعرخذاو انذاعة فٍ انفىاذُش +ذخضٍَ انثُاَاخ انًشرشكٍُ+ذذلُك انفىاذُش ششكح انكهشتاء

 اعرخذاو انذاعة فٍ انًذاعثح وَظاو يذىعة+ اػذاد لىائى يانُح+انًىاصَح ششكح انجثشٍَُ نالنثاٌ

 ذمذَى خذياخ انًذاعثح وانرذلُك تانذاعة وَظاو داعىتٍ+انجشد+انمىائى انًانُح يؤعغح انًُاس نهًذاعثح

 ذخهُص يؼايالخ + ذذلُك دغاتاخ تانذاعىب+انجشد+اػذاد انًىاصَح يكرة َغا نالعرشاساخ انًانُح

 اػذاد ذماسَش يذاعثُحاعرخذاو َظاو نهًذاعثح وفىاذُش انًشضً +ذذلُك انذغاب+ االههٍ -لغى انًذاعثح

 لغى نهذغاتاخ تاعرخذاو انذاعة+انرذلُك+لىائى يانُح +انجشد تُك االعكاٌ

 اعرصًاساخ +ذماسَش تاعرخذاو انذاعة+يشاجؼح انذغاتاخ تُد نذى–ششكح انغهى 

 اعرخذاو َظاو يذىعة  نهًذاعثح+ذذلُك انذغاتاخ+انجشد+انًىاصَح ششكح انخثشاء انؼشب

 ذذلُك انذغاتاخ تاعرخذاو انذاعة+اكرشاف االخغاء انًذاعثُح+انذغاتُح اعثح وانرذلُكششكح يغىدج نهًذ

 ذذلُك + اػذاد يىاصَح ػايح+انجشد+انمىائى انًانُح وضاح نهًذاعثح

 ذمىَح يهاسج ادخال انثُاَاخ تشكهها انصذُخ+اػذاد انًىاصَاخ انؼايح+االذصال دوسا –االذصاالخ 

 ًم تانرغثُماخ انذاعىتُح+ادرغاب انضشَثح+انمُىد انُىيُحاذماٌ انؼ ششكح انذشتاوٌ

 ذذلُك دغاتاخ تانذاعة+ادخال تُاَاخ+ اجشاء كشىفاخ انًشالثح+انذغاتاخ انخرايُح ششكح انمذعٍ نهًذاعثح

 ادرغاب انضشَثح+يىاصَح ػايح+انذغاتاخ انخرايُح+انمُىد انُىيُح دغىَح نهًذاعثح

 اد لىائى يانُح+ انًىاصَاخ انؼايح+انذغاتاخ انخرايُح+انرذلُكاػذ انثُك االعاليٍ انفهغغٍُُ

 َظاو يذىعة الجشاء يرؼهماخ انرايٍُ+انمُىد انُىيُح+انرذلُك+االسشفح ذشعد نهرايٍُ

 ذذلُك دغاتاخ+َظاو يذىعة نهًذاعثح+انجشد+انًىاصَح يكرة سجائٍ انمُغٍ

َظاو يركاكم يذىعة+اػذاد + ذخهُص يؼايالخ تانذاعىب+يذاعثح تانذاعىب ششكح صنىو

 يىاصَاخ ػايح+ دغاتاخ خرايُح+ ادرغاب انضشَثح

 يهاسج انششكح اعى انششكح
 يشالثح انشثكح+ذًذَذ انشثكاخ فٍ انًخرثشاخ+صُاَح اتىسياٌ—يشكض انذاعىب
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 صُاَح دىاعُثها+ يذ خغىط انشثكحيشالثح شثكح انًغرشفً و يشكض انذاعىب  االههٍ

 صُاَح+ذشكُة خغىط انشثكاخ+انرؼايم يغ يكىَاخ يادَح نهشثكح انششَف نهكًثُىذش

 تشيجح+صُاَح+ذشكُة شثكح+ػضل انثُاَاخ اشُاء َمهها فٍ انشثكح االخىج نهكًثُىذش

 صُاَح+تشيجح+يذ خغىط انشثكح+انغشق انرأعُغُح نرصًُى انشثكح يشكض انششوق

 تشيجح+ذجًُغ+صُاَح+تُاء اَظًح لىاػذ انثُاَاخ وتشيجرها انجُاٌ ششكح

 ذشكُة خغىط انشثكاخ +انصُاَح+انثشيجح ششكح اجىاء نهكًثُىذش

 يشالثح شثكح انجايؼح +ذًذَذ شثكاخ انًخرثشاخ يشكض انذاعىب جايؼح انخهُم

 ADSLصُاَح +تشيجح+ذجًُغ+يذ خغىط  انًُاسج نهكًثُىذش

 صُاَح +تشيجح +غىط شثكح+خذياخ اَرشَدذًذَذ خ كًثُىَد

 صُاَح+تشيجح+ذجًُغ تٍُ َؼُى نهكًثُىذش

 ADSLتشيجح+صُاَح+يذ خغىط انشثكح+ انكرشوٌ

 تشيجح+تُاء لىاػذ انثُاَاخ+ستظ لىاػذ انثُاَاخ تانثشيجُاخ+يذ انشثكاخ يشكض اذماٌ

 يهاسج انششكح اعى انششكح
 تشيجح+ذصًُى صفذاخ انىَة ششكح االَظًح انًىشىلح

 تشيجح+ذصًُى صفذاخ انىَة ششكح َاعا

 تشيجح+ذصًُى صفذاخ انىَة ششكح انىسوود نهرغىَك واالػالٌ

 تشيجح+ذصًُى صفذاخ انىَة يشكض االذماٌ

 تشيجح+ذصًُى صفذاخ انىَة انفهغغُُُح نهذػاَح واالػالٌ

 تشيجح+ذصًُى صفذاخ انىَة صٌ كؼىػيشكض اصذلاء فى


