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 ساعة معتمدة 1:  القسم متطلبات

 

 المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
رمز 
 المساق

رقم 
 المساق

Project Management 3 2540  ادارة المشاريع 

Algorithms and 
Programming Principles 

3 
الخوارزميات ومبادئ 

 البرمجة
 2554 

 

 :القسم متطلباتوصف 

 

 :  ادارة المشاريع -2540

دورة يشىم  علىى التيريىف بىيهدف المساق الى تمكين الطالب من ادارة المشاريع اعتمادا علىى اسىو ومبىادئ علميىة واداريىة سىليمة و  
التخطىىيط باسىىتخدام ، التخطىىيط باسىىتخدام المخططىىات، التخطىىيط لت اىىيم المشىىرو ، المبىىادئ ااساسىىية لت اىىيم المشىىرو ، حيىىاة المشىىرو 

عوامىى   جىىا  ، والتيىىرف علىىى إدارة المشىىاريع المىىخمة والياليىىة، فيلاكىىتمواز ىىة المشىىرو  والسىىيطرة علىىى ال، المخططىىات الشىىبكية
 المشرو 

 :  الخوارزميات ومبادئ البرمجة -2554

 ،(C لغىة) مثى  البرمجىة لغىات عن عامة ومفاهيم البرمجية، المشاك  لح  الم اسبة قائوالطر الح ، خوارزمية مفهوم المساق هذا يشم 
 والتراكيىىب والمؤشىىرات قترا ىىاتواال والمصىىفوتات التكىىرار، وجمىى  الىىتحكم وجمىى  والثوابىىت، والمتغيىىرات واإلخىىرا ، اإلدخىىا  وجمىى 
 .  المختلفة

 

 ساعة معتمدة 52 متطلبات التخصص:

 

 المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
رمز 
 المساق

رقم 
 المساق

Free Hand Sketching 2 2209  الرسم الحر والخطوط 

Graphics development  2 2539  التطور الجراتيكي 

Colors theory  2  االوان ارية    

capturing  and directing 3  مبادئ التصوير و اإلخرا   

Computer Illustration  2 الرسم التوميحي بالحاسوب   

Design principles 3 2275  مبادئ التصميم 

Packaging & printing technology 3 و التغليف   تك ولوجيا الطباعة   

Typography 2 تيبوغراتي   

Digital image processing  2   ميالجة الصور رقميا   
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Digital Audio and Video Editing  3  رقمياو الفيديو تحرير الصوت    

Introduction to Animated 
Cartoons 

    الرسوم المتحركة إلىمقدمة  3

Analysis and Design of 
Multimedia Systems 

   المتيددةتحلي  وتصميم  ام الوسائط  3

Practical Training 2 التدريب الميدا ي   

Introduction to Graduation 
project 

   مقدمة تي مشرو  التخر  1

Introduction to Multimedia 
Programming  

    مقدمة تي برمجة الوسائط 2

3D Computer Graphics 2 الرسم التجسيمي ثالثي اابياد    

3D Animation 2 الرسم التجسيمي والصور المتحركة    

Web Design1 3 تصميم صفحات الويب واال تر ت   

Creativity Principles 2   مبادئ اإلبدا   

Marketing & promotion  3 مبادئ التسويق والترويج    

Effective communication  2  مهارات االتصا  والتواص  الفيا   

Graduation project  3  مشرو  التخر   
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 : التخصصوصف متطلبات 

 :  الرسم الحر والخطوط -2209

 اسىتخدام مهىارات الطالىب وتيلىم ، وال سىب المسىاتات علىى اليىين تدريب طريق عن وذلك المرئي الواقع وتقليد ةمحاكا إلى المساق يهدف
 إدراك علىى الطىالب قىدر  ت ميىة لديىه، السىليم الىذوق ت ميىة،  والتخيى  التيرف على قدرته ت مية إلى يهدف كما . الرصاص وأقالم التحلي 
 واالىوان الرصىاص أقىالم واسىتخدام ة ،الم اوري ال سب على التيرف ، وخيالة أتكار  على التيبير على الطالب ع د القدرة ت مية ال سب،
 .الاال  تي والتدر  ااشكا  تسجيد تي مختلفة أدوات استخدام على والتدريب موئي مصدر بوجود التالي  ، ال باتي الفحم و الخشبية

 :  التطور الجرافيكي -2539

 إلىى باإلمىاتة تيىه، المسىتخدمة اادوات و الجىراتكو تىن تق يىات الجىراتكو، تىن ماهيىة علىى الطالىب تيريىف إلىى التخصىص هىذا يهىدف
 تومىي  و الكمبيىوتر، خىال  مىن ذلىك و التصميم و اليم   جا  تي كقاعدة المرئي اليلم أهمية و عرض و ب اء أسو على الطالب تيريف
 الجراتيكىي الفىن تطىور وتاريخ مراح  ودراسة الحالي، اليصر تي المستخدمة الوسائ  أحدث عرض خال  من بالجراتكو الخيا  عالقة
 .الحديث الجراتيكي التصميم مدارو أحدث على التيرف مع الحديث اليصر إلى التاريخ قب  ما عصور من

 :  األلواننظرية 

 أهميىة بيىان إلىى المقىرر هىذا ويسىيى السىيكولوجية، و االجتماعيىة و التاريخيىة دالالتىه و اللىون بمي ىى التيريىف إلىى المسىاق هذا يهدف
 و طبييىىة دراسىىة و.  المحيطىىة الجماليىىة للبيئىىة البصىىرية الرؤيىىة وتىىي الف ىىي اليمىى  ب ىىاء تىىي التصىىميم ع اصىىر مىىن مهىىم كي صىىر اللىىون

 شىاملة ودراسىة المختلفىة، الف ية المدارو ت ا ي ع د االوان  اريات المادة هذ  تت او  و.  كيميائيا و تيزيائيا مكو اته و اللون خصائص
 ال فسىىية وااسىىو اللو يىىة تواليالقىىا اللىىون ودي اميكيىىة ومجموعاتهىىا، أقسىىامها:  االىىوان وتصىى يف  ، االىىوان تبىىاينو اللىىون، لماهيىىة

 خلىيط ،االىوان ومىز ،  أبيىاد وثالثىة بيىدين : مختلفىة لتكوي ىات بىاالوان عمليىة وتطبيقىات المشاهد عين تي اللون وتأثير لها والوايفية
 تىي اللىون اسىتخدام تىي تسىهم عمليىة تطبيقىات خىال  مىن. اللىو ي الم اىور الجميلىة، الف ىون تىي اللىون وتفاعلهىا، االوان تداخ  الموء،
 . المختلفة التصميم أعما 

 :  مبادئ التصوير و اإلخراج

 اإلخىرا  حرتىة وتىن بقواعىد واإللمىام،  السىي اريو ومبىادئ التلفزيىو ي واإلخرا  التصوير وأسو قواعد الطالب يدرو المساق هذا تي 

 ميىدات و الكىاميرات مىع التيامى  ويجيىد سىليم وعلمىي أكىاديمي بشىك  الصىورة ولغة التلفزيو ية اللغة مع للتيام  مؤهال الدارو ليصب 
 لغىىة وهىي اليىىالم شىيوب بىىين المشىتركة اليالميىة اللغىة وإتقىىان الفلسىطي ي اإلعالمىىي اليمى  بسىوق لل هىىوض سىليم ت ىىي بشىك  ااسىتوديو

 . الصورة

 :  الرسم التوضيحي بالحاسوب

 Vector ) والمتجهىىة ال قطيىىة الرسىىوم بىىين التمييىىز ،( Vector graphics ) المتجهىىة بالرسىىوم التيريىىف  إلىىى المسىىاق هىىذا يهىىدف
graphics & Bitmap graphics )وتحريىىر الرسىىم قواعىىد و أساسىىيات شىىر  و ، والومىىو  والحجىىم الصىىورة جىىودة حيىىث مىىن 

 ) المتجهىىة لرسىىوما بىىرامج علىىى والتركيىىز الحاسىىوبي الرسىىم تىىي المياصىىرة البرمجيىىات اسىىتخدام و اإلحىىداثيات،  اىىام و ال صىىوص
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Vectors )    مثى : ( , Macromedia Freehand, Macromedia Flash Adobe Illustrator, Corel  Draw  )، ميالجىة 

 .   الومو  أو التفاصي  جودة تتأثر أن دون ، المتجهة الصورة وموقع ولون حجم تغيير : مث  تحريرها و المتجهة الرسوم

 :  مبادئ التصميم -2275

 خاللهىا مىن يىتم التىي والخاصىة اليامىة وااطىر ع اصىر ، تيريفىه، التصىميم أسىو إلىى الطالىب تيريىف إلىى تهدف عملية و  ارية مادة
 تطبيقىىات و ل اريىىات تتيىرض و البصىىر ، اإلدراك  اريىات علىىى باالعتمىاد الجراتيكىىي، أو التصىوير  الفراغىىي الف ىي التكىىوين إيجىاد

 كيفيىة علىى ويتىدرب.  الزخرتيىة والوحىدة اإليقىا ، و والت اسىب، وال سىبة التىوازن،: تشىم  و ، اابيىاد ث ائيىة تمارين خال  من التصميم
 تىي والتشىكيلية الجماليىة القيم وتحقيق الف ي، لليم  التصميمية الحلو  إيجاد على والتدريب البصرية، الف ون تي لإلبدا  قاعدة   استيمالها
 قواعىد مىن المختلفىة ال ىواحي تغطىي متيىددة تمىارين باستخدام واليملية ال ارية الميرتة خال  من ةالتقليدي قائبالطر ذلك ويتم. التصميم
 . التصميم

 : و التغليف  تكنولوجيا الطباعة

 القمىا  علىى الحراريىة والطباعىة ، ااوتسىت، المختلفة والتق يات اليصور عبر تطورها ومراح  تاريخها، الطباعة موموعات تت او 
 مختلفىىة الطباعىة تق يىىات مقار ىة و. اليمى  ومراحىى  والخامىات والتق يىات ااوتسىىت طباعىة علىىى التركيىز مىع وغيرهىىا الصىلبة والميىادن
 .وغيرها الشتصات وعم  عليها المتيارف ااحجام والكرتون الورق وأ وا  االوان،

 التغليىف مفهىوم علىى التيىرف إلى باإلماتة. للطباعة ف يال اليم  وتجهيز وااتالم البليتات، وعم  االوان ترز تق ية إلى التيرف كذلك
 قطاعىات مىع ومميىزة  مشتركة بمهام والقيام الص اعة مع االتصا  من الطالب يمكن مما ، بي ها ويفرق لذلك الالزمة والمواد، ومراحله
 .أخرى

 :تيبوغرافي

 الخىط وأسىو قواعىد علىى التيىرف وكىذلك تيهمىا، والمبىدعين والزخرتىة الخىط علىم وتطىور والزخرتىة الخىط تىاريخ المسىاق هىذا يت او 
 قائىوطر اإلسىالمية، والزخىارف اليربية الخطوط مجا  تي عملية بتطبيقات القيام طريق عن الت فيذ تي المستخدمة واادوات والزخرتة

 .التصميم مجا  تي توايفها

 :  معالجة الصور رقميا  

 و الرقميىة الصىورة إ تىا  ، الرقميىة الصىور لميالجىة اإلبداعيىة قائبىالطر التيريىف يت ىاو  حيىث  عملىي تطبيقىي مساق هو  المساق هذا

 قائىالطر علىى والتركيىز طريقىة مىن بىأكثر(    Bitmap Graphics) ال قطيىة الرقميىة الصور ميالجة ، المختلفة المجاالت يت توايفها

  ) الفوتوشىىوب بر ىىامج خاصىىةوب رقميىىا الصىىور ميالجىىة تىىي ترةاالمتىىو البىىرامج حىىدثأ مسىىتخدما الرقميىىة الميالجىىة تىىي اإلبداعيىىة
Photoshop  ، )المختلفة التصاميم إ تا  بهدف؛  المشابهة والبرامج الفوتوشوب بر امج وإمكا يات أدوات جميع استخدام و. 

 :  رقمياو الفيديو تحرير الصوت 

 يشىم  و ، الرقمىي الصوت و الت اار  الصوت كذلك و خصائصه و طبييته و تيريفه حيث من الصوتيهدف هذا المساق الى دراسة 
 علىىى التيىىرف أيمىىا يشىىم  و،  الرقمىىي ال اىىام تىىي الصىىوت تسىىجي  و عىىرض تىىي المسىىتخدمة الصىىوت كىىروت علىىى التيىىرف أيمىىا

 تإ ىه اليملىي القسىم و  .المختلفىة تصى يفاتها و الوصىالت و السىماعات و المايكىات أ ىوا  و عزلهىا كيفيىة و الصوت تسجي  استوديوهات

 البر ىامج اسىتخدام الطالىب يىدرو و ،(  Adobe Audition ) بر ىامج ااخىص علىى و الرقمىي الصوت تحرير برامج استخدام يدرو

 الصىوتية المىؤثرات بيىض إمىاتة ثىم مىن و م ها أجزاء قص و الصوتية الملفات تحرير يدرو بحيث EditView ))التحرير واجهة تي

  ، الصىىىىىىىىىىىىوتية الملفىىىىىىىىىىىىات مىىىىىىىىىىىىن المومىىىىىىىىىىىىاء إزالىىىىىىىىىىىىة طريقىىىىىىىىىىىىة كىىىىىىىىىىىىذلك و ، التكىىىىىىىىىىىىرار و الصىىىىىىىىىىىىوت صىىىىىىىىىىىىدى مثىىىىىىىىىىىى 

 إمىاتة و أصىوات عىدة دمىج خىال  مىن كاملة صوت مشاريع إل تا  ذلك و  (Multi-track) المتيددة المسارات واجهة يدرو كذلك و

  .مختلفة مؤثرات

 التحريىر عمليىات و،  الفيىديو واستيراد التقاط عمليات تيلم و.  ميها التيام  وكيفية،  الفيديو ملفات أ وا  على التيرف إلى أيما يهدف
 إدرا  علىى التيىرف يىتم كمىا.  المقىاطع وبىين الفيىديو داخى  المىؤثرات وإماتة التقليم وعمليات،  مقاطع وإماتة اقتصاص من المختلفة
 ) بر ىىامج :  وأشىىهرها،  الفيىىديو تحريىىر بىىرامج باسىىتخدام ااتىىالم وتصىىدير اإلخىىرا  وعمليىىات الي ىىاوين وتيىىدي  الفيىىديو مىىع الي ىىاوين

Premiere  )  .مثى  بر ىامج باسىتخدام الفيىديو وعىروض واإلعال يىة الدعائيىة الفواصى  تصىميم علىى التيىرف ويىتم كمىا ( : Adobe 
Aftereffects CS3   ، )الجراتيىىك أساسىىيات علىى والتيىىرف ( Motion Graphics  ، ) والخىىد  الفيىىديو مىىؤثرات مىىع والتيامىى 

 . السي مائية

 :  الرسوم المتحركة إلىمقدمة 

 الرسىىوم إل تىىا  التقليديىىة وااساسىىيات بالمبىىادئ ييىىرف حيىىث الرقميىىة، المتحركىىة الرسىىوم أتىىالم صىى اعة  تىىي مقدمىىة ييتبىىر المسىىاق هىىذا
.  ...(وغيرهىا ، اإلخىرا  الشخصيات، تصميم) إ تاجها ومراح  المشاهد، ب اءو المتحركة، الرسوم لفيلم الرئيسية المكو اتو المتحركة،
 .للويب المستخدمة الرسوم على المساق يركز كما ، مث  : الفال  . اابياد ث ائية الرسوم إل تا  تطبيقي بر امج المساق ويت او 
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 :  تحليل وتصميم نظم الوسائط المتعددة -2540

التيريف بالمفاهيم ااساسىية والمهىارات الالزمىة لتحليى  المتطلبىات ، تخطىيط،  تصىميم و ب ىاء،  اختبىار ،  ادارة  إلى المساق هذا يهدف
المخىىىاطر ، وصىىىيا ة ا امىىىة الوسىىىائط المتيىىىددة ، باسىىىتخدام احىىىدث ااسىىىاليب تىىىي  مذجىىىة وتحليىىى  وتصىىىميم وب ىىىاء تطبيقىىىات البرمجيىىىة 

ساعد تي حى  المشىاك  التىي تواجىه المؤسسىات اليامىة والخاصىة والمشىاك  التىي تواجىه المتخصصة تي مجا  الوسائط المتيددة والتي ت
 المجتمع.

 :التدريب الميداني -2540

 شىركات ،اإلذاعىات ، المطابع : مث  المستقبلي وعمله تخصصه بمجا  تتيلق التي المختلفة المؤسسات تي الطالب يداوم المساق هذا تي
 الجىراتيكو مجىا  تىي خاصىة مهىارات مىن وأتق ىه تيلمىه مىا جميع خاللها الطالب يطبق . وغيرها الصحف ،واإلعالن الدعاية التصميم
تىي  اليمى  سىوق تىي ا خراطىه عمليىة ويسىه  الحقيقىي اليم  مجا  تي الطالب ومع إلى المتطلب هذا ويهدف كما . المتيددة والوسائط
 أن الممكىن مىن والتىي اليم  سوق تواجه التي المشاك  وتحلي  تحديد أيما يستطيع  . التواص على وقدرته ب فسه ثقته وييزز المستقب 
 .المشاك  هذ  مث  لح  تيا  بشك  وتوايفها اإلبداعية وطاقاته مهاراته يستخدم

 :مقدمة في مشروع التخرج -2540 

 مىىع اختارهىىا التىىي المتيىىددة والوسىىائط الجراتيكىىي التصىىميم مجىىاالت احىىد بحىىث صىىورة تىىي التخىىر  لمشىىرو  مقترحىىا   طالىىب كىى  يقىىدم 
.  تحلي  وتصميم  اىم الوسىائط المتيىددة مساق مع بالتواز  وذلك،  الميلومات توثيق تي اليلمي البحث أساليب متبيا   المشرف المدرو

 حلىو  وإيجىاد البحىث مرحلىة تىي زالىت مىا ومحليىة بيئيىة بمشىكالت عالقة لها مياصرة جراتيكية ت ية قمايا مجموعة اقترا  يمكن كما
 .ااكاديمي المشرف مع بالت سيق الدراسية المواد ببيض االستيا ة خال  من لها ومبتكرة جديدة جراتيكية

 :  مقدمة في برمجة الوسائط -2540

 تىي(   Action Script ) برمجىة باسىتخدام االهتمىام يىزداد،  المتيىددة الوسىائط إ تىا  تىي البرمجىة السىتخدام المتزايىد االهتمىام ا  تي
 مواقىع وتطىوير التفاعليىة التطبيقىات إ تىا  تىي البرمجىة اسىتخدام تخدم التي الجوا ب على التركيز ويتم،  المتيددة الوسائط مشاريع إ تا 

باإلمىاتة الىى . المتيىددة الوسىائط مشىاريع إ تىا  بىرامج علىى الحاسىوب برمجىة مبىادئ الطالىب تيليم إلى يهدف المساق وهذا . اال تر ت

 تيريف الطالب على قواعد البيا ات واستخدامها تي مشرو  الوسائط.

 :  الرسم التجسيمي ثالثي األبعاد -2540

ف الطلبىىة تىىي هىىذا المسىىاق علىىى طريقىىة  والىىذ (  3D STUIDO MAX) بر ىىامج:  مثىى  اابيىىاد الثالثىىي الرسىىم بىىرامج اسىىتخدام ييىىر 

 و لرسىم عديىدة قائىطرعلىى  الطلبىة يتيىرف بدايىةك . وتىي الالمتحىر م هىا و الثابىت اابيىاد الثالثيىة المشىاهد إ تىا  مجىا  تىي يتخصص

 .لها واإلماءة الخامات إماتة ثم ومن،  المشهد ع اصر تجسيم

 :  الرسم التجسيمي والصور المتحركة -2540

 المشىاهد وتجسىيم رسىم مىن اابياد ثالثي التجسيمي الرسم مساق السابق المتطلب تي الطلبة عليه تيرف ما تكملة إلى المساق هذا يهدف
 ، الحركىة أو االىوان علىى المختلفىة التىأثيرات إمىاتة مىع مختلفىة قائىبطر المشىاهد تحريىك علىى سىيتيرف ته ىا.  الثابتىة اابيىاد ثالثيىة

 . الشخصيات تحريك عن مقدمة إلى باإلماتة

 : تصميم صفحات الويب واالنترنت -2540

ا شىىاء المىىؤثرة و  Web siteالتىىي تمك ىىه مىىن ا شىىاء مواقىىع الويىىب  والمبىىادئيشىىم  هىىذا المسىىاق تيريىىف الطالىىب بالمهىىارات االساسىىية 

مثى  لغىة ترميىز  Web pages  علىى اا تر ىت باسىتخدام االدوات االساسىية الالزمىة إل شىاء صىفحات  interactiveالمواقع التفاعليىة 

 و  Dream Weavers مثى   والبىرامج التطبيقيىة المسىاعدة  PHP و  احىدى لغىات البرمجىة الحديثىة ا   html  ال صىوص المتشىيبة
Front page  الجداو  والرسوم وال ماذ  واإلطارات والوسائط المتيددة والتىأثيرات الحيويىة تىي صىفحة  حيث يتم  التركيز على إدرا

و قاعىىدة  interactive siteلمهىىارات الالزمىىة للىىربط بىىين الموقىىع التفىىاعلي وااللمىىام بطىىرق  شىىر المواقىىع. و تيلىىيم الطالىىب ا .الويىىب

. يىىتم تطبيىىق المهىىارات خىىال   MySQL المصىىممة بأحىىد ا امىىة ادارة قواعىىد البيا ىىات المتىىوترة مثىى  اوراكىى  او  Database البيا ىىات 

كتسىبة تىي المقىررات التدريبيىة ذات الصىلة لب ىاء الفص  على مشرو  متكام  تواف تيه جميع االدوات السابقة إماتة الى الخبىرات الم

   JSPأوPHPأوASPمواقع اال تر ت.)يمكن استخدام 

 :  مبادئ اإلبداع -2540

مجىاالت  تىي عالميىة إبداعيىة أعمىا  وم اقشىة ، ومراحلهىا اإلبداعيىة اليمليىة دراسة خال  من لإلبدا ، الطالب بتحفيز يقوم المساق هذا  

 . إبداعي عم  إل تا  مختلفة خامات توايف إلى باإلماتة .عدة 

 



 

 كلية المهن التطبيقية

 جامعة بوليتكنك فلسطين

 
 :  مبادئ التسويق والترويج -2540

 اإلعىالن و ومكو اتىه، التسىويقي، المىزيج علىى ويركىز . ؟ اهىرت وكيىف ، مفهومهىا يومى  كمىا . التسىويق عملية: المساق هذا يت او 
 الجوا ىىبو اإلعىالن، تصىىميم واالسىتهالكي، السىلوكو اإلعىىالن، واىائفو ، تىىهاإلعىالن وأهمي مفهىوم: إلىىى يتطىرق حيىىث خىاص، بشىك 
 .لكترو ياإل التسويق وأساسيات اليولمة مفهوم على أيما يركز و . لإلعالن الف ية

 :  مهارات االتصال والتواصل الفعال -2540

 هىذا. و قاشىه طرحىه تىي ومبىدعا تيىاال إ سىا ا ليكىون واالتصىا  القيىادة مهىارات وتيليمىه الطالىب شخصىية صىق  إلى المساق هذا يهدف
 ت ميىة علىى الطالىب يىدرب كمىا.  الفريىق برو  اليم و ،  اج  لتواص  ااساسية المهاراتو ، التواص   اريات أهم يستيرض المساق
 بحثيىة أعمىا  تقىديم علىى الطالىب قىدرات المسىاق ي مي و(.  والمذكرات والتقارير الذاتية السيرة) واإل شائي الشفو  التيبير تي مهاراته
 .م هجية علمية كتابة بأسلوب وطويلة قصيرة  مقاالت وكتابة مجموعة أمام

 :  مشروع التخرج -2540

 الوسىائط عىالم تىي الطريىق بدايىة علىى تمىيه مسىاقات مىن السىابقة، الدراسىية الفصىو  خىال  الطالىب تيلمىه مىا خالصىة المسىاق ييتبىر

 الواقىع وبىين جهىة، مىن تيلمهىا التىي التطبيقية البرامج وبين ةعمليو  اريةة : الدراسي المواد بين اليالقة تدعيم على يركز كما . المتيددة

 . أخرى جهة من تقديمها و تحليلها، قائطر و المشكالت، مع التيام  كيفية مع التخر  بيد به المحيطة اليم  اروف و االحتياجات، و
 التصىميم بىرامج بيىض الطالىب تيىه يسىتخدم ملحواىا،  عجىزا   يسىد أو قائمىة، مشىكلة حى  تىي يساهم مشرو  طر  خال  من يتم ذلك ك 

 :مث  الالزمة

(Front Page ,Adobe PhotoShop , Macro media Flash , Sound Forg  Macro media Director , Adobe 
Premiere , Macro media Flash)  اختيىار  أسىباب و المتبيىة ميمالتصى و التحلي ، قائطر عن و ع ه، واف   بشر  بر امجه ليدعم 

 . غيرهاعلى  تفميلها و البرامج، لتلك

 

 


