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 م مييقتلا تا*حم مييقتلا

ادج ديج 4 ديج 3 لوبقم 2 فيعض 1 ققحي مل 0
ً

الوأ - :ةيصCDلا تاقالعلا زاتمم 5 
ً

: 

 1 كولسلاو رWظملا ST يمالسإلا نيدلا ميلاعتب ماLMلالا       

 2 ةفلتeDا فقاوملا ةWجاوم cdع ةردقلاو سفنلاب ةقثلا      

 3 ھيجوتلاو دقنلا لبقت      

 4 ةرادإلاو نkملعملاو بالطلاب ةبيطلا ةقالعلا      

ايناث -:)kqضحتلا Lqفد( سوردلا kqضحتو طيطخت
ً

: 

 5 سوردلل يمويلا kqضحتلاب ماLMلالا      

 6 ةينقتلا تاقيبطتلا مادختسا ST عونتلا      

 7 حاتملا تقولل سردلا ةطخ ةمئالم      

 8 ايكولس فاد�ألا ةغايص      

 9 )يراWم / STرعم( فاد�ألا عونت      

 10  ةيمقرلا ةنطاوملا مي�افم نkمضت      

 11 سردلا فاد�أب مييقتلا طابترا      

 12 ةبسانملا م�وقتلا بيلاسأ رايتخا      

 13 ةبسانملا س�ردتلا قئارط رايتخا      

 14 ا��يافكو ةيميلعتلا لئاسولا عونت      

 15 سردلا فاد�أب اWطابتراو ةبلطلل ةمدختسملا تاينقتلاو تاقيبطتلا ةبسانم      

 16 ةينقتلا تادجتسملا ةع�اتمو عقاولاب سردلا عوضوم ط�ر      

 17  ةينقتلا فيظوتو اعابت سوردلاو ةط�Dا سورد م�وقتو مييقت      

ثلاث -:)����ردتلا ءادألا( س�ردتلا ذيفنت
ً

ا
ً

: 

 18 ميلعتلا ST ةينقتلا جمد      

 19  سردلل قوشملا ديWمتلا      

 20 حرشلا ءانثأ ةبلطلا مامت�ا ةراثا      

 21 حرشلا دنع ظافلألا حوضوو ةغللا ةمالس      

 22 ا�¢جوتو ةلئسألا ةغايص ST ةراWملا      

 23 ا�¢لع قيلعتلاو ةبلطلا تاباجا لابقتسا ST ةراWملا      

 24 ةينقتلا فيظوتو س�ردتلا قئارط ST عونتلا      

 25 ةيجراخ رداصم نم سردلل ةيملعلا ةداملا ءارثإ      

 26 بلاطلا لوح روحمتت س�ردت تايجيتاLqسا قيبطت      

 27 )بالطلا عم ھلعافتو ،ھتكرح( ملعملا ة�ويح      

 28 ةيلعافلا قيقحت عم سردلا لحارم نkب لاقتنالا ءانثأ يقطنملا جردتلا      

 29 ةيملعلا ةداملا نم نكمتلا      

 30 ا��يمنتو ªTآلا بسا¨�ا لاجم ST بالطلا ب�اومب مامت�الا      

 31 ةيفصلا ةئ»بلاب مامت�الاو فصلا ةرادإ ةداجإ      

 32 °¯نملا ST لغوغ تاقيبطت وأ  Web2 تاقيبطت مادختسا      

 33 ا��يافك نم دكأتلاو لمعملا ةكبشو ةزWجأ ةنايصو WkMجت      

 34 ةيميلعتلا فاد�ألا قيقحتل ³Tامتجالا لصاوتلا تاقيبطت فيظوت      

 35 ·�ا ....��µاLqفالا عقاولاو ززعملا عقاولاو ة́اا¨eا تاينقتلا فيظوت      

  عوــم¸eا 
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 .............................. :ھعيقوت                                                                                                                                                         ........................................ :بلاطلا مسا

 ةيب]Zلا ةيل3           

  ةيميدا3الا نوؤشلل ةيلUلا ةلا3و

  يFاديملا بDردتلا ةدحو

 ......................... : خDراتلا
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 مييقتلا تا*حم مييقتلا

 
 م

ادج ديج 4 ديج 3 لوبقم 2 فيعض 1 ققحي مل 0
ً

 زاتمم 5 

 1 كولسلاو رWظملا ST يمالسإلا نيدلا ميلاعتب ماLMلالا       

 2 ھيجوتلاو دقنلا لبقت      

 3 ةرادإلاو نkملعملاو بالطلاب ةبيطلا ةقالعلا      

 4 سوردلل يمويلا kqضحتلاو روض¨�اب ماLMلالا      

 5 ةيجراخ وأ ةيلخاد ةينقت ةطش¼أو جمارب ST ةكراشملا وأ ميظنت      

 6 سوردلل دي¸�ا ءادألاو دي¸�ا kqضحتلا      

 7 )... رون( ةيسردملا ةرادإلا ST ةينقتلا تاقيبطتلا ST ةكراشملا      

 8 سوردلا ميدقت ST ديدجتلاو را*تبالا      

 9 )بالطلا عم ھلعافتو ،ھتكرح( ملعملا ة�ويح      

 10 ةسردملا ST ةينقتلا لامعألاو تاجايتحالا ةيبلت ST ةكراشملا      

 11 ةيملعلا ةداملا نم نكمتلا      

 12 ةينقتلا ةئ»بلاب مامت�الاو فصلا ةرادإ ةداجإ      

  عوــم¸eا 

 

 

 ةيب]Zلا ةيل3           

  ةيميدا3الا نوؤشلل ةيلUلا ةلا3و

  يFاديملا بDردتلا ةدحو

 ......................... : خDراتلا
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