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عهٗ انجبدش أٌ ٚأخز كزبة اعزالل يٍ انًجهخ إنٗ سئبعخ جبيعخ كشكٕن يع لشص  .1

(CD نغشض انزذلٛك ، صى إدعبس انجذش يع كزبة ٚضجذ ) ٙيٕافمزّ نُغجخ االعزالل ٔانز

 %  .02ٚجت أٌ ال رضٚذ عٍ 

ّ ًعهٕيبد عُٔٚضٔد انًجهخ ث( CDُٚمذو انجبدش صالس َغخ ٔسلٛخ يٍ انجذش ٔلشص ) .0

 انجذشُٔٚشفك يع  -إٌ ٔجذ -ٔيٕلع انعًم ٔسلى انٓبرف ٔاإلًٚٛم  انعهًٙ انهمترزعًٍ 

 ( أنف دُٚبس عٍ ركبنٛف رمٛٛى انجذش .122ٔصم ثمًٛخ )

 عهٗ انجبدش رعًٍٛ انجذش عُٕاٌ ٔيهخص ثبنهغزٍٛ انعشثٛخ ٔاالَكهٛضٚخ. .3

 . االَكهٛضٚخٔ زٍٛ انعشثٛخعهٗ انجبدش كزبثّ اعًّ ٔعُٕاٌ ثذضّ ثبنهغ .4

 أٌ ٚكٌٕ انجذش ظًٍ االخزصبصبد انمبََٕٛخ ٔانغٛبعٛخ . .5

 (.(Microsoft Word Officeأٌ ٚكٌٕ انجذش يطجٕعبً عهٗ انذبعٕة ٔفك َظبو  .6

( ٔثبنهغخ  Simplified Arabicنهجذٕس ثبنهغخ انعشثٛخ رطجع ثخػ )  ثبنُغجخ .7

 (. Times New Romanاالَكهٛضٚخ ثخػ )

( ٔركٌٕ انًغبفخ يفشدح ثٍٛ األعطش يع رشن 44)أٌ ٚكٌٕ دجى انخػ نهجذش لٛبط .8

 . يٍ األعهٗ ٔاألعفمعى( 0)، ٔعى( يٍ انٛغبس0يٍ انًٍٛٛ ٔ)عى( 0ْبيش ثًغبفخ )

، ٔيٍ انعشٔس٘ أٌ ركٌٕ انٕٓايش رهمبئٛخ (10فٙ انٓبيش ) أٌ ٚكٌٕ دجى انخػ .9

 )يزذشكخ( .

( صفذخ يع انًصبدس, 05( صفذخ ٔال رضٚذ عٍ )15ال رمم صفذبد انجذش عٍ ) .12

( 05( صالصخ انف دُٚبس عٍ كم صفذخ رضٚذ عٍ )3222ٔٚهزضو انجبدش ثذفع يجهغ لذسِ )

 صفذخ

 انًجزًع انعشالٙ ٔرًبعكّ .أالا ٚزعًٍ انجذش يب ٚؤصش عهجبً عهٗ ٔدذح  .11

 أٌ ٚهزضو انجبدش ثبنًٕظٕعٛخ ٔانًُٓج انعهًٙ فٙ انجذش ٔانزذهٛم ٔاإلعُبد. .10

رخعع انجذٕس نهزمٛٛى انعهًٙ انغش٘ ، إر رُشعم إنٗ يمًٍٛٛ يٍ رٔ٘ انًكبَخ انعهًٛخ  .13

 انًشيٕلخ ٔانزٍٚ ٚزغًٌٕ ثبنخجشح ٔاأليبَخ انعهًٛخ .

د األعبعٛخ أٔ انطفٛفخ انًابس إنٛٓب يٍ لجم ٚطبنت انجبدش ثئجشاء كبفخ انزعذٚال .14

إنٗ ْٛئخ  األٔنٛبد( يع 4عذد) (CD)انًمًٍٛٛ ٔإعبدح انجذش ثصٛغزّ انُٓبئٛخ يع 

 .؛ نٛزغُٗ نُب يشاجعخ انزعذٚالد انزذشٚش

 ٚعجش انجذش عٍ أفكبس صبدجّ ٔآسائّ ٔال ٚعكظ عٛبعخ انًجهخ ثأ٘ دبل يٍ األدٕال. .15

انًمًٍٛٛ رذزفع انًجهخ ثأٔنٛبد انجذش ٔأجٕس انُاش ٔال فٙ دبل سفط انجذش يٍ لجم  .16

 ٚعبد إنٗ انجبدش عٕٖ كزبة اعززاس ثعذو لجٕل انجذش نهُاش.

 خش.آٚزذًم انجبدش انًغؤٔنٛخ انمبََٕٛخ فٙ دبنخ َاش انجذش فٙ أكضش يٍ يكبٌ  .17

 ال رمٕو انًجهخ ثُاش ثذٕس عجك ٔأٌ َُِاشد أٔ أَٓب يعشٔظخ نهُاش فٙ يكبٌ آخش.  .18

 ٚغأل انجبدش عٍ لجٕل َاش ثذضّ إالا ثعذ يشٔس شٓشٍٚ يٍ ربسٚخ رغهًّٛ نهًجهخ . ال .19
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