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 .%98ثَُجخ  و1022-1020صبَىَخ انكىَذ  -ػهًٍ صبَىَخ ػبيخ 
  

 دورج تذريثيح والخثزج:

  و .00/21/1025-21نُلٌ  –أكبكًَُخ اػبكح انزىاىٌ انجشوٌ انلونُخ  -يلهة يؼزًل كونُب 

  يؤٍَخ اإلػاليُىٌ انؼوة. –يلهة يؼزًل كونُب فٍ رفؼُم االَشطخ ثبنًلاهً وانغبيؼبد 

  انًؤٍَخ انؼوثُخ نهمُى انًغزًؼُخ . –يلهة يؼزًل كونُب فٍ رفؼُم انمُى انًغزًؼُخ 

  كوهح رلهَت ػهً ثوَبيظIP 

  ػًهُخ نهزلهَت ػهً ثوَبيظ كوهحPetrel 

  كوهح ػًهُخ نهزلهَت ػهً ثوَبيظServer 

 كوهح ػًهُخ نهزلهَت ػهً ثوَبيظ GUS  

  و15/9/1025-11/9ٍبػبد يٍ  20كوهح رلهَجُخ فٍ كزبثخ انزمبهَو ثبنهغخ االَغهُيَخ نًلح. 

  و00/6/1025-12/6ٍبػخ يٍ  10كوهح فٍ انهبكو األفاللٍ نًلح. 

  و.11/5/1025-25/5ٍبػخ يٍ ربهَـ  10كوهح فٍ االٍؼبفبد األونُخ ) َظوٌ / ػًهٍ ( ثزملَو يًزبى نًلح 

  ٍبػخ يٍ ربهَـ  15كوهح رلهَت ػًهٍ ثبنًقزجواد انًوكيَخ انزبثؼخ نهُئخ انًَبؽخ انغُىنىعُخ وانضوواد انًؼلَُخ نًلح

 لَى انزهىس انجُئٍ. –لَى األشؼخ–لَى انكًُُبء –لَى انًؼبكٌ –و فٍ االلَبو انزبنُخ :لَى إػلاك انؼُُبد7/1-21/1/1025

 2/1ٍبػخ يٍ ربهَـ  10اد انًوكيَخ انزبثؼخ نهُئخ انًَبؽخ انغُىنىعُخ وانضوواد انًؼلَُخ نًلح كوهح رلهَت ثبنًقزجو-

 االٍزمصبء انًغُبطٍَُ . –انطوق انغُىفُيَبئُخ انَطؾُخ  -و فٍ انغُىنىعُب 5/1/1025

   ػًهُبد  -بء , َفظ , غبى ( اَىاع االثبه ) ي –ٍبػخ فٍ اإلَزبط يٍ االثبه   00كوهح فٍ هُئخ اٍزكشبف واَزبط انُفظ نًلح

 و.00/21/1022-11/21ركًهخ اِثبه ثزبهَـ 

  انُظبو انُفطٍ  –انطجمبد انًُُُخ  –انطوق انفُيَبئُخ  –ٍبػخ فٍ االٍزكشبف  20كوهح فٍ هُئخ اٍزكشبف واَزبط انُفظ نًلح

 و.18/2/1025-12/2أَىاع انؾفو  يٍ ربهَـ  –اَىاع ووظبئف ٍىائم انؾفو  –ؽفو االثبه انُفطُخ  –انًٍُُ 

 .و 0/1022/  10-26كوهح فٍ يغبل األيٍ وانَاليخ يٍ لجم وىاهح انزؼهُى انفٍُ وانزلهَت انًهٍُ • 

 .و 2/1022/  0-0/  00-26كوهح فٍ انزُمُت ػٍ انُفظ يٍ لجم وىاهح انزؼهُى انفٍُ وانزلهَت انًهٍُ • 

 .و 0/1022/  17-10فظ يٍ لجم وىاهح انزؼهُى انفٍُ وانزلهَت انًهٍُ كوهح فٍ ػًهُبد انزُمُت ػٍ انُ• 

 .و 2/1022/  20-6كوهح فٍ إَزبط انُفظ يٍ لجم وىاهح انزؼهُى انفٍُ وانزلهَت انًهٍُ • 

 .و 20/1007/  5-7/  5كثهىو فٍ انؾبٍت اِنٍ يٍ لجم يوكي انًَزمجم نهغبد انكًجُىرو وثزملَو يًزبى • 

 .و 7/1020/  00-12نكزووٍَ يٍ األكبكًَُخ انلونُخ اإل انُغبػصُبػخ كثهىو • 

فٍ عبيؼخ انؼهىو وانزكُىنىعُب انزًُُخ ويوكي االٍزشبهاد انؾُبح رجلأ يٍ هُب(  -)صمف َفَك  ثأيَُخشهبكح رلهَت • 

 .و 16/21/1020

عبيؼخ انؼهىو وانزكُىنىعُب  انزًُُخ فٍواالٍزشبهاد )كُف رُغؼ فٍ ػبنى ثال وظبئف( يوكي  لهَت ثأيَُخشهبكح ر• 

 .و 15/21/1020
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 .و 9/1005/  2-7/  8انزقصصٍ اإلٍواء  يَزشفًشهبكح كوهح فٍ انصؾخ واإلٍؼبفبد األونُخ • 

 .و 21/9/1022انًٍُ  DXNانجوَبيظ انزلهَجٍ ػهً لىح انضمخ ثبنُفٌ يٍ لجم يؤٍَخ شهبكح • 

 .و 21/9/1021يٍ لجم انًُزلي األكبكًٍَ نهزلهَت وانزًُُخ  شهبكح يشبهكخ فٍ ىيبو انزلهَت كوهح انضمخ ثبنُفٌ• 

 .و 7/1020/  00فٍإلنكزووَُخ كبكًَُخ انلونُخ ايٍ لجم األ ثوَبيظ انؼاللبد انؼبيخ فٍ  يبًشهبكح • 

 .و 7/1020 إلنكزووَُخاثوَبيظ اإلكاهح اننارُخ يٍ لجم األكبكًَُخ انلونُخ شهبكح • 

 .و 7/1020إلنكزووَُخ اشهبكح ثوَبيظ فٍ اإللُبع نهزأصُو يٍ لجم األكبكًَُخ انلونُخ • 

 .و 9/1021/  8-7شهبكح يشبهكخ فٍ كوهح )يهبهاد وفُىٌ انزؼبيم يغ اِفوٍَ( يُزلي انزلهَت وانزطىَو • 

 .و 9/1021/  7-6طىَو شهبكح يشبهكخ فٍ كوهح )يهبهاد ؽم انًشكالد وارقبم انمواهاد( يُزلي انزلهَت وانز• 

 .و 7/1020/  10-10فبق جم يوكي انزلهَت وانزأهُم, كهُخ االيٍ ل شقصُبدانأًَبط ثؼُىاٌ  شهبكح يشبهكخ• 

 .و 7/1020/  12-20فبق كهُخ اِ الل يوكي انزلهَت وانزطىَو فٍشهبكح يشبهكخ فٍ انزَىَك انفُُخ يٍ ف• 

 .و 7/1020/  12-11فبق اِ كهُخكي انزلهَت وانزطىَو فٍ شهبكح يشبهكخ فٍ انزَىَك اننارٍ يٍ لجم يو• 

 .و 1005يُزلي طالة يٍ أعم انزًُُخ واالثزكبه شهبكح يشبهكخ فٍ • 

 .و 1020/  7/ 00-12النكزووَُخ ايٍ لجم األكبكًَُخ انلونُخ انُغبػ صُبػخ نزًُي واالَضجبط فٍ كثهىو شهبكح ا• 

 .و 1020انزوثُخ اإلٍاليُخ, فٍ شهبكح رملَو يٍ األهثطخ وانًواكي انزؼهًُُخ • 
 

 : والحوالخ أهن األعوال
 

 . يَزشبه أَشطخ يلهٍُخ 

 .يلهة رًُُخ ثشوَخ 

 .  هئٌُ فوَك ٍىاػل انجُبء 

  ًٍَُبئت هئٌُ يُظًخ انهُلٍخ انجزوونُخ فوع انSPE. 

 "هئٌُ يشووع "يٍ ؽُش اَزهىا ٍُجلأ 

  و.1026-1025نهؼبويَؤول األَشطخ ثًلاهً انىؽلح انؼوثُخ انؾلَضخ 

  و1025-1022يَؤول األَشطخ ثًلاهً ًٍَ انشًىؿ. 

  و1022يؼهى ؽبٍىة ثًلاهً فوٍبٌ انًُلاٌ انؾلَضخ. 

 .ؽًهخ انزىػُخ ثبنمُى فٍ ػلح يلاهً ثبنؼبصًخ 

 و.1025ؽًهخ انؼىكح انً انًلهٍخ 

 ُخ .ؽًهخ فياٌ يُبِ فٍ انًُبطك انوَف 

  ؽًهخ أنىاػ انطبلخ انشًَُخ نهًَبعل. 

 ؽًهخ ثلنخ انؼُل وثلنخ انشزبء . 

 .ؽًهخ انىعجخ انُىيُخ 

 ؽًهخ انَهخ انغنائُخ نألٍو انًزضوهح 

 ههاراخ الحاسة اآللي

 ركُىنىعُب انًؼهىيبد. - Internet-( ثىهثىَُذ -اكَم –يبَكووٍىفذ أوفٌُ )ووهك  -يبَكووٍىفذ وَُلوى  

 :والهىاياخ  الوهاراخ

 االرصبالد( -انؼاللبد  -)انمُبكح فٍ • 

 وإػلاك وإكاهح انشجكبد ويمبهٍ االَزوَذ. صُبَخ وإصالػ أػطبل انكًجُىرو, ثبإلضبفخ إنً روكُت• 

 فجوح فٍ انؼاللبد وانزَىَك.• 

 ٍ.ػاللخ عُلح يغ اِفوَ ركىٍَانملهح ػهً • 

 انؼًم ثووػ انفوَك.• 

 .ضغظأٌ ػهً انؼًم رؾذ  حلهانم• 

 


