
 -*اختيار من متعدد :

 تصاالت المختلفة هي:وتربط بينها وسائل اال مجموعة من الوحدات تطلق التي تتوزع على مواقع مختلفة-1

                                       سرعة التراسل-د                               المودم-ج البريد االلكتروني                 -ب                 كترونيةالشبكة االل-أ

 شبكة متخصصة لمساحة مكانية صغيرة ال تتعدى مساحة الغرفة:-2

                                       شبكة األنترنت-د           شبكة الحاسب الشخصية-ج شبكة الحاسب المدنية             -ب            شبكة الحاسب الموسعة-أ

 تقنية اتصال تستخدم في المكالمات الهاتفية:-3

                                       ة الهاتفشبك-د  تقنية التبديل بالدوائر التخيلية    -ج                 تقنية تبديل الدوائر-ب   تقنية التبديل بالتوجيه والتخزين للمظاريف-أ

 أساس جميع الشبكات حول العالم-4

                                       القمر الصناعي-د                             المحول-ج    الجسر                          -ب       المودم                         -أ

 مدينةشبكة تربط بين وحدات وأجهزة الحاسب السلكيًا على نطاق -5

  ةالشبكة الشخصي-د           الشبكة الالسلكية المدنية-ج   الشبكة الالسلكية الموسعة      -ب     الشبكة الالسلكية المحلية       -أ

  تصالنقطة اال ما الجهاز الذي عادةً يطلق بي-6

                                      المحول-د المبدل                              -ج الجسر                             -ب                     المودم الالسلكي-أ

 HTTPماهي الطبقة التي تقوم بنقل الملفات باستخدام  مداولة تصفح -7

                                       طبقة التطبيقات-د            طبقة النقل              -ج              طبقة التوصيل للشبكة-ب           طبقة االرتباط الشبكي   -أ

 مجموعة من أجهزة بالشبكة، يحوي كل جهاز منها صفحات إعالنية خاصة مصممة تصميًما خاًصا باستخدام لغات البرمجة-8

                                       خدمة نقل الملفات-د                     TCP/IPنظام -ج          الشبكة العنكبوتية العالمية-ب               البريد االلكتروني    -أ

 IPيحدد عنوان -9

                                                                نوع الجهاز -د              موقع الجهاز بالشبكة-ج             نوع الشبكة المستخدمة-ب تحديد الشبكة المستخدمة          -أ

 حقيقي IPنظام يستعمل في اإلنترنت لترجمة أسماء المواقع الى عنوان -01

                                       DNS-د                                FTP-ج                             SMTP-ب                              HTTP-أ

  

 

 اإلجابة ضع عالمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة. ت

 صح كيلوبايت IP 64الحد األقصى لمظروف  1

 خطأ شبكة النقل الخلوي من الشبكة الالسلكية المدنية 2

 خطأ education.Ksa.sa من أمثلة البريد األلكتروني   3

 صح من اكبر الشبكات حول العالم، شبكة األنترنت 4

 صح من تقنيات ومداوالت طبقة التطبيقات، نقل الملفات 5

 خطأ يحتوي اثنين بايت لرقم الجهاز IPلنظام عنوان   Aفئة عنوان 6

 العمود ب اإلجابة العمود أ ت

 بقناة الشبكةربط جهاز الحاسب -أ أ بطاقة الشبكة 1

ربط أجهزة الحاسب بخطوط الهاتف وتعديل األشارات -ب ب المودم 2
 الرقمية

 ربط وتوصيل قنوات الشبكة ببعضها البعض-ج ج المجمع 3

ربط قنوات متعددة للشبكة ببعض مع األضافة لتحليل عنوان -د د المبدل 4
 للمظاريف الواردة

 ربط شبكتين محليتين ببعض-هـ هـ الجسر 5

 ربط جميع أنواع الشبكات ببعضها-و و المحول 6

 ىالوحدة األول

 ))الشبكات السلكية والالسلكية واإلنترنت((



 -*اختيار من متعدد :

 العلم الذي يبحث عن نظريات وأساليب حماية البيانات والمعلومات ويضع األدوات واإلجراءات الالزمة لضمان حمايتها -1

                                       نظم معلومات-د            الكيمياء                     -ج       الهندسة الرقمية                   -ب              أمن البيانات والمعلومات-أ

 من عناصر أمن المعلومات-2

                                     السرية  -د                التشفير               -ج              التواصل               -ب                               الكثرة-أ

 تخمين أسم المستخدم وكلمة المرور، مثال على:-3

                                       الفيروس-د                            االختراق-ج                     انتحال الشخصية-ب           التنصت                 -أ

 وسيلة لحفظ البيانات بصورة تختلف عن محتواها األصلي باستخدام معادالت وخوارزم رياضية معقدة-4

                                       HTTPS-د                   تشفير المعلومات-ج         جدار الحماية                -ب            عنصر التوافر         -أ

 تشفير يستخدم مفتاح واحد للتشفير وفك التشفير-5

                                       WPA-د         تشفير مزدوج             -ج     تشفير غير متماثل               -ب                      تشفير متماثل-أ

 من اقوى أنظمة التشفير-6

                                       WPA-د                     BIT WEP 64-ج                      BIT WEP 128-ب                           A2WP-أ

 برنامج او جهاز يتحكم في عملية االتصال بين الحاسب واألنترنت او شبكة الحاسب، او بين شبكة حاسب وأخرى-7

                                       جدار الحماية-د     التشفير الخاص                -ج                             SSL/TLS-ب                             المودم-أ

 عند حصولك على سجل تجاري إلكتروني هذا من امثلة-8

                                       التجارة اإللكترونية-د                   الشهادات الرقمية-ج                        التوقيع الرقمي-ب              النتيجة اإللكترونية -أ

 عالمة او برهان إلكتروني يتم إضافته الى الملفات يتيح للمستخدم مستقبل الملف التأكد انه لم يتعرض للتزييف-9

                                       التشفير المتماثل-د          عنصر السالمة           -ج                        التوقيع الرقمي-ب          الشهادة الرقمية         -أ

 من الطرق التي ممكن أن تعرضك لإلنتهاك في األنترنت-11

  HTTPSاستخدام -د              استخدام جدار الحماية-ج عدم دخول المواقع المشبوهة       -ب     نشر المعلومات الشخصية -أ 

 العمود ب اإلجابة العمود أ ت

تحقيق أهداف محددة او احداث خلل برامج تنفيذية تهدف الى -أ أ الفيروس 1
 في نظام الحاسب

فيروس قادر على نسخ نفسه واألنتشار سريعًا لتحقيق -ب ب الدودة 2
 أهداف محددة

فيروس مرفقًا مع برنامج دون علم المستخدم، ويهدف الى -ج ج حصان الطروادة 3
 سرقة البيانات

برامج خاصة عن محاولة الوصول الى أجهزة باستخدام -د د االختراق 4
 طريق ثغرات

نوع من االختراق يقتصر على معرفة محتويات النظام -هـ هـ برامج التجسس 5
 المستهدف دون إلحاق الضرر به

أستخدام هوية مستخدم ما للحصول على ملعلومات سرية او -و و انتحال الشخصية 6
 أمنية او مبالغ نقدية

 تنقلها من جهاز حاسب ألخرالحصول على البيانات أثناء -ز ز التنصت 7

 اإلجابة ضع عالمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة. ت

 صح شخصي لشخص ما يعتبر من أمثلة حوادث انتهاك أمن المعلومات مواطن استطاع اختراق جهاز حاسب 1

 خطأ خانة 26طول المفتاح التشفير الخاص بها  WEP BIT 64نظام التشفير  2

 خطأ HTTPSكل المواقع في األنترنت تستخدم مداولة  3

 خطأ يتكون عناصر أمن المعلومات من السرية والسالمة فقط 4

 صح  SSL/TLSمضاف إلية مداولة  HTTPعبارة عن مداولة  HTTPSمداولة  5

 صح من فوائد علم أمن البيانات والمعلومات حماية االقتصاد الوطني 6

 الثانيةالوحدة 

 ((أمن المعلومات والبيانات واإلنترنت))



  

 

 -*اختيار من متعدد :

 من أمثلة أجهزة اللوحية كبيرة الحجم-1

                                       السبورة الذكية-د         الهاتف                      -ج                                آيباد-ب                             الالبتوب-أ

 خاصية الكتابة على الشاشة بقلم خاص او اليد مباشرة لدى-2

                                       الالبتوب-د                     األجهزة اللوحية-ج  الحاسب الشخصي               -ب       السبورة الذكية               -أ

 نظام تشغيل مفتوح المصدر هو-3

                                      IOSنظام  -د        windows phoneنظام  -ج               windows8نظام  -ب                      نظام األندرويد-أ

 من تطبيقاته مجانية %01متجر إلكتروني  -4

                                       IOSمتجر -د              Google playمتجر -ج       windows phoneمتجر -ب                     Steamمتجر  -أ

 برمج يستخدم لغة الجافا-5

                                      إكليبس -د      أب انفنتور                    -ج  ان اس بيسك اب ستوديو        -ب          إكس كود                  -أ

 أول عملية حسابية تحسب في برنامج ان اس بيسك اب ستوديو هو-6

                                       األس-د                            األقواس -ج                            الضرب -ب          الطرح                     -أ

 بي IOSيتميز نظام تشغيل آبل -7

                                      التطويرسهولة  -د حرية المستخدم في والتعديل      -ج               نظام مفتوح المصدر-ب              قوة النظام واستقراره -أ

 المقارنة بين قيمتين سواء أكانتا عدديتين أم حرفيتين -8

                                       المصفوفات-د      الجملة الشرطية               -ج                  العمليات المنطقية-ب                   العمليات الحسابية-أ

 ما معنى الرمز ><-9

                                       أصغر من-د                            ال يساوي-ج      أكبر من أو يساوي           -ب                             أكبر من-أ

 2/4^(5+3-)*3ما قيمية -01

                                       3-د                                     4-ج                                  12-ب                                    1-أ

 

 

 اإلجابة ضع عالمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة. ت

 صح من مميزات الهواتف الذكية االتصال األنترنت 1

 خطأ Appleمن قبل شركة  Windows phoneنظام تشغيل  2

 خطأ ال تحتاج األجهزة الذكية للتطبيقات 3

 صح البرنامج هو عبارة عن سلسلة من األوامرينفذها الحاسب للوصول الى هدف معين  4

 خطأ أب انفنتور هو من برامج تطوير مفتوحة المصدر ومن شركة سامسونج 5

 صح التطوير التجارية، برنامج ان اس بيسك استديومن أمثلة برامج  6

 العمود ب اإلجابة العمود أ ت

 /                                    -أ أ القسمة 1

 *                                    -ب ب الضرب 2

 +                                   -ج ج الجمع 3

 -                                    -د د الطرح 4

 ^                                   -هـ هـ األس 5

 الثالثةالوحدة 

 ((تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية))



 

 -*اختيار من متعدد :

 مجموعة متكاملة من العمليات التجارية واالقتصادية باستخدام وسائل التقنية. -0

                               المواقع اإللكترونية -الجامعة اإللكترونية               د -ج               التجارة اإللكترونية  -ب               الحكومة اإللكترونية -أ

 في مكان إقامتهم بواسطة الشبكة اإللكترونية. بمؤسسة أكاديمية تهدف إلى تأمين أعلى مستويات التعليم العالي للطال-2

                               المواقع اإللكترونية -د               الجامعة اإللكترونية -ج               التجارة اإللكترونية  -ب   الحكومة اإللكترونية             -أ

 يعد موقع "نور"  مثااًل على: -3

                                       التجارة اإللكترونية -د             الجامعات اإللكترونية -ج                التسوق اإللكتروني -ب               اإللكترونية الحكومة -أ

 من الفوائد التي تقدمها لنا التجارة اإللكترونية. -4

                     اديةزيادة اإلجراءات االقتص -د        فقد التواصل بين الطرفين -ج                 خفض التكاليف -ب    تقليل الفرص الوظيفية        -أ

 يعد التسوق اإللكتروني من أشهر خدمات: -0

                                      المواقع اإللكترونية -د              الجامعة اإللكترونية  -ج              الحكومة اإللكترونية -ب                 التجارة اإللكترونية -أ

 يُعد توفير تكاليف االبتعاث إلى الخارج على الدولة من مزايا:  -6

                                      الجامعات اإللكترونية -د             األسواق اإللكترونية -ج                التجارة اإللكترونية -ب                الحكومة اإللكترونية -أ

 يقصد بها التعامالت بين الجهات الحكومية المختلفة: -7

                                      C2C -د                             B2B -ج                                 G2G  -ب                              G2B  -أ

 بها تعامالت بين الجهات الحكومية والمواطن. يقصد -8

                                      G2C -د                             B2B -ج                                 G2G  -ب                              G2B  -أ

 يعد )تسيير التعامالت التجارية( من أشهر خدمات: -9

                               المواقع اإللكترونية -الجامعة اإللكترونية               د -ج               التجارة اإللكترونية  -ب   الحكومة اإللكترونية             -أ

 من أهم خدمات الحكومة اإللكترونية: -01

                           توفير الوقت والجهد -د                       رفع التكاليف -ج         لمروريزيادة االزدحام ا  -ب                عدم تحقيق العدالة -أ

 

 

 اإلجابة ضع عالمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة. ت

 صح من مزايا التجارة اإللكترونية )تعدد الفرص الوظيفية محليًا(. 1

 صح العالقات والتواصل مع العمالء من المطالب األساسية للنجاح في التجارةتعد  2

 صح جامعة المعرفة العالمية تعتمد أسلوب التعليم عن بعد 3

 خطا التسوق عبر الشبكات االجتماعية يتم من خالل إنشاء قوائم بريدية للعمالء وتزويدهم برسائل إلكترونية بالمنتجات. 4

 خطا التجارة اإللكترونية رفع التكاليف.من مزايا  5

 خطا يعد موقع "نور" من األمثلة على الجامعات اإللكترونية 6

 العمود ب اإلجابة العمود أ ت

1 B2B عميل لعميل -أ د 

2 B2C عميل لتاجر -ب ج 

3 C2B تاجر لعميل -ج ب 

4 C2C تاجر لتاجر -د أ 

5 G2G حكومة لمواطن  -هـ و 

6 G2C حكومة لحكومة-و هـ 

 لرابعةالوحدة ا

 (( الخدمات اإللكترونية)) 



 

 -*اختيار من متعدد :

 هي األشكال التي تٌمثل بها الحقائق والمعارف نحو األرقام والحروف والصور وغيرها. -0

                                      قواعد البيانات -د                             النماذج  -ج                        المعلومات  -ب                             البيانات -أ

 هي البيانات التي تتم معالجتها وتحويلها إلى صورة قابلة للفهم. -2

                                      قواعد البيانات -د                             النماذج  -ج                       المعلومات   -بالبيانات                              -أ

 تعني تجميع البيانات وتنظيمها. -3

                                      قواعد البيانات -د                             النماذج  -ج                       المعلومات   -بالبيانات                              -أ

 هي مجموعة متكاملة من البرامج التي تتولى إدارة قاعدة البيانات والتحكم بأنشطة الوصول إليها والمحافظة عليها. -4

                                      قواعد البياناتنظم إدارة  -د             النماذج                -ج                       المعلومات   -بالبيانات                              -أ

 هو عبارة عن الوعاء الذي يحتوي على مجموعة البيانات الخاصة بموضوع معين، ويتم فيه التخزين بهدف االسترجاع. -0

                                      النماذج -د                           التقارير  -ج                          االستعالم -ب                              الجدول -أ

 هي عمليات تجرى على قواعد البيانات بهدف استرجاع المعلومات منها. -6

                                      النماذج -د                           التقارير  -ج                         االستعالم  -ب                            الجدول   -أ

  مستند يمكن طباعته او عرضه على الشاشة أو حفظه في ملف، ويشمل البيانات الموجودة بقاعدة البيانات. -7

                                      النماذج -د                          التقرير   -ج                         االستعالم  -ب                            الجدول   -أ

 هو استعالم السترجاع بيانات محددة من قاعدة البيانات.-8

                                   م تحديثاستعال -د                    استعالم حذف -ج                      استعالم تحديد -ب                       استعالم إنشاء -أ

 هو استعالم يقول بإنشاء جدول جديد بناء على كل أو بعض البيانات الموجودة في جدول أو أكثر. -9

                                   تحديثاستعالم  -د                    استعالم حذف -ج                      استعالم تحديد -ب                       استعالم إنشاء -أ

 استعالم يستخدم لحذف محتوى سجالت أو حقول في قاعدة البيانات. -01

                                   استعالم تحديث -د                    استعالم حذف -ج                      استعالم تحديد -باستعالم إنشاء                        -أ

 

 

 اإلجابة ضع عالمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة. ت

 صح من أهداف قواعد البيانات "سهولة استرجاع المعلومات بسرعة وكفاءة عالية". 1

 صح وأعمال(.تتكون أنواع البيانات التي يمكن تخزينها في قاعدة البيانات من )نصوص وأرقام وتواريخ وأوقات  2

 صح إصدار تأشيرة أو إقامة أو تابع أو نقل خدمات من موقع الجوزات يعد مثااًل على النماذج. 3

 خطا من أمثلة استعالم التحديث "احذف سجل الطالب أحمد محمد" 4

 خطا رقم الطالب أحمد محمد؟" ومن أمثلة استعالم الحذف " ما ه 5

 خطا الخارجية مثااًل على النماذج.يعد طلب زيارة خارجية من وزارة  6

 العمود ب اإلجابة العمود أ ت

 -أ ب يرمز للجدول في المخطط بالشكل 1

 -ب أ يرمز للخصائص بالشكل 2

 -ج د يرمز للروابط والعالقات بالشكل 3

 -د ج يرمز لعالقة واحد إلى واحد بالشكل 4

 -هـ هـ يرمز لعالقة واحد إلى متعدد بالشكل 5

 لخامسةالوحدة ا

 (( قواعد البيانات)) 



 

 -*اختيار من متعدد :

 ليست من ضمن مكونات المعالج. -0

                                       المسجالت -د                    محلل التعليمات  -ج                 عداد البرنامج     -ب                              الذاكرة -أ

 تستخدم لحفظ البيانات األولية قبل تنفيذ العمليات عليها. -2

           وحدة المسجالت                             -د                    محلل التعليمات  -ج                 عداد البرنامج     -ب                            الذاكرة   -أ

 تقوم بتنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية على األعداد المدخلة إليها. -3

                                       وحدة المسجالت -د                    محلل التعليمات  -ج                 عداد البرنامج     -ب           وحدة الحساب والمنطق -أ

 في الحاسب.دائرة متكاملة تجمع في داخلها الدوائر اإللكترونية التي تدخل في بنية المعالج  هو -4

                                       -د                                      -ج                      الميكروبرسسر -ب                                 -أ

 ة الشكل تتضمن عدًدا من الفتحات يساوي عدد الدبابيس في ظهر المعالجهي قاعدة مربع -0

                                  منافذ اإلدخال واإلخراج -د         البطارية                -ج             قطعة الذاكرة        -ب                      قاعدة المعالج  -أ

 ينقل إشارات الفيديو والصوت . منفذ -6

                                      HDMI -د                              VGA -ج                                 DVI -ب                               USB -أ

 منفذ يستخدم لتوصيل مصادر الفيديو الرقيمة مثل الكاميرات. -7

                                      HDMI -د                              VGA -ج                                 DVI -ب                               USB -أ

 منفذ يستخدم لتوصيل الشاشة مع الحاسب. -8

                                      HDMI -د                              VGA -ج                                 DVI -ب                               USB -أ

 منفذ يستعمل لتناقل البيانات. -9

                                      HDMI -د                              VGA -ج                                 DVI -ب                               USB -أ

 جيجابايت. 51جيجابايت وفي حالة الكتابة على كلتا الجهتين تصبح سعته  25هو قرص ضوئي يسمح سطحه حفظ  -11

                                       BD -د                             DVD- -ج                                         CD -ب                           +DVD -أ

 

 

 

 

 اإلجابة ضع عالمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة. ت

 صح يعد الميكروبرسسر من ضمن مكونات عمارة الحاسب. 1

 صح تعد وحدة المسجالت من ضمن مكونات المعالج. 2

 صح تعد وحدة إدراة الذاكرة من ضمن مكونات المعالج. 3

 خطا تعد شركة )إنتل( من أقل منتجين المايكروبرسسرات. 4

 خطا يستطيع المعالج تقديم الخدمات التي يتوقعها المستخدم دون الحاجة إلى اللوحة االم. 5

 خطا  بارتفاع تكلفتها. AMDتمتاز معالجات شركة  6

 العمود ب اإلجابة العمود أ ت

 القرص المضغوط -أ أ ميجابايت 711قرص تبلغ سعته حوالي  1

 قرص الفيديو الرقمي -ب ب جيجا بايت 4.7قرص تبلغ سعته حوالي  2

 قرص األشعة الزرقاء -ج ج جيجابايت 51قرص تبلغ سعته على كلتا الجهتين حوالي  3

 سادسةالوحدة ال

 (( عمارة الحاسب)) 



 

 -*اختيار من متعدد :

 العلمي وثقافة الحاسب في المجتمع. ييقوم بنشر الوع-0

                                      معلم الحاسب -د                      فني الحاسب  -ج                   مهندس الحاسب  -ب                             المبرمج -أ

 باستخدام لغة برمجية معينة. يقوم بكتابة البرامج -2

                                      معلم الحاسب -الحاسب                      دفني   -ج                   مهندس الحاسب  -ب                             المبرمج -أ

 يقوم ببناء وتطوير األجزاء المادية لجهاز الحاسب . -3

                                      معلم الحاسب -الحاسب                      دفني   -ج                    مهندس الحاسب -ب                           المبرمج   -أ

 هو المسؤول عن تركيب وتشغيل وصيانة الشبكات التي تربط أجهزة الحاسب ببعضها البعض. -4

                                      معلم الحاسب -د                      فني شبكات  -ج                    مهندس الحاسب -ب                           المبرمج   -أ

 يتولى إخراج الرسوم المعمارية والهندسية والفيديوية باستخدام الحاسب. -0

 فني رسم بالحاسب                                      -د   فني شبكات                     -ج                    الحاسبمهندس  -ب                           المبرمج   -أ

 يدرس طالب تخصص هندسة الحاسب مواد من تخصص الحاسب وأخرى من تخصص:-6

                                      الهندسة الكيميائية -د               الهندسة الكهربائية  -ج                  الهندسة الصناعية -ب                     الهندسة المدنية -أ

 الجهة التي تمنح شهادات عالمية في معظم تخصصات الحاسب هي: -7

                                      كومباتيا -د                           أوراكل -ج                               سيسكو -ب                       مايكروسوفت -أ

 الجهة الرائدة في منح شهادات عالمية متعددة حول شبكات الحاسب هي:  -8

                                      كومباتيا -د                           أوراكل -ج                               سيسكو -ب                       مايكروسوفت -أ

 تسمى وظائف من يقومون بإعداد الوثائق والصحف والمؤلفات باستخدام الحاسب: -9

                                      مبرمج -د                    فني شبكات -ج                           فني حاسب -ب                   الناشر اإللكتروني -أ

 من ضمن الشهادات العالمية في مجال الحاسب شهادة:-11

                                      MOS -د                            TIA -ج                               NOG -ب                                CCNP -أ

 

 

  

 اإلجابة الصحيحة وعالمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة.ضع عالمة )صح( أمام العبارة  ت

 صح سنوات تقريبا 3بتحديث مناهجها باستمرار كل  TIAتقوم منظمة  1

 صح تخصص علوم الحاسب هو أكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل. 2

 خطا تهتم الرخص الدولية بمهارات الحاسب وتطبيقاته المتقدمة. 3

 خطا عالمية فإنك تستطيع العمل بهذه الشهادة في الدولة التي أديت فيها االمتحان فقط. ةعند حصولك على شهاد 4

 خطا جميع مهن الحاسب يشغلها متخصصون بالحاسب. 5

 العمود ب اإلجابة العمود أ ت

يجمع بين تخصص الهندسة الكهربائية واإللكترونية  1
 وتخصص الحاسب.

 هندسة البرمجيات. -أ أ

متابعة سير المعلومات داخل القطاع والمحافظة يتولى  2
 على سريتها

 مسؤول أمن المعلومات.  -ب ب

 المبرمج -ج ج يقوم بكتابة البرامج باستخدام لغة برمجة معينة 3

يهتم بالدرجة األولى بدراسة برمجيات الحاسب  4
 وتطويرها.

 علوم الحاسب-د د

 سابعةالوحدة ال

 (( مهن وتخصصات الحاسب)) 


