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 هام الىــــــــاع

 كفاءج الذاسوب للذساساخ العلٍااهرذاى 
 

 -: هي األعزاء الطلثح الى جوٍع

  هرذااى أالوشرشكٍي فً دوساخ كفااءج الذاساوب لثاه ر اوس جاكذاح كوسوًاا ولان ٌا دوا

 .13االلكرشوًٍح سلن ً اٌح الذوسج وسجلوا هعلوهاذ ن فً الذوسج 

  ًالازٌي و  ( 7,6,5,4,3,2,1 ) سلان االلكرشوًٍاح دوساخ كفااءج الذاساوبالوشارشكٍي فا

 .أجوس الذوساخ سذدوا

هاي ٌاوم  فً  الذوسج اتراذاء   الزي ذن الرسجٍه ته هسثقا  و ت نالخاص هشاجعح الثشٌذ االلكرشوًً  

هاااي  اااال  هٌصاااح لكرشوًاااً أسساااالح تشٌاااذ  سرصااالكن ، دٍااا   26/7/2020داااذ الوصااااد  األ

  ساتااظ الااذ و  الااى االهرذاااى ، سهااز االهرذاااىذرضااوي الوسرٌصااشٌح لااذعن الرعلااٍن االلكرشوًااً 

 الذوساخ. علىالرسجٍه  االسثقٍح فًودسة هرذاى وذفاصٍه اإل

وكٍفٍح  آلٍحعلى وسشح عوه للرعش   هشكز الذاسثح االلكرشوًٍح سو  ٌقٍن أى أعالهكنكوا ًود 

( الساعح )الثاًٍح ر شا   25/7/2020ورلك فً ٌوم السثد الوصاد  هرذاى االلكرشوًً اإل أجشاء

 .(ccalmust4هعش  الذ و  هو ) إى علوا   ، (FCCوعلى هٌصح )

 

 هرطلثاخ أداء االهرذاى االلكرشوًً
 هرذاًاخ.فً اإل ٌجة اسرخذام الذاسثح دصشا   .1

( فااً Microsoft Edge( او )google chromeٌجااة اساارخذام الورصاافخ ) .2

 االهرذاًاخ.

 .طوا  فرشج االهرذاىجٍذ  ذوفٍش  ظ اًرشًد .3

 ٌوكاااي للطالاااة ذكولاااح االهرذااااىو االًرشًاااد أفاااً دالاااح اًقطااااا الرٍااااس الك شتااااكً  .4

اى الولاد  . علواا  الوشساه هساثقا   هرذااىسهز األ الثشٌذ اإللكرشوًً و اسرخذام ًفست

 .هرذاىلألعلى الوذج الوذذدج  ٌ ثشالوسرقطع ال 

 هرذاى.الرأكذ هي عوه الكاهٍشا والواٌك لثه تذء األ ٌجة .5

 

 هالدظاخ ه وح جذا  
ٌجة الذفار على سشٌح سهز االهرذاى والذ و  الى االهرذاى هي  ال  الشاتظ  .1

 .الوشسه الى الثشٌذ إللكرشوًً الخاص تكن دصشا  

وهعلوهاخ  ٌذروي على ساتظ و سهز االهرذاىذصه سسالح تشٌذ الكرشوًً سو   .2

 .هرذاىذفصٍلٍه عي األ

 ستعوى دلٍقح(.أو حدلٍقح ) وس )45(هرذاى هذج األ .3

ًر اء فرشج صالدٍح إأٌام وال ٌوكي أداء االهرذاى تعذ  5فرشج صالدٍح االهرذاى  .4

 هرذاى.األ

اى االهرذاى هشالة  عي الضوضاء علوا   ا  هرذاى تعٍذى ٌكوى هكاى األأٌجة  .5

 تالكاهٍشا والصوخ. وفً دا  ذأشٍش أي دالح غش سو  ٌلغى االهرذاى.

 

 

 

 هع ذوٌٍاذٌا لكن تالٌجاح الذاكن


