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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

  

 ا المعلومات واالتصاالتتكنولوجي
 مشروعات برمجية 

 الثانوي الثالثالصف 
 الثانيةالوحدة 

 

 إعـداد
 د/ طاهر عبد الحميد العدلي

 المعلوماتخبير مناهج الكمبيوتر وتكنولوجيا 
 مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية

 وسيم صالح الدين المنزالوي / م
   خبير كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

 وجيا المعلوماتلمادة الكمبيوتر وتكنو تنمية إدارة  
 أ/ أحمد األنصاري السالموني

   خبير كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
 وجيا المعلوماتلمادة الكمبيوتر وتكنو تنمية إدارة 

 تامر عبد المحسن منصورأ/ 
  المعلوماتخبير كمبيوتر وتكنولوجيا  
 المعلوماتمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا تنمية إدارة 

 

 

 مراجعة تربوية

 ر/ ياجبشنا محمر حجازي 
 مركز تطوير المناهج والمواد التعليميةخبير المناهج 

 

 

 مراجعة علمية

 أ/ ماطاء هللا محمر محمر 
 وجيا المعلوماتلمادة الكمبيوتر وتكنو تنمية مدير عام إدارة 

  

  محمر فهمي ةلا  أ.ر/
  أستاذ الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس

 

 تصميم

 محمر أشنايمحمر عابي أ/ 
   خبير كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

 وجيا المعلوماتلمادة الكمبيوتر وتكنو تنمية إدارة 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 مقرم  اتكتاب 
 

شذذذذذذذذذ ة ذذ  ل علمذذ  تين  لع ا و لتكتولوتيذذ  و لةتتة  تعك   ور  رؤيذذ  لكتذذ   هذذ   يعرض 

 لاي ة وتتةي   لةتتة ، و لك ةن  يةخت ف ةت ا يف تصذذذ الت وةدذذذتا   ت  تكتولوتي   لةع وة ت و ال

 HTMLخلل ت ري   لطل  ع ى ة  رة تتفي  تعض  لةشذذذذذذذ ري   لترةتي   لةعتة ة ع ى لم   لترةي  

. وت ك  لةشذذذذذذ ري  Expression Webوتطتيق ت ت ه ة ة ل  VB.NET & PHPولم ت  لترةت  

 دذذذذذذتخ  ا تدذذذذذذ ع   لطل  ع ى ةة ردذذذذذذ   لع ي  ةن  لة  ر ت  لتكتولوتي  و لدذذذذذذ وكي ت  لو عي  ت

  إليت تي   لةتع  ة. اتص الت، ت إلض ف  إلى تتةي   تت ه ت تكتولوتي   لةع وة ت و ال

 لع  ي  تصذذذذذذذورة   لتظاوع تاويل ع   تين وتتت ول  لوا ة  ألولى ةن  لكت   تتفي  ةشذذذذذذذر

 لع  ي  كخ في  ةعرفي  أد دي  ل ةشروع، ي ي   عرض  ل تظاترةتي ، وتتضةن  لوا ة شرًا  ةتدًط  

، وة  يت رج تات   ةن ة  ر ت تتط   ت ري  تة ل ةر ال تتفي   لةشذذذذذذروع  لتيةوضذذذذذذوع ت  لوا ة 

  لطل  ع ي  .

كتروتي    إلل ألدذذذذذ دذذذذذي  ل  و  ر   ل تت تعتتر  ي لتكة  تتت ول  لوا ة  ل  تي   لتو ت ت  لةتطقي  

وكيفي  أ      ةن خلل إتت ج   ،لكتروتيت  ة  إلو أل ألدذذذذذذذ دذذذذذذذي  ل كةتيوتر تتي  وتة ل  ل  لةتك ة  

، تطقي و ت ت  لةةشروع ت تطتيقي  تا كي  لك، ة  عرض تعض  لتطتيق ت  لاي تي  لتوظيف فكرة  لت

ر ر ت  لاي تي  تة  ت  ةتةوع  ةن  لقضذ ي  أو  لصذيا  لري ضذي   لتي يةكن تقيية   و لاكا  لق ت عتت ر

يعتتر أدذذذذذذ و  اي ة وتةط تفكير ةة  يدذذذذذذ ع  في  تخ    لقر ر ت  ع ي   ت لصذذذذذذو   أو  لخطم وهو ة 

يَعذذ   ةذذ ًخل في  ذذ يذذ   ألهةيذذ  لتذذمهي ذذك ع ي ك  لطذذ لذذ  لايذذ تذذك  وهو ةذذ   لايذذ تيذذ  تطريقذذ  ع ةيذذ ،

 .  لةدتقت ي ، و لتمهل تاو  ل ر د   لةتخصص  في ه    لةت ل

 )وهللا الموفق( 

 فريق العمل
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 
 

       

رقم  الموضوعات 
 الصفحة

  Logic Gates مشنةقب  اتااااا  تمحاكاة مطياع اشنتاج: اتثاشنب  اتاحرة
  ANDالموضوع األول: البوابة المنطقية 

 AND  5للبوابة الدائرة الكهربية المكافئة  (1تدريب )
 AND  6 البوابة المنطقية خرج تشكيالت واحتماالت (2تدريب )

  ANDالموضوع الثانى: مشروع محاكاة البوابة المنطقية 
 VB.NET  7 تصميم نافذة واجهة المستخدم من خالل لغة (1تدريب )
 Visual Studio.net 8 تصميم نافذة واجهة المستخدم من خالل تنفيذ  (1) نشاط

  PHPبلغة  ANDمشروع محاكاة البوابة المنطقية انتاج الموضوع الثالث: 
 PHP 11بلغة  ANDمشروع محاكاة البوابة  انتاج (1) نشاط
  OR: البوابة المنطقية الرابعالموضوع 

 OR  13جدول الحقيقة للبوابة  (1تدريب )
  ORالبوابة المنطقية  مشروع محاكاة الموضوع الخامس: 

 VB.NET  14 تصميم نافذة واجهة المستخدم من خالل لغة (1تدريب )
 Visual Studio.net 15 تصميم نافذة واجهة المستخدم من خالل تنفيذ  (1) نشاط
  PHPبلغة  ORمشروع محاكاة البوابة المنطقية انتاج :  السادسالموضوع 

 OR  20مشروع محاكاة البوابة  فى انتاج PHP توظيف كود  (1)تدريب 
  NOTالموضوع السابع: البوابة المنطقية 

 NOT 26جدول الحقيقة للبوابة  (1تدريب )
  NOTالموضوع الثامن: مشروع محاكاة البوابة المنطقية 

 Visual Studio.NET  27 باستخدامتصميم نافذة واجهة المستخدم  (1تدريب )
 NOT  28البوابة المنطقية تنفيذ تصميم نافذة واجهة مشروع (2تدريب )
 30  دراسة الكود النتاج المشروع (4،3تدريب )
  PHPبلغة  NOT: انتاج مشروع محاكاة البوابة المنطقية التاسعالموضوع 

 NOT  32مشروع محاكاة البوابة  فى انتاج PHP توظيف كود  (1) نشاط
  فى اتخاذ القرارات الحياتيةالمنطقية  اتبتوظيف البوا: العاشرالموضوع 

 35  القرارات الحياتية اتخاذفى لبوابات المنطقية توظيف اعلى تطبيقات  (1) نشاط
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 اتثاشنب اتاحرة  
 

Logic Gates مشنةقب ات اتااااا  تمحاكاة مطياع شنتاجإ

 فى شنهاب  اتاحرة بستةبع اتمتعلم أن:

، برمجة )لغات يتعرف بعض المفاهيم والمصطلحات العلمية ذات الصلة بالكمبيوتر .1
 .( AND – OR – NOTبات المنطقيةاالبو 

 .(AND-OR-NOTبات المنطقية)المحاكاة البو  قترح مشروعات بسيطةي .2
 تطوير و  في بناء محتوى تعلمه واالتصااااااااااااااااالتالمعلومات  تطبيقات تكنولوجيايوظف  .3

  مهامه.    
 .في تنفيذ مهامه VB.Net & PHPيمارس مهارات البرمجة  .4
 حترام حقوق الملكياااااة الف رياااااة عنااااا  التعاااااامااااا  مع اأخالقياااااات وسااااااااااااااالو ياااااات  يتبع .5

 المعلومات واألجهزة والشب ات وخ مات وتطبيقات الويب.     
 .في تعلمهيوظف بيئات التعلم التفاعلية  .6
 التعليمية والحياتية. همش التبعض ح  البوابات المنطقية في يوظف  .7
 ة  بحثية وتعليمية بالمشاااااااااااااار أ اء مهام المعلومات/البيانات اإللكترونية في  يساااااااااااااتخ م .8

 مع زمالئه.    
 ة.يوظف األ وات والمصا ر التكنولوجية في  عم اتخاذ القرارات الحياتي .9
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 

 
           

 (AND)  لتو فق لتو ت   لةك ف    لك رتي   ل   رة

 

( في A,B لت ول  لت لي و ل ك يوضح  اتة الت تم ير ا ل   لةفت اين ) كةل   لةط و :

 ( ةض ء أو  ير ةض ء.Lا ل   لةصت ح  لك رتي )

A B L 

Off Off ............. 

Off On ............. 

On Off ............. 

On On ............. 

 

 ( 1) تدريب

 املنطقية البوابة

 AND 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 .(Off(،  لةفت ح  ير ةوصل تعتى )Onفت ح ةوصل تعتى ) لة       ةلاظ : 
 

 

 

 ل  .  لاقيق  وت ول (AND)  لةتطقي   لتو ت ت output خرج(  اتة التو تشكيلت)
 

 :ي كةل  لت ل           لةط و :

( تاالحتمااللك  بوابة منطقية ع   من التش يالت أو االحتماالت للخرج، احسب ع   التش يالت ) -أ
 مع ذ ر القانون المستخ م. Input خ   4لخرج بوابة منطقية لها ع   

o  ع   التش يالت هو:قانون حساب 
N= . . . . . . 

o   . . . . . . . ع   تش يالت البوابة المنطقية رباعية ال خ  يساوي 
o لبوابة التالي جدول الحقيقة  أكملAND  ثالثية الدخل والذي يوضح جميع

 خرج البوابة.دخل واحتماالت 

C B A L 
  0 ……….. 0 ……….. 

0 ……….. 1 ……….. 
0 ……….. 0 ……….. 
0 ……….. 1 ……….. 
1 ……….. 0 ……….. 
1 ……….. 1 ……….. 
1 ……….. 0 ……….. 
1 ……….. 1 ……….. 

 
 

 

 

 

 ( 2) تدريب
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 

 

 

 

 

 

  لةشروع  دتخ  ا و ت   ت ف ة تصةيا

بالتعاون مع زمالئك في المجموعة، وتحت اشراف معلمك ادرس الشكل التالي لمقترح تصميم 
 نافذة المشروع.

 

 

  

  AND املنطقية البوابة حمااكة مرشوع

 ( 1) تدريب
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 .وةكوت ته  لةقترح، عت صر  لتصةيا ا             لةط و :

  منها،على نافذة النموذج والغرض من  ٍ   Controlsومنها استنتج عناصر التح م 
ما توصلتم إليه في الج ول التالي: و َون 

 الغرض منها أداة التحكم

 ......................................... Form1نافذة النموذج 

 يستخ م في ........ Object ائن  Button1أداة زر أمر 

 Button2أداة زر أمر 
يستخ م في تنفيذ  و  آخر عن  النقر  Object ائن 
 .Clickعليه 

 .المصباح يستخ م في إظهار صورة Object ائن  ................................

 .يةال ائرة الكهربيستخ م في إظهار صورة Object ائن  .……………………………

 

 
 

 
 

 

 "Visual Studio.NET تطبيق باستخدام المستخدم واجهة نافذة تصميم تنفيذ"
 :الموضح بالشكل كما المستخدم واجهة نافذة تصميم يمكنك

 

 تت ع  إلتر ء ت  لت لي : و لك ةن خلل 

 .Visual Studio.NETافتح تطبيق  (1

 . (1)تدريب  السابق كما هو موضح بالشكل Controlsدرج عناصر التحكم إ (2

 اضبط خصائص عناصر التحكم مسترشًدا بالجدول التالي: (3

  (1نشاط )
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 Valueالقيمة  Propertiesالخصائص  Controlsعناصر التحكم 

 Form1 Textنافذة النموذج 
BackColor 

AND Gate 
White 

 Button1 Text Offأداة زر أمر 
 Button2 Text Offأداة زر أمر 

أداة مربع الصورة 
PictureBox1 

SizeMode StretchImage 

أداة مربع الصورة 
PictureBox2 

SizeMode 
Image 

 

StretchImage 
 "andcircuit.jpg نخصص له الملف"

 ، PictureBox2نشط أداة مربع الصورة 
 ".Send to Backومن القائمة المختصرة اختر األمر "

 :سجل مالحظاتك ااستفساياتك -

 

 

 

 

 
 

 :شناقطها مع زمالئك امعلمكثم  -

 

 

 
 
 
 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 ":ANDاستخدم الكود التالي، لتنفيذ مشروع "محاكاة تشغيل البوابة المنطقية ( 4

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

Me. PictureBox2.Image = Image.FromFile("andcircuit.jpg") 

        Me.Button1.Text = "Off" 

        Me.Button2.Text = "Off" 

End Sub 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        If Me.Button1.Text = "Off" Then 

            Me.Button1.Text = "On" 

            If Me.Button2.Text = "On" Then 

                Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("on.jpg") 

            End If 

        Else 

            Me.Button1.Text = "Off" 

            Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

        End If 

    End Sub 

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        If Me.Button2.Text = "Off" Then 

            Me.Button2.Text = "On" 

            If Me.Button1.Text = "On" Then 

                Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("on.jpg") 

            End If 

        Else 

            Me.Button2.Text = "Off" 

            Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

        End If 

End Sub 

 صاية اتمصااح

 غبي اتمضاء

 اترائية اتكهياب صاية 

 صاية اتمصااح

 اتمضاء



   
   

 

11   

 

 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 "وي  صفا  ع ى PHP لم  خلل ةن AND  لةتطقي   لتو ت  ةا ك ة ةشروع إتت ج"

 

            وصف  لتش ط:

تستتتطيا البدف  إ ردراع انا تتر التالال الال م   Expression Webمن خالل التطبيق   

ويم ن  تابة  و   الى  تتت ا   يب "AND"محاكاة تشغغغغيل البوابة المنطقية إلنتاع مشتتتر   
PHP.   اخ   و HTML  .الخاص بتصميم صفحة الويب 

 مطياعاتاتتاتي في تشنفبذ  PHPاستخرم كار 

  

  (1نشاط )

نتاج مراحل   يةاملنطق  البوابة حمااكة مرشوع ا 

AND بلغة PHP 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

<html> 

<head> 

           <meta content="text/html; charset=utf-8"  

                     http-equiv="Content-Type" /> 

         <title> AND GATE </title> 

</head> 

<body> 

<form method="post" action=" "> 

<?php 

  $open="off.jpg"; 

  $choosekey1="off"; 

  $choosekey2="off"; 

  if(isset($_POST['Submit1'])) 

    { 

  $choosekey1=$_POST['Select1']; 

  $choosekey2=$_POST['Select2']; 

  if ($choosekey1=="on" && $choosekey2=="on" ) 

    { $lightstate="on.jpg"; } 

  else 

    { $lightstate="off.jpg"; } 

  }       

?> 

  <select name="Select1" style="width: 89px"> 

   <option> on </option> 

   <option> off </option> 

   <option selected= 'selected'> <?php echo  

            $choosekey1; ?> </option>   </select> 

   <select name="Select2" style="width: 94px" > 

   <option> on </option> 

   <option> off </option> 

    <option selected= 'selected'><?php echo  

         $choosekey2; ?> </option>    </select> 

   <input name="Submit1" type="submit"  

           value="Apply" /> 

   <input name="Image1" type="image" height=  

         "123" src='<?php echo $lightstate; ?>' width="105" /> 

   <br /> 

   <img alt="" height="164" src="andconect1.jpg"  

           width="604" /> 

</form> 

</body>       </html> 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 

 

 

 

 OR  لةتطقي  ل تو ت   لاقيق  ت ول

ثالثية الدخل والذي يوضح جميع احتماالت  ORلبوابة التالي جدول الحقيقة  كملا

 خرج البوابة.دخل و

C B A L 

  0 ……….. 0 ……….. 

0 ……….. 1 ……….. 

0 ……….. 0 ……….. 

0 ……….. 1 ……….. 

1 ……….. 0 ……….. 

1 ……….. 1 ……….. 

1 ……….. 0 ……….. 

1 ……….. 1 ……….. 

 

 

 OR املنطقية البوابة

 "حتليل العدد يف النظام العددي العرشي"

 ( 1) تدريب
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 

 

 

 

 

  لةشروع   دتخ  ا و ت   ت ف ة تصةيا

 الشلل التالإ مقترح لنا ذة النم ذع  ما بها من انا ر التالال الال م  إلنتاع المشر  ،

 
 

 

  

 OR املنطقية البوابة حمااكة مرشوع

 ( 1) تدريب

Picturebox1 

Picturebox2 



   
   

 

15   

 

 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 تعاون مع زمالئك فى دراسة الشكل، وتحديد عناصره والمكونات الالزمة إلنتاج المشروع، 
 : التاليالجدول  فيثم استنتج عناصر التحكم على النافذة والغرض منها وسجلها 

 الغرض منها أداة التحكم 

 ............................ Form1نافذة النموذج 

............................ 
 ائن يستخ م في تنفيذ  و  معين عن  النقر 

 .Clickعليه 

 ............................ Button2أداة زر أمر 

 .المصباح   ائن يستخ م في إظهار صورة ............................

............................ 
ال ائرة  ائن يستخ م في إظهار صورة 

 .الكهربية

 

 

 
 

    

 Visual Studio.NET تطتيق ت دتخ  ا  لةدتخ ا و ت   ت ف ة تصةيا تتفي           لةط و : 

 .Visual Studio.NET  لتطتيق خلل ةن      

   لت لي :تتتفي   إلتر ء ت ما 

 .Visual Studio.NET تطتيق  فتح( 1) 

 .ت لشكل ةوضح هو كة  Controls  لتاكا عت صر  رج ( 2) 

 

  (1نشاط )
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 

 : تتعت   ي لت خطو ت لدتل  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ةل ك عرض  تت تك ع ى  -
 .ت مش  ةل ك وةع ةك في ةلاظ تك وةقترا تك -
 

 

 

 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

 

Picturebox1 

Picturebox2 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 اه، في ضتتتاة خصتتتائصتتتتاتياتتحكم ات عشناصتتتيجرال شنافذة اتشنماذج اتستتتااق  ااستتتتعن ا ( 3)  

 .مام كل عشنصيأااتقبم اتماضح  

 

 

  

 Valueاتقبم   Propertiesاتخصائص  Controlsاتتحكم    عشناصي

 Form1شنافذة اتشنماذج 

Text 

BackColor 

OR Gate 

White 

 Button1 Text Offأراة زي أمي 

 Button2 Text Offأراة زي أمي 

 PictureBox1 SizeMode StretchImageأراة مياع اتصاية 

 PictureBox2أراة مياع اتصاية 

SizeMode 

Image 

StretchImage 

نخصص له الملف 
"orcircuit.jpg" 

 

 ،PictureBox2نشط أداة مربع الصورة 

 ".Send to Backامن اتقائم  اتمختصية اختي األمي" 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 ":ORمشروع "محاكاة البوابة المنطقية  إلنتاج( استخدم الكود التالي، 4)

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

       Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

       Me. PictureBox2.Image = Image.FromFile("orcircuit.jpg") 

       Me.Button1.Text = "Off" 

       Me.Button2.Text = "Off" 

End Sub 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        If Me.Button1.Text = "Off" Then 

            Me.Button1.Text = "On" 

              Me.PictureBox1.Image= Image.FromFile("on.jpg") 

        Else 

            Me.Button1.Text = "Off" 

            If Me.Button2.Text = "Off" Then 

                Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

            End If 

        End If 

End Sub 

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        If Me.Button2.Text = "Off" Then 

            Me.Button2.Text = "On" 

            Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("on.jpg") 

        Else 

            Me.Button2.Text = "Off" 

            If Me.Button1.Text = "Off" Then 

                Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

            End If 

        End If 

End Sub 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

                                       ما تتتفي   لكو   لد تق لتتري   لةشروع.
 

     الاظ:

 ت لتت و عت   لضمط ع ى  أل ر ر يا ث ة          

 
 :ت مش  ةل ك وةع ةك في ةلاظ تك وةقترا تك -
 

 

 

 

  

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 

 

 

 

 

 

 "ORالبوابة المنطقية  محاكاةفي إنتاج مشروع  PHPتوظيف كود "
 

 
 
 :عن األسئلة مع االستعانة بالشكل السابق لصفحة الويب، ثم اجب التالي ( ادرس الكود4)
 
 
 
 

نتاج   PHP بلغة OR املنطقية البوابة مرشوع ا 

 

 ( 1) تدريب

 صاية اتمصااح

 مضاء/غبي مضاء

 مفتاح تاصبل اترائية

Submit 1 
 1مفتاح تطغبل

Select 1 

 2مفتاح تطغبل 

Select 2 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 
<html > 

    <head> 
            <meta content="text/html; charset=utf-8" http- 

                      equiv="Content-Type" /> 
               <title> OR GATE </title> 

    </head> 
<body> 

    <form method="post" action=" " > 
<?php 

  $lightstate="off.jpg"; 
  $choosekey1="off"; 
  $choosekey2="off"; 
  if(isset($_POST['Submit1'])) 
    { 
     $choosekey1=$_POST['Select1']; 

 
  :       التالية              أجب عن األسئلة    -   ً أواًل 

                              اإلجابة الصحيحة فى كل مما يلى:     اختر   -
 

 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التالي الغرض من الكود-1
     O  إضافة اختيار في مربع السرد األول'Select1'. 
     O  التقاط قيمة المتغير Choosekey1.ضافتها إلى مربع السرد  وا 
     O  تخصيص القيمة التي تم اختيارها من مربع السرد إلى المتغيرChoosekey1. 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

     $Choosekey2=$_POST['Select2']; 
 If ($Choosekey1=="on" || $Choosekey2=="on" ) 

             {  $Lightstate ="on.jpg";   } 
  Else 

             {$Lightstate ="off.jpg";} 
   } 

?> 
 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ينتج عنهفى الكود السابق  تحقق الشرط بالكامل -2

     O " المصباح الُمضاء يظهر إذا كان االختيارOff.في مربعي السرد " 
     O " المصباح الُمضاء يظهر إذا كان االختيارOn.في أحد مربعي السرد " 
     O " المصباح الغير ُمضاء يظهر إذا كان االختيارOn.في مربعي السرد " 

 
 يترتب على عدم تحقق الشرط السابق بالكامل: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -3

     O  ُمضاء يظهر إذا كان أحد االختيارين أو كالهما "الغير المصباحOff." 
     O " المصباح الُمضاء يظهر إذا كان االختيارOff.في مربعي السرد " 
     O  ُمضاء يظهر إذا كان االختيار "الغير المصباحOff.في مربعي السرد " 

 
 <Select name="Select1" style="width: 89px"> 
 <Option> On </Option> 
 <Option> Off </Option> 
 <Option Selected= 'selected'> <?php echo $Choosekey1; ?>  
        </Option>  </Select> 

 السابق خاص بإدراج كائن من نوع: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكود-4
O            Button O                    Text O             ComboBox 

 

 بالكود السابق من خالل: 1Selectتعيين االختيار االفتراضي للكائن  يتم-5
         O .أول اختيار في الكائن       O   ختيار المستخدم. ا              O .متغير 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .السابق Inputمن كود  الغرض-6
O  الويبإدراج صورة على صفحة. 
O .إدراج كائن من نوع صورة 
O  تخصيص صورة للمتغير$Lightstate.   

<img alt="" height="164" src="orconector.jpg" width="614" /> 
</form> 
</body> 
</html> 

 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .السابق img من كود الغرض-7
O  الويبإدراج صورة على صفحة. 
O .إدراج كائن من نوع صورة 
O .تحديد مصدر الحصول على الصورة 

 

<input name="Image1" type="image" 
         height="123" src='<?php echo $lightstate; ?>'  
         width="105" />   <br /> 

                     ( لكل عبارة مما يلي:           ( أو عالمة )         ضع عالمة )   -
 )         ( ."تاصبل اترائية"اتغيض من اتكار اتسااق إرياج زي أمي مكتاب علبه  -

 )         (      اتكار اتسااق عرم اجار اختالف ابن اسم اتكائن اشناعه.بظهي  -

 <Select name="Select2" style="width: 94px" > 
 <Option> On </Option> 
 <Option> Off </Option> 
 <Option Selected= 'Selected'> <?php echo $Choosekey2; ?>  
        </Option>  </Select> 
 <input name="Submit1" type="Submit" value="Apply" /> 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

       اكمل:  -
 .......عرر االختبايا  في اتكائن اتذي تم إرياجه في اتكار اتسااق ها: ............. -

 ................................. ها:  inputجمل  اتاتغيض من  -

 ................................... اتمتضمن فى اتكار اتسااق بقام اةااع  phpكار  -
 

              على صفحة ويب.  OR                                                           استخدم الكود التالي في تنفيذ مشروع محاكاة البوابة المنطقية    :     ً ثانياً 
<html > 

    <head> 

               <meta content="text/html; charset=utf-8" http- 

                             equiv="Content-Type" /> 

               <title> OR GATE </title> 

    </head> 

<body> 

    <form method="post" action=" " > 

<?php 

  $Lightstate ="off.jpg"; 

  $Choosekey1="Off"; 

  $Choosekey2="Off"; 

  if(isset($_POST['Submit1'])) 

    { 

     $Choosekey1=$_POST['Select1']; 

     $Choosekey2=$_POST['Select2']; 

 if ($Choosekey1=="On" || $choosekey2=="On" ) 

             {  $lightstate ="on.jpg";   } 

  else 

             {$Open="off.jpg";}   } 

?> 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 

 <select name="Select1" style="width: 89px"> 

 <Option> On </Option> 

 <Option> Off </Option> 

 <Option Selected= 'Selected'> <?php echo  

           $Choosekey1; ?> </Option>  </Select> 

 <Select name="SELECT2" style="width: 94px" > 

 <Option> On </Option> 

 <Option> Off </Option> 

 <Option selected= 'selected'> <?php echo  

           $Choosekey2; ?> </option>  </Select> 

           input name="Submit1" type="Submit"  

           value="Apply" /> 

 <input name="Image1" type="image" 

           height="123" src='<?php echo $lightstate; ?>'  

           width="105" />   <br /> 

 <img alt="" height="164" src="orconector.jpg"  

           width="614" />  

</form> 

</body> 

</html> 

 

 
 
 

  



   
   

 

26   

 

 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 
 
 

 

 

 

 

 

 NOT  لةتطقي  ل تو ت   لاقيق  ت ول

 

 .البوابة وخرج دخل احتماالت جميع يوضح والذي NOT لبوابة التالي الحقيقة جدول كملا

 
 

  

A L 

……….. ……….. 

……….. ……….. 

 NOT املنطقية البوابة

 ( 1) تدريب
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 
 
 
 

 

 

 

 Visual Studio .NET ت دتخ  ا  لةدتخ ا و ت   ت ف ة تصةيا

  ت مش  ةل ك وةع ةك فية  ي ي:

 :كملا

 :NOTالبوابة المنطقية محاكاة أهم العناصر الالزمة إلنتاج مشروع  حدد:    ً أوال  
1-  ..................................................................... . 

2- . ..................................................................... 

 

 :مشروعالأهم اجراءات تنفيذ  حدد:    ً  ثاني ا
1-  ..................................................................... . 

2- ........................ ............................................... 

3- ...................................................................... . 

 

 

 
  

 NOT املنطقية البوابة حمااكة مرشوع

 ( 1) تدريب
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 

 

 

 " لةشروع ةدتخ ا و ت   ت ف ة تصةيا تتفي "

ولغة  Visual Studioاستخ ام تطبيق ب، ORو ANDبوابتي انتاج  راسة  فيوظف خبراتك 
VB.NET لمنطقية إنتاج مشروع "محاكاة تشغي  البوابة ا فيNOT." 
: الحظ   :رح لواجهة المستخ م التاليالش   المقت          أوال 

 

 
 ما يلى:أجب ع

 :مشروعال( حدد أهم أربعة عناصر تحكم الزمة إلنتاج 1)

 )أ( ..................................................................... . 

 ..................................................................... .)ب( 

 )ج( ..................................................................... .

 ........................................................ ..)ر( .............

 .في الدائرة الكهربية (، ناقش ذلك مع زمالئك ومعلمكbutton1الحظ موضع المفتاح )( 2)

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

 ( 2) تدريب
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 

                            ا اخايتتتك اتستتتتتتتتااقتت  في استتتتتتتتختترام                      ً اتشنتتافتتذة اتستتتتتتتتااقتت  مستتتتتتتتعبشنتتً                 قم اتشنفبتتذ تصتتتتتتتمبم     ً   ثاشنبًا: 

  Visual Basic.Net ي                كمل اتجرال اتتات ا     ، ثم :  

 اتتحكم   يشناصع

Controls 

 اتخصائص

 Properties 

 اتقبم 

 Value 

.......................... .......................... .......................... 

.......................... .......................... .......................... 

.......................... .......................... .......................... 

.......................... .......................... .......................... 

 

 خصائص عشناصي اتتحكم""ضاة 
 

استعن بجدول عناصر التحكم السابق ونافذة النموذج، في ضبط خصائص عناصر التحكم      ً  ثالث ا:
 بالقيم الموضحة في الجدول. 

 

 سجل مالحظاتك:

 

 

 
 
 

...............................

............................ 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 

 

 

ً   أااًل:          اتتاتي:       اتكار      اريس  

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Load 

      Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

      Me.PictureBox2.Image= Image.FromFile("notcircuit.jpg") 

      Me.Button1.Text = "On" 

End Sub 

 
        اتتاتي:            كمل اتجرال    ثم ا  ،                                    شناقش مع زمالئك امعلمك األسئل  اتتاتب 

 

  إلت ت   لدؤ ل ا

 ............................... عدد الكائنات في الكود؟ كم 1

 ............................... ما اسم اإلجراء؟ 2

 ............................... ما اسم الحدث الذي في اإلجراء؟ 3

 ............................... ما النص الذي يظهر على المفتاح عند تشغيل الكود؟ 4

 ............................... ما هو نوع ملف صورة المصباح؟ 5

 ............................... ملف صورة البطارية؟ما هو اسم  6

 ...............................  إ الل د يشير رلى: .Meاألمر  7

 ............................... م كائن؟أم خاصية أوسيلة  .Image هل تعتبر 8

 

  

 ( 3) تدريب
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 

 

 

 

  لت لي:   ر   لكو     ً     تي  : 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

 

        If Button1.Text = "Off" Then 

            Button1.Text = "On" 

            Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("off.jpg") 

        Else 

            Button1.Text = "Off" 

            Me.PictureBox1.Image = Image.FromFile("on.jpg") 

        End If 

End Sub 

 

                   ت لتع ون ة   ةل ك.   ي                      ،  ا  كةل  لت ول  لت ل           دتل ةلاظ تك
  إلت ت   لدؤ ل ا

1 
 ماذا يحدث إذا تحقق الشرط 

If Button1.Text = "Off" 
............................... 
............................... 
............................... 

2 
 الشرط  يتحققماذا يحدث إذا لم 

If Button1.Text = "Off" 
............................... 
............................... 
............................... 

 ............................... متى يتم تنفيذ الكود السابق؟ 3

4 

 الكود السابق خاص بالكائن ........ 
 )اختر اإلجابة الصحيحة(

(Button1.Text  - PictureBox1 - Button1) 
............................... 

5 
 on.jpgمتى يتم تخصييييص صيييورة المصيييباح المضييياء 

 لمربع الصورة؟

............................... 

............................... 

............................... 
 

 

 ( 4) تدريب
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "NOTالبوابة المنطقية حاكاهمفي إنتاج مشروع  PHPتوظيف كود

أ   Expression Webتطبيق   ظف خبرتك السابق   إ ت ميال   ا   يب باستخداال

" NOT،  ردراع انا ر التالال الال م  إلنتاع مشر   "ماالاة الب اب  المنطقي  PHPلغ  
 التالية: بشاشة المستعرضالموضحة 

 
 

 (1) نشاط

نتاج   NOT املنطقية البوابة حمااكة مرشوع ا 

 PHP بلغة
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

  :        لت لي         ألد       ي        وةع ةك ف           ت مش  ةل ك  و                             لةط و :   ر   لكو   لت لي، 

<html> 

   <head> 

               <meta content="text/html; charset=utf- 

                         8" http-equiv="Content-Type" /> 

               <title> NOT GATE </title> 

   </head> 

<body> 

            <form method="post"  action=" "   > 

<?php 

   $lightstate ="off.jpg"; 

   $choosekey1="on"; 

   if(isset($_POST['Submit1'])) 

     { 

      $choosekey1=$_POST['Select1']; 

      if ($choosekey1=="off") 

         { $lightstate ="on.jpg"; } 

      else 

         { $lightstate ="off.jpg"; } 

        } 

?> 

 

 

   :   لي ب    مما       كل   ت                    اختي اإلجاا  اتصحبح  

 : حات  فياختااي اختباي اتمستخرم  األخبية IFاتغيض من جمل   -1

     O " االختبايON "  صاية اتمصااح م ضاء ظهيب.  

     O " االختبايoff " صاية اتمصااح م ضاء.ب ظهي 

     O " االختبايoff " م ضاءاتصاية اتمصااح غبي ب ظهي.  
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 &nbsp; 

   <select name="Select1" style="width: 94px" > 

   <option> off </option> 

   <option> on </option> 

   <option selected='selected'> <?php echo $choosekey1; ?> 

  </option>    </select> 

 األخبية: Optionفي جمل   <? ;php echo $choosekey1?>اتغيض من اتكار   -2

     O  إرياج اتكائنchoosekey1 .من شناع مياع سير 

     O  ةااع  محتاى اتمتغبيchoosekey1 . على طاط  مستعيض اإلشنتيشن 

      O تخصبص اختباي اتمستخرم من مياع اتسير تلمتغبيchoosekey1. 

    <input name="Submit1" type="submit"  
             value="Apply" /> 
    <input name="Image1" type="image"  
             height="123" src='<?php echo $lightstate; ?>' 
             width="105" />   <br /> 
    <img alt="" height="164" src="notconectnot_.jpg"  
             width="431" /> 
</form> 
</body> 
</html> 

 األخيرة  inputفي جملة   <? ;php echo $lightstate?>من الل د  الغرض -3

 طباعة صورة المصباح المضاء. 
 )تم من قبل الذيحسب االختيار  طباعة صورة المصباح )مضاء أو/ غير مضاء.  
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتخاذ القرارات الحياتيةفى البوابات المنطقية توظيف تطبيقات على 

نتخذ في حياتنا اليومية الع ي  من القرارات، منها قرارات بسااايطة وأخرى معق ة، تتوقف تلك القرارات 
 ؤتحقيقها، و يفية التنب فينرغب  التيوالمخرجات  جههاانو على م خالت ومح  ات المشاااااااااااااا لة التي 

 .لبسيطة التي يم ن أن تمر بحياتناامثلة واألالمواقف بعض  يباحتماالت تحققها، وفيما يل
 

           لةط و : 

 : ت  عن  ألد    و كةل  لت ول  لت لي لكل ا ل  ا  ،  ر   لتطتيق ت  لت لي 

  

 (1) نشاط

  اتيةاختاذ القرارات احلي املنطقية يف البواابتتوظيف 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

  لتطتيق  ألول

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن منحة مجانية لطالب المرحلة الثانوية أثناء األجازة الصاااااااااااايفية  
للت ريب علي صاااايانة أجهزة الكمبيوتر ويشااااترا لقبول الطالب أن ي ون مجموعه الكلي أكبر من 

 المعلومات.من  رجة ما ة الكمبيوتر وتكنولوجيا  %99وحاصال علي  97%

 :آلتيثم اجب عن ا ،قم بتحليل الحالة )المشكلة( بأسلوب تفكير منطقيالمطلوب: 

: اختر اإلجابة الصحيحة   :ليمما ي     كل  ل                          أوال 

ة    ل ا ل  (1)  (.AND – NOT – ORهو )  دا  لتو ت   لةتطقي   لة 

ة ل ل تو ت   لةتطقي  في  لا ل   لد تق : (2)   ختر  لرة   لةتطقي  لة 

   )ج( )ب(  )أ( 

 (.8،4،2) هو في  لا ل   لد تق ) الاتة الت( ع    لتشكيلت  (3)
عترة عن  لا ل  هي (4)  : لصيم   لتوليتي   لصايا   لة 

© Y = A . B (b) Y = A + B (a)  Y = A   

 اكمل جدول الحقيقة الخاص بالحالة:        ثاني ا: 
A B Y 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

  لتطتيق  ل  تي

كهرباء يعمل تلقائي ا عند انقطاع التيار الكهربي، ويفصغغغغغغغل تلقائي ا عندما لديك مولد  

 يعود التيار الكهربي العُمومي.

                لت ول  لت لي: ت     د       أل           إلت ت  عن  و   ،               في تا يل  لا ل                                تع ون ة   ةل ك تات  شر ف ةع ةك 

  إلت ت   لدؤ ل

عت  1)   عن  لا ل ؟ ةر( ة   دا  لتو ت   لةتطقي   لة 

ة    ل ا ل .( 2)    ردا  لتو ت   لةتطقي   لة 

 (  كت   لصيم   لتوليتي  ل تو ت .3)

 

 

ة    4) (  ردذذذا ت ول  لاقيق  ل تو ت   لةتطقي   لة 

 ل ا ل .
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

  لتطتيق  ل  لث

مسغغغغغاهمةا من الدولة في حل مشغغغغغكلة البطالة، أاعلين عن  توايع أرل اراعية على  

 على المتقدم:على األقل  ينالتالي ينالشرطأحد الشباب، على أن ينطبق 

  من أبناء المحافظة.أن يكون 
 .خريج كلية الاراعة 

  ل       لت و ت      د      أل           إلت ت  عن  و        لا ل           في تا يل            شر ف ةع ةك  إ                   تع ون ة   ةل ك تات 

  :       لت لي

  إلت ت   لدؤ ل

 

ة    ل ا ل ،  (1)  ردا  لتو ت   لةتطقي   لة 

  دة  . ووض 

 

 

 

  لتوليتي  ل تو ت . كت   لصيم   (2)

 

 

 

 

 

 ردا ت ول  لاقيق  ل تو ت   لةتطقي   (3)

ة    ل ا ل .   لة 
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 اتصف اتثاتث اتثاشناى –ااإلتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 Logic Gatesمحاكاة اتااااا  اتمشنةقب  إشنتاج مطياع 

  لتطتيق  لر ت 

تقوم إحدى المحافظات بتوايع مشغغغغغغغروعات صغغغغغغغغيرة لشغغغغغغغباب الخريجين على أن  

 سنة. 30من  والسن أقليُخصص المشروع ألبناء الحي، من حملة المؤهالت المتوسطة 

  :                       تع   ر د  وتا يل  لا ل                 لت ول  لت لي ت                        لةط و :  ت  عن  ألد    

  إلت ت   لدؤ ل

ة    ل ا ل ، دذذذذذذذا  لتو ت   لةتطقي   لة  ر(  1)

 ةوضًا   دة  .
 

  كت   لصيم   لتوليتي  ل تو ت .( 2)

 

 

 (  اد  ع    لتشكيلت في  لا ل .3)

 

 

ي  4) (  ردذذذذذذذا تذ ول  لاقيقذ  ل تو تذ   لةتطق

ة    ل ا ل .   لة 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا،،،


