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 االهداف المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

 الع انطانب ػهى كيفية نصب وتشغيم انبرنايج اط تطبيمات ػًهية  QSBكيفية تشغيم  27/2/2022 1

  QSBاطالع انطانب ػهى اهى أواير   QSBاألواير وأسانيب  6/3/2022 2

طريمة انرسى انبياني نحم  13/3/2022 3

 انبريجة انخطية 
 تطبيمات ػًهية 

في حم انبريجة  QSBتؼهيى انطانب ػهى استخذاو 

 انخطية 

 طبيمات ػًهية ت طريمة انسًبهكس  20/3/2022 4
في حم انبريجة  QSBتؼهيى انطانب ػهى استخذاو 

 انخطية 

 تطبيمات ػًهية  حم انبريجة انؼذدية  27/3/2022 5
تؼهيى انطانب في حم يسائم انبريجة انؼذدية 

 QSBباستخذاو 

 تطبيمات ػًهية  حم بريجة األهذاف  3/4/2022 6
تؼهيى انطانب في حم يسائم بريجة األهذاف 

 QSBذاو باستخ

 تطبيمات ػًهية  نًورج اننمم  10/4/2022 7
في حم يسائم  QSBتؼهيى انطانب في استخذاو 

 اننمم 

 تطبيمات ػًهية  انتخصيص  17/4/2022 8
في حم يسائم  QSBفي استخذاو  بتؼهيى انطان

 انتخصيص 

 تطبيمات ػًهية  نًورج الصر طريك  24/4/2022 9
في حم يسائم  QSBفي استخذاو  بتؼهيى انطان

 الصر طريك  

 تطبيمات ػًهية  نًورج سفر انبائغ  1/5/2022 10
في حم يسائم  QSBفي استخذاو  بتؼهيى انطان

  سفر انبائغ 

 تطبيمات ػًهية  صنذوق االنتظار  8/5/2022 11
في حم يسائم  QSBفي استخذاو  بتؼهيى انطان

 نظرية صنذوق االنتظار  

 تطبيمات ػًهية  ظار صنذوق االنت 15/5/2022 12
في حم يسائم  QSBفي استخذاو  بتؼهيى انطان

 نظرية صنذوق االنتظار  

 تطبيمات ػًهية  شبكات االػًال  22/5/2022 13
في حم يسائم  QSBفي استخذاو  بتؼهيى انطان

 شبكات االػًال   

 تطبيمات ػًهية  أسانيب انتنبؤ  29/5/2022 14
في حم يسائم  QSBفي استخذاو  بتؼهيى انطان

 أسانيب انتنبؤ    

   ايتحاٌ  3/6/2022 15
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