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مصطفى	عودة	جويفل	

القطع	التعليمية	اإللكترونية	التصميم	واإلنتاج

2012/10/3959

علم	احلاسوب/	طرق	التعلم/	تصميم	احلواسيب

عمان	–	دار المسيرة للنشر والتوزيع 

تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف األولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

للـنـا�شر حقوق الطبع حمفوظة 
جميــع حــــقوق امللكية الأدبية والفنية حمــفوظة لدار المسـيرة للنشر والتوزيع  عمــّان – الأردن

ا�شرطة  اأو ت�شجيله على  اأو جمزاً  الكتاب كاماًل  اإعادة تن�شيـد  اأو  اأو ترجمة  اأو ت�شوير  ويحظر طبع 
خطياً النا�شر  مبوافقة  اإل  �شوئية  اإ�شطوانات  على  برجمته  اأو  الكمبيوتر  على  اإدخــالــه  او  كا�شيت 

Copyright  c  All rights reserved

No part of this publication my be translated,
reproduced, distributed in any form or by any means,or stored in a data base 
or retrieval system , without the prior written permisson of  the publisher 

عنوان الدار

الرئيسي : 	عمان	-	العبـدلـي	-	مقـابل	البنك	العـربي				هاتف	:	5627049 6 962+				فاكس	:	5627059 6 962+
الفرع : عمان	-	ساحة	املسجد	احلسيني	-	سوق	البتراء				هاتف	:	4640950 6 962+				فاكس	:	4617640 6 962+

صندوق	بريد	7218	عمان	-	11118	األردن

	E-mail:	Info@massira.jo			.		Website:	www.massira.jo

ــة األولـى  2013م – 1434هـالطبع
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