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 أ.د.حساو انذين حسين احًذ

 

 وحذه:  21ينقسى انًقرر اني 

 انىقج االزو نشرح انىحذه ساعخين-

 ريب عهي انىحذه ساعخينانىقج انًىحقع نهخذ -

 انىسائم انًساعذة:

 صانت حاسب شبكو يحهيت -

 اجهسة حاسب عهيها برنايج ييكروسىفج حذيث -

 جهاز عرض انبياناث -

 شبكت انربط وانًعهىياث نجايعت انًنىفيت -

 

 حنقسى انًادة اني اربع اجساء،

 

 انجسء األول: حكنىنىجيا انًعهىياث:



 ومات المفاىيم األساسية لتكنولوجيا المعم-
 ىي المعمومة  ما-
 تاريخ المعمومات-
 كيفية الحفاظ عمي المعمومات وتخزينيا   -
 المعمومات وكيفية انتقاليا  -
 ما ىي متطمبات المعمومات  -

 المعمومات والمجتمع   -
 أىداف تكنولوجيا المعمومات  -
 المفاىيم األساسية لممعمومات   -

 ب وادارة اننظاو وانًهفاث:انجسء انثاني: اسخخذاو انحاس

 

 مكونات الحاسب وتطورىا  -
 نبذه تاريخية   -

 أجيال الحاسبات   -
  أنواع الحاسبات   -
 العمميات الرئيسية التي يقوم بيا الحاسب  -
  المكونات الرئيسية لمحاسب -
 نصائح ميمة إلنجاز عممك عمي الكمبيوتر بنجاح -
 كيفية شراء حاسب  -
 ر األجزاء الخاصة بالكمبيوتر أسعا -
 XPنظام تشغيل الويندوز  -

  XPسطح المكتب في النوافذ  -
 كيفية ترتيب األيقونات الموجودة عمي سطح المكتب  -



 

 Microsoft Power Pointثانث:برنايج انعروض انخقذييت انجسء ان

 

 Power Pointحشغيً بزٔاِح اٌؼزوع اٌخمذيّيت  -

 Power Pointِىىٔاث شاشت بزٔاِح اٌؼزوع اٌخمذيّيت  -

 ويفيت إٔشاء ػزع حمذيّي  -

 أوال : ِؼاٌح اٌّحخىي اٌخٍمائي  -

 ثأيا : لاٌب اٌخظّيُ  -

 رؽ ثاٌثا : ػزع حمذيّي فا -

 حخطيط اٌشزائح  -

 طزق ػزع وطباػت اٌؼزوع اٌخمذيّيت -

 طزق اٌؼزع اٌّخخٍفت ٌٍؼزوع اٌخمذيّيت  -

 اٌخحزيز داخً اٌشزائح -

 حفع اٌؼزع اٌخمذيّي  -

 طزيمت فخح ػزع بىربىيٕج  -

 إٌغاء شزيحت -

 اخخيار اٌشزائح -

 طباػت اٌشزائح -

 خياراث اٌطباػت -

 ػٍي اٌؼزع اٌخمذيّي حطبيك اٌمىاٌب  -

 اسخخذاَ اٌخخطيطاث اٌخٍمائيت  -

 حؼذيً اٌشزيحت اٌزئيسيت  -

 إدراج شزيحت  -

 إدراج طىرة -

 إضافت شزائح ِٓ ػزع حمذيّي ِخخٍف  -

 ٌخظحيح وضغ إٌض بؼذ إضافخه -

 إٔشاء شزائح ِٓ ِسخٕذ  -

 ححذيذ اٌشزيحت  -

  Start Menuتغيير قائمة ابدأ  -
 فتح أيقونة   -
 ِؼزفت ِؼٍىِاث ػٓ إٌظاَ اٌذي أػًّ به  -

 إيماف حشغيً اٌدهاس  -



 حذف اٌشزائح  -

 لض ؤسخ وٌظك اٌشزائح  -

 حزحيب وحٕسيك إٌظىص في اٌؼزوع اٌخمذيّيت  -

 إػادة حزحيب اٌشزائح في ٌىحت ِفظً -

 إخفاء اٌشزائح  -

 إٔشاء ِزبغ ٔض داخً اٌشزيحت  -

 ححذيذ ِزبغ إٌض ؤمٍه -

 حٕسيك إٌض داخً اٌشزيحت  -

 حغييز ٌىْ اٌخط  -

 حغييز خٍفيت إٌض  -

 Word Artائٓ إضافت و -

 إٔشاء خذوي داخً شزيحت  -

 Controlاٌخحىُ   -

 ِشاهذة اٌؼزوع  -

 اٌّساػذة اٌفىريت  -

 االٔخماي بيٓ اٌشزائح  -

 Animationاٌحزوت  -

 Custom Animationاٌخحزيه اٌّخظض  -

 Text Boxإٌض وطٕذوق إٌض  -

 حٕسيك طٕذوق إٌض  -

 Text Alignmentوضغ إٌض  -

 ِسافاث األسطز -

 Word Artاسخخذاَ فٓ اٌىٍّاث  -

 Tabeاٌّسافاث  -

 Checking Spillingحظحيح اٌهداء  -

 األٌىاْ واٌخٍفيت  -

 إدراج اٌظىر واٌىائٕاث في بزٔاِح اٌؼزوع اٌخمذيّيت -

 إدراج طىرة في شزيحت  -

 حىبيز أو حظغيز حدُ اٌظىرة  -

 رحٕسيك اٌظىرة بىاسطت شزيط اٌظى -

 إدراج طىث -

 األشىاي اٌخٍمائيت  -

 حٕسيك اٌشىً اٌخٍمائي  -

 



 شبكاث انًعهىياث انجسءانرابع:

 

 أٔىاع شبىاث اٌحاسب  -

 شبىت خاِؼت إٌّىفيت  -

 اٌهيىً اٌؼاَ ٌٍشبىت -

 أٔىاع اٌخىادَ في إدارة اٌداِؼت  -

 اٌخذِاث اٌخي حمذِها اٌشبىت  -

 اٌشبىت أٔىاع اٌخىادَ اٌّىخىدة ب -

 أهّيت لىاػذ اٌبيأاث  -

 Internet Explorerِسخىشف االٔخزٔج ِٓ ِيىزوسىفج  -

 االحظاي باالٔخزٔج  -

 اٌغزع ِٓ االٔخزٔج  -

 ِا هى االٔخزٔج  -

 ِا هى اٌؼٕىاْ ػٍي االٔخزٔج  -

 Linksاالرحباطاث اٌخشؼبيت أو اٌىطالث  -

 ِحخىي شبىت االٔخزٔج  -

 ِا هى اٌىيب  -

 ِا هى خادَ اٌىيب  -

 خظائض خادَ اٌىيب  -

 طزق االحظاي باالٔخزٔج  -

 اٌخطىاث اٌّطٍىبت ٌالحظاي اٌهاحفي  -

 IP – Gate way - DNSويفيت حثبيج  -

 ويفيت إٔشاء احظاي ػٓ طزيك ِىدَ أو وارث اٌشبىاث -

 ِسخىشف االٔخزٔج ِٓ ِيىزوسىفج  -

 خظائض ِسخؼزع اٌىيب  -

 اٌذخىي ػٍي ِسخىشف االٔخزٔج ويفيت  -

 ٌٍخدىي في اٌىيب  -

ويفيت حغييز اٌّىلغ اٌذي يفخح ػٍيه بزٔاِح ِسخىشف  -

 االٔخزٔج ػٕذ فخحه

 حفع طفحت ويب ػٍي سطح اٌّىخب  -

 طباػت طفحت ويب -

 اٌّؼايٕت ٌّؼزفت ػذد اٌظفحاث لبً اٌطباػت  -

 ٌحفع طىرة أو طفحت ويب  -



 ٍت واٌحفع اٌفزق بيٓ اٌّفاض -

 سيادة ِساحت اٌخخشيٓ  -

 االسخّاع إٌي ِحطاث اٌزاديى ػٍي االٔخزٔج -

 اٌبزيذ االٌىخزؤي  -

 فخح ٔافذة اٌبزيذ االٌىخزؤي  -

 شىً رساٌت اٌبزيذ االٌىخزؤي  -

 ويفيت إرساي اٌبزيذ االٌىخزؤي  -

 االشخزان وأٔىاع اٌخىادَ ٌٍبزيذ االٌىخزؤي  -

 يب ِىاضغ اٌى -

 حّايت اٌىّبيىحز  -

 اٌبحث ػٍي اٌىيب باسخخذاَ ِسخىشف االٔخزٔج  -

 اٌبحث ػٍي اٌىيب باسخخذاَ ِاويٕاث اٌبحث -

 وظيفت ِسخىشف االٔخزٔج  -
 

 

 يع حطبيق حذريبي نهطانب بعذ انعًهي خاص نكم وحذة وجذول قياش انًهاراث-
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