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 البرنامج الذي يتبعه المقرر: اقتصاد منزلى وتربية

0202/0200 العام الدراسي:      اقتصاد منزلى وتربية:        القسـم الذي يتبعه البرنامج  

 الرمز الكودي: كمبيوتر   اسم المقرر:

HEPHE(22)3 
 ثانية دكتوراهي:الفرقة/ المستو 

عدد الوحدات/ الساعات 
 الدراسية: 

 اإلجمالي     

 يادة كًبيىحر يخقذو ادارة ينسل

وحذه:  21ينقسى انًقرر اني   

انىقج االزو نشرح انىحذه ساعخين-  

انىقج انًىحقع نهخذريب عهي انىحذه ساعخين -  

 انىسائم انًساعذة:

 صانت حاسب شبكو يحهيت -

 ج ييكروسىفج حذيثاجهسة حاسب عهيها برناي -

 جهاز عرض انبياناث -

 شبكت انربط وانًعهىياث نجايعت انًنىفيت -

 

 حنقسى انًادة اني اربع اجساء،

 انجسء األول: حكنىنىجيا انًعهىياث:



 المفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعمومات -
 هي المعمومة  ما-
 تاريخ المعمومات-
 كيفية الحفاظ عمي المعمومات وتخزينها   -
 المعمومات وكيفية انتقالها  -
 ما هي متطمبات المعمومات  -

 المعمومات والمجتمع   -
 أهداف تكنولوجيا المعمومات  -
 المفاهيم األساسية لممعمومات   -

 

 انجسء انثاني: اسخخذاو انحاسب وادارة اننظاو وانًهفاث:

 مكونات الحاسب وتطورها  -
 نبذه تاريخية   -

 بات  أجيال الحاس -
  أنواع الحاسبات   -
 العمميات الرئيسية التي يقوم بها الحاسب  -
  المكونات الرئيسية لمحاسب -

 



 نصائح مهمة إلنجاز عممك عمي الكمبيوتر بنجاح -
 كيفية شراء حاسب  -
 أسعار األجزاء الخاصة بالكمبيوتر  -
 XPنظام تشغيل الويندوز  -

  XPسطح المكتب في النوافذ  -
 كيفية ترتيب األيقونات الموجودة عمي سطح المكتب  -
  Start Menuتغيير قائمة ابدأ  -
 فتح أيقونة   -
يؼزفت يؼهىياث ػٍ انُظاو انذي أػًم به  -  

إيماف حشغيم اندهاس  -  

 

 DATA BASEانجسء انثانث:قىاعذ انبياناث 
 

 مقدمة لقواعد البيانات -
 وظيفة قواعد البيانات  -
 مفهوم بناء قاعدة البيانات  -
 الغرض من استخدام تصميم قاعدة بيانات-

 الخطوات األساسية لتصميم قاعدة البيانات  -
 قاعدة بيانات برنامج قواعد البيانات -
 تشغيل وانهاء برنامج قواعد البيانات  -
 انشاء قاعدة بيانات برنامج قواعد البيانات -

 *بأستخدام المعالج
 *بدون استخدام المعالج  

طزق اَشاء اندذول في لىاػذ انًؼهىياث -  

 *اَشاء خذول في طزيمت انؼزض حصًيى



انًفخاذ األساسي –اَىاع انبياَاث   

اَشاء خذول باسخخذاو انًؼانح  -  

اَشاء خذول بىاسطت ادخال انبياَاث في صفست انبياَاث -  

اندذاول في لىاػذ انًؼهىياث اندشء انثاَي  -  

انسدالث في لىاػذ انبياَاث -  

االسخؼالياث في لىاػذ انبياَاث -  

انًُاسج في لىاػذ انبياَاث -  

انؼاللاث في لىاػذ انبياَاث -  

حميذ انبياَاث وانخسمك يٍ انصست -  

انخمزيز في لىاػذ انبياَاث -  

انؼًم يغ انخمزيز في لىاػذ انبياَاث -  

انبسث وانفزس في لىاػذ انبياَاث -  

انخصفيت في لىاػذ انبياَاث -  

 

شبكاث انًعهىياث انجسءانرابع:  

 

أَىاع شبكاث انساسب  -  

شبكت خايؼت انًُىفيت  -  

انهيكم انؼاو نهشبكت -  

أَىاع انخىادو في إدارة اندايؼت  -  

انخذياث انخي حمذيها انشبكت  -  

أَىاع انخىادو انًىخىدة بانشبكت  -  

أهًيت لىاػذ انبياَاث  -  

يسخكشف االَخزَج يٍ ييكزوسىفج  - Internet Explorer 

االحصال باالَخزَج  -  

انغزض يٍ االَخزَج  -  

يا هى االَخزَج  -  

يا هى انؼُىاٌ ػهي االَخزَج  -  

االرحباطاث انخشؼبيت أو انىصالث  - Links 



يسخىي شبكت االَخزَج  -  

يا هى انىيب  -  

يا هى خادو انىيب  -  

دو انىيب خصائص خا -  

طزق االحصال باالَخزَج  -  

انخطىاث انًطهىبت نالحصال انهاحفي  -  

كيفيت حثبيج  - IP – Gate way - DNS 

كيفيت إَشاء احصال ػٍ طزيك يىدو أو كارث انشبكاث -  

يسخكشف االَخزَج يٍ ييكزوسىفج  -  

خصائص يسخؼزض انىيب  -  

كيفيت انذخىل ػهي يسخكشف االَخزَج  -  

خدىل في انىيب نه -  

كيفيت حغييز انًىلغ انذي يفخر ػهيه بزَايح يسخكشف  -

 االَخزَج ػُذ فخسه

زفع صفست ويب ػهي سطر انًكخب  -  

طباػت صفست ويب -  

انًؼايُت نًؼزفت ػذد انصفساث لبم انطباػت  -  

نسفع صىرة أو صفست ويب  -  

انفزق بيٍ انًفاضهت وانسفع  -  

  سيادة يسازت انخخشيٍ -

االسخًاع إني يسطاث انزاديى ػهي االَخزَج -  

انبزيذ االنكخزوَي  -  

فخر َافذة انبزيذ االنكخزوَي  -  

شكم رسانت انبزيذ االنكخزوَي  -  

كيفيت إرسال انبزيذ االنكخزوَي  -  

االشخزان وأَىاع انخىادو نهبزيذ االنكخزوَي  -  

يىاضغ انىيب  -  

زًايت انكًبيىحز  -  

ػهي انىيب باسخخذاو يسخكشف االَخزَج انبسث  -  

انبسث ػهي انىيب باسخخذاو ياكيُاث انبسث -  

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

 


