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 ((انغُٕٚح انخطح انرذسٚغٛح  اعرًاسج)) 

 :انرذسٚغٙ اعى خثاس ػثذ ػهٕٛ٘ يسًٕد

: انثشٚذ االنكرشَٔٙ 

زاعثاخ   :اعى انًادج

 :يقشسانفظم 

ذؼهٛى انطانة يارا ٚؼُٙ انساعٕب ٔيا ْٙ انًكَٕاخ االعاعّٛ انرٙ ٚركٌٕ يُٓا انساعٕب ٔكزنك ذؼهًّٛ 

. انؼهًٛح انرٙ ذٕاخّ انطانة تكم دقح نغح تشيدح زذٚثح ذًكُّ يٍ زم انًشاكم
: جاْذاف انًاد

كٍفٍت خهق , ms-dosاٌؼاس , ms-dosوظاو انخشغٍم ,اجشاء انحاطبت,انخؼزف ػهى انحاطبت
, windosاوىاع وظاو , windosانخؼزف ػهى وظاو , االٌؼاسٌج انخاصت بانحهقاث,انحهقاث 

فخح انمهفاث , وكٍفٍت انىصىل انٍه control panal, اشزطه انمهاو, ططح انمكخب وخصائصه
كٍفٍت اضافت خالٌا وادماجها , ( word)اػذاد انصفحت وكٍفٍت انخؼامم مغ ال, وكٍفٍت خشوها

حؼزف ,( excel)االشزطت انزئٍظٍت بال, (excel)وظاو ال,كٍفٍت ػمم انجذاول,وحذفها
ظاو انحزوف وانثىابج وانمخغٍزاث فً ن,(basic)وظاو ال, انمخططاث وحبىٌبها 

انقفش انمشزوط ( print)ػبارة االخزاج, (data read)ادخال واخزاج انبٍاواث,(basic)ال
( . for)انخكزار واداة انخكزار ,

: جانرفاطٛم االعاعّٛ نهًاد

: جانكرة انًُٓدٙ 

: جانًظادس انخاسخٙ كرة انساعثاخ,االَرشَٛد 

انمخخبراث  االمخحان اننهائً فصم اندراسًال انفصم االول انفصم انثانً  
: ذقذٚشاخ انفظم

نظري 60  حقييم 5امخحان  10  نظري 10  نظري 10   

 خمست حقييم

االول 

انثانً 

: جيؼهٕياخ اضافٙ 
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 األٔلانفظم انذساعٙ  – األعثٕػٙخذٔل انذسٔط 

جانًادِ انُظش٘ ج٘لانًادِ انؼى انًالزظاخ  انراسٚخ 

ع
ٕ
عث

ال
 ا

االخضاء ,انساعثح اخضاء,ذاسٚخ انساعثح,ذؼشٚف انساعثح  

انًادٚح 
 األعثٕع األٔل

1 

انثشيدٛاخ ٔاالَظًح انثشيدٛح     2 األعثٕع انثاَٙ

ٔكٛفٛح dosانرؼشف ػهٗ اَظًح انرشغٛم ٔذؼشٚف َظاو   

انٕطٕل انّٛ 
 3 األعثٕع انثانث

انرؼشف ػهٗ االدنح ٔانًهفاخ ٔكٛفٛح اَشاء االدنح   

انشئٛغّٛ 
 4 األعثٕع انشاتغ

انذاخهٛح ٔذطثٛقٓا  dosٖ اٚؼاصاخ انرؼشف ػم    5 األعثٕع انخايظ

كٛفٛح خهق انذنح ٔاعرذػاءْا انشئٛغٛح ٔانفشػٛح     6 األعثٕع انغادط

كٛفٛح خهق انًهفاخ ٔاعرذػاءْا ٔانرؼشف ػهٗ اٚغاص   

االدنح ٔاالٚؼاصاخ انخاطح تانًهفاخ ٔاالٚؼاصاخ انخاسخٛح 
 7 األعثٕع انغاتغ

ٔإَاػّ  windowsذشغٛهٙ انرؼشف ػهٗ َظاو ال  

ٔانرؼشف ػهٗ xpٔتانخظٕص َظاو 

ٔاخضائّ انشئٛغٛح windowsشاشح

 8 األعثٕع انثايٍ

ششذ عطر انًكرة ٔخظائظّ     9 األعثٕع انراعغ

قائًح انًُثثقّ , ششذ قائًح انًُثثقح تغطر انًكرة   

تاالٚقَٕاخ 
 10 نؼاششا األعثٕع

َثثقّ انخاطح ششذ انًٓاو ٔانرؼشف ػهٗ انقائًح انى  

تغشٚط انًٓاو 
نساد٘ ا األعثٕع

 ػشش

11 

ششذ خظائظّ  startششٚط   

 
 12 نثاَٙ ػششا األعثٕع

  Controlpanal ٔكٛفٛح انٕطٕل انّٛ ٔاًْٛرّ نهساعثح  13 نثانث ػششا األعثٕع

ٔاالَشطح انشئٛغٛح فٙ َافزج  wordذؼشٚف تشَايح   

انثشَايح 
 14 انشاتغ ػشش األعثٕع

األعثٕع انخايظ  wordكٛفٛح فرر يهف ٔخضٌ انًهفاخ فٙ َظاو   

 ػشش

15 

ٔانرؼايم  wordاػذاد انظفسح ٔكٛفٛح انكراتح فٙ َظاو   

يغ انُض 
 األعثٕع انغادط 

ػشش 

16 

 ػطهح َظف انغُح
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 انفظم انذساعٙ انثاَٙ – دٔل انذسٔط االعثٕػٙج

 

جانًادِ انُظش٘ ج٘لانًادِ انؼى انًالزظاخ  انراسٚخ 

ع
ٕ
عث

ال
 ا

ٔكٛفٛح اضافح خالٚا  wordكٛفٛح ػًم خذٔل فٙ َظاو   

ٔديدٓا ٔذقغًٛٓا ٔززفٓا 
ل         األو األطبىع  

1 

 2 انثاوً األطبىع escelانرؼشف ػهٗ َظاو   

 excelنشئٛغح انًكَٕح نٕاخٓح تشَايح اششذ االششطح   

 

 

 3 نثانثا األطبىع

تًغاػذج االششطح  excelكٛفٛح انرؼايم يغ خالٚا   

انشٚغٛح ٔػًم فاٚم يؼٍٛ ٔخضَّ 
 4 نزابغا األطبىع

ٔانرؼايم  excelانرؼشف ػهٗ انذٔال انخاطح تُظاو   

يؼٓا ػهٗ ايثهح يؼُٛح 
 5 نخامضا األطبىع

تاذّ ذؼشٚف انًخطط ٔذثٕ٘    6 نظادصا األطبىع

َظاو تٛغك ٔكٛفٛح كراتح خًهح انثٛغك يغ اخز يثال     7 نظابغا األطبىع

انثٕاتد ٔانًرغٛشاخ فٙ نغح انثٛغك , انسشٔف     8 نثامها األطبىع

انرغٛشاخ انسغاتٛح فٙ نغح انثٛغك يغ ايثهح     9 حاطغال األطبىع

يغ   data  readاعانٛة ادخال ٔاخشاج انثٛاَاخ   

االيثهح 
 10 ػاشزال األطبىع

يغ اخز االيثهح  printػثاسج االخشاج     11 نحادي ػشزا األطبىع

انرفشع انًششٔط يغ االيثهح     12 ثاوً ػشزال األطبىع

انرفشع انًرؼذد يغ االيثهح     13 نثانث ػشزا األطبىع

 14 نزابغ ػشزا األطبىع forانركشاس ٔششذ اداج انركشاس   

نٗ انركشاس ايثهح ع   انخامض ػشز األطبىع  15 

اػادج نًا عثق    انظادص ػشز األطبىع  16 
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