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 الجامعة التكنلوجية   

قسم الهندسة المعمارية    

.المرحلة االولى / محاضرات مادة الحاسبات   

هديل موفق محمود داود . م  

 

 
 

.الحاسبة   

ويساعد على تقليل الجهد هو الجهاز الذي يتم التعامل معة حيث يسهل الوصول الى أغلب البرامج 

.والوقت في بعض االعمال والبرامج التي يتم التعامل معها   

حيث لوال تعامل االنسان والتطور الحديث في هذا العصر والعصور القادمة الكتشاف المزيد من 

.التطور بمساعدة هذا الجهاز حيث يمكن الوصول الى الغاية المطلوبة بوقت وجهد أقل   

 

 

 

.ساسية للحاسبة المكونات اال  

                                               Input Unitوحدة اإلدخال  .1

                          Center Processing Unitوحدة المعالجة  .2

                                          Output Unit وحدة اإلخراج .3

 

 

 

      Input Unitوحدة االدخال                                                         

 

 

 

Keybord                             CD                          Mouse                          

 

 

Floppy Disk                                Scanner                                            

 

 

 

 

 

وحدة المعالجة المركزية                    Center Processing Unit              
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وحدة السيطرة والتحكم                                                       وحدة الذاكرة                 

                            

 

وحدة المعالجة                                                                      

 

 وحدة االخراج                                                   

 

 

Data Show                                           Plotter                                    

 

Moniter                                        Printer                              

 

 

 

"" .الكومبيوتر "" الحاسبة   

.تتكون من جزئين مهمة هما                                

 

 

 

1 . Software    .  

. هو الجزء من الحاسبة الذي يعنى بالبرامج التي يتم التعامل معها                      

 

 

2. Hard ware     .  

.هو الجزء الذي تتكون منه الحاسبة وتدعى أجزائها باالجزاء المادية ومكوناتها  هي    

 .المكونات داخل الحاسبة  . أ

لوحة االم     . 1 Mother board . 

.الصوت  كارت الشاشة او. 2  

3 . Ram  . 

 . مكونات خارج الحاسبة  . ب

القرص المرن                    . 1 Floppy Disk   .  

2 . CD - Ram  .  

3 . Writer – CD    .  

4. Flash Memory   . 

 

 

. وحدات المعالجة   
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 .مكونات أجهزة المعالجة  .1

 " .سيتم شرحها الحقا(    ( CPUوظيفة المعالج  .2

 

 

. أجهزة المعالجة   

 . وحدة السيطرة  . أ

.تعمل على نقل البيانات وأصدار االوامر لتنفيذ البرامج                         

 .  وحدة العمليات الحسابية  . ب

 

 

 

.وحدات الخزن   

القرص الصلب . 1 Hard Disk   ( HD )  . 

يعتبر وحدة خزن دائمية ويقاس بوحدة                  KB   .  

)  القرص المرن  . 2 A  )Floppy Disk   .  

. يعتبر وحدة خزن ثانوية                  

3. Flash Memory  . 

سعة خزنة , يعتبر من الوحدات الثانوية  للخزن  ولسرعة تنقلة بين الحاسبة وأخرى       

.متفاوتة او كبيرة مقارنة بالقرص المرن      

 

 

.المكونات الداخلية للحاسبة   

)   لوحة االم *1 M.B        ) Mother board   .  

هي عبارة قطعة مســـــــــتطيلة   تحتوي على أجزاء حيث كل جزء يعمل على              

.عمل معين               

)   والــ              M.B   )     تحتوي على برنامج خاص بالشركة المصنعة لها ويوجد  

برنامج خاص بها يسمى             Bios  .  

 

ــ يعمل برنامج ال - Bios لخزن الــ       Password  الخاص بالحاسبة والزمن والتاريخ .  

Biosويتم الوصول الى الـ  ) عن طريق    F2 ,F10, Del  . ) توجد عند الـ ( M.B    )

.يدخل للبرنامج عن طريق أحد األزرار التي ذكرت المتواجدة عند لوحة المفاتيح   

 

 

(.    M.B   )مكونات االلوحة االساسية او لوحة االم    

 .  Inlegrated Circuits(   ICS) الدوائر االلكترونية المدمجة  -1

  Expansion Cards Slots .       موصالت البطاقات االضافية -2

 

) الدوائر االلكترونية المدمجة  ICS   )Inlegrated Circuits   



curriculum 

 

 

            

والبحث العلميوزارة التعليم العالي    

 الجامعــة التكنولوجيــة

 ـة العمـارةقسـم هندس

FIRST CLASS 

Computers 
  

Ministry of Higher Education& 

scientific Research 

University of technology  

Department of Architecture  

 
 

هي عبارة عن دوائر كل دائرة مكونة من دوائر اخرى تسمى الدوائر االلكترونية           

المتناهية في الصغر مدمجة في علبة صغيرة يتم تثبيتها عند لوحة االم   حيث أن           

.كل دائرة تؤدي وظائف الحاسب وأهمها دوائر المعالج ودوائر الذاكرة            

   

 

 ( . Processor) ي المعالج المجهر - أ

ويكون , هو عبارة عن دوائر مدمجة تكون مضغوطة محاطة بغالف مربعة الشكل         

.مكان المعالج في وسط لوحة االم   

ويحاط بمروحة وسطية لتبريدة الهميتة العالية ويعتبر الخازن االساسي للحاسبة  ويعد من 

يانات  ولهذا يعتبرذاكرة الحاسبة وحدات المعالجة المركزية النة يعمل على خزن كل الب

) الرئيسية  ويرمز له  CPU  . )  

 

 ( . CPU) وظيفة المعالج الـ 

 .تحليل البرامج وأوامرها ومعالجتها  -1

 .أرسال االيعازات الخاصة الى وحدة االخراج  -2

 .أستالم االوامر عن طريق وحدات االدخال  -3

) وظيفة الدوائر  المدمجة  المكونة  للـ  CPU  . ) 

 .التحكم يتنفيذ االوامر  - أ

 .تؤدي العمليات الحسابية  - ب

 .تقوم بنقل البيانات بين الذاكرة واالجهزة المتصلة  - ت

 

ويقاس , تعتمد سرعة المعالج في تنفيذ االوامر على تردد التيار الكهربائي المار عبر المعالج * 

)  بوحدة  MHZ    . )  

 

 

 

الذاكرة     -ب Memory   .  

. تم خزن البيانات التي يتعامل معها المعالج أثناء تداولها  داخل الحاسبة هو الجزء الذي ي      

. حيث يتم تقسيمها الى أربعة أو خمسة أقسام   

 

 

 

 

.أنواع الذاكرة   

)ذاكرة القراءة فقط  -أ ROM    ) Read Only Memory            .  

عليها وتحتوي برامج تشغيل هي الذاكرة التي يمكن قراءة البيانات منها فقط وليس الكتابة 

االساسية للحاسبة وتعد الخازن الرئيسي لبرامج الخاصة بالشركة المصنعة بالحاسبة وتعد 

.ذاكرة القراءة فقط   
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ذاكرة الوصول العشوائية   -ب  RAM )   )    .  Randon Access Memory     

وتسمى العشوائية النها  تعمل على قراءة البيانات وكتابتها وتخزينها أثناء عمل الحاسبة 

أما الخزن فيها يكون " يمكن الوصول الى أي جزء فيها  والتعامل مع محتوياته مباشرتا

.مؤقت عند أطفاء الحاسبة   

تنفذ كل البيانات أمكانيتها كبيرة لفتح أكثر من ملف وبرنامج في وقت واحد وقرائتها وتعتمد 

. الحجم كلما زاد التعامل أكبر  كلما زاد(   ( RAM (قراءة البرامج على  خزن    

MB   (11- 32 – 14 – 121   )وأنجازها بزقت أقل ويتراوح سعة الذاكرة من الـ   

( .................640 KB  . )  

  

 

 موصالن البطاقات االضافية  -3

هي فتحات التوصيل مثبتة على لوحة االم وتوصل عن طريقها البطاقات االضافية الى 

 لوحة االم 

 

 

 

 

 

 

وحدة الخزن   *2 Hard   .  

هو احد المكونات الداخلية للحاسبة يعمل على خزن المعلومات حيث كلما كان كبير       

الحجم يعمل على خزن معلومات أكبر ويكون بهيئة حلقات حيث كلما يزداد عدد        

.الحلقات يزداد خزن المعلومات        

مكونات الخازن   Hard   .  

"الحلقات الدائرية"السلندرات  –أ   

التراكات     -ب Trak   .  

مقسم الى أجزاء أو شرائح تسمى  السكترات          Secter حيث يعمل ااسلندرات حفظ .   

.التراكات داخلة بتقسيمة          

 Secter . وتعمل على حفظ الفايالت التشغيلية . تعمل على تحديد نوع الفرمتة    

 

يث يتأثر بالتيار الكهربائي أو سقوط جهاز الحاسبة بالفرمتة ح Hardيعالج الخازن 

 . على االرض 

  

مجهز القدرة الكهربائية  * 3 Power Sbleey  .  

.يعمل على تجهيز التيار الكهربائي لالجزاء المكونة للحاسبة عن طريق لوحة االم   

 

مقرأ االقراص الليزرية * 4 CD   .  
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االقراص الليزرية ويكزن على نوعين أحدهم هو جزء من الحاسبة يعمل على قراء            

يكون واحد فقط للحاسبة أو من جهازين " للقراءة فقط واالخر للقراءة واالستنساخ وأحيانا            

ويتكون من عدسة وعتالت تساعد على.أحدهم للقراءة واالخر  قراءة واالستنساخ            

تدوير الـ           CD   .  

 

.والشاشة  كارتات الصوت* 5  

من الصوت والشاشة وتوضع في مكانات خاصة تسمى حقول " تعمل على تعريف كل          

.الكارتات متواجدة عند لوحة االم         

 

 

 

. المكونات الخارجية للحاسبة    

 .لوحة المفاتيح  .1

 . المفاتيح العددية  - أ

 .مفاتيح االحرف  - ب

 .مفاتيح االتجاهية  - ت

 .مفاتيح الدوال  - ث

 

 ( .  Mouse) جهاز الفأرة   .2

 .   Printersجهاز الطابعة الليزرية   .3

 .  Scanerجهاز الماسح الضوئي   .4

 .  Sound Speakerجهاز السماعات الصوتية    .5

 . CPUجهاز الخازن الكهربائي     .1

 

 

 مالحظة :

  تقاس الوحدات المستخدمة بالحاسبة  هي .

Byte =  8 Bit                                                                  

Kbyte = 1024  Byte .                                                     

أن الـ " علما Bit   هي أصغر وحدة موجودة في خاليا الحاسبة .  
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Windows 

هو نظام تشغيل ويكون بعدة أصدارات ويعد أحد برامج االساسية لتشغيل الحاسبة وهو أحد البرامج 

.االساسية المهمة  عن طريقه يتم التعامل مع الحاسبة أو مع البرامج  االخرى  التي يتم التعامل معها   

رة الحاسبة الـ ويعمل على تعديل أو أضافة أو حذف أو تصحيح البرامج او يعمل على معالجة ذاك

CPU    . وتوجد عدد من االيعازات او مكونات لهذا البرنامج يتم التطرق أليها.  
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يكون الــ   - Windows )على أنواع منها      ((Me , 98, 95 )Win    أو( Sp2 , Sp1 ,xp, 

2000     ) Windows وغيرها من االصدارات وأخيرها     Win Vista      كل هذة االصدارات

على حجم الـ تعتمد  Ram   .  

 

 

 

  Windowsالمكونات االساسية لنظام الـ 

 .   Desk top(  سطح المكتب )خلفية الشاشة  .1

 .   Icon  االيكونات االساسية  .2

 .   Task barشريط المهام    .3

 .      Startنقطة البداية       .4

 

    Desk top                                                  Icon 

 

 
 

                  Task bar                                              Start 

 

 

 

 

 

Windowsيعرف الـ     .  
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"هو أحد أنظمة تشغيل الحاسبة ويعد  الموصل الوحيد بين المستخدم واالجزاء المكونة للحاسبة          

Hard Ware    " برامج المتعامل معها ويسهل أستخدام  وأدارة ويعمل بأظهار النوافذ عند أستخدام

.هذه النوافذ أو ملفات النظام   

 

 

 

سطح المكتب              Desk top   .  

هو عبارة عن النافذة الرئيسية عند تشغيل النظام  الـ         Win   وتعهبر الواجهة االساسية و

من مميزاتة  .الرئسية  التي من خاللها  يتم التعامل مع  الملفات أو البرامج الموجودة بالحاسبة 

:اما مكوناته  هي , يحتوي على واجهة أو خلفية  كصورة ما    

 

 

 

 . مكونات الواجهة االساسية  للنظام  

 .   Desk top(  سطح المكتب )خلفية الشاشة  .1

 .   Icon  يكونات االساسية اال .2

 .   Task barشريط المهام    .3

 .      Startنقطة البداية       .4

 

 

 
 النوافذ التي تتواجد عن سطح المكتب 

عند الضغط على الزر االيمن لجهاز الفأرة  عند أي مكان الذي  . أ

التوجد عندة أيكونة أو ملف أو غيرها  من محتوات  سطح المكتب  

 . هذة النافذة  مكونة من عذذ من االيعازات  هي 

 

 

 

 

                                    Right click                                                   

                                       

New                                    Refresh                               Copy   

 Properties                         Past                                             Past short cut   

     Arrange Icone By                                                                   
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تكوين جديد    . 1 New  .  

. يتكون من عدد من االيعازات                      

- Folder   : هو أيعاز يعمل على تكوين ملفات جديدة  بتسمية جديدة ويكون  بهيئة

 "مستطيل أصفر اللون دائما

- Shortcut   : هو أيعاز يعمل على  نسخ البرامج أو الملفات المتعامل معها نسخة طبق

االصل من الملف أو البرنامج المطلوب نسخة ومميزاتة ينقل نسخة طبق االصل بكل 

 .لوب نسخة خصائصها من المط

 Micro soft" وجود أيكونات من البرامج المتعامل معها بصورة مستمرة مثال -

office .   أو غيرها. 

 

الخصائص . 2 Properties     .  

يدعى بااليعاز االساسي الخاص لتنظيم خلفية الشاشة أوخصائص النافذة االساسية                   

.او المكونات منها .االوامر  يحتوي عدد من, للنظام                   

 

Them  . 

يئم تغيير خلفية الشاشة والكن من خصائصها المهمة تكون سعتها أقل  

 . Desk topمن االيعاز  

 

Screen saver  . 

هي أختيار حافظة للشاشة من القائمة بأشكال مختلفة من الخلفيات وتحديد 

تظهر حافظة الشاشة الزمن  عندها بقاء واجهة عند سطح المكتب ثم بعدها 

.التي تم تحديدها او أختيارها   

  

Appearamee   . 
تعمل على أختيار شكل االزرار للنظام وألوان االشرطة المتواجدة عند واجهة أغلب                            

. البرامج                           

 

 

             - Desk top   .  

هو أيعاز يعمل على تغيير خلفية الشاشة أو تبديلها بصورة غير الموجودة                             

في وقت التعامل مع االمر بعد تحديدها سواء كانت في وسط السطح المكتب أو                           

مكان ما في ذاكرة  جعلها مكررة أكثر من مرة ويمتاز هذا االمر بأستدعاء الصور المحفوظة في

.الحاسبة أو الصور الخاصة بنظام   
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Setting   . 

يعمل على تغيير الخصائص الخاصة بالشاشة من ناحية االلوان والوضع                        

يستخدم أقصى مقدار لاللوان من أرقام موجودة عند هذا " علما, وغيرها                        

االيعاز وتستخدم هذة الخاصية عند أستخدام برامج التي تتعامل مع الصور                     

.واالضاءة  وغيرها                     

 

لصق .3 Past . 

يتم تفعيل هذا االمر" يعمل هذا االمر على لصق الملف او المستند المتعامل معهعلما          

عند أستخدام االمر         Copy  .و أ Cut ويتم نقل هذة الملفات أو المستندات الى المكان  

.ويؤخذ أمر االستنساخ أو القطع ثم تفعيله . المطلوب تواجدة أو الذي يتم تحديدة   

4. Refrachأنتعاش        .  

يعمل هذا االمر على أنعاش هذا النظام أي يعمل على أعادة تنظيم هذا النظام عند عدم              

.وجود صعوبة بعمل ملف ما أو برنامج المتعامل معه  االستجابة أو  

االستنساخ . 5 Copy   .  

.هو أمر يعمل على أستنساخ ملف ما أو مستند المتعامل معه ونقلة الى مكان أخر                

" أو أعادة االستنساخ "أسترجاع االستنساخ . 1 Undo Copy  .  

. ة أخرى أي أعادة تفعيل االمر يعمل هذا االمر على أستنساخ مر               

لصق نسخة طبق االصل  . 7 Past Shortcut   .  

أمر يعمل على تكوين نسخة من الملف أو المستند الذي تم أخذة مستنسخ أو قطع من مكان             

.ينقل كل خصائص المنقول من المنقول منه " الى مكان أخر علما  

 

 

 

أي ملف أو أي أيكونة موجودة عند سطح المكتب   الضغط على الزر االيمن للفأرة عند - ب

 : ينتج نافذة تحتوي عدد من االوامر منها

 

 

                                                                        Right click 

 

Open                              Copy                              Send to        

            Delete                 Rename                 Properties                           

 

 
 

فتح   . 1 Open  .  

.هو االمر الذي يعمل على فتح ملف أو برنامج أو مستند المطلوب فتحه           

أنتقال الى   . 2 Send to  . 

.يعمل على أستنساخ نسخة من الملف أو المستند المتعامل معه الى مكان ما  يتم تحديدة           

االستنساخ . 3  Copy  . 
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" .تم شرحه سابقا        

مسح   . 4 Delete  . 

. يقوم هذا االمر بمسح هذا الملف أو المستند المطلوب أزالتة ونقلة الى سلة المهمالت        

.   Rename   تبديل التسمية. 5  

.االمر الذي يعمل على تغيير أسم الملف أو المستند المتعامل معه   

الخصائص . 1   . Properties 

هو االمر الذي يعمل على تغيير أسم الملف من خصائص الملف أو المستند الذي تم             

الضغط علية ويبين ما هو ومتى تكوينه وغيرها من خصائص  المتعلقة بالملف أو المستند         

.المتعامل معه  

 

 

 

 

 

 

االيكونات االساسية المتواجدة عند سطح المكتب    

   1 . My Computer  .  

   2 . My Doucuments. 

  3 . Recycle bin . 

  4 . Inlernet Explorer  . 

 

تفتح هذة االيكونات بالضغط المزدوج أو بالضغط على الجانب االيمن للفأرة ثم   *    Open  . 

 

 

1 . My Computer  .  

هي أهم االيكونات الموجودة عند سطح المكتب وتعتبر من االيكونات االساسية حيث           

ء التي يتم حفظ فيهاعلى أجزا"  تعمل على تشغيل االقراص المرنة والصلبة وتحتوي أيضا         

أن الذاكرة  مكونه من أجزاء  تصل الى أربعة أجزاء أو أقل" داخل ذاكرة الحاسبة  علما        

يوضع  الـ  " ودائما       Drive  C          هو أكثرهم سعة أو أكبر الهميته ومحتواه  للبرامج أغلب

                                                                                           

.االحيان        

يفتح أي مكون من مكوناته بالضغط المزدوج أو الضغط على زر االيمن للفأرة ثم " علما

 .فتح 

 

2 . My documents   .  

وتعمل على. هي أحد االيكونات  االساسية المتواجدة عند أي نظام مستخدم عند الحاسبة        

.حفظ الملفات المتعامل معها عند عدم حفظها أو التي تحفظ عندها        

3 . Recycle bin . 
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تسمى سلة المهمالت  تعمل على حفظ البيانات او الملفات التي تم مسحها من مكان  ما في        

 ويمكن أسترجاعها الى مكانها التي مسحت. أو غيرها    Driveذاكرة أو عند أحد المصنفات أي  

منه في وقت ما وتعتبر من االيكونات التي تعمل على الربط بين عملية المسح النهائي والمسح 

.المؤقت للملفات أو البيانات أو غيرها الغير مرغوب  فيها   

 .  Restoreتتم عملية االسترجاع عن طريق أمر " علما

 . طرق الوصول الى أيعاز المسح أو المعلومات الممسوحة 

 

1- Keybord                    Delete                            Recyclebin  

2- Right click (mouse)                     Delete                            Recyclebin  

 

4 . Inlernet Explorer . 

 معها مع الشبكة العاملية تعترب من االيكونات اليت تعمل على ربط احلاسبة املتعامل            
.أذا كانت الحاسبة مربوطة بالشبكة (  االنترنيت )               

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   Task barشريط المهام      .5

هو شريط يوجد أسفل سطح المكتب ويحتوي على أيكونات صغيرة في الجهة                    

اليمنى  ويحتوي على التاريخ وغيرها ويضم المستند أو البرنامج أو الملفات                    

. أذا تم التعامل مع أكثر من مستند أو برنامج " المتعامل معها  خاصتا                   

 

.خصائص شريط المهام   

أو قائمة الــ   من خصائص هذا الشريط عند الضغط عليه بالزر االيمن تظهر نافذة      Toolbars  

. تحتوي عدد من االوامر منها   

 

1 . . Cascade Windows   

.يعمل على ترتيب النوافذ المفتوحة بشكل متدرج             

2 . Tile Windows Horizontally or Verlically    .  

قي بهيئة نوافذ          تعمل هذة االيعازات بترتيب النوافذ المتعامل معها بشكل عامودي أو أف         

     

. صغيرة           

3 .  Show the Desk top   .  
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. يعمل هذا االيعاز على تصغير النوافذ المتعامل معها                 

4 .  Lock the Taskbar   .  

يعمل هذا االيعاز على أظهار أو أخفاء أو حرية التحكم بسمك الشريط أي تكبير أو                

.تصغيرة                

5 .   . Properties 

يبين خصائص أو التحكم في شريط المهام وقائمة البداية               

 

 

 

 

.        Startنقطة البداية       

وتعتبر البداية للوصول الى االيعازات او اللوحات المهمة أو البرامج او . هي نقطة االصل         

.الى اللوحة االساسية او غيرها من محتويات موجودة بالحاسبة أو النظام         

 .سيتم التطرق الى أهم اللوحات االساسية واالهمية ثم االهم أي حسب أهميتها  ومنها 

 

1-  Control panal  .  

زات أو يعتبر من اللوحات االساسية التي اليمكن االستغناء عنها النها تحتوي على االيعا       

االوامر التي تعتبر االساس في تعديل أو التغيير من شأنها ويلجئ لها المتعامل مع الحاسبة عند وجزد 

خلل أو عطل بأي جزء من أجزاء الحاسبة المادية والمطلوب تعديلة أو أصالحه نحو االحسن ومن 

. مكوناتها   

 

1 . Add or Remove   .  

وعمل هذه االيكونات , رامج التي تم تنصيبها بالحاسبة تحتوي هذة االيكونة على الب            

.أضافة أو أزالة أو أستبدال البرامج الموجودة الغير مرغوب فيها            

 

2 . Date and Time   .  

.هي أيكونة خاصة بالزمن والتاريخ حيث تعمل على تعديل او تبديل الزمن والتاريخ            

3 . Mouse   .  

حركتة أو" نة خاصة لجهاز الفأرة يعمل على تعديل أو تغيير من خصائصة مثالأيكو           

.شكل المؤشر  وغيرها من خصائص            

للصوت والطابعة وغيرها من االيكونات التي تعدل " وجود عدد من االيكونات الخاصة  مثال. 4  

. او تغير من خصائص االجزاء المادية للحاسبة           

 

 

 

 طرق الوصول الى اللوحة االساسية 

1. Start                         Setting                          Control panal . 

2.  My Computer                                    Control panal . 
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3. Start                        Run                       Control panal . 

 

 

2- Search    .  

واملطلوب الوصول , هو االمر أو اللوحة اليت تعىن بالبحث على الربامج وامللفات املطلوبة اليت اليعلم مكاهنا  
 . أليها 

 
3- Run   . 

 .أمر يعمل على البحث عن الربامج          
4 .Programs   . 

 يعمل على أظهار أيكونات ترمز اىل الربامج اليت مت تنصيبها باحلاسبة أي هو خاص         
 .بالربامج املتواجدة عند الذاكرة احلاسبة         

5 .Turn of Computer   . 
 . يعمل على أطفاء احلاسبة أو غريها حيث حيتوي على ثالث أيعازات وهي          

 
 

 .   Turn offلق النظام                              يعمل على غ. أ         
 .          Restartتعمل على أعادة تشغيل النظام               . ب       

 .  Stand by .ج        
 يعمل على أطفاء النظام والكن يكون جاهز الستالم االشارات والرسائل                  

 .ها والفاكس وغري                 
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Microsoft  Office                                          

 
هو أحد الربامج اليت مت تنصيبها يف احلاسبة ويعد من الربامج اليت الميكن االستغناء عنها الي متعامل مع  

ويظم عدد من الربامج ويعد من الربامج اليت تسهل عدد من التطبيقات ويتم التطرق يف هذة ,  احلاسبة 
 الـ  املرحلة اىل ثالث أنواع من الربامج اليت تنظم ضمن جممكوعة برنامج 

Microsoft  Office    وهي : 
        1 .Microsoft Word  . 
        2 .Microsoft Excel  . 

        3 .power point  Microsoft  . 
 
 
 

                                           Microsoft Word   
             

حيث يتعامل معة أغلب املتعاملني مع احلاسبة  ويعد من التطبيقات الطباعية  Officeهو أحد برامج الـ 
الحتوائة أغلب االيعازات الطباعية  وفية أمكانيات واسعة للتعديل والتنسيق ويتمتع باللغتني االساسيتني مها 

 .العربية واالنكليزية وهذا مما جيعل تكوين ورقة متكاملة وبأعلى قيمة ممكنة من الرتتيب املبغى الوصول أليه 
 

 .لوصول الى البرنامج طرق ا  
 1.Start                  Programs                   Microsoft Word                         
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2. - Right click (mouse )in Desk top           New             Microsoft Word 
 .ووجود عدة طرق للوصول الى البرنامج "علما

 
 
 
 شريط العنوان                          شريط القوائم املنسدلة            الشريط القياسي 

 شريط النتسيق                      املسطرة                             ورقة العمل                        
 

  
 شريط الرسم          

 
 

                      .   البرنامج  ( Sheet) مكونات ورقةاو 
 .  Title Barشريط العنوان    . 1

 . Menu Barشريط القوائم املنسدلة  أو القوائم الرئيسية   . 2
 . Standard tool Barشريط القياسي   . 3

 .   Draw Bar    شريط الرسم . 4
 Formating  tool bar . شريط التنسيق   . 5
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 .  Rulerاملسطرة . 1
 
 

 . يتم التطرق الى االشرطة حسب االهمية أو من متطلبات المنهاج حسب التخصص 

 .  Title Barشريط العنوان    
هو شريط أزرق يف أغلب االحيان  او .(   Title Barشريط العنوان    )يتواجد يف أغلب الربامج أو امللفات 

أما اجلانب , ه  ويكون يف اجلانب االيسر  أي لون يتم حتديده  مسبق   حيتوي أسم املستند املتعامل مع
 . االمين  يتكون من ثالث أيكونات هي 

Minimize  . هو أمر يعمل على أخفاء وقتي للملف أو المستند المتعامل معه. 

Restore   . هو أيعاز يعمل على تكبير أوتصغير المستند او الملف المتعامل معه. 

Close  .لملف المتعامل معه يعمل على أغالق المستند أو ا. 

 
 

 . Menu Barشريط القوائم المنسدلة  أو القوائم الرئيسية   
هو شريط حيتوي على جمموعة من املكونات املهمة اليت تتضمىن عدد من االيعازات  سيتم التطرق          

 " . أليها الحقا
 

 . Standard tool Barشريط القياسي   
. تكبري أو تصغري اخلط "  مثال, حيتوي جمموعة من االيكونات ايل تسهل عمل املتعامل مع الربنامج        

ما وغريها من االيكونات اليت تعد خمتصرات االيعازات " أو تنسيقه  واحلفظ  اوفتح ملف املخزون يف مكانا
 . موجودة عند القوائم املنسدلة 

 

                     
 

 .   Draw Bar    شريط الرسم 
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هو الشريط الذي يتعامل مع الرسم خبطوط معينة أو رسم االشكال الثنائية أو ثالثية أوتعديل             
 . الصور أو تلوين أو حتديد أماكن الطبع أو أضافة الصور أو  غريه من أيعازات 

 

           
 

 Formating  tool bar . شريط التنسيق   
.                          شريط يعمل على تنسيق الطباعة التصوص  بكل حمتوياهتا هو   

 
. 

 .   Rulerاملسطرة  
هي مسطرة توجد يف اجلوانب  ملتابعة النصوص وقياسات النصوص  بالنسبة للوورقة  وتوجد يف أعلى الورقة   

 .تسهل العمل وتبني أبعاد الورقة "  املتعامل معها أيضا
 .  Menu Barلقوائم المنسدلة  أو القوائم الرئيسية   شريط ا

حيث سيتم التطرق أليها حسب االمهية أو حسب أحتياجات املنهج , تتكون من عدد من القوائم    
 .والتخصص 

                               
    

 .   Fileامللف    -1
 .مكوناته االساسية هي         
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 .هو تكوين جديد لورقة جديدة غير  التعامل معها  .  New   تكوين جديد  -أ

ما الجلراء التعديالت " في مكانا" هو فتح ملف تم حفظه سابقا Open       فتح  -ب

 .عليه أو االستفادة من المعلومات التي يحويها 

ما بعد أعطاء أسم " يعمل على حفظ المعلومات المتواجدة في ملفا.  Saveحفظ    -ج

 .الملف أو تحديد مكانه 

هو عملية حفظ البيانات في ملف ما أو أعادة حفظ ملف في .   Save asحفظ بأسم    -د

أخر بتسمية أخرى غير تسميه ومكان الملف المتعامل معه ويجوز أعطاء " مكانا

 .حدعدد من  التسميات لملف وا

 .  Page sat up تنظيم الورقة 

هو أمر يعمل على تغيير أو تعديل من خواص الورقة المتعامل معها  أي يقصد به 

تغييرحجم الورقة أو تنسيقها بنحديد المسافات المتروكة في أعلى واسفل او الجوانب 

 " .أو عاموديا" وتغيير حالتها أفقيا

 Printالطباعة    -و

. على طباعة الورقة المتعامل معها  هو أيعاز يعمل         

 
 .  Eidtحترير       -2

 . Redor   ,  Undo أعادة     , تراجع  . ا -
 .   Cut, Copy , Past قطع ,  نسخ ,  قص -

 .  Find , Replace أستبدال    . حبث   -
 

 .  Viewعرض  -3
 تعمل هذه القائمة على أيعازات متعلقة بالعرض قائمه أوأضافه أو تكبري النافذة أو غريه          

 من  االيعازات           
 

 .   Insertأدراج  -4
تعمل هذه القائمه على تغيري املفردات اىل نص أي معناه أضافة أجزاء أو مكونات مكملة للبيانات اليت     

 " .يتعامل معها مثال
 .   Page number أرقام صفحات  .1

 .   Symbol رموز  .2



curriculum 

 

 

            

والبحث العلميوزارة التعليم العالي    

 الجامعــة التكنولوجيــة

 ـة العمـارةقسـم هندس

FIRST CLASS 

Computers 
  

Ministry of Higher Education& 

scientific Research 

University of technology  

Department of Architecture  

 
 

 .  Comment أضافة تعليق    .3
 .   Tableجدول   .4

 .  Picture صور  .5
 .  Chart خمططات   .1

 
 .   Format قائمة التنسيق    -5

1. font   . 
 .يعمل على تغيري خصائص اخلطوط               

2. Borders and shading  . 
 فة أطار للورقة املتعامل معها أو تظليل الكتابات بااللوان أو يعمل على أضا              

 . غريها من االيعازات             
3.  Background  . 

 أضافة  خلفية للورقة املتعامل معها بااللوان أو الصور أو التدرجات أو غريها         
 .من خلفيات        

 
 

 .  Tableاجلداول      -1
 هذه القائمة على أضافة جدول بكل حمتوياته من أضافة عامود أو سطر أو تعىن                

ــس أو أي أضافات أخرى               ــ  ترتيب البيانات من االدىن اىل االعلى أو بالعكــ
 .تتعلق باجلداول               
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Microsoft Excel  . 
هو عبارة عن برنامج يتعامل مع اجلداول والبيانات ويعترب من الربامج اليت تعمل على حتليل االعداد  

وهو من الربامج السهله التعامل مع االعداد و املعادالت والنصوص الكتابية حيث يعمل على . والبيانات 
صائية وغريها من املشاكل تنظيم البيانات وحتليلها بصورة جيدة ومرتبة ويعمل على حل املشاكل االح

 .الرياضية 
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ويعترب من الربامج اليت التستغرق وقت حلل العالقات املختلفة ويوفر لك املساعدة القيمة يف عدد من       

عند التحليالت " تربزخاصتاو   Microsoft Wordاالجنازات أو اليعازات اليت تستغرق وقت يف برنامج 
نية حيث يتم التعامل مع هذا الربنامج مع البيانات الرقمية والنصية والصيغ االحصائية و أنشاء الرسوم البيا

 .الرياضية 
  
 

 .طرق الوصول الى البرنامج   
 1.Start                  Programs              Microsoft Excel                                 
2. - Right click (mouse )in Desk top           New                Microsoft Excel 

 .ووجود عدة طرق للوصول الى البرنامج "علما

 
 
 العناصر االساسية لنافذة البرنامج 

 .   Title Barشريط العنوان . 1
 يتضمن عنوان صفحة العمل احلالية وعند ختزين ورقة العمل اجلديدة فأن هذا االسم اجلديد       

 .  يظهر على الشريط      
 

 .  Menu Bar شريط القوائم املنسدلة . 2
 .يتضمن عدد من القوائم اليت مت التطرق أليها ضمن الربنامج السابق            

 .   Scroll Bar شريط التصفح أو التمرير . 3
 .يستخدم هذا الشريط عندما تكون أحدى الوثائق كبرية أكرب مما تتسع له مساحة الشاشة          

 .   Formula Bar الصيغة الرياضية  شريط. 4
 يستخدم الظهار املعلومات والصيغ الرياضية أو عالقات رياضية أو دالة من الدوال اليت       

 .لتحديد حمتوى اخللية أو يسمى مؤشر اخللية  " ويستخدم أيضا. يتم التعامل معها        
 .   Status Barشريط احلالة . 5

 لومات ويكون يف أسفل الشاشة يعمل على معرفة تسلسل العمل سواء يسمى بشريط املع       
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 فعالة ام ال او غريها, كان حفظ العمل او يعمل على تبيان مميزات لوحة املفاتيح         
 .من العرض او شرح خمتصر       

 .شريط التبويب . 1
 .ضمن املستند الواحد   Sheets يساعد املستخدم  لتصفح أوراق العمل       

 .    Cell اخللية . 7
 وهي ناتج من تقاطع العامود مع الصف وكل خلية تأخذ عنوان مكون من حرف العامود      

 .ورقم الصف      
 .   Work Sheet ورقة العمل . 1

 هي جمموعة من اخلاليا اليت تتكون من عدد من االعمدة واالسطر      
 
 

   Title Barشريط العنوان 
   Menu Bar شريط القوائم املنسدلة 

  Standard Bar  شريط القياسي
 .  Formula Bar شريط الصيغة الرياضية  

                                                          
 مربع االسم                                                                              Colemاالعمدة      
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 .                                                  Cell اخللية                               Status Barشريط احلالة 
  Row االسطر .                                          Scroll Bar شريط التصفح أو التمرير 

 .شريط التبويب .                                                                                       
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                               

 
 أنواع البيانات المستخدمة 

 . رقمية . 1
 . نصية . 2

 . صيغ رياضية . 3
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   Microsoft Excelأوامر المستخدمة في برنامج  
 

 1 .Clear  . 
 .يستخدم حلذف خلية أو عامود أو سطر , هو أمر يستخدم لشطب حمتويات اخلاليا أي حذفها        

         Eidt                     Clear   .                                                                             
 

 

2 . Insert   . 
 يستخدم الضافة سطر أو عامود أو خلية أو صورة أو غريها من االشياء اليت مطلوب وضعها            

 .وينم بعد حتديد احملاذاة اىل اليمني أو اليسار مث يتم االضافة بعد أعطاء املوافقة           

 العامود مث حتديد اىل اليمني او اليسار مث املوافقة علىيطبق بعد تضليل اخللية او السطر او            
 . تطبيق االمر           

 
3 . Zoom   . 

 .يستخدم هذا االمر لتحديد حجم الورقة أو يعمل على تكبري أو تصغري حجم الورقة              
                               View                 Zoom                     200% 

150%                                
100%                                

  4 .Tools   . 
 .يستخدم لقلب القوائم من العربية اىل االنكليزية وبالعكس             

Tools                  Options                 Arabic                               Ok                    
5  .Sort   . 

 " يستخدم هذا االمر لرتتيب البيانات اىل الرتتيب التصاعدي او التنازيل أي ترتيب هجائيا      
 " . أو زمنيا" أو رقميا      
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                                   Data                        Sort                 ok  تظلل اخلاليا 
 

6  .Chart  . 
 يطبق االمر بتضليل البيانات مث أستدعاء . أمر يستخدم لتكوين املخططات والرسوم البيانية               

 .االمر مث أختيار الشكل املطلوب               
                       Insert               Chart                 Ok.        تظليل املعلومات املطلوبة  

  
 .يتم تطبيق االوامر السابقة بشكل عملي وتفصيل أكثر خالل احملاضرات العملي  - 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المعادالت الرياضية و الدوال 
بية يف هذا الربنامج آلمتام العمليات احلسابية للبيانات وتستخدم هذا يتم أستخدام العمليات احلسا   

التطبيقات المتام العمليات وتسمى هذة االستخدامات بالدوال أو املعادالت وللتمييز بني الدوال والبيانات 
العالمة  قبل البدأ بكتابة املعادلة مث تكتب العمليات احلسابية املطلوبة بعد)  =  (  يتم أستخدام عالمة 

 . املساواة 
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  -:أمثلة 
 .   E2 مع اخللية   D2 أجراء عملية ظرب لبيانات اخللية . 1        

                                                                           =D2*E2 . 
 .  Gمطلوب أقل قيمة للعامود . 2        

                                                                 =Min ( G2:G10). 
 

 .  5.75الرقم " تقريب الرقم العشري اىل أقرب رقم مثال. 3
    =Round (9.75)                           =9.8                                   

 
 .  الشرط" عند أستخدام الدوال مثال.  4

 = If (( E14 > 24000, "( good ) ,( bad ). ))                             
 

 أكرب من حمتوى اخللية أطبع الكلمة االوىل     E14معناه أذا الدالة أعالة ان اخللية ُ                  
 .أذا ال أطبع الثانية              

 
 
 
 


