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 المفردات الدراسية
 

اسم 
 المادة

 1 تطبيقات حاسبة
 

 نةـــــالس
 الدراسية

 ىـــاألول

 عدد الساعات األسبوعية

Computer Applications عدد الوحدات المجموع عملي نظري 

 لتدريس للمادةلغة ا
العربية مع مصطلحات 

 انكليزية
1 2 3 4 

 
 أهداف المادة :
 .التعرف على مكونات الحاســــبة ونظــــم تشغيلها والبرمجيات التطبيقيــــــة الهدف العام :

 Office Microsoftسيكون الطالب قادر على االستخدام المكتبي للكومبيوتر من خالل برامج   : الهدف الخاص 
 

 المفردات النظرية

 الفصل األول ـ المعلوماتية                                 األسبوع

 أنواع الكومبيوترات األول

 المكونات المادية  الثاني

 البرمجيات  الثالث 

 شبكات الحاسبات الرابع

 تحوطات األمان والسالمة وبيئة العمل الخامس

 Windowsالفصل الثاني ـ نظام التشغيل ويندوز                            ـ ـ ـ ـ ـ

 بيئة العمل / العمل مع اإلطارات السادس

 القوائم واألوامر ومربعات الحوار السابع

 قائمة ابدأ وشريط  المهام / استكشاف المحركات واألقراص الثامن

 أدارة الملفات والمجلدات التاسع

 استخدام برامج التطبيقات العاشر

 أعدادات النظام دي عشرالحا

 Wordالفصل الثالث ـ معالج النصوص  ـ ـ ـ ـ ـ

 ما هو معالج النصوص / انشاء وتحرير نستند الثانــي عشر

 أدارة الملفات  الثالـــث عشر

 أعداد الصفحة ـ تنسيق فقرة / تنسيق الحروف الرابـــع عشر

 حدود وتظليل / رأس وتذييل الصفحة الخامس عشر

 أدراج جدول / أدراج صور وقصاصات / أدراج مخطط س عشرالساد

 أدوات التدقيق / طباعة المستند السابــع عشر

 Excelالفصل الرابع ـ الجداول االلكترونية   ـ ـ ـ ـ ـ

 ما هي ورقة العمل / خيارات التطبيق وخصائص الملف  الثامــــن عشر

 ادخال وتحرير البيانات  التاســـع عشر

 انشاء صيغة واستخدام الدوال ـــــرونالعشــ

 تنسيق الخاليا وتخطيط الصفحة  الحادي وعشرون

 Power Pointالفصل الخامس ـ العروض التقديمية    ـ ـ ـ ـ ـ

 انشاء عرض تقديمي الثاني والعشرون

 ادوات التنسيق / ادوات التعديل  الثالث والعشرون

 تشغيل عرض الشرائح الرابع والعشرون

 



 

 

 المفردات النظرية

 األسبوع
د البيانات ـــــــــــقواع                                   
Access 

 قواعد البيانات / اضافة وتحرير السجالت الخامس والعشرون

 تصميم جدول /  العمل مع ورقة بيانات السادس والعشرون

 االستعالم واستخدام التقارير السابع والعشرون

 Internetاالنترنت   ـ ــ ـ ـ 

 مستكشف االنترنت البحث عن معلومات على الشبكة  الثامن والعشرون

 استخدام خدمات االنترنيت التاسع والعشرون

 البريد االلكتروني  الثــــــــالثــــــــون

 
 


