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 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
/ المساق  لوحذةاسم ا

 أو الموضوع
 ييمالتق طريقت طريقت التعليم

1 4 

 أ
 ب
 ج
 د

تعريف الحاسوب، مكونات 
 الحاسوب

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

4 

المكونات المادية، المكونات  4 2
 البرمجية

3 4 

وصف نظام التشغيل وتعريفو، 
مميزات نظام التشغيل 

Windows7 كيفية التشغيل ،
 والتعرف عمى سطح المكتب

4 
التعرف عمى االشرطة  4

 الموجودة في نظام التشغيل

5 

زات الموجودة في االيعاتعريف  4
سطح المكتب، تعريف الممفات 

 وكيفية استخدامها

6 

تعريف المجمدات وكيفية  4
استخدامها، االضافة والحذف، 
التعرف عمى سمة المحذوفات 

 والتعامل معها

7 

استخدام اطار المستعرض  4
ابدأ بجميع ايعازاتو، قائمة 

Startنافذة لوحة التحكم ، 



 

8 

والتحكم بنظام التعامل  4
التشغيل، طرائق عرض 

 االيقونات

9 

ضبط خصائص لوحة  4
المفاتيح، الماوس، األجهزة 
 والطابعات، خيارات الطاقة

10 

تعديل التاريخ والوقت، قائمة  4
عمى سطح المكتب الزر األيمن 

 وشريط الهام والمجمدات

11 

خيارات المغة بشكل مفصل،  4
حقة في البرامج المم

Windows7 

12 

فيروسات الحواسيب، اعراض  4
االصابة، االنواع، الوقاية، 

 العالج

13 
4 

 ازالة/ تثبيت برنامج أو تغييره

14 

معالج النصوص مقدمة  4
، WORDالدخول لبرنامج 

افذة الرئيسة وشريط الن
 العمومات

15 

الصفحة الرئيسة، انشاء وفتح  4
ند من مستند، استحداث مست

 قالب

16 

تنسيق الخط، شكل الخط،  4
حجم الخط، زري التكبير 

والتصغير، تغير حالة األحرف، 
 ح التنسيق، مس

17 

تنسيق الفقرات، تعداد نقطي  4
ورقمي ومتعدد المستويات، 

بط ومسافات بادئة محاذات وض
وتباعد األسطر، تمييز وتظميل 

وتحديد نص، البحث 
 واالستبدال

18 

تخصيص نمط عنوان، تدقيق  4
امالئي ونحوي، طباعة، 

التعامل مع الطابعات وخيارات 
 الطباعة

19 
االنترنت: تعريف شبكة  4

 االنترنت، انواع الشبكات
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20 
بروتوكوالت تصفح االنترنت،  4

 التصال باالنترنتطرق ا

 التصفح، البريد االلكتروني 4 21

22 
طبيقات استعماالت االنترنت، ت 4

 االنترنت

23 

برنامج اكسل/ النافذة الرئيسة  4
لمبرنامج، شريط العنوان 
وشريط القوائم، بعض 

 االجراءات العامة في االكسل

24 

اشرطة االدوات، الصيغ  4
ريط الحسابية في االكسل، ش

 القوائم القوائم/ ممف/ تحرير

25 
عرض/ ادراج/ تنسيق/ قائمة  4

 ادوات

26 
ائمة بيانات/ عناوين ق 4

 احالطباعة/ تجميد االلو 

27 

التعرف عمى خيارات المصق،  4
اضافة قائمة السمسمة في 

 البيانات

28 
بعض األخطاء في الصيغ  4

 الحسابية

 ينتالتعرف عمى بور بو  4 29

 كيفية عرض الشرائح 4 30



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 انجنُخ انزسزُخ  .12

 انقزاءاد انًطهىثخ:
 كزت انًقزر 
 اخزي  

 الحاسوب والبرمجيات الجاهزة، مدخل للحاسوب وبرامجه التطبيقية 
 االنترنت، منهج دورات مركز الحاسبة لمهارات الحاسوب 

 

  خجبد خبصيزطه
 ًمختبراتًحاسوب
 شبكةًاالنترنت 

ورشًم عهً سجُم ًبعُخ )انخذيبد االخز

انًثبل يسبضزاد انضُىف وانزذرَت 

 انًهنٍ وانذراسبد انًُذانُخ( 

 
 ًالتدريبًالمهني

 
 
 

 انقجىل  .13

  انًزطهجبد انسبثقخ

 20 أقم عذد ين انطهجخ 

 40 أكجز عذد ين انطهجخ 


