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 التدريـــس 
 لطلبة المرحله االولى  الفصل االول:  1اساسيات حاسوب 

وهو جزء أساسي من مساق متخصص بعنوان الرخصة الدولية لقيادة الحاسوبحاسوب أساسيات ال أهم المعلومات والمبادئ المتعلقة بأساسيات  .

ظهوره وحتى يومنا هذا، كما يتطرق إلى توضيح مفهوم  الحاسوب ونظم التشغيل، ويذكر تاريخ وتطور ومستقبل أنواع الحاسوب منذ بداية 

 .اإلنترنت وأنواع شبكات اإلنترنت المتوفرة ومبدأ عملها

والطريقة الصحيحة لتشغيل الحاسوب وخيارات إيقاف تشغيله بالشكل السليم واآلمن، وكيفية الحركة والعمل بفعالية على سطح مكتب الحاسوب  

ية إنشاء مستند بسيط وطباعة مخرجات، وكيفية ضبط إعدادات نظام التشغيل الرئيسيةباستخدام الرموز والنوافذ، وكيف . 

ا كما يوضح العديد من مفاهيم تكنولوجيا المعلومات والمعدات والبرمجيات وأنواعها وتراخيصها، ومفاهيم إدارة الملفات والمجلدات وتنظيمه

ط واستخراج الملفات الكبيرة، باإلضافة إلى مفاهيم الشبكة وخيارات االتصال بها. ويذكر بكفاءة، ومفاهيم التخزين الرئيسية واستخدام برمجيات ضغ 

 .أهمية حماية البيانات واألجهزة من البرامج الضارة، وأهمية أخذ عدد من النسخ االحتياطية للبيانات

ر، وإعدادت خلفية سطح المكتب وشاشة العرض،  ستتعرف في هذا المساق على أنواع الحاسوب، وأجزاء النوافذ األساسية، ومبادئ الكمبيوت 

سوب، ومعلومات النظام وإعدادات لغة الجهاز وتثبيت وإزالة البرامج. باإلضافة إلى أساسيات الحاسوب ونظم التشغيل وخيارات إيقاف تشغيل الحا 

التي ال تستجيب، وأخيراً كيفية توصيل األجهزة  وكيفية العمل مع األيقونات واستخدام التعليمات أو التلميحات، وكيفية التعامل مع البرامج 

 .بالحاسوب 

 أيضاً مفهوم اإلنترنت وأنواع شبكات اإلنترنت

 

 لطلبة المرحله االول الفصل الثاني :  2اساسيات حاسوب 

طريقه   برامج  شرح  على  وأشهرها    Microsoft Officeعمل  بينها  من  أساسيات    PowerPointو    Excelو  Wordالتي  من  وهي   ،

 الكمبيوتر، 

ف اكسل  في األول ستتعلم مايكروسو   Excel 

ورد  في المرحة الثانية ستتعلم مايكروسوفت  Word   

 صية واضحة  



Microsoft PowerPoint (مايكروسوفت باوربوينت) إلى بعدها ستنتقل    

 . Outlookأكسس و   Microsoft Accessستتعلم ايضاً 
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