
 

 
 

 
 

 ( تطبيقات الحاسب )الخطة التدريبية لدورة 
 

 

 البرنامج التدريبي ) الدورة التدريبية ( 

 تطبيقات الحاسب  مسمى الدورة

 30 عدد األيام التدريبية  59 عدد الساعات التدريبية 

 ابتدائي  بلمؤهل المتدرالحد األدنى  تدريبية  نوع الحقيبة 
 

 

 (صف البرنامج التدريبية )الدورة التدريبيةو 

تعتبر مهارات إدخال البيانات ومعالجة النصوص من المهارات التي تتطلبها الكثير من األعمال المكتبية في  

األساسية  جميع القطاعات المختلفة ،ومع انتشار التقنية وزيادة األعمال المكتبية أصبحت المهارات 

والمتخصصة في إدخال البيانات ومعالجة النصوص من المهارات الضرورية التي قد تتوقف الكثير من  

 األعمال المكتبية بدونها . 

 الهدف العام من البرنامج التدريبي 

ة  تهدف هذه الدورة التطويرية إلى تزويد المتدرب بالمهارات والمعلومات المتخصصة واالحترافية الالزمة لمعالج 

باإلضافة التعامل مع البرامج المحاسبية باستخدام االكسل وطريقة  النصوص باستخدام برنامج معالجة النصوص 

 . عمل العروض التقديمية واستخدام االنترنت من حيث التصفح والبريد اإللكتروني  
 

 األهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي 

 )النوافذ(إدارة الحاسب باستخدام نظام التشغيل   ـ 1

 معالجة النصوص بواسطة برامج معالجة النصوص   -2

 معالجة البيانات الرقمية بواسطة برامج الجداول اإللكترونية  -3

 معالجة البريد وإدارة الوقت  -4

 إعداد العروض التقديمية  -5
 استخدام الشبكة العالمية -6

 
 
 
 
 
 

 
  



 

 البرنامج التدريبي موضوعات 
 

 المادة  الفترة
عدد  

 الساعات 

األسبوع 

 األول

 إستخدام الحاسب و إدارة الملفات:
 أساسيات أنظمة التشغيل. -

 التفاعل مع الحاسب وأساسيات التطبيقات. -

 العمل مع الملفات والمجلدات. -

 برامج أنظمة التشغيل الدفتر الرسام المفكرة الحاسبة ومشغل الوسائط وسلة المحذوفات. -

 مستعرض االنترنت. -

 المهام واإلعدادات, إستخدام الصور وملفات الفيديو.إستخدام  -

 تخصيص شريط المهام قائمة إبدا وتخصيص سطح المكتب, مستكشف ويندوز. -
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األسبوع 

 الثاني

   أوراق العمل إكسل: 
, إنشاء ) تشغيل, الشاشة األساسية مهارات أساسية للتعامل مع برنامج الجداول اإللكترونية -

 إغالق(. ,مصنف و حفظ, فتح

 أشرطة األدوات. -

 إدخال البيانات و التحكم في أوراق العمل . األعمدة والصفوف والخاليا والنطاقات,  -

 تنسيق الخاليا و الجداول وإضفاء المؤثرات عليها و التحكم في العرض. -
 أوراق العمل. -

 الصيغ والدوال. -
 والرسوم البيانية. المخططات -

 إخراج وطباعة أوراق العمل
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األسبوع 

 الثالث

 :  العروض التقديمية باوربوينت مادة
) تشغيل , الشاشة األساسية , إنشاء  العروض التقديميةمهارات أساسية للتعامل مع برنامج  -

 و حفظ , فتح ,إغالق(. عرض تقديمي

 أشرطة المهام. -

 الشريحة الرئيسية.الشرائح,  سمات وتنسيقاتالتفاعل مع الشرائح,  -
 الصور و الرسوم البيانية والكائنات والتخطيطات.الفقرات, النصوص و تنسيق -
 تأثيرات عرض الشرائح      -
 إخراج وطباعة العروض التقديمية     - -
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األسبوع 

 الرابع

 المعلومات واإلتصاالت: 
 أساسيات اإلنترنت. -

 االنترنت.البحث والطباعة علي علي االنترنت و  التنقلمحتويات مستعرض االنترنت,  -

 البريد األلكتروني. -

 المراسلة بالبريد األلكتروني. -

 االنترنت الموثوقة -

 : آوتلوك
 مهارات أساسية للتعامل مع برنامج اآلوتلوك ) تشغيل الشاشة الرئيسية ، أجزاء الشاشة ، مكونات البرنامج ( -

 طريقة إنشاء جهات اتصال  -

 البريد االلكتروني ) الصادر والوارد (التعامل مع ،  طريقة عمل مواعيد  -

  تنظيم البريد باستخدام اآلوتلوك -
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