
 
 

 ( تجميع وصيانة الحاسب)الخطة التدريبية لدورة  
 

 

 البرنامج التدريبي ) الدورة التدريبية ( 

 تجميع وصيانة الحاسب  مسمى الدورة

 30 عدد األيام التدريبية  59 عدد الساعات التدريبية 

 ابتدائي  باألدنى لمؤهل المتدرالحد  تدريبية  نوع الحقيبة 
 

 
 

 (صف البرنامج التدريبية )الدورة التدريبيةو 
يتم التدرب على المهارات االساسية في الحاسب ، وكيفية تجميع أجزاء الحاسب بعد التعرف على الفروق بين كل  

 منها للحاسبات الشخصية ، ثم التدرب على تحميل نظام التشغيل 

 الهدف العام من البرنامج التدريبي 
 جهاز الحاسب وتحميله بالبرامج التشغيلية الالزمة .تزويد المتدرب بالمهارات والمعلومات االساسية الالزمة لتجميع 

 

 األهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي 
 االلتزام بقواعد وإجراءات السالمة .  ـ 1
 الفرق بين أنواع الكابالت والوصالت . -2
 تمييز األنواع المختلفة لصناديق الحاسب   -3
 يستخدم االدلة الفنية للحصول على المعلومات   -4
 تثبيت اللوحة الرئيسية .   -5
 أن يقوم المتدرب بالتفريق بين أنواع المعالجات ويذكر مميزاتها .  -6
 أن يقوم بالمتدرب بالتفريق بين أنواع الذاكرة ويذكر مميزاتها .  -7
 يثبت محركات االقراص المرنة والصلبة والليزيرية ويوصلها مع اللوحة الرئيسية  -8
 فذ التوسيع  تحديد أنواع النواقل ومنا   -9

 يختار ويركب كروت الشبكة ، المودم ، الصوت المناسبة للعمل المطلوب . -10
 يفرق بين أنواع شاشات العرض ومواصفات كل منها    -11
 BIOSيضبط إعدادات الجهاز من خالل برنامج الـ   -12
 يقسم ويهيئ القرص الصلب . -13
 يشخص ويحدد ويصلح األعطال واألخطاء . -14

 
 

 
 

  
 البرنامج التدريبي موضوعات 
 

 موضوعات البرنامج التدريبي

 التوزيع الزمني

عدد 

 الساعات
 عدد االيام



1.  

 إجراءات المعمل اآلمنة واستخدام األدوات بأمان ويشمل الموضوعات التالية : 

 شروط العمل اآلمن وإجراءاته  •

 وأغراضها األدوات والبرامج المستخدمة في مكونات الحاسب الشخصي   •

 االستخدام االمثل لألدوات  •

3 1 

2.  

 تجميع الحاسب )خطوة خطوة ( ويشمل الموضوعات التالية : 

 تثبيت مورد الطاقة ،   ( caseعلبة الحاسب ) •
 توصيل المكونات باللوحة األم وتثبيت اللوحة األم  •
 تثبيت محركات األقراص الداخلية •
 تثبيت محركات أقراص في الفتحات الخارجية  •
 توصيل كافة الكبالت الداخلية ،   تثبيت بطاقات المهايئ  •
 إعادة توصيل اللوحات الجانبية وتوصيل الكبالت الخارجية بالكمبيوتر  •

20 10 

3.  

أساسيات الصيانة الوقائية واستكشاف األخطاء وإصالحها ، ويشمل الموضوعات  
 التالية 

 أهداف الصيانة الوقائية  •

 وإصالحها خطوات استكشاف االخطاء   •

2 1 

4.  

 أنظمة التشغيل األساسية ، ويشمل الموضوعات التالية : 

 الغرض من نظام التشغيل  •

 وصف أنظمة التشغيل والمقارنة بينها مما يتضمن الغرض منها  •

 تثبيت نظام التشغيل ،   العميل  الحتياجات تحديد نظام التشغيل وفقا  •

 التنقل داخل واجهة المستخدم الرسومية  •

 الصيانة الوقائية الشائعة ألنظمة التشغيل وتطبيقها طرق  •

16 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

أجهزة الحاسب المحمولة واألجهزة المحمولة األساسية : ويشمل الموضوعات  
 التالية 

 أجهزة الحاسب المحمول واألجهزة المحمولة األخرى  •

 مكونات الحاسب المحمول ووصفها  •

 مكونات الحاسب المحمول وحاسب سطح المكتبيمقارنة  •

 كيفية تكوين الحاسب المحمول  •

 المعايير المختلفة للهواتف المحمولة  •

8 4 



 الصيانة الوقائية للحاسب المحمول واألجهزة المحمولة  •

 استكشاف أخطاء الحاسب واألجهزة المحمولة وإصالحها •

6.  

 الموضوعات التالية : مقدمة في الطابعات والماسحات الضوئية : ويشمل 

 أنواع الطابعات المتوفرة حاليا  •

 ثبيت الطابعات وتكوينها  •

 أنواع الماسحات الضوئية المتوفرة  •

 تثبيت الماسحات الضوئية وتكوينها  •

 الصيانة الوقائية الشائعة للطابعات والماسحات الضوئية وتطبيقها  •

 استكشاف وإصالح أخطاء الطابعات والمساحات الضوئية  •

6 2 

7.  

 مبادئ الشبكات ، ويشمل الموضوعات التالية : 

 مبادئ الشبكات  •

 أنواع الشبكات  •

 مفاهيم الشبكة وتقنياتها األساسية  •

 المكونات المادية للشبكة  •

 وهياكلها   LANبنية   •

 Ethernetمعايير   •

 التقنيات المستخدمة لتأسيس االتصال وأغراضها وسماتها •

4 4 

 30 59 المجموع 
 


