
 

 
 

 
 

 
 

 البرنامج التدريبي ) الدورة التدريبية (

 المهارات األساسية للحاسب اآللي مسمى الدورة

 30 عدد األيام التدريبية 60 عدد الساعات التدريبية

 ابتدائي بالحد األدنى لمؤهل المتدر تدريبية نوع الحقيبة
 

 

 (صف البرنامج التدريبية )الدورة التدريبيةو 

يف مجيع القطاعات  ات اليت تتطلبها الكثري من األعمال املكتبيةمن املهار املهارات األساسية يف احلاسب تعترب 

إدخال ستخدام احلاسب و اية أصبحت املهارات األساسية يف انتشار التقنية وزيادة األعمال املكتب املختلفة، ومع

باإلضافة اىل  دونها.بوقف الكثري من األعمال املكتبية البيانات ومعاجلة النصوص من املهارات الضرورية اليت قد تت

 املهارات األساسية يف استخدام لوحة املفاتيح.

 الهدف العام من البرنامج التدريبي 

معاجلة تخدام احلاسب ويف اس الالزمة ألساسيةاعلومات تهدف هذه الدورة التطويرية إىل تزويد املتدرب باملهارات وامل

الكسل واستخدام التعامل مع الربامج احملاسبية باستخدام ا باإلضافةالنصوص باستخدام برنامج معاجلة النصوص 

 مهارات الطباعة باللمس و اإللكرتوني.االنرتنت من حيث التصفح والربيد 
 

 األهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي 

 احلاسب ومكوناته التعرف على .1

 يكتب بواسطة لوحة املفاتيح بطريقة اللمس .2

 إدارة احلاسب باستخدام نظام التشغيل )النوافذ( .3

 النصوص بواسطة برامج معاجلة النصوص معاجلة .4

 ونيةمعاجلة البيانات الرقمية بواسطة برامج اجلداول اإللكرت .5
 استخدام الشبكة العاملية .6

 
 
 
 



 

 
 

 
  
 البرنامج التدريبي موضوعات 
 

 المادة الفترة
عدد 

 الساعات

األسبوع 

 األول

 أساسيات استخدام لوحة مفاتيح الحاسب )عربي( 

 لوحة مفاتيح الحاسب.  ومكوناتالصحيحة  والجلسةمقدمة عن الكتابة بطريقة اللمس  -
 استخدام لوحة المفاتيح بطريقة اللمس لطباعة الحروف. -
  بطريقة اللمس لطباعة األرقام.استخدام لوحة المفاتيح  -
 استخدام لوحة المفاتيح بطريقة اللمس لكتابة العالمات -
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األسبوع 

 الثاني

 .تلعبه باتت الذي الهام والدور المعرفة ومجتمع المعلومات تقنية عن مقدمة
 :وأنواعه مكوناته بالحاسب تعريف -
 .والبرمجية المادية المكونات -
 .والكفي المحمول, االتصال شبكة وحاسب ودقيقة وصغيرة مركزية من الحواسب أنواع -
 .الحاسب أجهزة ربط وطرق االتصاالت تكنولوجيا -
 (.واإلخراج اإلدخال وحدات, الحاسب مكونات)  المادية المكونات -
 .الحاسب ومعدات لألجهزة حي تدعيم -
 الحاسب أجهزة ومقارنة البيانات تخزين -
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األسبوع 

 الثالث

 وإدارة الملفات:استخدام الحاسب 
 أساسيات أنظمة التشغيل. -

 التفاعل مع الحاسب وأساسيات التطبيقات. -

 العمل مع الملفات والمجلدات. -

 أساسيات معالجة النصوص الوورد ويشمل ذلك الموضوعات التالية:  

البرنامج , الشاشة األساسية , إنشاء مستند , حفظ  مهارات أساسية للتعامل مع البرنامج ) تشغيل -

 , فتح , إغالق(
 العمليات األساسية علي النص. تنسيق النصوص وإضفاء المؤثرات عليها. -
 التعامل مع الجداول و القوائم و الكائنات و القصاصات والرسوم. -

 إخراج وطباعة معالج النصوص -

13 

األسبوع 

 الرابع

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

 إغالق(. ,مصنف وحفظ, فتح

 الصيغ والدوال. -
 والرسوم البيانية. المخططات -

 إخراج وطباعة أوراق العمل -

 

 المعلومات واالتصاالت: 
 أساسيات اإلنترنت. -

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

 البريد اإللكتروني. -

 المراسلة بالبريد اإللكتروني. -
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