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اسم املادة

الحاسوب

مقرر الفصل
مقدمة الحاسب الالي – املكونات املادية والبرمجية – شبكات الحاسوب والانترنت – تكنولوجيا
املعلومات – نظام التشغيل  - WINDOWSتطبيقات الحاسب الالي
أهداف املادة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

التفاصيل ألاساسية
للمادة

تعريف الطالب بأجزاء الحاسوب الاساسية املادية والبرمجية وكيفية التعامل معها .
تدريب الطالب على استخدام املهارات الحاسوبية .
تعريف الطالب بكيفية تكوين الشبكات واستخدامها .
تدريب الطلبة على استخدام الانترنت في مجال البحث العلمي والاستقصاء عن املعلومة .
تعريف الطلبة بمفاهيم تكنولوجيا املعلومات وعالقتها املباشرة في املجاالت العلمية وتأثيرها
في املجتمع .
تعريف الطالب على انظمة التشغيل ووظائفها الاساسية .
تدريب الطالب على التعامل مع نظام التشغيل . WINDOWS
تعريف الطلبة وتدريبهم على تطبيقات الحاسب الالي ( حزمة برامج ) Microsoft Office
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

تاريخ علم الحاسوب من البداية الى التطوير الحديث.
انواع الحواسيب .
املكونات املادية .
املكونات البرمجية .
بيئة عمل الحاسوب والعوامل املؤثرة على اداء الحاسوب.
الخصوصية وصالحية الدخول والاستخدام وحق ملكية البرمجيات .
فيروسات الحاسوب اسبابها وانواعها وطرق معالجتها .
تعريف شبكات الحاسوب وانواعها وفوائدها ومخاطرها .
تعريف شبكة الانترنت وتاريخها واستخدامها وحماية البيانات الشخصية والتنظيمية
عبر الانترنت.

 – 11انشاء البريد الالكتروني واستخدامه وانواعه .
 -11تعريف مفاهيم تكنولوجيا املعلومات واستخداماتها وفوائدها .
 -12التطور التاريخي لنظم التشغيل وانواع برمجيات نظم التشغيل .
 -13املستلزمات والاعداد والتشغيل لنظام النوافذ . WINDOWS
 -14واجهة نظام التشغيل واستخدام شريط املهام وقائمة  STARTوالتعامل معهم .
 -15شرح الاوامر املوجودة في اشرطة القوائم وألادوات .
 -16التعامل مع امللفات واملجلدات .
 -17التعامل مع البرامج املثبتة داخل بيئة النوافذ.
 -18اداة التحكم . Control panel
 -19التدريب على استخدام البرامج التطبيقية ( .) Words- Power point – Exel Access
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الانترنت تعريفه وتاريخه
وفوائده
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حماية البيانات
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Course Instructor

Abeer Hamza Abd

E_ mail

Abeer.hamza81@gmail.com

Title

Computer

Course Coordinator

Computer fundamentals- Computer hardware and softwarecomputer network and Internet-Information technology –
Windows- computer application

Course Objective

1- Learning of fundamentals of computer ( hardware and
software ) .
2-training on the computer skills .
3-identifying the computer network and types.
4- using internet in scientific research and searching
about information .
5- defining information technology .
6-identifying the operating systems and
function of it .
7- training on WINDOWS .
8-training on computer application .

Course Description

1-Computer history
2-types of computer
3- computer hardware
4-computer software

the main

5- performance of computer
6-privacy and access right and program copyright
7-computer viruses
8-computer network and types
9-internet history and benefits
10-create email and using it
11- defining information technology and using it .
12-historical development of operating system and
types.
13- training on WINDOWS skills .
14- training on computer application .
Textbook
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Windows interface
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Computer port
Computer
performance
Start menue
Software types
Windows bars
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language types
Taskbar
Application
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Define main icons Operating systems
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Dealing with files
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Dealing with files Privacy and access
right
Control panel
Program copyright
Control panel
Computer viruses
and reasons
Control panel
Scan virus and
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Computer network
and components
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Add pictures and
symbols
Create table
Format tables
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Using color

11
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presentation
Format
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Create tables
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31

Add columns and
raws
Format cells
Recall data
Create database

Design form
Design report
Format form and
report
Time
administration
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IT benefits
IT application
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