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،ذتقىىىذمىى مذمر بىىللذريىىلتىذمرطارىى ذ ار عل ىىىيذمر عاىىىىىذمرعب يىىييعنىىهذىىىلمذمر بىىىللذ ارطب ىىيذمر  سىىى يلذذ  جىىستحذمر ىىلم اذمرس  ىىيلييذ  جىىالذ أهددف ا  رردد     
يىيذرب عبت ىانذمألجاجييذمرسى ذسسعبىبذ  هىاىيمذت مىطب انذسبنيىيذمر عبت ىانذتبجىاذسط يباسيىاذ  ىاذييىسمذ قجىاذمرسط يبىانذمألجاجىييذربيى  يذمرعن  تسيىيذمرعار 

  ىاذيسنىاتأذبجىاذمرسعبىيمذعىلذ عىىذتمرسعبىيمذمالر سلتنى ،ذتبجىاذبنظ ىيذ)مالنسلنن(ذت يهييذمإل اىةذ نياذألغلمضذمرسعبيمذتمر  ثذمرعب  ذتمجسلجاعذمر عبت انذ
مربىىلمنذمرسط يبيىيذمر لسبهىيذالجىسع اأذ ىلمذ ل جيىانذمإلنسىا ذمر عبت انذتب نيسيا،ذتيل لذىلمذمر بللذ  ذمرجان ذمرع ب ذ نوذعبهذإ جىا ذمرطب ىيذمر يىالةذتذ

 .مر  س  ذ  اذيلىمذ جيلسوذمرسعبي ييذتمرتظيهيي

م0202،  السادسة، د. عبداهلل املوسى ، الطبعة  مقدمة يف احلاسب اآللي واإلنرتنت رر    لكتاب  

  روقع  اللكرتوني 

ذمرجىتأذمرسار ذيت حذستليعذمرىلجانذريلمذمر بلل  لترويه 
 %5 احلضور

 %5 املشاركة

 0%5 التعلم الذاتي  

 % 15 االختبارات القصرية للهظزي 

 % 20 املوحداالختبار الفصلي 

 % 40 االختبار الههائي املوحد

 %100 اجملموع

  تعلينات وتنبيهات ومالحظات

 يثذجيسمذمرس  يلذ  ذمرل اذىقا بذمألترهذ لذمر  ا لةذتقنذمر  ا لةذج يعذمر  ا لمنذتذمر لصذعبهذمر  تلذ  ذذمالرسلممذ   تل  حلضو  
 سغي اذعلذمر  ا لة،ذتعللذمرغيا ذمر ب تأذيج ذبلذيعس ىذ لذرجنيذمألعلملذ ارع اىةذتم   الهذلالأذبج تعيلذ لذساليخذذ/ةمر سقللذىي/تيعس لذمرطار 

 مرغيا .

 مالحظة:

تسججأذروذعال يذذ%ذ لذعىىذمر  ا لمنذ  ذمرهمأذمرىلمج ذيعس لذ  لت ا ذ20سليىذنج يذغيا وذ ىتلذعللذعلذذ/مرس مرليذ/ىيمرطار  .1
ذ  لتم.

ذ جؤتأذعلذ أذمر اىةذمرس ذسمذسغطيسياذ  ذمر  ا لةذ سهذرتذغا ذعنيا.ذ/ىيمرطار  .2
ذيسمذإعاىةذماللس المنذمربميلذربطب يذمرغيا ذجتمءذ  ذمر اىةذمرنظلييذبتذمرع بييذ.ذال .3

  مز  رر    سه  رر   عفد  لشاعات  رعتنفة عفد ساعات  التصال

 267عال  المعاهد العلميةلمسار  اآللي مهارات الحاسب 3 4

 مش ا  رر   أسامة محمد عبدهللا يوسف

  هلاتف 2666902050

Omyousif@imamu.edu.sa لربيف  اللكرتوني  
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 عىذإ  الذذ،مر اىةع يىذمر لم اذمرس  يلييذت ىلاذمرلطييذ لذ تم بيذمرذيج حذ إعاىةذماللس الذمرنيا  ذتذمرهمب ذربطب يذمرغيا ذ يلط .4
 .مآلر عللذ ب تأ،ذي ىىذ تعىذماللس الذ لذقجمذ يالمنذمر اج ذ

ذعنياذ  لذ اىةذمر  ا لةذ بط، تمإلجا ي مألج بي طلح طليبذعل مر  ا لمن    مر ناقيي    مر يال ي سبتم بل مر ستقع  ل: الصفية املشاركة
 . آىم ذمر تملذتمرجؤمأذتعىمذإثالةذمرهت همر ناءة،ذ عذمالرسلممذ تمرسعبيبان مر ال ظان تسبىيم

ذ/ىي قىمءذمرتمج انذتماللس المنذ نهجوذت ىتلذبيذ جاعىةذت ج ذسعبي انذمرتمج انذتماللس المن،ذت أذطار ذ/ىيبلذيبتمذمرطار ذيج ذ :تعليمات الغش 
  يلمذمرلمتص.ذسعبي انذمر ع تأذ ياذ ارجا عيمريلارفذلركذجسط بذعبيوذ

إغالبذمرجتمأذبتذجعبوذعبهذمرما نذطتمأذ سلةذمر  ا لةذتعىمذمجسلىم وذنيا ياذتأليذج  ،ذت لذ بذمر ىلاذإللم ذذ/ىيمرطار ذيج ذعبه:  انتبه #
  لذقاعيذمر  ا لةذنيا ياذتسججيبوذغا  ذ  ذ اأذ لارهيذسعبي انذإغالبذمرجتمأ.ذ/ىيمرطار 

 تعليمات للمقزر :

 ذ اأذعىمذسجبيمذمرتمج ذ  ذمر  ا لةذمرسارييذرتقنذمرس بيفذ وذيجبمذتذس بيفذ وذ قج تعذيسمذسجبيمذمرتمج ذ  ذمر  ا لةذمرسارييذ عىذمر  
 عىذلركذ سجبيمذمرتمج ذعبهذذ/ىينمفذمرىلجي،ذتالذيج حذربطار ذ/ىيمألج تعذمرليذيبيوذ)بيذ عىذمرس بيفذ قج تعيلذ(ذتسججأذربطار 

 مإلطالب.
  ذ-2002سلليلذ ل يذ لم اذ اي لتجت نذبت ياذإمىملذذ/ىييبلمذمرطار(Microsoft Office 2007)اربغيذمرعل ييذعبهذجيالهذمريلم ذذ 

  سهذيس  لذ لذمرسط يبذمرع ب ذتمرسىل ذ  ذمر نلأذتسنهيلذمرتمج ان.
 ذالذسغلذعلذمر سا ذمر بللذبتذمألتلمبذرإل اطيذ إلذعلتضذمر  ا لمن، 
  ارىلتأذإرهذمر  ا لةذ ىتلذإ  الذ سطب انذمر بللذ لذ س ذتبتلمبذتبقالمذ/ىيالذيج حذربطار . 
  إ  الذذذ/ىييبسلمذمرطار USB Flash Memoryمرلم لةذمر ت يي"ذمرلاميذ وذرسلليلذج يعذ بهاسو.ذ 

   :جدول الموضوعات

weeks 
Lecture Topics 

 

Hours 

 

Exams Practical Topics worksheet  
No From To 

1 
05/02/2017 

08/05/1438 

09/02/2017 

12/05/1438 

 
 لوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلوماتا

 أجيال الحاسب اآللي وتعريفه ومميزاته وأنواعه-1.1

 
 

3  
Introduction to 
computer Labs  

2 
12/02/2017 

15/05/1438 

/02/201761 

/05/143861 

 
 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات

 المكونات المادية للحاسب )وحدات اإلدخال -1.1
 واإلخراج ، وحدات التخزين ، المعالج ، الذاكرة( .

وحدات القياس وأقسام اللوحة األم وصندوق -1.1

   الحاسب وكيفية عمل محركات األقراص

 
 

3 
  

Operating system 
features 

  

3 

 
/02/201761 

22/05/1438 

 
/02/201722 

21/05/1438 

 
 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات

للحاسب وتطوير النظم  المكونات البرمجية -1.1
 . والبرمجيات

( وإدارة 7نظام التشغيل )ويندوز : B-الثانية لوحدة ا
 الملفات

 تشغيل البرنامج وإغالقه وأقسام الشاشة الرئيسية -1.1
 فتح النوافذ والتحكم بها وتنسيق قائمة إبدأ -1.1
ترتيب النوافذ المفتوحة والتنقل بينها وإظهار  -1.1

 )لمحة سريعة( وإخفاء أقسام النافذة
 العمل على أيقونات سطح المكتب )لمحة سريعة( -1.1

 

3 

  1اختبار 

درجات 5  

Windows 7   

4 
/02/201721 

/05/143821 

02/03/2017 

/06/143832 

 
 ة األولى: مفاهيم تقنية المعلوماتالوحد
 (الحاسب اآللي )أنواعها ، وفوائدهاشبكات   -1.1
استخدام الشبكات الهاتفية في التعامالت   -1.1

 .الحاسوبية

 
 
 

3 

 

 
    

5 
05/03/2017 

06/06/1438 

09/03/2017 

10/06/1438 

 
 برنامج معالج النصوص: الثالثةالوحدة 

Microsoft Word2007 

 

 

 

2 

 
MsOffice2007 

MS Word 
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6 
12/03/2017 

13/06/1438 

16/03/2017 

17/06/1438 

 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات
مفهوم تقنية المعلومات ومجاالت استخدامها في  -7.1

 مجاالت الحياة اليومية.
 

 

3 

 

  

  
  

7 
19/03/2017 

20/06/1438 

23/03/2017 

24/06/1438 

 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات
فوائد استخدام مفاهيم )العمل عن بعد ،  -1.1

اإللكترونية والعالم  ة( والتجارالمستندات اإللكترونية
 .اإللكتروني

األمان والصحة في التعامل مع الحاسب اآللي  -1.1
 .والبيئة اإللكترونية

2اختبار  3  

درجات 5  
  

8 
26/03/2017 

27/06/1438 

30/03/2017 

02/07/1438 

 
 

هـ1438-1437اختبار النصف للفصل الدراسي الثاني للعام   

 

9 
09/04/2017 

12/07/1438 

13/04/2017 

16/37/1438 

 
 إجــــــــــــــــازة 

02 
16/04/2017 

19/07/1438 

20/04/2017 

23/07/1438 

 
 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات 

حماية تقنية المعلومات ) أمن المعلومات ،  -1..1
الخصوصية وحماية البيانات، حقوق الملكية الفكرية 

 للمصنفات اإللكترونية (

 
 

3   

 

10 

 
23/04/2017 

26/07/1438 

 
27/04/2017 

01/08/1438 

 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات
حماية تقنية المعلومات )الفيروسات: األنواع،  -11.1

االنتشار، طرق الوقاية( وأهم  األضرار أسباب
 أخالقيات الحاسب .

 

3 
 

  
 

  

00 
30/04/2017 

04/08/1438 

04/05/2017 

08/08/1438 

 برنامج الجداول اإللكترونية: لرابعةالوحدة ا
 

Microsoft Excel2007 

 

 

2  

MsOffice2007 
Spreadsheet software  

  
 

03 
30/04/2017 

04/08/1438 

04/05/2017 

08/08/1438 

 برنامج الجداول اإللكترونية: لرابعةالوحدة ا
 

Microsoft Excel2007 

 
 

3   

MsOffice2007 
Spreadsheet software 

   

05 
07/05/2017 

11/08/1438 

11/05/2017 

15/08/1438 

 المعلومات واإلتصاالت: الوحدة االسابعة 

مقدمة عن اإلنترنت )تعريفها، تاريخها،  -1.7
 خدماتها، أضرارها (.

 خدع الهاكرز وتوظيف شبكة اإلنترنت . -1.7

 
 

3   
 

 تعلم ذاتي

درجات   15    
  

06 
14/05/2017 

18/08/1438 

18/05/2017 

22/08/1438 

 المعلومات واإلتصاالت: الوحدة االسابعة 

 نصائح لمستخدم اإلنترنت . -1.7
أهم مصطلحات الشبكات وشبكة اإلنترنت  -1.7

 المفاهيم األساسية .وبعض 

 

   3اختبار   3

 درجات    5
  

 

07 
21/05/2017 

25/08/1438 

25/05/2017 

 مراجعة عامة  29/08/1438
 

 
   

08   
 اإلختبار النهائي

 
 


