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 الفصل االول

  اساسيات الحاسوب

  مقدمة عن الحاسوب

جراء  الحاسب اآللي ىو عبارة عن جياز الكتروني يقوم بمعالجة البيانات وتخزينيا واسترجاعيا وا 
خراجعمى طمب المستخدم  العمميات الحسابية والمنطقية عمييا بناءً  بدقة  معمومات شكل في النتائج وا 

 . عالية وسرعة كبيرة

نعيش في ىذا القرن ما يسمى بعصر المعمومات، ويرجع الفضل االول واالخير النتشار المعمومات 
من االشياء التي ال غنى عنيا في كل مكان في  اآلليبمنتيى السيولة الى الكمبيوتر، فاصبح الحاسب 

العمميات البيت في المنزل، كذلك اصبح االنسان يعتمد اعتماد كبير عمى الكمبيوتر لتسييل كافة 
عصب الحياة، وقد تم اختراع جياز الحاسب االلي في النصف  والنشاطات، وليذا صار الكمبيوتر ىو

 من القرن العشرين. الثاني

 :DATA انبياناث

دخاليا إحصائي مجتمع من يتم جمعيا - الحقائق من - مجموعة عن عبارة ىي البيانات  إلى معين وا 
خراج لمعالجتيا الحاسوب  المعالجة نتائج وا 

بعد  من الحاسوب – عمييا نحصل التي النتائج -مجموعة عن عبارة:Information انمعهىماث
 القرارات اتخاذ عممية في وىي تساعد النيائية الطالب كنتيجة  لمبيانات معالجو

 :انمعانجت

رسال وحفظ وبحث وتنظيم ترتيب من  البيانات عمى تجري التي العمميات جميع ىي ضافة حذف و وا   وا 
دخال خراج وا   . وغيرىا وا 

 اسب االلي:حمميزات ال

 سابية ومعالجة البيانات وتخزينيا واسترجاعيا.حالسرعة في إجراء العمميات ال .1
 اسب تؤول الى الصفر.حيث ان نسبة الخطأ في عمميات الحالدقة:  .2
 رجية.جم داخمية واخرى خاحدات تخزين صغيرة الحإمكانية التخزين العالية لمبيانات في و  .3
ية التكمفة والوقت، فالتكمفة تنخفض يوما بعد يوم مما يمكن اي شخص من حاقتصادية من نا  .4

 اقتناء ىذا الجياز، أما الوقت فيعود االقتصاد بو الى النقطتين االولى والثانية في ىذا التعداد.
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الشبكات يث توفر خدمة االتصال السريع بين االجيزة المربوطة عمى ح االتصاالت الشبكية : .5
 مية والعالمية مثل االنترنت مما جعل العالم عبارة عن قرية صغيرةحالم

 اسوبحاجيال ال
وطريقة عمميا الى فترات زمنية تمخص  التكنولوجييمكن تقسيم فترات تطور أجيزة الحاسب وفقا لتطورىا 

 ل تطوره:حومرا اسوبحاجيال ال ح، وفيما يمي شر عدد من األجيال في

  (5415-54.91والممتد في الفترة ) ( Vacuum Tubes)جيل الصمامات المفرغةالجيل االول 
 ىذا اسباتحاستخدمت  يث ح الجيل ىذا حاسبات صنع في المفرغة الصمامات استخدام تم الفترة ىذه يف

 الحاسوب مع التعامل في صعوبة سبب مما الجياز مع لمتعامل والواحد رفالص لغة أي اآللة لغة الجيل
 الحجم كبيرة كانت الجيل ىذا في الحاسبات أن كما معو لمتعامل متخصص إنسان إلى الحاسوب واحتياج
 .جدا عالية حرارة تولد عالوة عمى ذلك فإنيا جدا محدودة ذاكرة تحوي أنيا إلى إضافة نسبيا وبطيئة

 

 

 

 

 

 

 

 (5491-5411والممتد في الفترة ) ( Transistorالجيل الثاني )جيل الترانزستورات
اسبات ىذا حيث تميزت حواسيب، حفي صناعة ال الترانزستورات تكنولوجيا استخدام تم الفترة ىذه ففي

 الذاكرة سعة في زيادة ة كما تميزت بسرع واكثر واسيب الجيل االولحجم من حاصغر  بأنياالجيل 
 الحاسوب عن المتولدة الحرارة درجة إن كما الذاكرة تركيب في المغناطيسية الحمقات استخدام بسبب وذلك

 يعتبر وىذا بالظيور اآللة لغة من سيولة اكثر برمجة لغات بدأت أيضا الجيل ىذا وفي اقل أصبحت
ضافة جديدة انطالقة   .لحاسوبا عمم إلى ىائمة وا 
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والممتد في الفترة  (Integrated Circuits (IC)الجيل الثالث )جيل الدوائر المتكاممة
(5495-5494) 

 الجيل حاسبات من حجما اصغر كانتيث ح واسيبحال تصنيع في المتكاممة الدوائر استخدام تم وفيو
 تقاس السرعة أصبحت بحيث سرعتيا في ممحوظة وزيادة الذاكرة سعة في زيادةىناك ح كما اصب لثانيا

 الثاني الجيل حاسبات عن بكثير اقل الحاسبات عن المتولدة الحرارة أصبحت الجيل ىذا وفي ثانية بالنانو
 التشغيل نظم وتطور الصغيرة الحاسبات ظيور أيضا الحاسبات من الجيل ىذا يميز ما أىم ومن

 

 

 

 

 

 

والممتد في الفترة  (Personal Computerانشخصي انحاسة جيمالجيل الرابع ) 
(5491-5491) 
 أىم السابقة األجيال من اكثر الحاسبات سرعة أصبحت وفيو المواصالت أشباه تكنولوجيا استخدام فيو تم

 الفرصة أعطى مما واالنتقال الحمل السيمة والمنزلية الشخصية الحاسبات ظيورفي ىذا الجيل ىو  إنجاز



 computer fundamentals                                                                     سوباساسيات الحا

4 
 

 التشغيل أنظمة انتشرت الجيل ىذا في انو كما الحاسوب من لالستفادة البشر من اكبر لشريحة
(OPERATING SYSTEMS ). 

 -: وتميزت اجيزة ىذا الجيل بما يمى

 زيادة قدرة التخزين . .1

 زيادة سرعة انجاز العمميات. .2

   Multi Programming احداث نظام البرامج المتعددة .3
استخدام وسائط تخزين اكثر تطورا من ذاكرة القموب المغناطيسية مثل ذاكرات القموب  .4

 Semiconductors اشباه الموصالتالمغناطيسية مثل ذاكرات 

 اجيزة الحاسوب فيتطور انظمة التشغيل المستخدمة  .5

 زيادة امكانيات وطاقة وحدات االدخال واالخراج .6

 IBM  1370 تعتبر من الجيل الرابع سمسمة اجيزة التيمن ابرز االجيزة و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (اضرحالوقتنا تى ح-5491والممتد في الفترة) (انصناعي انذكاء جيمالجيل الخامس )

التعامل مع المغات والميجات لتنفيذ األوامر  –)تمييز األصوات  اسبات ىذا الجيل بالكفاء العاليةحتتميز 
وتحميميا(. توفر كمبيوترات ىذا الجيل زيادة في اإلنتاجية حيث سيتعامل معيا اإلنسان مباشرة ألن 
بإمكانيا فيم المدخالت المحكية ، المكتوبة والمرسومة . زيادة ىائمة في السرعات وسعات التخزين . 

الصطناعي ولغات متطورة جدا. كمبيوترات عمالقة ذات قدرات كبيرة جدا، وتمتاز بدرجة ظيور الذكاء ا
 ة.عالية جدا من الدق
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 اسوبحاستخدامات ال

 امثل استغالل أو وتطوير تحديث في فاعال مشاركا الحاسوب ودخل إال حياتنا مجاالت من مجال يبق لم
 اسوب:حالعالية، وفيما يمي بعض االستخدامات الشائعة لموذلك بسبب امكانياتو وقدراتو  لموقت
 المجال التعميمي .1

دارتيا وتنظيميا وسيولة الحصول عمييا  .في حفظ البيانات وا 
  .في مجال التدريب والتدريس ووضع االمتحان ورصد الدرجات

 .في مجال األبحاث والتحميالت اإلحصائية
 .يم عن بعدكوسيمة تعميمية كالتعميم االلكتروني والتعم

 مجال االتصاالت .2
 .يعد الحاسب اآلن وسيمة اتصال عبر االنترنت كالبريد االلكتروني وبرمجيات المحادثة

 مجال األعمال البنكية .3
دارة سجالت العمالء  يستخدم الحاسب في أعمال المحاسبة والميزانيات وأجيزة الصرف اآللي وا 

 .والسحب واإليداع والتحويل بين الحسابات
 طبمجال ال .4

يستخدم الحاسب لممساعدة في تشخيص األمراض وعمل التحميالت ومتابعة شئون المرضى 
 .وتصنيع األجيزة الطبية

 مجال األعمال اإلدارية .5
دارة المخازن من التطبيقات  يعد استخدام الحاسب اليوم في مجال إدارة األعمال المكتبية وا 

 .الشائعة
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 مجال الصناعة والزراعة .6
مدة عمى الحاسب ىي المتحكم األول في عمميات اإلنتاج الصناعي أصبحت اآلالت المعت

 .والزراعي وحمت محل األيدي العاممة
 المجال العسكري واألمني .7

يستخدم الحاسب في الحرب االلكترونية وأنظمة اإلنذار المبكر والطائرات بدون طيار وأنظمة 
 .المراقبة وتخزين المعمومات عن الجرائم

 اآللي: المتخصصين في الحاسبجاالت عمل م    
 مجال الدعم الفني في مجال بنية الحاسب المادية 
 مجال الرسوم والتصميم )الجرافيكس Graphics (  
 مجال الوسائط المتعددة Multimedia 
 مجال البرمجةProgramming  
 مجال تصميم وبرمجة المواقع Web Design and Development 
 مجال قواعد البيانات Database 
 مجال الشبكات Networking 

 
 بياسو الحانواع  

يث تم تصنيفيا الى عدة حواسيب في مختمف االعمال والصناعات لتأدية العديد من الميام، حتستخدم ال
 :يأتي ما إلى وكمفتيا وسرعتيا حجمياسب طبيعة االستخدام و حانواع 

 انشخصي او انمكتبي انحاسىب

(Desktop) 
 
 ، شيوعا األكثر التقميدي الحاسوب ىو

 المنزل في المكتبية الميام إلنجاز ويستخدم
 عمى  الكبير لإلقبال ونظرا .في العمل أو

فقد  المتعددة واستخداماتيا الحواسيب ىذه 
 ىذه سريع، وأصبحت بشكل تطورت

 ومساحات عالية، ذاكرة ذات الحواسيب
 .كبيرة معالجة وسرعة كبيرة، تخزين
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 (Laptop ) انمحمىل انحاسىب
 
 نقمو يسيل صغير، حجمو حاسوب ىو

 تيار مع وصمو يعمل دون أن ويمكن وحممو،
 وىو شحنيا، يتم بطارية كيربائي لوجود

 المفاتيح لوحة وتكون ، نسبيا الثمن مرتفع
 وُيستخدم مباشر، بو بشكل متصمتين والفأرة
 طبيعة تتطمب الذين األشخاص قبل من

  .آلخر مكان من التنقل عمميم
 Tablet ) )اللوحي الحاسوب

 

 حاسوب أجيزة الموحية الحاسوب أجيزة تعد
 أجيزة ميزات بين تجمع محمولة شخصية
 المساعد وأجيزة المحمولة الحاسوب
 )باليد المحمولة الرقمي الشخصي

(PDAالمحمولة، الحاسوب أجيزة ومثل 
 وتحتوي قوية أجيزة بأنيا األجيزة ىذه تتميز
 المساعد أجيزة ومثل . مضمنة شاشة عمى

  PDA) ( باليد المحمولة الرقمي الشخصي
 كتابة إمكانية تتيح األجيزة ىذه فإن ،

 وذلك الشاشة، عمى صور رسم أو مذكرات
 .لمس وشاشة لوحي قمم خدامتباس عادة يكون
 الكتاب تحويل أيضا األجيزة ليذه ويمكن
 أجيزة" بعض وتتميز .مكتوب نص إلى باليد

 بحيث بسطيا، يتم بشاشة "الموحية الحاسوب
 .تحتيا الموجودة المفاتيح لوحة عن تكشف
 تصفح الموحي الحاسوب خالل من ويمكن

 لذا اإللكترونية، الكتب وقراءة اإلنترنت
 .والتسمية والدراسة البحث في الطمبة يستخدمو
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 Types of devices األجهزة  أنواع
 :يأتي ما أىميا المحمولة، الرقمية لألجيزة عدة أشكال يوجد

انزقمي انشخصي انمساعذ Personal 
Digital Assistant (PDA) 

 
 الكفي الحاسوب باسم أحيانا الحاسوب ىذا ُيعرف
مكانية حجمو لصغر  وىو عبارة اليد، براحة حممو وا 
 الوزن، خفيف صغير، الوظائف، كامل حاسوب عن

 في بالنظام المستخدم شبيو تشغيل بنظام ويعمل
 قوة ألن منيا، أقل زاتيبم ولكن الكبيرة، الحواسيب
 تخزين فيو ويتم .الذاكرة محدودتين وحجم المعالجة
 الثابتة أو األسطوانات الذاكرة بطاقة عمى البيانات
 شاشات ( ( PDA ال أجيزة وتستخدم .الحجم دقيقة
 ويمكن .المفاتيح لوحة من بدال خاصا وقمما الممس

 إلى الوصول الرقمية الشخصية لبعض المساعدات
ُتستخدم  أنيا كما العالمية، الشبكة وتصفح اإلنترنت
 رجال قبل من ُتستخدم ما وعادة نقالة، كيواتف
 .الطمبة أو األعمال

 

 انذكي انهاتف  Smart Phone 
 
 المساعد أجيزة مع المحمولة اليواتف دمج بدأ

 ما تشكل فأصبحت ) PDA ( الرقمي الشخصي
 .الذكية اليواتف أيSmart Phone  يسمى

 أحد عمى يعمل متقدم ىاتف ىو الذكي والياتف
 وأندرويد، موبايل، ويندوز :التالية التشغيل أنظمة

 نظم وتسمح .بيري وبالك ولينوكس، وسيمبيان،
 كما أخرى، أجيزة مع الشبكي باالتصال لك التشغيل
 الياتف لك ويتيح .التطبيقية البرامج بتنزيل تسمح
 اإلنترنت وتصفح الياتفية، المكالمات إجراء الذكي
 بنظام مزودة أجيزة وىناك اإللكتروني، البريد وتبادل
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 منيا البعض تزويد تم كما ، GPS المواقع تحديد
 لوحة عمى عادة الذكية اليواتف وتحتوي بكاميرا،
 .كبيرة وشاشة مفاتيح

 

  
مشغمانىسائطانمتعذدة Media Player 
 

 ممفات بتخزين المتعددة الوسائط مشغل لك يسمح
 مفاتم  تنزيل ُيمكنك كما .وفيديو وصور، صوتية،
 لالستماع المشغل إلى اإلنترنت من وفيديو صوتية
 من الكثير أن االعتبار بعين األخذ مع إلييا،

 نشر حقوق ليا الموسيقية واألعمال واألفالم األغاني
 .مصادرىا من تنزيميا عند قانونية وحماية

 

 

انكاميزاانزقميت Digital Camera



 عمى وتخزينيا الصور التقاط من تمكنك كاميرا ىي
 -شئت إن- ثم رقمي، بتنسيق فييا الموجودة الذاكرة
 وطباعتيا، رقمياً  الحاسوب إلى الصور نقل تستطيع
 مثل الصور، معالجة برامج باستخدام ايومعالجت
 .وغيره الفوتوشوب برنامج
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 يلعناصر نظام الحاسب اآل

المكون و  Hardware المكون المادياسب اآللي من مكونين اساسيين ىما حيتكون ال
 .  Softwareانبزمجي

 / مشاىدتيا يمكن التي الحاسوب لجياز الفعمية المادية المكونات ىي Hardware المكون المادي .1
 .مادياً  تصنيعيا يتم والتي لمسيا، أو

 ألداء الحاسوب يحتاجيا التي والتوجييات التعميمات مجموعةىو    Softwareانبزمجيالمكون  .2
 وحداتو عمل ولتنظيم الحاسوب، لتشغيل الالزمة البرامج جميع عمى ُيطمق اصطالح وىو .ميامو

 العمل تستطيع ال الحاسوب معدات ألن الحاسوب؛ نظام في ميما ا جزء البرمجيات وتعد .المختمفة
  .برامج دون متكامل كنظام

  Hardwareالجزء المادي 
بعضيا داخمي بناًء عمى استخداميا مكونات اساسية  سبعة الىتقسيمو  اسوب فيمكنحالذي يكون نظام ال

، (output unit) وحدات اإلخراج(،  Input unit ) وحدات اإلدخالوتشمل والبعض االخر خارجي 

وحدة النظام ولوحة  ،Central processing unit ( C.P.U)  وحدة المعالجة المركزية
 Memory unit)) حدة الذاكرةو ،  System Unit and System (Motherboard)النظام

. ويمثل الشكل التالي العمميات االساسية التي  (Ports) والمنافذ Storage unit) ) حدة التخزينو ،
 اسوبحتتم باستخدام ال
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 ( : وىى تعتبر حمقة الوصل ما بين المستخدم والحاسب حيث  Input Unitوحدات اإلدخال ) : اوالا 
 :وحدات االدخال ومن اىميقوم المستخدم بإدخال بياناتو من خالليا 

 الفأرةMouse : 

اسوب حريكيا باالتجاه المطموب عمى شاشة الحاسوب وذلك من خالل تحكم بالحاداة توفر سيولة الت 
، وتتكون من الزرين GUI عمى االيقونات واالوامر وذلك من خالل واجية المستخدم الرسوميةوالنقر 

يقدم الكمبيوتر المحمول  اسبة سمكيا او السمكيًا.حااليمن وااليسر والبكرة الموجودة بينيما وترتبط بال
وىي عبارة عن سطح حساس يتأثر  – لوحة الممس)بدياًل آخر لمماوس، ويتمثل ىذا البديل في 

بالضغط مدمج بوحدة تحكم المفاتيح(. حيث يسمح لك بتحريك المؤشر عن طريق تمرير إصبعك 
 عمى لوحة الممس نفسيا.

  حة المفاتيحلو Keyboard: 

 ىذه وتكتب ،الحاسوب جياز إلى البيانات إلدخال أزرار من تتكون أساسية لوحة ىي المفاتيح لوحة 
 األحيان بعض في ثالثي او ثنائي او مفرد بشكل االزرار وتستخدم .رموز أو أرقام أو أحرف األزرار
 :المفاتيح لوحة ومن بعض االزرار الميمة في. األوامر المختمفة بين الخيار في لتنوع

1. Enter عموماً فاالستخدام  و لمفارة األيسر الزر وظيفة يؤدي ما وغالبا التنفيذ وظيفتو

 .هو االنتقال لسطر جديد أثناء الكتابة األصلي للمفتاح

2.  Caps lock االنجميزية المغة في والصغيرة الكبيرة األحرف بين لتبديل 
عادة ما يكون ىذا المفتاح خاماًل دون ميام في : (Control) نكهمت اختصارا   Ctrl مفتاح .3

، إذ استخداماً المفتاح األكثر ىذا  يعدعند االستخدام الثنائي حال الضغط عميو وحده. لكن 
 Ctrl + Vلمنسخ، و Ctrl +Cلتحديد كل شيء و Ctrl + A :أشير اختصاراتو تتضمنان 

 .لمتراجع Ctrl +Zلمصق و

4. Shift + alt  والعكس انجميزي الى عربي من المغة لتغير 
5. Space  الكممات بين لمفصل 

لميروب كما يقترح االسم، فيذا المفتاح مخصص  :(Escape) لـ اختصاراا  Esc مفتاح .6
فيو يمغي التغييرات أو األوامر بداًل من تأكيدىا كما   Enterويأتي عادة كنقيض لمفتاح

 . يستخدم عادة في بعض االختصارات
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 الضوئي حالماس Scanner:  

فظو عمى جياز حالى ممف الكتروني يتم  (ويل مادة مطبوعة )وثيقة او صورةحبتىو جياز يقوم 
 عميو.اسوب مع امكانية التعديل حال

 حكم باأللعابعصا الت Joystick:  

ركة البسيطة حر ايضا من اجيزة االدخال والتي تستخدم في االلعاب البسيطة التي تتطمب التعتب
  .لالتجاىات االربعة

  قارئ الشفرةBarcode Reader: 

والمنتجات لقراءة الخطوط المتوازية الموجودة عمى السمع ال التجارية حيستخدم ىذا الجياز في الم
زمة ضوئية الى العمود ومن ثم يتم اعطاؤه رقما حتوجيو اسوب وذلك عن طريق حإلدخاليا الى ال
 بناًء عمى ىيئتو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Digitalوالكاميرا الرقمية  Light Penالضوئي والقمم  Microphoneكما يعتبر الميكروفون 

Camera  والقمم الرقميStylus  الويب وكاميراWeb Cam .من اجيزة االدخال ايضا 

 

Input Units وحدات اإلدخال 

 قارئ الشفرة كم باأللعابحعصا الت الضوئي حالماس الفأرة لوحة المفاتيح



 computer fundamentals                                                                     سوباساسيات الحا

13 
 

 عرض عمميات جميع عن لةؤو المس الوحدات تمك وىى: ( output Unit)  دات االخراجحو :ثانياا 
ومن اىم  إليو بإصدارىا المستخدم قام التي لمتعميمات وفقا بتنفيذىا الحاسب قام التي النتائج واستخراج
 : اإلخراج وحدات

 الشاشة Display Screen (Monitor): 

 ب منو لمحاس إدخالو يتم ما الشاشة تظير بحيث اآللي الحاسب إخراج وحدات أىم من ىي و 
جياز  عمي مسبقا المسجمة البيانات الشاشة تعرض كما بشكل مرئي.الخ صور و أرقام و حروف
 :منيا الشاشات، من عديدة أنواع ويوجد .الحاسب

 (. Cathode Ray Tube (CRT)كاثود أشعة أنبوبة شاشة -
 Liquid Crystal Display (LCD) المسطحة العرض شاشات أو البموري، السائل شاشة -

 (LED ) تسمى ووضوحا تباينا أكثر إلى شاشات تطورت والتي
 جهاز عارض البيانات Data Show :  

ليعرض مخرجاتو المرئية من نصوص وصور وفيديو عمى شاشة  اسوبحىو جياز يتصل  بال
 ائط ويستخدم في القاعات الدراسية او في االجتماعات. حعرض كبيرة او عمى ال

  السماعاتSpeakers : 

 الصوت بطاقة مع وصميا ويجب .الصوتية الممفات عرض عن المسؤولة اإلخراج وحدة ىي
 /المتعددة الوسائط برامج( مع عادة وُتستخدم صحيحة، بطريقة النظام وحدة داخل الموجودة

Multi-Media Programs (، عمى السماعات بعض وتحتوي )صوت مضخم/ Amplifier (، 
 وضوح زيادة إلى ىذا ويؤدي الجياز، من القادمة الصوتية اإلشارة بتكبير المضخم ىذا يقوم حيث

  .الصوت

 الطابعات Printers : 

اسوب الى حويل الممف االلكتروني الموجود عمى جياز الحالتي تستخدم في تمن اجيزة االخراج 
 Ink Jetطابعات نفث الحبروثيقة مطبوعة عمى الورق. ومن اكثر انواع الطابعات شيوعًا ىي 

Printers وطابعات الميزر Laser Printers. 

  الراسماتPlotters:  

، وتمتاز ىذه الطابعات بدقة عالية طابة كبيرة تستخدم لطباعة الصور والمخططات الضخمة
 بقدرتيا عمى تمييز درجات االلوان عند الطباعة
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معًا، ومن االمثمة عمى ذلك شاشة الممس  دة ادخال واخراجحكما يوجد بعض االجيزة التي تعمل كو 
Touch Screen والمودمModem,  والمنسقات الصوتيةSpeech Synthesizers. 

  (Central processing unit)  وحدة المعالجة المركزية :ثالثاا 

 في العقل بمثابة( الحاسوب عقلوىي . البيانات معالجة فيو وتتم األطالق عمى حدهو  أىموىي 
 والتعميمات البيانات منيا تستقبل حيث بالذاكرة الوحدة ىذه وترتبط .CPU ـ ب ليا ويرمز ) البشر

 .المعالج ىذا سرعة عمى الحاسوب في والتعميمات األوامر تنفيذ سرعة وتعتمد .بالمعالجة الخاصة
 :رئيسية مكونات ثالثة من المركزية المعالجة وحدة وتتكون

 :ALU Arithmetic Logical Unit))والمنطق  الحساب وحدة .1

  مثل Arithmetic Operations الحسابية والعمميات .والمنطقية الحسابية العمميات فييا وتتم
 المقارنات مثل Logical Operationsالمنطقية  العممياتو  )والقسمة والضرب والطرح الجمع (

 .يساوى أو من أصغر أو من أكبر عمميات وترتيب مثل وفرز عمميات أو بين كميات
 Registers: المسجالت .2

 مؤقت بشكل والمعمومات البيانات تخزن السرعة، عالية خاصة تخزين مواقع عن عبارة
منيا  كل المسجالت من مختمفة أنواع عمى المعالجة وحدة وتحتوي  ALU قبل من ياالستخدام
 .البيانات من معين نوع بتخزين مختص

Output Units   اإلخراجوحدات 

 الراسمات الطابعات السماعات عارض البيانات الشاشة
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  :  Control Unit التحكم وحدة .3

 ىاتنفيذ عمى واإلشراف البرنامج تعميمات تفسير عن مسؤولة الدوائر من مجموعة عن عبارة
 ALU ـ ال والى من البيانات نقل عمى تعمل فيي الحاسوب، أجيزة داخل سميم بشكل

 وتستطيع .تنفذىا ان يجب التي العمميات عن تخبر كما واإلخراج اإلدخال ووحدات والمسجالت
 :اآلتية بالوظائف تقوم التحكم وحدة أن القول

O  البرنامج تعميمات تفسير و قراءة  
O  داخل العمميات وتوجي CPU 
O  االدخال وحدات ومتحكمات  الرئيسية الذاكرة والى من والتعميمات البيانات بتدفق التحكم 

 .واالخراج

 الرقمية، األجيزة وسائر الحاسوب أداء في كبيرا دورا ) CPU المركزية المعالجة وحدة( وتمعب
 التي األوامر لتنفيذ تمزم التي الواحدة الثانية في الدورات عدد تعني العمميات تنفيذ في المعالج فسرعة
 وحدة سرعة قياس ويتم. أفضل الحاسوب أداء كان أسرع األوامر تنفيذ كان فكمما لمحاسوب، تعطى

 الواحد الميجاىرتز إن حيث ، GHz الجيجا ىيرتز أو MHz الميجاىرتز بوحدة المركزية المعالجة
 الذاكرة( ب تسمى والسعة الحجم صغيرة خاصة ذاكرة وتوجد .الواحدة، الثانية في دورة مميون يساوي
 قدرة زيادة عمى المخبئة الذاكرة ىذه تعمل المعالجات، بعض في  (Cache Memory /المخبئة
 عند أنو إلى إلشارةا تجدر وىنا .أكبر بشكل البيانات مع التعامل عمى المركزية المعالجة وحدة

 المركزية، المعالجة ووحدة الرئيسية الذاكرة من جزء استيالك يتم المختمفة، التطبيقات تشغيل
 أداء من يحسن ذلك ألن فقط؛ تحتاجيا التي البرامج بفتح ينصح الجياز عن العبء ولتخفيف
 .الحاسوب
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 System Unit and System (Motherboard)وحدة النظام ولوحة النظام :رابعاا 

 The System unit  النظام وحدة -
 الخاص بالحاسوب الرئيسي الصندوق عمى االسم هذا يطمق

 يتكون الذي المختمفة عمى المكونات يحتوي والذي الشخصي
  المثال سبيل عمى الوحدة ىذه في فتوجد .الحاسوب منيا

 كل عمى تشمل والتي ( Mother Board ) األم الموحة
 :الوحدة لتمك نوعان وىناك .مثل المعالج الرئيسية األجزاء

 بجانبو الشاشة توضع رأسية، وحدة. 
 عميو الشاشة توضع أفقية، وحدة .
 
 Mother Board النظام( لوحة( األم الموحة -

 وحدة داخل )النظام لوحة( األم الموحة عمى النظام لوحة توجد
 بشكل األساسية مكونات الحاسوب كل توصيل ويتم النظام
 جانب الى المركزية وحدة المعالجة وتوجد .بيا مباشر

 القرص مثل اخرى مكونات توصيل ويتم .األخرى المكونات
 وىذه .كابالتخالل  من او مباشرة الموحة بيذه الصمب
 اكثر تصبح المكونات ألن يوم بعد يوما ايحجم يقل الموحات

 .دمجا

 Memory unit)) حدة الذاكرةو  :خامسا

 كذلك اإلنسان يحتاج كما تماما معيا يتعامل التي المعمومات وتذكر استرجاع إلي الحاسب يحتاج
 صورة في خزنتُ  ثم المعمومات عالجتُ يث ح .دائمة بصفة أو مؤقًتا إما المعمومات حفظ يجب لذا

 في ونحن ،) 0،1)فقط رقمين يستخدم الذي العددي النظام وىو الثنائي، النظام باستخدام رقمية
وتنقسم الذاكرة الى  .(9 إلي صفر من( أرقام عشرة يستخدم الذي العشري النظام نستخدم حياتنا
 اساسيين ىما: نوعين

 Random Access Memory (RAM) ذاكرة الوصول العشوائي (1

 التيار انقطاع بمجردمنيا  تٌفقد المعمومات أن إذ الحواسيب، في يستعمل مؤقت الذاكرة من نوع
 ميم الذاكرات من النوع هذا يعتبر .المعمومات فقدفإنيا ت الحاسوب تشغيل مثالً  أعيد ذااف ،عنيا
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 ذلكل لمتشغيل، يااستغالل رامجبال تستطيع المساحة من كم يعين فيو البرامج، أداء تعيين في
 برامج باستخدام كالتصميم معقدة برامج عمى عمميم يتركز من خصوصا( المحترفون يحرص
 ويحرصون ،منيا األنواع أفضل توفير عمى )وغيرىا ماكس دي وثري الفوتوشوب مثل متقدمة
 .والمعالجة العمميات تنفيذ سرعة عن المسؤولة ألنيا زيادة سعتيا عمى أيضا

 

 

 

 

 

 

 ROM Read Only Memory)) ذاكرة القراءة فقط (2

 تم قد والبرامج البيانات وتمك الكمبيوتر لتشغيل الالزمة األساسية والبيانات البرامج عمى يتحتو 
 وسميت يائالكيرب التيار بانقطاع تتأثر ال ثابتة ذاكرة وىى . المصنعة الشركة قبل من تسجيميا
 المستخدم بواسطة لمحتوياتيا اإللغاء أو التعديل أو عمييا الكتابة يمكن ال ألنو فقط القراءة بذاكرة

توي عمى حألنيا ت ROM-BIOSيطمق عمى ىذه الذاكرة باسم  .بداخميا ما قراءة فقط يمكن بل
المسؤول  BIOS Basic Input Output System))برنامج نظام االدخال واالخراج االساسي

 دة النظام.حداخل و عن التعرف عمى القطع 
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RAM ROM 

 ذاكرة الوصول العشوائي  .1
 بمجرد ايقاف تشغيل الجياز توياتياحتفقد م .2
تفاظ المؤقت بالبيانات اثناء حتستخدم لال .3

والممفات القابمة  اسوبحالعمل عمى ال
 لمتغيير او الكتابة عمييا

 
 
ىي ذاكرة لممستخدم يمكنو التعامل معيا  .4

  وتعديل بياناتيا. 
 مياحج تعديل يمكن .5

 ذاكرة القراءة فقط .1
توياتيا عند ايقاف تشغيل حال تفقد م .2

 الجياز
تاجيا حتفظ بالبيانات االساسية التي يحت .3

وغير القابمة لمتغيير الجياز لبدء التشغيل 
دات االدخال واالخراج حمثل معمومات و 
 وممفات نظام التشغيل المتصمة بالجياز

قبل ال يمكن تعديل بياناتيا اال من  .4
 مبرمجين متخصصين

 ثابت حجم .5

 دة قياس الذاكرةحو 
 . 1او   0إما  لحاسب إشارات أو نبضات كيربائية، واإلشارة أو النبضة الكيربائية ليا حالتينايستخدم 

الذي يمثل  BIT بالبت يسمى التخزين من المستوى وىذا .واحد او كصفر البيانات بمعالجة تقوم أي
 يمكنو أنو يعني هذا بت، 32 بأنيا عمييا يطمق التي والحواسيب ،الثنائيدة قياس في النظام حاصغر و 
والذي يمثل  Byteدة قياس سعة التخزين ىي البايت حوو  .الواحدة المرة في بت 32 البيانات معالجة

دات التخزينية المرتبة من االصغر حلبض الو  حوفيما يمي توضي (مجموعة مؤلفة من ثمان خانات )بت
 :الى االكبر

 
 
 

1 Byte = 8 Bit 

1 Kilo Byte (K.B) = 1024 Byte 

1 Giga Byte (G.B) = 1024 (M.B) 

1 Tierra Byte (T.B) = 1024 (G.B) 

 

 
 Storage unit) ) حدة التخزينو  :سادسا
 :إلى تمك الوحدات وتنقسم عمييا والبرامج بالبيانات االحتفاظ يمكن التي الوحدات ىي التخزين وحدات
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الفالش،  وذاكرة الرقمية، واالقراص ،المضغوطة واالسطوانات المرنة، واالسطوانات الصمبة، االقراص
 .وبطاقة الذاكرة

 القرص الصمب Hard Disc 
 تدور ممغنطة أقراص من يتكون وىو في الحاسوب، الرئيسية التخزين وحدة الصمب القرص يعتبر

لى من والكتابة بالقراءة كيرومغناطيسي ويقوم القط  التي الخصائص مهأ من .السطح الممغنط وا 
وتقاس سعة القرص الصمب  .الدوران وسرعة التخزين سعة آخر، صمب عن كل قرص تميز

 اسوب افضل.ح، وكمما كانت سعة القرص اكبر كان اداء ال Gbyteبالجيجابايت
 يقسم القرص الصمب الى نوعين:

  Internalداخمي -
ويتم خزن جميع البرامج والممفات دة النظام حيوجد ىذا القرص داخل و 

 عميو، ويمتاز بانو اسرع من القرص الصمب الخارجي.

  
  Externalخارجي -

دة النظام عن طريق منافذ حيتم بط القرص الصمب الخارجي مع و 
  .معينة

 القرص المرن Floppy Disk 

 مرنة رفيعة دائرية قطعة من يتألف البيانات، لتخزين وسيطهو  المرن القرص
 مربعة بالستيكية حافظة ضمن مغمفة مغنطيسية مادة من (االسم جاءىنا  ومن(
 اقراص سواقة باستخدام المرن القرص إلى البيانات وكتابة قراءة تتم .دائرية أو

وتتصف ىذه االقراص بانيا بطيئة جدا وذات سعة تخزينية قميمة تصل  ،مرنة
  .Megabyte 1.44الى 

 القرص المدمجCompact Disk (CD) 

 بايت، ميجا 400 الى وسعت وتصل المعمومات قراءة في الميزر أشعة يستخدم
 ونص وصورة صوت ( الوسائط متعدد برامج لتخزين يستخدم فيو ولذلك
 خاص مشغل باستخدام اال منو النسخ أو عميو التسجيل يمكن ال ، ) وفيديو
عادة ياحمس يمكن التي االقراص أما  CD-R.وتسمى  تسمى اعميي الكتابة وا 

. CD-RW 
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 القرص الرقمي Digital Versatile Disk (DVD) 

 .بايت بالجيجا تقاس هائلة سعة ذو انو إال الضوئية األقراص تقنية يستخدم
 الفيديو أشرطة محل اآلن يحل حيث الجودة عالية أفالم لتخزين ويستخدم
  .ساعتين ومدت فيمم ولتخزين

 ذاكرة الفالش Flash Memory 

 ةالتخزيني والسعة الحجم بصغر وتتميز البيانات حفظ في تستخدم ذاكرة ىي
 البيانات مسح أيضا يمكن كما بايت، جيجا من اكثر الي تصل حيث الكبيرة

 بواسطة بالحاسب توصيميا ويتم مرة من اكثر عمييا والكتابة عمييا من
  USB. مدخل

 بطاقة الذاكرة Memory Card 

مولة الجياز حتستخدم عادة مع االجيزة المجم حذاكرة صغيرة ال
والكاميرا الرقمية ، وتستخدم لتخزين ونقل  (الخموي )النقال

 الممفات بين االجيزة.

 Portsالمنافذ سابعا: 

فتحة محدودة تربط بجياز آخر عمى ىيئة مقبس يستخدم بتوصيل  ويعرف المنفذ في جياز الحاسوب أن  
األجيزة الخارجية بجياز الحاسوب ومن ثم  الموحة األم، حيث ترتبط معد ات جياز الخارجية بالموحة األم 

ح أىميا  :عن طريق منافذ، وىناك أنواع مختمفة من المنافذ، وسنوضِّ

لمفأرة ولوحة المفاتيح، وىما يتكون ىذا المنفذ من منفذين : (PS/2) منافذ .1
متشابيان بالش كل ومختمفان في المون، فالمنفذ األخضر يتم وصل الفأرة 

 . بو ، والمنفذ ذات المون البنفسجي  يتم وصل لوحة المفاتيح بو
 

يستخدم لوصل المعدات بجياز :(USB) العام التسمسمي الناقل منفذ .2
ويتميز ىذا المنفذ  الحاسوب، إذ استخدامو في وصل معظم المعدات،

بسيولة االستخدام والسرعة الكبيرة في نقل البيانات، وسم ي تسمسمي ًا، ألن و 
يمكن وصل مجموعة بصورة تسمسمية )متتالي ة(، بمنفذ واحد باستخدام 

  .موز عات
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بت(، ىو منفذ ينقل البيانات بالت سمسل واحدًا تمو اآلخر)بت تمو : Port) (Serial التسمسمي المنفذ .3

وقديمًا كان يستخدم لوصل الفأرة ولوحة المفاتيح، أم ا اآلن، فأصبح يستخدم لوصل بعض الممحقات، 
يعد ىذا المنفذ كما يستخدم لتوصيل المودم الخارجي و  (Joystick) مثل عصا التحك م في األلعاب

لمنافذ الت سمسمية، من أشير أنواع المنافذ وتكفي لتوصيل الفأرة ولوحة المفاتيح، وىناك نوعان من ا
DB-25  الت سمسمية، والنوع اآلخر ىو لالتصاالتوىو المنفذ األصمي DE-9  حيث يسمح ىذا النوع
الت سمسمي المزدوج الكامل بين جياز الحاسوب والطَّرف  باالتصال

المحيط بو، ويمكن وصل ىذا المنفذ في مناطق بعيدة جدًا كما في 
  .شبكة اإلنترنت

ىو منفذ أسرع من المنفذ التَّسمسمي، ألن و ينقل البيانات في حزم : Part) (Parallel المتوازي المنفذ .4
متوازية، ويستخدم لوصل الممحقات، مثل الطابعة وبعض الماسحات الضوئية، يستخدم ىذا المنفذ 
بشكل شائع في الطابعات، ويتميز ىذا المنفذ في أن و يوجد في كافة أجيزة الحاسوب إال  أن و أبطأ 
أنواع المنافذ، حيث أنَّ عممية تحويل البيانات خالل ىذا المنفذ بطيئة جدًا حيث يبمغ معدل تحويل 

جيجا بت  1جيجا بت في الثانية. ىذا يعني أنَّ تحويل  1.61البيانات عند استخدام ىذه المنافذ إلى 
 .من البيانات من جياز حاسوب إلى جياز آخر سوف يستغرق نصف ساعة

 
 
ىو منفذ يقوم بوصل شاشة : Port) (Display الحاسوب جهاز ةشاش منفذ .5

الحاسوب ببطاقة العرض المثبتة عمى الموحة األم، وىو منفذ قادر عمى بثِّ 
ور ومقاطع الفيديو بدقَّة وبجودة عالية  .الصُّ

ىي منافذ تقوم بوصل وحدات : Ports) (Sound الصوت منافذ .6
والميكرفون ببطاقة الصوت التي تعمل الصَّوت الخارجية، من السم اعات 
( إلى أصوات يمكن أن يسمعيا 0،1عمى تحويل البيانات الرقمية )

المستخدم، أو تحويل األصوات المسموعة إلى بيانات رقمية تخز ن داخل 
 .جياز الحاسوب

يوصل جياز الحاسوب بشبكة اإلنترنت : Port) (Network الشبكة منفذ .7
 االتصالوالشبكات األخرى عن طريق منفذ الشبكة، تحدث من خاللو عممية 

بين األجيزة الموصولة عمى الشَّبكة، أم ا في األجيزة المحمولة ، فإن  االتصال 
  .(Wi-Fi) تقنية الرابط الالسمكية باستخداميتم 
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جياز الحاسوب الخاص بك بأجيزة وىو منفذ يقوم بربط : (HDMI)  منفذ .8
التمفاز أو الشَّاشات الخارجية أو أجيزة العرض، حيث يعمل عمى بثِّ 
الصور بدقة عالية جدًا وبوجود صوت أيضًا، ويتم ذلك إذا كان جياز 

والشاشة الخارجية التي  (HDMI) الحاسوب الخاص بك يحتوي عمى منفذ
وي عمى وصمة أو مكان تريد وصل جياز الحاسوب الخاصِّ بك بيا تحت

ل DVI لموصمة ، فقد يكون من السَّيل جدًا التحويل من جيازك إلى شاشة العرض باستخدام محوِّ
  .تكمفتو قميمة

اسوب او حلجياز اليتم استخدامو كذاكرة إضافية : )SD micro(  منفذ .9
، يمكنك محدودة الجياز ذاكرتولمياتف الخموي الخاص بك، إذا كان 

 .البطاقات غير المكمفةاستخدام ىذه 
 

    Softwareانبزمجيالمكون 

 المكونات وجود وعند عدم .البشر في لمجسد الروح بمثابة وىي ممموسة، الغير المكونات عن عبارة ىي
 برامج البرامج من نوعين إلي الحاسب برامج تقسيم يمكن.منيا فائدة ال المادية المكونات تصبح البرمجية
 المستخدم بواسطة تستخدم وبرامج ،(نظام التشغيل) النظام وتسمى برامج الحاسب بواسطة مستخدمة
 .التطبيقية البرامج وتسمى

 التشغيل أنظمة  Operating System 

 لمحاسب المادية المكونات وبين اآللي الحاسب مستخدم بين وسيط هو عامو بصفة التشغيل نظام
 بكفاءة المادية المكونات في المتاحة القدرات كافة استخدام من المستخدم تمكين هي ظيفتوو  اآللي،
 مجموعة عن عبارة التشغيل فأنظمة Unix ((Linux))  ( Windows) (Ms-Dos)مثل-عالية
دارة ضبط عن المسئولة الجاىزة البرمجيات من  لمحاسب المكونة األساسية الوحدات بكافة التحكم وا 

 .اآللي

 التطبيقية البرامج Application Programs 

برامج  محرر النصوص، ، البوربوينت ، األصوات مشغل( مثل لالستخدام، الجاىزة البرامج ىي
 )الخالويب، وااللعاب...  حرير الصور، برامج تصفحالنشر المكتبي، برامج ت
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 مايكروسوفت شركة أصدرتيا التي الحاسبات تشغيؿ أنظمة أحد إصدارات ىو  WINDOWS 7إن 
 .المعمومات بينيا ومشاركة واحد آف في برامج عدة تشغيؿ لنا يتيح الذي

 بعدة ميزات اهمها: windows7يتميز و 

o  تشغيؿٌ بدء Windows 7 يٌقاؼ  .األسرع واالستجابة السكوف حالة مف والتنشيطٌ  تشغٌميو وا 
o ي ف يمكنؾ . المفتوحة البرامج فٌ يب ؿٌ يلمتبد الشاشة أسفؿ الموجود المياـ طٌ يشر  استخداـ ٌمكنؾي

Windows 7 إلى باإلشارة قمت إذا. بيالترت ىذا ؼ وستبقى المياـ طيشر  رموز تعييف ترتيب 
ذاو  البرنامج أو الصفحة ةينلمعا ريصغ إصدار سترى موز،الر  أحد  ىذه إلى باإلشارة قمت ا 
 .الشاشة مؿء وضع يف نةيمعا سترى نة،يالمعا

o يساعدؾ Windows 7 ريتوف ايمزا باستخداـ المحموؿ وتريالكمب ةيبطار  عمر فترة مد عمى 
 .لفترة وتريالكمب استخداـ عدـ حالة يف العرض شاشة ـيتعت تتضمف يالطاقة، والت

o بزر انقر .مؤخراً  يايعم عممت يالت الممفات عمى بسرعة العثور مكنؾي ع،يالسر  االنتقاؿ قوائـ مع 
 تـ يالت الممفات تضـ قائمة ةيلرؤ  المياـ طيشر  عمى الموجود البرنامج رمز فوؽ مفياأل الماوس
 .مؤخراً  فتحيا

o مع Windows 7 ،أو قوالب يوفر ثيح . مظيره دديوتح ؼينظ مكتب بسطح البدء مكنؾي 
 .إلضفاء طابعؾ الشخصي ؽيالتنس أو الموف ارياخت خالليا مف تتمكف سمات

o ؼ Windows 7 ، انةيالص مركز عمؿي ثيح .تيايرؤ  يف ترغب يالت الرسائؿ ارياخت كنؾيم 
 Defender ذلؾ ؼ بما ، Windows ؿ متعددة يابمزا الخاصة اإلعالمات عيتجم عمى

Windows  .تاجحي فعندما Windows 7 يف  "نةياالص مركز" رمز سترى اىتمامؾ، إلى 
 حوؿ نظرة إللقاء وقت ؾيلديس ل .فوقو النقر ؽيطر  عف يدالمز  معرفة كنؾيم و اإلعالـ قةطمن

 .الحًقا منيا لتتحقؽ المعمومات عمى "انةيالص مركز" حافظيس اآلف؟ ويالتنب

 windows7الواجهة الرئيسية لنظام التشغيل 

 : ىما مكونيف اساسييفلواجية الرئيسية مف تكوف ات

 Desktop  المكتب حسط .1
 Taskbar   شريط المياـ .4
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 : Desktop المكتب حسط. 1

 ةيسيالرئ ةيالبرمج والبنود قوناتياأل مف مجموعة عمى حتويي ، Windows 7 منظاـل ةيالخمف النافذة ىو
 وضحي يالتال الشكؿ.  )رىايوغ لمحذوفاتا سمةو  ، المستخدـ مستندات، و  الحاسوب جياز(،مثؿ لمنظاـ
 : ذلؾ

 
 

 

 

 

 

توي عمى مجموعة مف االيقونات االخرى تمثؿ الممفات والمجمدات والبرامج. فعند البدء بتشغيؿ حكما ي
، كما يمكنؾ اضافة ذوفاتحالم دة فقط والمتمثمة بأيقونة سمةحالويندوز لممرة االولى سنشاىد ايقونة وا

الشائعة المكتب  حسط ايقونات تمكف مف اظيارتي لك. و المكتب حعمى سط ايقونات اخرى جديدة
 :قـ بالتالي واخفاءىا

 المكتب، سطح يف فارغ موضع أي يف مفياأل الفأرة بزر انقر .1
  personalize صيتخص الخيار ثـ انقر

انقر فوؽ تغيير  لناوفي الجزء االيسر مف النافذة التي ظيرت  .2
لتظير لنا  Change Desktop Iconsالمكتب  حرموز سط

 نافذة التعامؿ مع االيقونات
ديد االيقونات التي تريد حومف النافذة التي تظير، قـ بت .3

ديد حوقـ بإزالة ت المكتب حواظيارىا عمى سط اضافتيا
ثـ   applyوانقزالمكتب  حإلخفاء االيقونة مف سط االختيار

ok . 
 

 اٌقونات النظام }
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 DISPLAY SETTINGS العزض إعدادات

عداداتو المكتب بسطح لتحكـا يمكف  pers وكتابة Startإبدأ  زر الى بالذىاب وذلؾ التوقؼ وشاشة وا 
 طابع شخصي( مف إضفاء (  Personalization واختيار النافذة أسفؿ الموجود البحث شريط في

 Mouseلمفأرة  الزر األيمف عمى الضغط طريؽ عف النافذة ىذه الى الوصوؿ ويمكف ، لفتحيا القائمة
 إضفاء (نافذة لفتح  Personalizeتخصيص  اختيار يمكف المنسدلة النافذة ومف المكتب مى سطحع

 . الشكؿ في كما) شخصي طابع

i. المكتب سطح ةيخمف إعداد desktop Background 

 ياراخت خالؿ مف المكتب سطح لشاشة المناسبة ةيالخمف صيلتخص المكتب سطح ةيخمف اريالخ ستخدـي
وذلؾ مف خالؿ ، رىايوغ ةيشخص صورة صيتخص أو دوزينو  النظاـ ضمف وجودةالميات الخمف إحدى

  مجموعة لؾ لتظير desktop Background  المكتب سطح خمفيةالخيار النقر عمى 
 مف تتكوف السمة بأف عمما منيا واحده اختر بالويندوز االفتراضية الخمفيات او  themesلسماتا

 .نيايب مايف التنقؿ كنؾيم اتيالخمف مف مجموعة
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ii. نمطها و اإلطارات لون ضبط window color 
ستظير   window colorالخيار لوف النافذة  يتـ النقر عمىة حالمفتو لضبط او تغيير لوف اطار النوافذ 

  : ياآلت الشكؿ في كما Window Color and Appearance نافذة لوف النافذة ومظيره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .save changesزر حفظ التغييرات  انقر ثـ لمنافذة سبالمنا الموف مربع فوؽ انقر

iii. التوقف شاشة إعداد screen saver 
 تمقائية توقؼ شاشة إلعداد الخيار ىذا يستخدـ

 استخداـ بدوف ؿيتشغ حالة يف الجياز بقى إذا
 ايضاوإلجراء ىذه العممية . ةينمع ةيزمن لمدة
 يف خالي مكاف أي ىعم بالنقر نقـو

 ( Personalize) تارونخ المكتب سطح
 Screen) منيا نافذة نختار ظيرلت

sever) يف كما االعداد نافذة لتظير 
شاشة التوقؼ  نختار المجاور الشكؿ

المدة الزمنية لتنفيذ  ددحنالمطموبة ثـ 
 waitقؿ االنتظار حشاشة التوقؼ في 

  .موافؽ ونضغط ()بالدقائؽ
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iv. األصوات إعداد sounds 

 ندوزيو  النظاـ ضمف يايتنفذ تـي يالت لألحداث مرافقة أصوات صيصلتخ األصوات اريخ ستخدـي
لتنفيذ ذلؾ اتبع . األخرى األحداث مف ىار يوغ ندوزيو  مف الخروج ؿيتسج أو البرنامج أحداث مثؿ

 الخطوات التالية:
 Sounds األصوات اريالخ انقر .1

 Sound الصوت نافذة ستظير
 : المجاور الشكؿ ؼ كما

 خالؿ مف ةياآلت اإلجراءات نفذ .2
 : المقابمة النافذة

 إذا األصوات بيالتبو  اختار 1_2
 . مختاراً  ٌكف لـ
 المطموب الحدث حدد2-2

 مف لو مرافؽ صوت صيتخص
 البرامج أحداث اريالخ قائمة

program events  
 األصوات اريالخ قائمة افتح2-3

Sound ، الصوت حدد ثـ 
 المحدد لمحدث المناسب

 المحدد الصوت لسماع ، Test اختبار زر انقر2-4
 OK موافؽ زر انقر أو المحدد، الحدث عمى الصوت ؽيلتطب Apply ؽيتطب زر انقر2-5

 

 المكتب سطح عمى اآليقونة موقع لتغيير في الفأرة ب واالفالتحيستخدـ مبدأ الس . 
 لمفأرة  األيسر بالزر المنفرد النقرSingle left click اآليقونة لتحديد يستخدـ  . 
 لمفأرة  األيسر بالزر المزدوج النقر Double left click الممؼ.أو  البرنامج آيقونة لفتح يستخدـ  
 لمفأرة األيمف بالزر المنفرد النقر Single right click  عمى  تحتوي منسدلة قائمة لفتح يستخدـ

 .باآليقونة خاصة إيعازات
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 :Taskbarشريط المهام  .2

 منو عمى اليسرى الجية في ويحتوي المكتب سطح نافذة أسفؿ يظير الذي الشريط ىو المياـ شريط إف
 اليمنى الجية المياـ في شريط يحتوي كما حةوكذلؾ اسماء البرامج واالطارات المفتو  Start ابدأ زر

 والربط ريخاالوقت والت آيقونات عمى تحتوي التي Notification Areaمنطقة االعالم  تدعى منطقة
 البرامج وفؽ تظير المخفية التي اآليقونات مف أخرى ومجموعة والمغة عةوالسما األنترنت شبكة مع

 . آنيا المستخدمة

 ابدأ  زرStart: 

الحاسبة، فعندما  في االكثر استخداما البرامج والممفات جميع تحتوي التي Startالبداية  قائمة يفتح
استخداما في الجانب االيمف مف تستخدـ أي برنامج بشكؿ متكرر يتـ اضافتو الى الئحة البرامج االكثر 

مجموعة مف االرتباطات بالعناصر االكثر  Start حةالئويوجد في الجانب االيسر مف  .Startالئحة 
ح أي برنامج او اي ارتباط بالعناصر استخداما، مثؿ المستندات والصور والموسيقى وغيرىا ويمكف فت

 كما في الشكؿ التالي: .حدةبالنقر عميو مرة وا Startاالكثر استخداما مف الئحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وبالنقر عمى ىذا الزر يتـ اغالؽ كافة   shut downعمى زر ايقاؼ التشغيؿ   Startوي قائمة حكما ت
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اسوب. أما بالنقر عمى السيـ ح، ثـ ايقاؼ تشغيؿ جياز الwindows7ة وايقاؼ تشغيؿ حالبرامج المفتو 
  تضـ عدد مف االوامر كما يمي: ة فرعيةحستظير الئshut down المجاور لمزر

  

 

 

Switch User تسجيؿ عند الجديد لممستخدـ النافذة خمؼ مفتوحة البرامج يبقى الذي :المستخدم تبديل 
 .أخرى مرة دخولو لتسجيؿ المستخدـ األوؿ يعود كي خروجو وتسجيؿ العمؿ مف ينتيي حتى دخولو

Log Off مستخدـ يستطيع حتى مشتغمة الحاسبة ويبقى البرامج جميع يغمؽ الذي : الخروج تسجيل 
 . الييا دخولو تسجيؿ مف آخر

 Lockالحاسبة الى بالدخوؿ ليـ المرخص األشخاص بأستثناء الدخوؿ مف شخص أي يمنع الذي:القفل. 

Restart تشغيميا يعيد ثـ الحاسبة يوقؼ الذي :التشغيل أعادة.   

Sleep السكوف حالة في ويبقى لعمؿا واجية التشغيؿ نظاـ يحفظ : حيثالسكون.  

  منطقة االعالمNotification Area: 

سيولة الوصوؿ إلى وظائؼ  وىو الجزء الموجود في اقصى يميف شريط المياـ والغرض منو ىو توفير
 .ولغة إدخاؿ لوحة المفاتيح النشطة ، إلخ والبطارية النظاـ المختمفة: التاريخ والوقت والشبكة ومركز العمؿ

 
 اسوبحالىذه الرموز تمقائية ويتـ اضافتيا الى ىذا القسـ مف شريط المياـ بمجرد الولوج الى ومعظـ 

د حريؾ مؤشر الفارة الى احظ انو عند تحوبعض البرامج التي تـ تشغيميا فيما بعد مف قبمؾ ومف المال
ة الى رمز فعمى سبيؿ المثاؿ تؤدي االشار  الرموز الخاصة ستشاىد اسـ الرمز وبعض المعمومات عنو

 اسوب.حالي عمى الحمستوى الصوت الى عرض مستوى الصوت ال

 

اؿ عدـ حبإخفاء الرموز الموجودة في منطقة االعالـ في  windowsاـ الرموز يقـو حولتقميؿ ازد



 Microsoft Windows 7                                                                    7مايكروسوفت ويندوز 

55 
 

بقية استخداميا، ولكف يوجد سيـ صغير في ىذه المنطقة يّمكف المستخدـ عند النقر عميو مف اظيار 
  الرموز

 

 

 

 
، يمكف تخصيص منطقة اإلعالـ بالتفصيؿ. لتغيير طريقة عمميا  Windows أي شيء آخر فيمثؿ 

 تحتاج إلى الوصوؿ إلى نافذة أيقونات منطقة اإلعالـ . ىناؾ يمكنؾ ضبط سموؾ العرض لجميع أيقونات
 ( ،نطقة اإلعالـ ، أو تشغيؿ أو إيقاؼ تشغيؿ رموز النظاـ )مثؿ الوقت / التاريخ ، ومستوى الصوتم

إف أبسط طريقة لموصوؿ إلى ىذه  .استعادة السموؾ االفتراضي وتعييف أيقونات اإلعالـ ليتـ عرضيا دائًما
 customize تخصيصاالرتباط النقر عمى ثـ  الذي ذكر في الفقرة السابقة النافذة ىي النقر فوؽ السيـ 

 لتظير النافذة التالية:. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
عالـ قائمة بأيقونات النظاـ والتطبيؽ المتاحة لمعرض والتخصيص ، إلى تعرض نافذة أيقونات منطقة اإل

 ة كالتالي:حيث اف لكؿ ايقونة يوجد ثالث سموكيات عرض موضحجانب السموؾ المرتبط بيا. 
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 ظيار الرمز واإلشعارات"إ"Show icon and notifications -  يتـ دائًما عرض الرمز
 .ـواإلشعارات ذات الصمة في منطقة اإلعال

 "إخفاء الرمز واإلشعارات""Hide icon and notifications -  تكوف األيقونة واإلشعارات
المرتبطة بيا مخفية دائًما. يمكنؾ الوصوؿ إلييـ فقط مف خالؿ النقر عمى السيـ الذي يوسع 

 .منطقة اإلعالـ
 "إظيار اإلخطارات فقط""Only show notifications - ، ولكف  يتـ إخفاء أيقونة اإلشعار

 .يتـ عرض اإلخطارات ذات الصمة كمما تـ تشغيميا بواسطة التطبيؽ
 

 

 
في الشكؿ  حكما موضتشتمؿ منطقة اإلعالـ أيًضا عمى زر إظيار سطح المكتب ، عمى جانبيا األيمف. 

 التالي:

 

 

 إجراء تخصيصات ويمكف  Windows التشغيؿ أنظمة في جدا الميمة األشرطة مف المياـ شريط إف
 Task bar) وذلؾ مف خالؿ نافذة خصائص شريط المياـ والقائمة ابدأ منو االستفادة لزيادة عميو دةعدي

and start menu properties) دى الطرؽ الثالثة التالية:حىذه النافذة باستخداـ ا حويتـ فت 

 ار شريطونخت taskنكتب  القائمة أسفؿ البحث الموجود مربع وفي Start ابدأ الزر إما بالنقر عمى .1
  ( Task bar and start menu) ابدأ والقائمة المياـ

 Propertiesالخصائص  ونختار األيمف بزر الفأرة المياـ شريط عمىاو النقر  .2
حيف او النقر عمى اي مكاف فارغ مف شريط المياـ بزر الفأرة االيسر ثـ الضغط عمى المفتا .3

Alt+Enter  مطموبة كما في الشكؿ التالي:، لتظير لنا النافذة الحة المفاتيحمف لو  
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  ،المربع  ننتقي عندمامف ىذه النافذةLock the taskbar   شريط حجـ تغيير منع يعني فيذا 
 . المكتب سطح عمى موقعو تغيير ومنع المياـ

 المربع ننتقي عندما Auto hide the taskbar  ويعاود المياـ شريط إختفاء يعني فيذا 
 شريط عمى تحتوي التي الحافة مف Mouseالفأرة  مؤشر نقرب عندما شاشةال عمى الظيور
 . المياـ

 المربع ننتقي عندما Taskbar location on screen المياـ شريط موقع نحدد أف نستطيع 
 . النافذة عمى

 المربع  ننتقي عندماTaskbar buttons النوافذ بيا تظير التي الطريقة نحدد أف نستطيع 
 . النوافذ ىذه تتعدد عندما المياـ شريط مىع المتماثمة

 المربع ننتقي عندما Use aero peek to preview the desktop نجعؿ  أف نستطيع 
 اليمنى في النياية المكتب سطح إظيار زر الى الفأرة مؤشر ننقؿ عندما شفافة النوافذ جميع
 . المياـ لشريط

 لتطبيقيا Apply الزر عمى نضغط أعالهإجراء أي مف ىذه التغييرات المذكورة  بعد
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 TOOL BARS األدوات أشرطة

 الفأرة بزر بالنقر إلييا الوصوؿ يمكف األدوات أشرطة مف العديد ىناؾ Windows   7التشغيؿ نظاـ في
 الفرعية القائمة ومف Tool barsاألدوات  أشرطة واختيار المياـ شريط مف فارغ موضع عمى األيمف
 : اآلتية األدوات أشرطة الى الوصوؿ يمكف

 

 

 

 

  

 مجمد أو أو ممؼ اسـ يكوف أف إما العنواف الشريط ىذا في Address bar العنواف شريط .1
 . باألنترنيت اتصاؿ وجد إذا ويب صفحة أو الشبكة عمى حاسبة

 االرتباطات في أدوات شريط عمى الموجودة االرتباطات يبيف   Link bar االرتباط شريط .2
 Internet explorer . األنترنيت مستكشؼ

إدخاؿ  لوحة يعرض الذي Tablet PC input panelالموحي  الكومبيوتر إدخاؿ لوح .3
 .المربوطة بالحاسبة المفاتيح لوحة عف االستغناء يمكف حيث الشاشة عمى الموحي الكومبيوتر

 والمجمدات والبرامج الممفات الى سريعا وصوال يزود الذي Desktop المكتب سطح شريط .4
 . المكتب سطح عمى دةالموجو 

 الحاسبة حسب الى اإلدخاؿ لغة تبديؿ طريقو عف يمكف الذي Language barالمغة  شريط .5
 . التشغيؿ نظاـ تنصيب عند فييا المنصبة المغات

 محدد. مجمد محتويات ليبيف إنشاؤه يمكف الذي New toolbar جديد أدوات شريط .6
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 windowsالنوافذ 

 الدخوؿ يتـح المكتب سواَء كانت برنامج او مجمد سطونات الموجودة اليقا اف سابقاً  ذكرنا وكما
 انقر ترو يكمب ى ايقونةعم لمدخوؿ مثال ، نقرتيف متتاليتيفبالماوس  عمييا النقر بمجرد الييا
  :  يةالتال النافذة لؾ لتظير مزدوجاً  نقرا
 

 

 

 

 

 

 

 

 اهم مكونات النافذة:

 : وىي النافذة مف اليمنى الجية في أزرار ثالثة وجود لمنافذة العموي الشريط في يالحظ

 األغالؽ زر األوؿ الزر Close  النافذة لغمؽ يستخدـ الذي 
 االستعادة زر الثاني الزر Restore down  حجميا  الى النافذة ألعاده يستخدـ الذي

 . بأكممو المكتب سطح لتغطي تكبيرىا بعد الحقيقي
 غيرالتص زر الثالث الزر Minimize   شكؿ عمى وجعميا النافذة لتصغير يستخدـ الذي 

 . المكتب سطح عمى صغير شريط
 عدد مف االشرطة واالزرار االخرى: ظ في النافذة ايضا وجودحكما نال

 ةالمفتوح النافذة مسار / عمية اسـ يظير الذي الشريط ىو: العنوان طيشر  .1

1

2 

4 

5 

6 

3 

7 
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 . الخمؼ أو األماـ إلى خطوة اإلطار ياتمحتو  ضمف لمتنقؿ تستخدـ  : التنقل أزرار .2
 . يالحال اإلطار ضمف المطموبة المجمدات أو الممفات عف لمبحث يستخدـ : البحث حقؿ .3
 
 
  ياتنظيم ثيح مف اإلطار محتويات مع لمتعامؿ تستخدـ أيقونات عدة تضمفي : ط األدواتيشر  .4

 . األخرى تياالعمم مف غيرىا و عرضيا قةيطر  و
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضمف المحدد الكائف عف معمومات تضمفي و ،لمنافذة السفؿ الجزء يف ظيري : المعمومات طيشر  .6
 .رىايوغ ؿيالتعد خيتار  و والحجـ االسـ مثؿ .... ) صورة أو مجمد أو ممؼ(لمنافذة

 
 

 اتيمحتو  لعرض اً يوعمود اً يأفق اإلطار صفحة يلط تستخدـ : ة  يوالعمود ةياألفق ريالتمر  أشرطة .7
 .الظاىرة ريغ راإلطا

 

 

 الجػػزء يفػػ ظيػػري : جزززا التنقززل.5
 خاللػو مػف مكػفي و لمنافػذة االيسػر
 ؿيوالتبػػد النافػػذة تايػػمحتو  عػػرض

يػث اسػتخدـ ح، الحاجػة حسػب يػاينب
ىػػػػػذا الجػػػػػزء لموصػػػػػوؿ السػػػػػريع الػػػػػى 

عمميػػػػػػػػػػات المكتبػػػػػػػػػػات والمجمػػػػػػػػػػدات و 
تػػػػػػػػػى كافػػػػػػػػػة حفوظػػػػػػػػػة و حث المحػػػػػػػػػالب

االقػػػػػػػػػػػػػػراص الثابتػػػػػػػػػػػػػػة واسػػػػػػػػػػػػػػتعراض 
كمػػػا  المجمػػػدات والمجمػػػدات الفرعيػػػة.

 في الشكؿ المجاور:
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 WINDOWS PREVIEW النوافذ معاينات
ة وذلؾ مف خالؿ النقر حتويات النافذة المفتو حمف اجراء معاينة لمWindows  7التشغيؿ نظاـيمكننا 

 لمعاينة رئيسية فئات ثماف يث تتضمفح عمى االداة الخاصة بالمعاينة والموجودة عمى شريط االدوات
 لي :ة بالجدوؿ التاحموض النوافذ

 
 

 Extra-large جدا الكبيرة اآليقونات فئة

Icons  حة في الشكؿ المجاورالموض 
 

 

 Large icons الكبيرة اآليقونات فئة
 حة في الشكؿ المجاورالموض

   

 Medium icons المتوسطة اآليقونات فئة
 حة في الشكؿ المجاورالموض

 

أداة معاٌنة 

 النوافذ
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 Small iconsة الصغٌر اآلٌقونات فئة
 لشكؿ المجاورحة في االموض

 

 List preview الالئحة معاٌنة فئة
 حة في الشكؿ المجاورالموض

 

 Details preview التفاصٌل معاٌنة فئة
 حة في الشكؿ المجاورالموض

 

 Tiles preview المربعات معاٌنة فئة
 حة في الشكؿ المجاورالموض
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 Contents icons المحتوى معاٌنة فئة
 جاورحة في الشكؿ المالموض

 

 ةحالتنقل بين النوافذ المفتو 

 ةحيوجد ثالث طرؽ لمتنقؿ بيف النوافذ المفتو 
ة حفتظير جميع المجمدات المفتو  مثالً في شريط المياـ  ضع مؤشر الفأرة عمى ايقونة :الطريقة االولى

 عمى شكؿ مصغرات، ولالنتقاؿ الى النافذة المطموبة انقر عمى صورتيا المصغرة فتعرض بشكؿ كامؿ
 المكتب. حعمى شاشة سط
 بشكؿ المفتوحة النوافذ ىذه تظير آف واحد فيAlt و Tab مفتاحي عمى الضغط عند: الطريقة الثانية

 الشكؿ التالي: في كما Tab المفتاح عمى بالضغط بينيا التنقؿ يمكف حيث متراصؼ

 
باألبعاد  المفتوحة افذالنو  إظيار يتـ Tabومفتاح  Windowsمفتاح  عمى الضغط عند: الطريقة الثالثة

 بيف يمكف التنقؿ متقطع بشكؿ Tabالمفتاح  وضغط Windowsمفتاح  عمى الضغط وباستمرار الثالثية
 :التالي الشكؿ في كما المقدمة في المطموبة النافذة تصبح حتى النوافذ
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  Control panel حكمة التحلو 

حيث تفتح األفؽ أماـ المستخدـ لضبط إعدادات الجياز  تمعب لوحة التحكـ دوًرا ىاًما في نظاـ التشغيؿ،
 تخفيؼ سطوع شاشة الكمبيوتر وتغيير كممة سرتغيير الوقت والتاريخ و أمامو، ومنيا  تبتوفير عدة خيارا

، مف االعدادات وغيرىاسابات المستخدميف حوتثبيت البرامج وازالتيا واعدادات االتصاؿ بالشبكة وادارة 
 :لوحة التحكـخوؿ الى نافذة ويوجد طريقتيف لمد

 المكتب حاذا كانت ظاىرة عمى سط لوحة التحكـبالنقر المزدوج عمى ايقونة إما 

  Control panelاختر االمر   startاو مف قائمة 

 لتظير النافذة التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغيير الوقت والتاريخ  Changing date & time 

 طوات التالية:لضبط إعدادات التاريخ والوقت اتبع الخ 

 التحكـ لوحة نافذة افتح  Control Panel 

  انقر عمى ايقونةClock, Language, and Region فتظير نافذة الساعة والمغة والمنطقة 
  انقر عمى رابطSet the time and date  الموجود اسفؿ ايقونة التاريخ والوقت فيظير مربع

   Date and Time الحوار
  انقر عمى زرChange date and time  إعدادات التاريخ والوقت الحوارفيظير مربع 
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 تغيير المنطقة والمغة Region and language 

 اتبع الخطوات التالية: المنطقة والمغةلضبط إعدادات  

 التحكـ لوحة نافذة افتح  Control Panel 

  انقر عمى ايقونةClock, Language, and Region ة والمنطقةفتظير نافذة الساعة والمغ 
 انقر عمة ايقونة Region and language  تبويب  عمى نقربال، لتظير النافذة الخاصة بيا

format  تغيير المغة كما يمكننا تغيير تنسيؽ الوقت والتاريخ واالرقاـ عف طريؽ ىذه يمكف
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 المنطقة لتحديد يمكننا تغيير الموقع الجغرافي  locationاما بالنقر عمى تبويب  النافذة
 .الزمنية

 
  جم الصوتحتغيير Changing volume settings 

 اتبع الخطوات التالية: الصوتلضبط إعدادات  

 التحكـ لوحة نافذة افتح  Control Panel 

  انقر عمى ايقونةHardware and Sound فتظير نافذة االجيزة والصوت 

 انقر عمى رابط Adjust system volume  اسفؿ ايقونةSound  وارحالفيظير مربع 

Volume mixer 

  مف جزء الجياز قـ بتريؾ المنزلؽ لألعمى لرفع مستوى الصوت اما اذا اردت كتـ الصوت
  mute فانقر عمى

  الطاقة  خياراتجغييزChanging power options  

خطة الطاقة عبارة عف مجموعة مف اعدادات النظاـ التي تدير 
ويمكنؾ استخداـ خطة الطاقة كيفية استخداـ الكمبيوتر لمطاقة 

لمتقميؿ مف كمية الطاقة المستخدمة او لزيادة معدؿ األداء او يوازف 
 بيف االجرائييف.
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 :لتحديد خطة الطاقة، اتبع الخطوات التالية

 التحكـ لوحة نافذة افتح  Control Panelانقر عمى ايقونة  ثـHardware and Sound 

 خيارات الطاقة انقر فوؽions) Power Opt( . 
 فذة التي ظيرت انقر فوؽ اومف النChange plan settings ( إلى )تغيير إعدادات المخطط

 .جانب المخطط الذي تريد تغييره
 
  

 

 

 

 

 

 

 في نافذة Change settings for the plan ) تغيير اإلعدادات لممخطط(، اختر إعدادات
 .العرض والسكوف التي تريد استخداميا
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 شاشة ضبط دقة الscreen pixel resolution 
 التحكـ لوحة نافذة افتح  Control Panel 

  رابط انقر عمىAdjust screen resolution  اسفؿ ايقونةAppearance and 

Personalization  فتظير نافذةScreen Resolution. 
  انقر عمى زرResolution  فيظير منزلؽScreen Resolution. 
 كما في الشكؿ التالي (بكسم 768فً  1024جـ المطموب وىو)حى التى تصؿ الحرؾ المنزلؽ ح 
  انقر عمى زرok بيذه االعدادات. تفاظحوار إعدادات العرض لمتأكيد عمى االحفيظير مربع ال 
   انقر عمى زرKeep changes  الجديدة باإلعداداتظ ااالحتفنٍتم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ازالة تثبيت البرنامجUninstalling a software application 
 التحكـ لوحة نافذة افتح  Control Panel. 

 البرامج قسـ مف Programs البرامج تنصيب إلغاء ختارا Uninstall programs   لتظير
عمى البرامج المثبتة عمى جياز الحاسوب كما  ويحتالتي Programs and features  النافذة 

 .في الشكؿ ادناه
 ظيور األداة  ظحوال،  تنصيبو ميةعم إلغاء المطموب البرنامج ختراUninstall  في شريط

 . Changeيانا يظير االمر حاألدوات في النافذة وا
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  مف شريط االدوات انقر عمى االمرUninstall بالتأكيد عمى إزالة تثبيت ظيور تنبيو  ظحوال
 البرنامج او التراجع عنيا.

  انقر عمىYes إلكمال عمهٍة اسانة تثبٍت انبزنامج. 
 انو تمت عممية  حاالنتياء مف ازالة تثبيت البرنامج ستظير رسالة عمى الشاشة توض بعد

 .اسوبحوقد يطمب اليؾ في بعض البرامج إعادة تشغيؿ جياز ال okانقر عمى  حاالزالة بنجا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستخدمين حسابات user accounts 

 بشكؿ قد تتغير الحاسبة في الموجودة اإلعدادات فأف أشخاص عدة قبؿ مف تستخدـ الحاسبة كانت إذا
تكوف  قد التي الممفات الشخصية عمى واالطالع العمؿ في الخصوصية فقداف الى يؤدي مما عرضي
بعض  تمنحنا التي حسابات المستخدميف نستخدـ المشكمة ىذه مف لمتخمص. الحاسبة في محفوظة

 :منيا الميمة الخصائص
 . بالحاسبة الخاصة اإلعدادات حماية .1
 . بالمستخدـ خاص Documents مجمد متالؾا .2
 . ومجمداتو ممفاتو لحماية مستخدـ لكؿ خاصة Pass word سر كممة إعداد يمكف .3
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 دوف إغالؽ Switchingالمستخدميف  بيف والتنقؿ سريع بشكؿ Log on الدخوؿ تسجيؿ يكوف .4
 . البرامج

 : هً أنواع ثالثة التشغٌل نظام فً الموجودة المستخدمٌن حسابات إن

 الخاصة اإلعدادات بجميع التصرؼ يمكنو الذي Administrator account:المديز حساب
زالتيا البرامج وتنصيب Windowsالتشغيؿ  نظاـ مثؿ بالحاسبة  عمى السيطرة الى الحاسبة إضافة مف وا 
 . الحاسبة في األخرى الحسابات

 اإلعداداتمف  القميؿ بتغيير الحاسبة لمستخدـ يسمح الذي: Standard account القياسي الحساب
 الى الوصوؿ وال اآلخريف المستخدميف حسابات تغيير مف ال يتمكف ولكنو الخاص حسابو الى والوصوؿ
 الخاصة بيـ. My documentsمجمد  في الموجودة ممفاتيـ

 انو أي فقط الحاسبة في الموجودة البرامج استخداـ يستطيع الذي: Guest accountالضيف  حساب
 تشغيؿ ويمكنو ONمفعال  كاف إذا أف يستخدمو شخص كؿ ويستطيع الحاسبة في حسابا  يممؾال شخص
 . التشغيؿ نظاـ عمى تغييرات تنفيذ أو جديدة برامج يمكنو تثبيت ال لكف الحاسبة في الموجودة البرامج

 
 CREATING NEW ACCOUNT جديد حساب إنشاء
 :ٌأتً بما نقوم جدٌد حساب ألنشاء
 التحكـ لوحة نافذة افتح  Control Panel. 

  العائمة وأماف المستخدميف حساباتانقر عمى User accounts and family safety فتظهر 

 : اآلتٌة النافذة لنا
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 ًعلى النقر عند النافذة هذه ف Add or remove user accounts اآلتٌة النافذة لنا تظهر : 

 

 

 

 

 

 

 

 نافذة فتظير Create new account جديد حساب إنشاء عمى بالنقر جديد حساب إنشاء يمكف ىنا مف
 . الشكؿ في كما جديد حساب إنشاء

 

 

 

 

 

 

 

 أو account Administratorمدير حساب إما نوعو ونحدد الجديد لمحساب إسما نعطي النافذة ىذه في
 آيقونة لتظير account Createالحساب إنشاء عمى ننقر ثـ Standard account قياسي حساب
 .سابات المستخدميف السابقةحالى جانب  الجديد الحساب

 سابات المستخدميف كالتالي:حساب المستخدـ مف خالؿ حالتطبيقات عمى ويمكنؾ إجراء 
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 اليحالمستخدـ ال سابحتغيير اسـ  .1
 اليحساب المستخدـ الحاضافة او إزالة كممة السر الخاصة ب .2
 اليحخدـ الساب المستحتغيير الصورة المميزة ل .3
 إعداد الرقابة االبوية .4
 اليحالمستخدـ ال سابح تغيير نوع  .5
 ساب مستخدـ جديدحساب آخر/ انشاء حإدارة  .6

 التعامل مع الممفات والمجمدات

 CREATE FOLDER مجمد إنشاا

لمفأرة  الزر األيمف عمى بالنقر وذلؾ فيو والمجمدات الممفات مف مجموعة لحفظ جديد مجمد إنشاء يمكف
Mouse جديد  اإليعاز نختار المنسدلة القائمة ومفNew مجمد  اإليعاز الفرعية نختار القائمة ومف
Folder التالي الشكؿ في كما : 
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 DELETE FOLDER مجمد حذف
 سػمة إرسػالو الػى فيػتـ المفػاتيح لوحػة مػف Delete زر عمػى والنقػر بتحديػده وذلػؾ المجمػد حػذؼ يمكػف

عمػى مفتػاحي  بالضػغط ذلػؾ فيػتـ الحاسػبة مػف نيائيػا حذفػو أردنػا ذاإ أمػا Recycle binالميمػالت 
Delete و Shift المحذوؼ الممؼ استعادة ال يمكف الحالة ىذه وفي واحد آف في . 

 CREATE FILE ممف إنشاا

 Microsoftمجموعػة  بػرامج أحػد يكػوف كػأف المفتػوح البرنػامج بوسػاطة أمػا وذلػؾ جديػد ممؼ إنشاء يمكف
office جديػد  اإليعػاز المنسػدلة نختػار القائمػة لمفػأرة ومػف األيمػف الػزر عمػى بػالنقر أو مػثالNew ومػف 
 االيعاز مف اعتبارا القائمة في المدرجة الممفات أحد نختار الفرعية القائمة

 .أعاله الشكؿ في كما بعده وما

 DELETE FILE ممف حذف

 . المجلد حذف فً آنفا ذكرها تم التً الطرٌقة بنفس الملف حذف ٌمكن

 COPY AND CUT THE FILE ممف ونقل استنساخ

 يكػوف كػأف الحاسػبة في ثاف خزف موقع الى بيا والذىاب منو نسخة أخذ تعني لمممؼ االستنساخ عممية إف
 رقمػي قػرص أو Compact disk (CD)مػدمج  قػرص أو Hard disk(HD)الصػمب  القرص أجزاء أحد

(DVD) Digital versatile disk باسػتخداـ اإليعػاز  العمميػة ىػذه وتػتـCopy الػزر عمػى الضػغط أو 
Ctrl الػزر  مػعC عمػى نضػغط إليػو النسػخة نقػؿ المطمػوب الموقػع الػى المفػاتيح وعنػد الوصػوؿ لوحػة مػف 

 V.مع الزر  Ctrlعمى الزر  الضغط أو Pasteلصؽ 
 فػي كمػا الحاسبة في ثاف خزف موقع الى بو واالنتقاؿ موقعو مف الممؼ قص فتعني الممؼ نقؿ عممية أما

الػزر  عمػى او الضػغط Cutنسػتخدـ االيعػاز  Copyاإليعػاز  اسػتخداـ مػف بػدال ولكػف االستنسػاخ عمميػة
Ctrl الػزر  مػعX لصػؽ  عمػى نضػغط النقػؿ إليػو المطمػوب الموقػع الػى الوصػوؿ وعنػد المفػاتيح لوحػة مػف

.Paste 
 COMPRESS FOLDERS المجمدات ضغط
 اإللكترونػي وشػبكة البريػد عبػر ونقميػا حفظيػا عمميػة لتيسػير يػاحجوم لتقميػؿ المجمػدات ضػغط يمكػف

 . األعماؿ مف ذلؾ وغير األنترنيت
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برنػامج او  Winrarالضػغط  برنػامج مثػؿ الغرض ليذا خاصة برامج استخداـ يمكف مضغوط مجمد ألنشاء
WinZip يأتي كما الضغط عممية وتتـ وغيرىا : 

 . ضغطيا المطموب الممفات أو الممؼ ننتؽ .1
إرسػاؿ الػى  نختػار المنسػدلة القائمػة ومػف المنتقػاة الممفػات أحػد آيقونػة لمفػأرة األيمػف بػالزر ننقػر .2

Send to المضغوط  المجمد نختار ومنياCompressed (Zipped) folder 
 . أليو لنسخيا المضغوط المجمد الى أخرى ممفات أي نسحب .3

 USING COMPRESSED FOLDERفك ضغط المجمد المضغوط 

 : يأتي بما نقـو المضغوط لمجمدا لفتح
 . لفتحو مزدوجا نقرا المضغوط المجمد ننقر .1
 .لفتحو النافذة في أو ممؼ برنامج أي مزدوجا نقرا ننقر .2
 . مضغوط غير مجمد الى نسخو يمكف ممؼ ضغط لفؾ .3
 )استخراج Extract all filesننقر  جديد مجمد الى ونسخيا المجمد في الممفات جميع ضغط لفؾ .4

 .)ممفاتال جميع
 )المضغوطة المجمدات )استخراج Extract compressed(Zipped) folders النافذة في .5

  . إليو الممفات استخراج نريد الذي الموقع تحديد يمكف
 ))استخراجExtract الزر ننقر .6

 Shutting down a non-responding applicationاغالق تطبيق ال يستجيب 

دى حالظاىرة في الشكؿ ادناه يتـ باتباع ا Task Manager Windowsنافذة إدارة المياـ  حلفت
 الطريقتيف: 

 ، اختر االمر بدء إدارة المياـ ة حفتظير الئإما بالنقر بزر الفأرة االيمف في مكاف فارغ مف شريط المياـ 

. start task manager ( او بالنقر عمى(Ctrl + Alt + Delete   اختز االمز ثمtask manager 
 Notالة حة وتظير الحتظير جميع التطبيقات المفتو  Applicationsالمة التبويب ومف ع

Responding الذي ال يستجيب بدال مف العبارة  اماـ التطبيؽRunning  انقز عهى انتطبٍق انذي تزٌد ،

 . End Taskاغالقه ثم انقز عهى سر 
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 View the computer’s basic systemعرض معمومات النظام االساسية 

information 

اختر منيا االمر  ةحفتظير الئ Computerالمكتب ، انقر بزر الفأرة االيمف عمى ايقونة  حمف سط
Properties حاسوب.وي عمى المعمومات االساسية لجياز الفتظير نافذة النظاـ والتي تح  
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 SNIPPING TOOL القطع أداة

 Snippingالقطع  أداة برنامج أستخدـ يمكف منو محدد لجزء أو المكتب سطح لمحتوى صورة اللتقاط
tool الحاسبة في البرامج المستخدمة أحد في ممؼ في لصقيا أو الصورة ىذه حفظ يمكف ذلؾ وبعد 

 : يأتي بما نقـو ذلؾ ألجراء.
ذا Snipping toolالقطع  أداة عمى نضغط القائمة ومف Startأبدأ  زر الى بالذىاب.1  اةأد نجد لـ وا 

 التي القائمة ومف Snipونكتب  القائمة أسفؿ الموجود البحث مربع الى نذىب أبدأ القائمة في القطع
 . الشكؿ في كما البرنامج لتشغيؿ Snipping toolالقطع  أداة نختار ستظير

 
 
 
 
 
 
 نوع القصاصة ونختار New جديد لمزر المجاور السيـ ننقر المطموبة الصورة قصاصة ألختيار.2
  :طموبةالم

 حرة قصاصة Free From Snip كما نشاء تحديده يمكف الصورة مف شكؿ اللتقاط 
 الشكؿ  مستطيمة قصاصةRectangular Snip مستطيمة الشكؿ  قصاصة اللتقاط 
 النافذة  قصاصةWindow Snip عمى المجمد المعروض أو البرنامج لنافذة قصاصة اللتقاط 

 . الشاشة
 الشاشة  مؿء قصاصةFull-Screen Snip الشاشة عمى ما معروض لكؿ قصاصة اللتقاط . 

 أو الحرة القصاصة تحديد يمكف المطموب باالتجاه والسحب لمفأرة األيسر الزر عمى بالضغط.3
 . تمقائي بشكؿ تمتقط الشاشة مؿء قصاصة بينما الشكؿ المستطيمة

  PIN A PROGRAM TO TASKBAR المهام بشزيط بزنامج جثبيث

 . أوال البرنامج نشغؿ Start إبدا قائمة الى بالذىاب.3
 البرنامج ىذا تثبيت نختار المنسدلة القائمة ومف إبدا قائمة في البرنامج رمز لمفأرة األيمف بالزر ننقر .۲

 إغالقو يتـ في البرنامج العمؿ مف األنتياء وبعد Pin to Taskbarالمياـ  شريط الى
 . المياـ عمى شريط بو الخاصة اآليقونة نقر يمكف القادمة المرات في البرنامج استخداـ نريد عندما .۳
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 PIN A PROGRAM TO START MENU إبدأ بالقائمة برنامج تثبيت

 . لمفأرة األيمف بالزر ننقره و المطموب البرنامج نحدد Start إبدأ قائمة الى .بالذىاب3
  Pin to start menuإبدأ  بالقائمة تثبيت نختار المنسدلة القائمة .مف2
 مف القسـ العموي في بو الخاصة اآليقونة ر ننؽ القادمة المرات في البرنامج استخداـ نريد .عندما3

 Startإبدأ  القائمة
 INSERT SPECIAL CHARACTER الخاصة األحرف إدراج

 طريؽ عف والحروؼ الخاصة الرموز مف مجموعة إدراج يمكف Microsoft officeبرامج  مجموعة في
 والحروؼ بالرموز خاص يزودنا ببرنامج Windows 7 التشغيؿ نظاـ ولكف البرنامج في متوفرةال األدوات
 :يأتي كما إليو ويمكف الوصوؿ Character mapاألحرؼ  خارطة يدعى الخاصة

 نختار خارطة التي ستظير القائمة ومف Charنكتب  البحث مربع وفي Start إبدأ زر الى بالذىاب.3
 Character map) .األحرؼ)

 الى ومنو Start إبدأ  زر الى بالذىاب وذلؾ أعاله ۱ الفقرة في المذكورة الخارطة الى الوصوؿ يمكف
 System toolsالنظاـ  أدوات ثـ Accessoriesالممحقات  الى ومنيا All programsالبرامج  جميع
 اآلتية: النافذة فتنبثؽ Character mapاألحرؼ  خارطة الى ومنيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 . النافذة أعمى في الموجود المستطيؿ مف المطموب الخط نوع حددن. 5
 . واحدة دفعة إدراجيا المطموب األحرؼ أو الحرؼ مزدوجا نقرا ننقر .4
 .الحافظة فً 6 الفقرة فً المنتقاة األحرف لنضع النسخ بعملٌة الخاص Copy الزر ننقر.7
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 Paste اللصق على نضغط وهناك به خاصةال األحرف هذه إدراج نرٌد الذي البرنامج الى ننتقل. 6

 .النص تحرٌر إلتمام

 STICKY NOTES WRITINGS ممصقة مالحظات كتابة

 أو خاطرة ىاتؼ أو رقـ أو عنواف لكتابة رائعة طريقة تعتبر Sticky notes الممصقة المالحظات إف
 المالحظات ىذه مف كتابة مجموعة يمكف. سابؽ بموضوع لمتذكير فكرة أو معيف موضوع تخص ممحوظة
 الحاجة تنتيي عندما إزالتيا ويمكف المستخدـ لمحاسبة رغبة وفؽ المكتب سطح عمى ترتيبيا أو وبعثرتيا

  . منيا
 : يأتي بما نقـو المالحظات ىذه ألنشاء

الحروؼ  يمكف كتابة Startإبدأ  قائمة في ظاىرة Sticky notes الممصقة المالحظات تكف لـ .إذا1
Stic الممصقة  المالحظات ونختار لبحثا شريط فيSticky notes لتشغيميا مف القائمة .  

 . حذفيا لحيف تمقائيا ستحفظ التي المطموبة المالحظة نص نكتب .2
 صفحة  المالحظة فتظير المالحظة صفحة أعمى في + الزر ننقر جديدة مالحظة كتابة نود كنا إذا .۳

 . كتابتيا نود التي الجديدة
 .األيسر لمفأرة الزر بوساطة بسحبيا وذلؾ نريد حيث الى المكتوبة المالحظة موقع تغيير يمكف .4
 يمكف المنسدلة القائمةومف  لمفأرة األيمف بالزر بنقرىا وذلؾ المكتوبة المالحظة لوف تغيير يمكف .5

 . المطموب الموف اختيار
 . المنتقى النص حذؼ أو نقؿ أو لنسخ األيمف لمزر المنسدلة القائمة إستخداـ يمكف .6
 . المالحظة صفحة أعمى في ×الزر  بنقر وذلؾ الممصقة المالحظة حذؼ يمكف .۷
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 GADGETS الذكية األدوات

 قبؿ مف دوف التدخؿ مف سمفا المحدد بعمميا تقـو لطيفة صغيرة برامج ىي Gadgets الذكية األدوات إف
  . تبالمك سطح عمى بيدوء تجمس إنيا حيث الحاسبة مستخدـ
 :يأتي بما نقـو المكتب سطح الى الذكية األدوات إلضافة

 الذكية األدوات نختار القائمة المنسدلة ومف المكتب سطح مف فارغ مكاف في لمفأرة األيمف بالزر .ننقر1
Gadgets كما في الشكؿ: 

 

 د تحديدىا.عن ذكية أداة كؿ تفاصيؿ إظيار يمكف Show detailsالتفاصيؿ  إظيار عمى النقر عند .2
 Get more gadgetsاألنترنيت   عبر الذكية األدوات مف مزيد عمى الحصوؿ عمى النقر . عند3

online األنترنيت مف أخرى ذكية أدوات تنزيؿ يمكف . 
 . مزدوجا نقرا عمييا ننقر المكتب سطح الى ذكية أداة أضافة نريد عندما .4
 . بيا الخاص الحذؼ زر وننقر إلييا نشير المكتب سطح مف الذكية األداة إلزالة .5
 مف سطح فارغ مكاف في األيمف الفأرة بزر ننقر المكتب سطح مف الذكية األدوات جميع إلزالة .6

 الذكية األدوات ننقر إظيار الفرعية القائمة ومف Viewعرض  الى نشير المنسدلة القائمة ومف المكتب
  . تياراالخ إللغاء Show desktop gadgetsالمكتب  لسطح
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 SET THE DEFAULT PRINTER االفتراضية الطابعة تحديد

 عمى الحاسبة طابعات عدة تنصيب يمكف إصداراتو بجميع Windows التشغيؿ نظاـ مع العمؿ أثناء
 حالما جاىزة لمطباعة تكوف إنيا حيث الحاسبة في االفتراضية الطابعة ىي الطابعات ىذه إحدى وتكوف
 . الحاسبة في المفتوح البرنامج في Printطباعة  األمر عمى ننقر
 :يأتي كما لمحاسبة االفتراضية الطابعة تغيير يمكف

 اآلتية فتظير النافذة Devices and printersوالطابعات  األجيزة عمى ننقر Startإبدأ  القائمة . مف1
  .الشكؿ في كما إشارة عمييا االفتراضية الطابعة فييا نشاىد التي

 

 

 

 

 

 

 

 كطابعة المطموب جعميا الطابعة عمى Mouseلمفأرة  األيمف بالزر ننقر االفتراضية الطابعة غييرلت .2
  default printer Set as  افتراضية كطابعة تعييف نختار المنسدلة القائمة ومف افتراضية

 .هأعال المبينة والطابعات األجيزة نافذة نغمؽ السابقة الفقرة في األجراء مف ننتيي عندما .۳

 CUSTOMIZE WINDOWS EXPLORER النوافذ مستكشف تخصيص

 منيا في االستفادة يمكف التي التشغيؿ بنظاـ الممحقة الميمة الوسائؿ مف ىو النوافذ مستكشؼ إف
 تخصيص يمكف . الحاسبة في الموجودة والبرامج األقراص ومحركات والمجمدات الممفات الى الوصوؿ
 أو واحدة نافذة استعماؿ يمكف اختيار ،حيث المستخدـ رغبة تناسب التي بالطريقة ليعمؿ النوافذ مستكشؼ
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 والمجمدات الممفات لفتح نقرتيف أو واحدة استعماؿ نقرة واختيار الحاسبة مواضع استعراض عند نوافذ عدة
   : يأتي كما النوافذ تخصيص مستكشؼ عممية إجراء يمكف .ذلؾ وغير

والبحث  خيارات المجمد نختار المنسدلة القائمة ومف المطموب مجمدال في Organizeتنظيـ  الزر . ننقر1
Folder and search options المجمد  خيارات نافذة لتظيرFolder options الشكؿ في كما : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خاصة استعماؿ نافذة يتـ أو ذاتيا النافذة في المجمدات جميع تفتح ىؿ Generalعاـ  التبويب في .2

 . مجمد لكؿ
 تتـ تحديد كيؼ يجب وىنا األوؿ الخيار نختار واحدة بنقرة المجمد أو الممؼ نفتح أف نريد كنا إذا .۳

  . تتـ بنقرتيف الفتح عممية نريد كنا إذا الثاني الخيار ونختار. اآليقونة نص تسطير عممية
 ننقر Navigation paneالتنقؿ  لوح في منيا الشخصية حتى المجمدات جميع إظيار نريد كنا . إذا4

 في المتواجدة الفرعية جميع المجمدات إلظيار التنقؿ لوح توسيع نريد كنا إذا ،أما األوؿ االختيار مربع
 . الثاني االختيار مربع ننقر ذاتو المستوى

ال  التً االختٌار مربعات ونحذف نرٌدها التً االختٌار مربعات نختار View عرض التبوٌب فً .5

  . شكلال فً كما نرٌدها
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 OK الزر على نضغط الذكر اآلنفة اإلجراءات جمٌع استكمال بعد .8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشاا لمممفات االحتياطي النسخ  BACKUP AND CREATING SYSTEM لمنظام صورة وا 

IMAGE 

 يمكف التي الميمة األشياء مف
 حماية في عمييا االعتماد
 في الموجودة والبرامج الممفات
 مؿخ حدوث حالة في الحاسبة

 ىو التشغيؿ نظاـ في انييار أو
االحتياطي  النسخ إجراء عممية

 ذلؾ وألجراء  Backup لمممفات
 :يأتي بما نقـو
 ومنو Start زر الى بالذىاب.1

 Back نكتب البحث مربع الى
 .المجاور الشكؿ في كما Backup معالج نافذة فتظير Setup Backup ننقر ستظير التي النافذة ومف
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 Next وننقر المطموب الخزف موقع نختار .2
 لنظاـ وصورةاالفتراضية  المجمدات Windows يستخدـ ىؿ نحدد أف يمكف ستظير التي النافذة في .3

  Nextننقر  ذلؾ وبعد احتياطيا استنساخو مطموب ما ىو باختيار نحف نقـو أف أو التشغيؿ
 بتكرار الموجودة البنود تغيير يمكف بأنو العمـ مع ليا االحتياطي النسخ إجراء المطموب البنود نحدد .4

 . السابقة الخطوة
 سيكوف وىؿ يتـ وقت أي وفي االحتياطي النسخ يتـ مرة كـ تغيير أردنا إذا Change schedule ننقر
 .ال أـ تمقائيا

 .األولى لممرة االحتياطي النسخ عممية لتشغيؿ Save setting and run backup ننقر.5
 ۱ الفقرة في ستظير التي النافذة فمف Creating system image لمنظاـ صورة إنشاء أردنا إذا أما .6

 . التشغيؿ لنظاـ صورة إنشاء معالج لتشغيؿ Create a system image ننقر أعاله
 Next ننقر ثـ النظاـ لصورة التخزيف موقع نحدد. 7
 Next ننقر ثـ الصورة في شمميا المطموب الصمب القرص أجزاء نحدد. 8
 . النظاـ صورة ألنشاء Start backup عمى النقر قبؿ بيا قمنا التي أعاله اإلعدادات مراجعة عمينا. 9
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 تمارين

 ؟ واىـ ميزاتوما ىي  Windows 7 وى ما .1
 االساسية؟ Mouseلفأرة ااجراءات ماىي  .2
 ؟ا يتكوفشريط المياـ وممىو  ما .3
 ؟المكتب حسطريط المياـ مف عمى ش إلخفاءزمة الال لخطواتاماىي  .4
 المكتب؟ حعمى سط حة المفاتيحلو إلظيارالخطوات الالزمة  ماىي  .5
 ؟Tab + Alt، Windows+ Tabالتالية  حوظيفة المفاتيماىي  .6
 ط دقة الشاشة؟بلض لالزمةاالخطوات ماىي  .7
 ؟جديد ابسح إلنشاء لالزمةاالخطوات ماىي  .8



 

 

 

 

 

 

 

  

 مادة
 0202باستخدام وورد  معالج النصوص  

Word Processing Using word 
2010 

 

 

 مدرس المادة

 د حوامة عبدالحر

 العلمًث حوزارة التعلٌم العالً والب

 الجامعة التقنٌة الشمالٌة

 موصل ال/ المعهد التقنً 

 إدارة مكتب تقنٌات قسم

 االداريالفرع 

 ٌةحلة االولى / الدراسة الصباحالمر




























































































































