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 ثبٚسث٠ٕٛذِب ٘ٛ ِب٠ىشٚعٛفذ أٚف١ظ  
PowerPoint 2010 

 ٟ2010 ثبٚسث٠ٕٛذاٌغّبد اٌدذ٠ذح ف 

 2010 ثبٚسث٠ٕٛذٚاخٙخ 

 2010 ثبٚسث٠ٕٛذفزر ٚئغالق ثشٔبِح 

 ثبٚسث٠ٕٛذاٌزفبػً ِغ ثشٔبِح   

اٌّخطؾ اٌزفظ١ٍٟ/اعزخذاَ خضء اٌششائر 

ّٟئٔشبء ػشع رمذ٠ 

 ئػبفخ ٚرسش٠ش ٚئػبدح رشر١ت ٚرىشاس ٚززف
 اٌششائر

 ٌٝاعزخذاَ اٌؼٕبطش إٌبئجخ إلػبفخ ِسزٜٛ ئ
 اٌششائر

ّٟاٌزٕمً فٟ ػشع رمذ٠ 

 

 اخز١بس رخط١ؾ ِؼ١ٓ ٌٍشش٠سخ 

ئػبدح رؼ١١ٓ اٌزخط١ؾ ٌٍشش٠سخ 

 ئٔشبء ٚئػبدح رغ١ّخ ٚاعزخذاَ ٚٔمً ٚززف
 االلغبَ

فزر ٚزفع ٚئغالق اٌٍّفبد 

 اعزخذاَ اٌمبئّخ اٌسذ٠ثخ 

 اٌزجذ٠ً ث١ٓ اٌٍّفبد اٌّفزٛزخ 

 اعزخذاَ عّبدOffice.com 

 ثبٚسث٠ٕٛذاٌسظٛي ػٍٝ اٌزؼ١ٍّبد فٟ ثشٔبِح 
 ِٓ خالي شبشخ اٌزؼ١ٍّبد ٚفٟ ِشثغ اٌسٛاس



اٌزؼشف ػٍٝ ِب٠ىشٚعٛفذ أٚف١ظ : 1-1اٌذسط 
   PowerPoint 2010 ثبٚسث٠ٕٛذ

  باوسبىٌُجيا هى ياٌكشوعىفج أوفٍظ 
PowerPoint 2010؟ 

  اٌزمذ١ّ٠خ٘ٛ اإلطذاس اٌثبٌث ػشش ِٓ ثشٔبِح اٌؼشٚع  2010 ثبٚسث٠ٕٛذئْ ثشٔبِح 
٠ّٚىٓ اعزخذاِٗ إلٔشبء أٞ ػشع ثذءا ِٓ ػشع ششائر أعبعٟ  .ٌّب٠ىشٚعٛفذ

   .ِذِدخػٍٝ ف١ذ٠ٛ ٚأطٛاد  ٠ٚشزًّئٌٝ ػشع رمذ٠ّٟ رارٟ اٌزشغ١ً 

   :٠ٍِٟٚٓ اٌخظبئض اٌزٟ ِٓ اٌّإوذ أٔىُ عٛف رسجٛٔٙب ِب 

 ٚاخٙخ ثذ١ٙ٠خ لبئّخ ػٍٝ أعبط اٌششائؾ 

ئٔشبء ششائر ثبٌزأش١ش ٚإٌمش ٚاٌطجبػخ 

 عّبد ِظّّخ ِغجمبً ٌّغبػذرىُ ػٍٝ ئٔشبء ػشع رمذ٠ّٟ رٞ ِظٙش 

   ِٟٕٙ 

زشوبد ِزؼخ ٚرغ١ٍخ ٚٔمً اٌششائر 

 



  ثبٚسث٠ٕٛذِب ٘ٛ اٌدذ٠ذ فٟ ِب٠ىشٚعٛفذ أٚف١ظ 
PowerPoint 2010؟ 

ػٍٝ ػذد ِٓ اٌغّبد اٌدذ٠ذح اٌّث١شح، ثّب فٟ 2010 ثبٚسث٠ٕٛذثشٔبِح  ٠شزًّ
  :رٌه

َاٌمذسح ػٍٝ خّغ اٌششائر فٟ ألغب 

 اٌّغّبح ا٢ْ ػشع )رظ١ّّٙب لبئّخ أٚف١ظ اٌّؼبدBackstage   

   (أٚ لبئّخ اٌٍّف   

 ُدػPDF  ٍٟ(ط١غخ اٌّغزٕذ اٌّزٕمً)ِس 

أداحIntegrated screen capture   (اٌزمبؽ اٌشبشخ اٌّذِح) 

عّبد ٚرظب١ُِ خذ٠ذح 

أدٚاد طٛسح ِسغٕخ، ثّب فٟ رٌه اٌزأث١شاد اٌف١ٕخ 

ٛأدٚاد خذ٠ذح ٌزسش٠ش ٚئداسح اٌف١ذ٠ 

أدٚاد ٌجث اٌششائر 

 



 ثبٚسث٠ٕٛذفزر ثشٔبِح 

ِٓ أخً فزر ثشٔبِح ِب٠ىشٚعٛفذ أٚف١ظ 
، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ لبئّخ اثذأ ثُ 2010 ثبٚسث٠ٕٛذ

٠دت أْ رشٜ ِدٍذ  .اٌجشاِحأمش ػٍٝ وبفخ 
لُ ثزّش٠ش  .اثذأِب٠ىشٚعٛفذ أٚف١ظ داخً لبئّخ 

ػ١ٍٗ ٌؼشع لبئّخ فشػ١خ، ثُ لُ ثبٌٕمش  اٌّبٚط
 2010 ثبٚسث٠ٕٛذػٍٝ ِب٠ىشٚعٛفذ 



 ٔظشح ػبِخ ػٍٝ اٌٛاخٙخ

 (Backstageػشع ) لائًت انًهف1)

 ششٌط أدواث انىطىل انغشٌغ2)

 ششٌط انؼُىا3ٌ)

 أدواث انخحكى باإلطاس4)

 وانخؼهًٍاث حظغٍش سيىص انششٌط5)

 انخبىٌباث6)

 انًجًىػاث7)

 انًخطط انخفظٍهً/جضء انششائح8)

 انًغاطش9)

 يُطمت ػًم01)

 يُطمت انًالحظاث11)

 ششٌط انًؼهىياث21)



 ث٠ٕٛذ اٌزفبػً ِغ ثشٔبِح ثبٚس

ثؼذ أْ رٕبٌٕٚب ا٢ْ أعبع١بد اٌٛاخٙخ، دػٛٔب ٔسًٍ أٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ األٚاِش ٚٔزؼشف 
عٕش١ش ئٌٝ ثؼغ اٌّفب١ُ٘ اٌزٟ ٌُ . ث٠ٕٛذ ػٍٝ و١ف١خ اٌزفبػً ِغ ثشٔبِح ثبٚس

 ٠زُ رغط١زٙب ثؼذ، ٌزا زبٚي أْ رشوض ػٍٝ ٔٛع األِش ثذال ِٓ رطج١مبرٗ اٌّسزٍّخ

اٌشِٛص 

اٌمٛائُ إٌّغذٌخ 

( ِشثغAka  comco) 

رٛع١غ اٌؼٕبطش 

خز١بسػٕبطش خبٔخ اال 



 ثبٚسث٠ٕٛذئغالق ثشٔبِح 

 ٟ٠ّىٕه إٌمش ػٍٝ صس ئغالق ف 

 اٌضا٠ٚخ ا١ٌغشٜ اٌؼ١ٍب ِٓ اإلؽبس   

 

 

 ٠ّىٕه أ٠ؼبً ئغالق ثشٔبِح 

 ػٓ ؽش٠ك إٌمش ػٍٝ  ثبٚسث٠ٕٛذ   

   ئٔٙبء أٚ ػٓ ؽش٠ك اٌؼغؾ  ←ٍِف    

  ػٍٝ ٌٛزخ اٌّفبر١ر  Alt + F4ػٍٝ  

 ِب ٠ؼٕٟ اٌؼغؾ ػٍٝ )ثه اٌخبطخ  

 Alt  ُٚاالعزّشاس فٟ اٌؼغؾ ػ١ٍٗ، ث 

 (F4اٌؼغؾ ػٍٝ  



 ئٔشبء ػشع رمذ٠ّٟ: 2-1اٌذسط 

 انخمذًٌٍتفهى انؼشوع 

ِٚٓ أخً اٌجذء، عزمَٛ  .2010 ثبٚسث٠ٕٛذ٠ٛخذ خبٔجبْ ِخزٍفبْ فٟ ثشٔبِح 
   :ِخزٍفخثأشبء ػشع رمذ٠ّٟ ِىّْٛ ِٓ ششائر 

  

ثؼذ رٌه، ػٕذِب رىْٛ ِغزؼذا ٌزمذ٠ُ اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه، ٠ّىٕه 
اٌزسٛي ئٌٝ ٚػغ ػشع اٌششائر ٚئظٙبس اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه ػٍٝ وبًِ 

 اٌشبشخ



 ئٔشبء ػشع رمذ٠ّٟ خذ٠ذ

ِٚٓ أخً ئٔشبء ػشع رمذ٠ّٟ آخش خذ٠ذ، اعزخذَ 
 خذ٠ذ ←ٍِف أِش 

 

 

ػٕذِب رظٙش خ١بساد اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ، رأوذ ِٓ اخز١بس ٚ
 ػشع رمذ٠ّٟ فبسؽ ٚلُ ثبٌٕمش ػٍٝ ئٔشبء



 ئػبفخ ششائر خذ٠ذح

 .اٌزمذ٠ّٟ٠ٛخذ ؽشق ػذ٠ذح ٠ّىٕه ِٓ خالٌٙب ئػبفخ شش٠سخ خذ٠ذح ئٌٝ اٌؼشع 
اٌظفسخ  رج٠ٛجخٚأعًٙ ؽش٠مخ ٟ٘ إٌمش ػٍٝ اٌغُٙ ثدبٔت أِش شش٠سخ خذ٠ذح فٟ 

 اٌشئ١غ١خ ٚاخز١بس اٌزظ١ُّ اٌزٞ رش٠ذٖ

 



 ئػبفخ ِسزٜٛ ئٌٝ اٌششائر

ِٓ أخً ئػبفخ ٔض ئٌٝ شش٠سخ ِب، لُ ثجغبؽخ ثبٌٕمش ػٍٝ اٌّىبْ اٌّشبس 
 ئ١ٌٗ ٚاؽجغ

اٌششائر ػٍٝ ٔض ِٕغك ِغجمب ثزؼذاد  رخط١طبد٠ّىٓ أْ رسزٛٞ ثؼغ 
١ّىٕه إٌمش ، ف أٚ أٔه ٠ّىٓ أْ رشٜ سِٛصاً داخً اٌشش٠سخ .رشل١ُٔمطٟ أٚ 

 : صٛشِاٌٚئ١ٌه  .ػٍٝ وً ٔٛع ِٓ اٌشِٛص إلدساج ٔٛع ِسذد ِٓ اٌّسزٜٛ

 خذٚي1.

 ِخطؾ2.

 SmartArt (سعَٛ)3.

 طٛسح ِٓ اٌسبعٛة اٌخبص ثه4.

 لظبطخ ف١ٕخ5.

 ِمبؽغ طٛر١خ أٚ ِمبؽغ ف١ذ6ٛ٠.



 ززف اٌششائر

ِٓ أخً ززف شش٠سخ ِب، لُ ثبٌٕمش ثبٌضس األ٠ّٓ فٟ خضء اٌششائر ٚأمش 
 ػٍٝ ززف شش٠سخ

٠ّىٕه أ٠ؼبً إٌمش فٟ خضء اٌششائر الخز١بس اٌشش٠سخ ثُ اٌؼغؾ ػٍٝ صس 
Backspace  ٚأDelete ػٍٝ ٌٛزخ اٌّفبر١ر اٌخبطخ ثه 



 اٌؼًّ ػٍٝ اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه: 3-1اٌذسط 

 حفع انًهفاث

ِٓ أخً زفع ٍِف ِؼ١ٓ، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ سِض زفع فٟ شش٠ؾ أدٚاد 
 Ctrlزفع، أٚ اعزخذَ االخزظبس  -اٌٛطٛي اٌغش٠غ، أٚ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ ٍِف 

+ S 

 

 فخح انًهفاث

فزر أٚ اعزخذَ  ←ِٓ أخً ئػبدح فزر ٍِف ِسفٛظ، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ ٍِف
 Ctrl + Oاالخزظبس 



 اعزخذاَ لبئّخ أخ١ش

ئرا لّذ ثبٌٕمش  .أخ١شٟ٘ لبئّخ  اٌزمذ١ّ٠خِٓ اٌطشق األخشٜ ٌفزر اٌؼشٚع 
 األخ١شح ٚأِبوٓ فزسٙب اٌزمذ١ّ٠خأخ١ش، عزشٜ لبئّخ ثبٌؼشٚع ←ػٍٝ ٍِف

اٌزثج١ذ ٌالززفبظ ثٛث١مخ /٠ّٚىٕه إٌمش، ئْ سغجذ، ػٍٝ سِض دثٛط اإلػبفخ
ِٚٓ أخً ئصاٌخ اٌٛث١مخ، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ سِض دثٛط  .أخ١شِسذدح فٟ لبئّخ 
 اإلػبفخ ِشح أخشٜ

 

 انخبذٌم بٍٍ انًهفاث انًفخىحت

اٌّفزٛزخ فٟ ثشٔبِح  اٌزمذ١ّ٠خٕ٘بٌه ؽشق ل١ٍٍخ ٌٍزجذ٠ً ث١ٓ اٌؼشٚع 
ػشع، ٚإٌمش ػٍٝ رجذ٠ً  رج٠ٛجخٚئزذٜ اٌطشق ٘ٛ إٌمش ػٍٝ  .ثبٚسث٠ٕٛذ

 إٌٛافز، ٚإٌمش ػٍٝ اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌزٞ رٛد اٌزجذ٠ً ئ١ٌٗ



 ئغالق اٌٍّفبد 

، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ ثبٚسث٠ٕٛذِٓ أخً ئغالق ػشع رمذ٠ّٟ ٚازذ، ١ٌٚظ ثشٔبِح 
 ئغالق←ٍِف



 رسش٠ش اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه: 4-1اٌذسط 

 انًخطط انخفظٍهً/اعخخذاو جضء انششائح

ٚ٘زا ٠ؼط١ه ػشع طٛسح ِظغشح ٌىً  .اٌششائرٌمذ اعزخذِٕب ززٝ ا٢ْ خضء 
ٌٍٚؼًّ ػٍٝ شش٠سخ ِخزٍفخ، ٠ّىٕه ثجغبؽخ إٌمش ػٍٝ طٛسرٙب  .شش٠سخ

 اٌظغ١شح، أٚ إٌمش ثبٌضس األ٠ّٓ ػٍٝ اٌشش٠سخ ٌشؤ٠خ اٌّض٠ذ ِٓ خ١بساد اٌزسش٠ش

 

 انخُمم فً انششائح انخاطت بك

 .ثه٠ٛخذ ؽشق ِخزٍفخ ل١ٍٍخ ٠ّىٕه ِٓ خالٌٙب اٌزٕمً فٟ اٌششائر اٌخبطخ 
فمؾ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ اٌشش٠سخ  –اٌششائر ٚأعًٙ ؽش٠مخ ٟ٘ اعزخذاَ خضء 

 ٠ّىٕه اعزخذاَ شش٠ؾ اٌزّش٠ش ٌٍزٕمً فٟ لبئّخ اٌششائر .رسش٠ش٘باٌزٟ رش٠ذ 



 رسش٠ش اٌششائر

ثُ لُ  .الخز١بس٘بِٓ أخً رسش٠ش شش٠سخ ِؼ١ٕخ، لُ ثبٌٕمش ػ١ٍٙب فٟ خضء اٌششائر 
 ثاخشاء اٌزغ١١شاد اٌخبطخ ثه فٟ ئؽبس اٌزسش٠ش

 
 حغٍٍش حخطٍط انششٌحت

ِٓ أخً اخز١بس رخط١ؾ خذ٠ذ ٌشش٠سخ ِؼ١ٕخ، لُ أٚالً ثبخز١بس اٌشش٠سخ فٟ خضء 
 ثُ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ صس رخط١ؾ ٚاخزبس رخط١ؾ خذ٠ذ .اٌششائر

 

 إػادة حؼٍٍٍ انششائح

ئرا لّذ ثاخشاء رغ١١شاد وث١شح خذاً، ٚأسدد أْ رؼٛد اٌشش٠سخ اٌخبطخ ثه ئٌٝ 
اٌظفسخ  رج٠ٛجخاٌزخط١ؾ االفزشاػٟ، لُ ثجغبؽخ ثبٌٕمش ػٍٝ صس ئػبدح اٌزؼ١١ٓ فٟ 

 اٌشئ١غ١خ



 رشر١ت اٌششائر: 5-1اٌذسط 

 عحب وإفالث انششائح

ًّٙ ػ١ٍّخ ئػبدح رشر١ت  لُ ثجغبؽخ ثغست ٚئفالد  .اٌششائرئْ خضء اٌششائر ٠غ
 اٌششائر فٟ ِٛلؼٙب اٌدذ٠ذ

 

 حكشاس انششائح

٠ّىٕه، ئْ سغجذ، ئٔشبء ٔغخخ ِطبثمخ ِٓ أٞ شش٠سخ ٠زُ ٚػؼٙب رٍمبئ١بً 
 لُ ثجغبؽخ ثبٌٕمش ثبٌضس األ٠ّٓ ػٍٝ اٌشش٠سخ ٚأمش ػٍٝ شش٠سخ ِىشسح .ثؼذ٘ب

 



 ئٔشبء األلغبَ

فٟٙ رغّر ٌه ثزد١ّغ  .2010 ثبٚسث٠ٕٛذاأللغبَ ٟ٘ عّخ خذ٠ذح فٟ ثشٔبِح 
ًّٙ رطج١ك اٌزٕغ١ك ٚرمذ٠ُ ػشع اٌششائر ٚئخشاء اٌؼذ٠ذ ِٓ  اٌششائر، ِب ٠غ

   .األخشٜاٌّٙبَ 

 ئػبفخ لغُ –ِمطغ  –اٌشئ١غ١خ ِٚٓ أخً ئػبفخ لغُ، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ اٌظفسخ 

 

 ػشع األلغاو

٠ّىٕه اعزخذاَ األعُٙ اٌّٛخٛدح داخً وً ػٕٛاْ ِمطغ ٌطٟ أٚ رٛع١غ رٌه 
 اٌّمطغ، أٚ ئخفبء أٚ ػشع ششائسٗ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ



 ٔمً اٌششائر ٚاأللغبَ

 ِٓ أخً ٔمً اٌششائر ث١ٓ األلغبَ، لُ ثجغبؽخ ثغسجٙب ٚئعمبؽٙب

 

 إصانت األلغاو
ِٓ أخً ئصاٌخ لغُ ِؼ١ٓ، لُ ثط١ٗ ثُ لُ ثبٌٕمش ثبٌضس األ٠ّٓ، ٚأمش ػٍٝ ئصاٌخ 

 لغُ



 ثبٚسث٠ٕٛذاٌسظٛي ػٍٝ رؼ١ٍّبد فٟ ثشٔبِح : 6-1اٌذسط 

 Office.comانششوع فً انؼًم يغ 

 ثبٚسث٠ٕٛذئْ وبْ ٌذ٠ه ارظبي ثبإلٔزشٔذ، ٠ّىٕه اٌزسمك ِٓ أعبع١بد ثشٔبِح 
لُ فمؾ ثبٌٕمش  .ٍِفٚاٌزؼٍُ ػٓ اٌغّبد اٌدذ٠ذح ػٓ ؽش٠ك أِش ِؼ١ٓ فٟ لبئّخ 

 اٌششٚع فٟ اٌؼًّ ←رؼ١ٍّبد  ←ٍِف ػٍٝ 

 

 فخح انخؼهًٍاث

ِٓ أخً فزر ٍِف اٌزؼ١ٍّبد، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ سِض ػالِخ االعزفٙبَ اٌضسلبء فٟ 
، أٚ Microsoft Officeرؼ١ٍّبد ←رؼ١ٍّبد  ←ٍِف أػٍٝ اإلؽبس، أٚ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ 

 ػٍٝ ٌٛزخ اٌّفبر١ر اٌخبطخ ثه F1اػغؾ ػٍٝ 



 اعزخذاَ شبشخ اٌزؼ١ٍّبد

ًع١فزر ٍِف اٌزؼ١ٍّبد فٟ ئؽبس ِٕفظ 

 

 

 فٟ اٌضا٠ٚخ ا١ٌغشٜ اٌؼ١ٍب،  عزشٜ أصساس
ٚأ٠ؼبً  .ٚاإلغالقاالعزؼبدح /اٌزظغ١ش ٚاٌزىج١ش

فٟ األػٍٝ عزدذ شش٠ؾ اٌؼٕٛاْ ٚشش٠ؾ 
 األدٚاد ٚشش٠ؾ اٌجسث



 شش٠ؾ أدٚاد اٌزؼ١ٍّبد

٠سزٛٞ شش٠ؾ أدٚاد اٌزؼ١ٍّبد ػٍٝ أٚاِش ِشبثٙخ ٌزٍه األٚاِش اٌزٟ ردذ٘ب فٟ 
 : ِزظفر ا٠ٌٛت

خٍف 

َاألِب 

ئ٠مبف 

رسذ٠ث 

اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ 

ؽجبػخ 

رغ١١ش زدُ اٌخؾ 

ئظٙبس خذٚي اٌّسز٠ٛبد 

دِٚبً فٟ اٌّمذِخ 

خ١بساد شش٠ؾ األدٚاد 

 

 



 ثسث اٌزؼ١ٍّبد

فمؾ لُ ثطجبػخ ِب رجسث ػٕٗ فٟ شش٠ؾ  -ئْ اٌجسث ػٓ اٌزؼ١ٍّبد ٘ٛ أِش عًٙ
أٔٙب  ثبٚسث٠ٕٛذٚثؼذ ٌسظخ، عزظٙش أٞ ٔزبئح ٠ؼزمذ ثشٔبِح  .Enterاٌجسث ٚاػغؾ ػٍٝ 

لُ ثبٌٕمش ػٍٝ أزذ اٌّٛاػ١غ اٌّٛخٛدح فٟ رٍه اٌمبئّخ ٌؼشع  .ِٚالئّخراد طٍخ 
 رٍه اٌّؼٍِٛبد

 
 اعخخذاو إظهاس جذول انًحخىٌاث

ئرا وٕذ رفؼً اٌزٕمً فٟ ٍِف اٌزؼ١ٍّبد ثبعزخذاَ ؽش٠مخ أوثش رم١ٍذ٠خ، لُ ثبٌٕمش 
ثُ عزظٙش شبشخ  .اٌزؼ١ٍّبدفٟ شش٠ؾ أدٚاد (   )اٌّسز٠ٛبد ػٍٝ صس ئظٙبس خذٚي 

 اٌزؼ١ٍّبد اٌخبطخ ثه



 اٌسظٛي ػٍٝ اٌزؼ١ٍّبد فٟ ِشثغ زٛاس

ػجش  ثبٚسث٠ٕٛذ٠زُ اٌٛطٛي ئٌٝ ثؼغ عّبد ثشٔبِح 
 .اٌٛالغِشثؼبد اٌسٛاس، ٚاٌزٟ ٌُ ٕٔبلشٙب ثؼذ فٟ 

ٌىٓ ٠دت أْ رؼشف أٔٗ فٟ ثؼغ ِشثؼبد اٌسٛاس، 
 عزشٜ سِض اٌزؼ١ٍّبد فٟ أػٍٝ اٌضا٠ٚخ ا١ٌغشٜ

لُ ثبٌٕمش ػٍٝ ػالِخ االعزفٙبَ ٌفزر شبشخ 
 اٌزؼ١ٍّبد



 ثبٚسث٠ٕٛذفُٙ ٚرخظ١ض ٚاخٙخ ثشٔبِح : 2اٌمغُ 

   :كٍفٍتفً هزا انمغى، عىف حخؼهى 

 ٍِف اعزخذاَ لبئّخ( ػشعBackstage) 

اعزخذاَ شش٠ؾ اٌّؼٍِٛبد 

َشش٠ؾ األدٚاد اٌظغ١ش ئعزخذا 

اعزخذاَ ِشثؼبد اٌسٛاس 

ّٓاعزخذاَ لٛائُ إٌمش ثبٌضس األ٠ 

اٌؼًّ ثىفبءح أوجش ِغ اخزظبساد ٌٛزخ اٌّفبر١ر 

اعزخذاَ ٚرخظ١ض شش٠ؾ أدٚاد اٌٛطٛي اٌغش٠غ 

 رسذ٠ذ أخضاء ٚاخٙخ اٌشش٠ؾ 

رظغ١ش ٚرىج١ش اٌشش٠ؾ 

 ٚاٌّدّٛػبد ٚاألٚاِش اٌزج٠ٛجبدئػبفخ ٚئصاٌخ ٚرشر١ت ٚرخظ١ض 

 ٓثبٚسث٠ٕٛذٚاخٙخ ثشٔبِح  رخظ١ظبدئػبدح رؼ١١   



 ثبٚسث٠ٕٛذاٌزؼش٠ف ثجشٔبِح : 1-2اٌذسط 

  (Backstageػشع )يهف اعخخذاو لائًت 

فٟ األػٍٝ، رٛخذ أٚاِش زفع ٚزفع  .اث١ٕٓرٕمغُ لبئّخ ٍِف ئٌٝ لغ١ّٓ 
لُ ثبٌٕمش ػٍٝ ٍِف، : ٠ٚؼّذ اعزخذاَ ٘زٖ األٚاِش أِشاً عٙالً  .ٚئغالقثبعُ ٚفزر 

الزع أْ ٘زا ٠ظٍر ) .ػ١ٍٗٚلُ ثبإلشبسح ئٌٝ األِش اٌزٞ رش٠ذ اعزخذاِٗ ٚأمش 
  .(األعفًأ٠ؼبً فٟ أٚاِش خ١بساد ٚئٔٙبء فٟ 

رُظٙش األٚاِش اٌغزخ فٟ ٚعؾ اٌمبئّخ ِدّٛػخ ِٓ األٚاِش اٌّزشاثطخ، وّب ٘ٛ 
   .اٌشش٠ؾٚاألٚاِش فٟ  اٌزج٠ٛجبدزبي 

ِؼٍِٛبد  رج٠ٛجخػٍٝ عج١ً اٌّثبي، ِزٝ لّذ ثبٌٕمش ػٍٝ لبئّخ ٍِف، رجشص 
 ٟٚ٘ رُظٙش ٌه خ١ّغ اٌّؼٍِٛبد زٛي اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ .االفزشاػٟثبٌشىً 



 اعزخذاَ شش٠ؾ اٌّؼٍِٛبد 

ٚ٘ٛ ٠ٛخذ فٟ أعفً  .اٌزمذ٠ّٟ٠مذَ شش٠ؾ اٌّؼٍِٛبد ِؼٍِٛبد عش٠ؼخ زٛي اٌؼشع 
 ثبٚسث٠ٕٛذئؽبس 

 

 :ٚف١ّب ٠ٍٟ األٚاِش ِٓ ا١ّ١ٌٓ ئٌٝ ا١ٌغبس

سلُ اٌشش٠سخ 

 اعُ إٌغك 

ٟرذل١ك ئِالئ 

ٌٟاٌؼشع اٌسب 

اٌزىج١ش/شش٠ؾ اٌزظغ١ش 

اززٛاء اٌشش٠سخ ػّٓ إٌبفزح اٌسب١ٌخ 



 اعزخذاَ شش٠ؾ األدٚاد اٌّظغش 

ٚلذ رىْٛ الزظذ ظٙٛس  .اٌششائررؼٍّٕب فٟ اٌمغُ اٌّبػٟ و١ف١خ ئػبفخ ٔض ئٌٝ 
 .ثبٌٕمش ثبٌضس األ٠ّٓ ػٍٝ إٌض اٌّخزبس ل١بِهشش٠ؾ األدٚاد اٌّظغش ػٕذ 

 ٠سزٛٞ شش٠ؾ األدٚاد ٘زا ػٍٝ أٚاِش اٌزٕغ١ك األوثش ش١ٛػبً ِٓ ِدّٛػخ خؾ



 اعزخذاَ ِشثؼبد اٌسٛاس 

ػجش  ثبٚسث٠ٕٛذ٠زُ اٌٛطٛي ئٌٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌغّبد األوثش رمذِبً فٟ ثشٔبِح 
٠ّٚىٓ فزر اٌؼذ٠ذ ِٓ ِشثؼبد اٌسٛاس ػٓ ؽش٠ك إٌمش ػٍٝ صس  .اٌسٛاسِشثؼبد 

شبئغ دػٛٔب ٍٔمٟ ٔظشح ػٍٝ ِشثغ زٛاس  .اٌشش٠ؾخ١بس فٟ ِدّٛػخ ِؼ١ٕخ فٟ 
(اٌخؾ)  

 



 اعزخذاَ لٛائُ إٌمش ثبٌضس األ٠ّٓ 

، عزىزشف أٔٗ ٠ٛخذ فؼالً ػذح ؽشق ٌٍم١بَ ثبٚسث٠ٕٛذِغ اؽالػه أوثش ػٍٝ ثشٔبِح 
ػٍٝ عج١ً اٌّثبي، ٠ّىٕه اٌٛطٛي ئٌٝ اٌزؼ١ٍّبد ِٓ لبئّخ ٍِف أٚ  .رارٗثبألِش 

   .F1اإلؽبس اٌشئ١غٟ أٚ ِشثؼبد اٌسٛاس أٚ ِٓ خالي االخزظبس 

فؼٕذِب رمَٛ ثبٌٕمش ثبٌضس  .األ٠ِّٓٚٓ اٌطشق األخشٜ ٌزٕف١ز اإلخشاءاد ٘ٛ إٌمش ثبٌضس 
، ِب ٠ؼٕٟ أغ١بل١خ٘زٖ اٌمٛائُ  .لبئّخاأل٠ّٓ ػٍٝ ػٕظش ِؼ١ٓ، غبٌجب ِب عزشٜ 

  .األ٠ّٓاٌزٟ رمَٛ ثبٌٕمش ػ١ٍٙب ثبٌضس ( اٌىبئٕبد)أٔٙب رزغ١ش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌىبئٓ



 اخزظبساد ٌٛزخ اٌّفبر١ر

٘ٛ ػٓ ؽش٠ك اعزخذاَ  ثبٚسث٠ٕٛذِٓ اٌطشق األخشٜ ٌزٕف١ز األٚاِش فٟ ثشٔبِح 
٘زا ٠ؼٕٟ أٔه عزمَٛ ثبٌؼغؾ ػٍٝ اث١ٕٓ أٚ ثالثخ أٚ أسثؼخ ِٓ  .االخزظبسِفبر١ر 

اٌّفبر١ر ِشح ٚازذح ألداء فؼً ِؼ١ٓ ثذالً ِٓ إٌمش ػٍٝ سِض أٚ اٌؼثٛس ػٍٝ األِش فٟ 
 .اٌشش٠ؾ



 شش٠ؾ أدٚاد اٌٛطٛي اٌغش٠غ: 2-2اٌذسط 

 َبزة ػٍ ششٌط األدواث

ٚ٘زٖ اٌشِٛص ِٓ ا١ّ١ٌٓ  ، ثبٌشىً االفزشاػٟ، ٠ٛخذ ثالثخ سِٛص ػٍٝ شش٠ؾ األدٚاد
 ئٌٝ ا١ٌغبس ٟ٘ زفع، ٚرشاخغ ػٓ وزبثخ، ٚرىشاس وزبثخ

 

 إضافت وإصانت األصساس

٠ٙذف شش٠ؾ أدٚاد اٌٛطٛي اٌغش٠غ ئٌٝ رٛف١ش ٚطٛي ئٌٝ األٚاِش اٌزٟ رغزخذِٙب 
إلػبفخ أصساس ئٌٝ  .رشغتفٟ أغٍت األز١بْ، ٌزا فأٗ ِٓ اٌّؼمٛي رخظ١ظٗ زغجّب 

شش٠ؾ أدٚاد اٌٛطٛي اٌغش٠غ، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ اٌغُٙ إٌّغذي ثدبٔجٗ ٚاخزش ِٓ 
 لبئّخ األٚاِش شبئؼخ االعزخذاَ



 ٔمً شش٠ؾ أدٚاد اٌٛطٛي اٌغش٠غ

ِٚٓ أخً رغ١١ش  .اٌشش٠ؾ٠ّىٓ أْ ٠ظٙش شش٠ؾ أدٚاد اٌٛطٛي اٌغش٠غ فٛق أٚ رسذ 
اٌّٛلغ، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ اٌغُٙ إٌّغذي ػٍٝ ٠غبس شش٠ؾ األدٚاد ٚأمش ػٍٝ 

 ئظٙبس أعفً اٌشش٠ؾ

 

 حخظٍض ششٌط األدواث

ئْ لبئّخ اٌخ١بساد اٌّزبزخ ٌإلػبفخ ئٌٝ شش٠ؾ أدٚاد اٌٛطٛي اٌغش٠غ ػٓ ؽش٠ك 
ٚثبٌٕغجخ ٌخ١بساد  .ِسذٚدحاعزخذاَ اٌمبئّخ إٌّغذٌخ ٟ٘ لبئّخ ِف١ذح ٌىٕٙب 

 اٌزخظ١ض اٌّزمذِخ، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ أٚاِش ئػبف١خ



 ٚاٌّدّٛػبد اٌزج٠ٛجبد: 3-2اٌذسط 

 انخبىٌباثَبزة ػٍ 

 ثّب١ٔخ  2010 ثبٚسث٠ٕٛذثبٌشىً االفزشاػٟ، ٠ٛخذ فٟ ِب٠ىشٚعٛفذ أٚف١ظ
 .(ثبعزثٕبء لبئّخ ٍِف) رج٠ٛجبد

 

 

 ْرظٙش ئْ وٕذ رؼًّ ػٍٝ ٔٛع خبص  أغ١بل١خ رج٠ٛجبدعزشٜ فٟ ثؼغ األز١ب
 اٌزج٠ٛجخعزشٜ  ػٍٝ عج١ً اٌّثبي، ئرا وٕذ رؼًّ ػٍٝ طٛسح ِب .اٌىبئٕبدِٓ 

 :اٌزب١ٌخ رظٙش



 ٔجزح ػٓ اٌّدّٛػبد

 رج٠ٛجخػٍٝ عج١ً اٌّثبي، ٠ٛخذ فٟ  .األٚاِشِٓ ِدّٛػبد ِٓ  رج٠ٛجخرزأٌف وً 
 اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ أٚاِش اٌسبفظخ ٚششائر ٚخؾ ٚفمشح ٚسعُ ٚرسش٠ش

 



 ٔجزح ػٓ أصساس اٌخ١بس

  ،غفٍٝ ا١ٌغشٜاٌوّب سأ٠ٕب عبثمبً، ع١ىْٛ ٌجؼغ اٌّدّٛػبد صس طغ١ش فٟ صا٠ٚزٙب 
ئْ إٌمش ػٍٝ ٘زا اٌضس ع١فزر ِشثغ زٛاس ِغ اٌّض٠ذ ِٓ اٌغّبد اٌّشرجطخ ثزٍه 

 .اٌّدّٛػخ

 

 حظغٍش انششٌط

ِٚٓ أخً  .فمؾ اٌزج٠ٛجبدئْ رظغ١ش اٌشش٠ؾ ِٓ شأٔٗ أْ ٠خفٟ األٚاِش اٌفؼ١ٍخ ٠ٚزشن 
 رظغ١ش اٌشش٠ؾ، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ اٌغُٙ اٌظغ١ش ثدبٔت سِض اٌزؼ١ٍّبد



 رخظ١ض اٌشش٠ؾ: 4-2اٌذسط 

 انششوع فً انؼًم

، وبْ ثاِىبٔه ئػبفخ أششؽخ أدٚاد أٚ ثبٚسث٠ٕٛذفٟ اإلطذاساد اٌغبثمخ ِٓ ثشٔبِح 
اٌمٛائُ االفزشاػ١خ /اٌزج٠ٛجبدلٛائُ خذ٠ذح، ٌىٓ ٌُ ٠ىٓ ثاِىبٔه ػٍٝ اإلؽالق رشر١ت 

، ٠ّىٕه رخظ١ض وً 2010 ثبٚسث٠ٕٛذٌىٓ فٟ ثشٔبِح  .دائّخٚاٌزٟ وبْ رُؼزجش عّخ 
 شٟء رمش٠جبً 

 

 انخبىٌباثإضافت أو إصانت 

  ثبٚسث٠ٕٛذاٌشئ١غ١خ اٌزٟ ٠غزخذِٙب ثشٔبِح  اٌزج٠ٛجبدرُظٙش اٌمبئّخ ػٍٝ ا١ٌغبس خ١ّغ 
 ٠ٕجغٟ أْ رجذٚ ِأٌٛفخ ٌه رج٠ٛجبدٚأٚي ثّب١ٔخ  .2010



 ٚاٌّدّٛػبد اٌزج٠ٛجبدرشر١ت 

أٚالً، لُ ثزٛع١غ  .اٌّخزٍفخٚاٌّدّٛػبد ٚاألٚاِش  اٌزج٠ٛجبد٠ّىٕه ئػبدح رشر١ت  
 .+أٚ ِدّٛػخ ِب ػٓ ؽش٠ك إٌمش ػٍٝ ئشبسح  رج٠ٛجخ

 

 

ِٚٓ أخً ئػبدح رشر١ت  .اٌّسذدحأٚ اٌّدّٛػخ  اٌزج٠ٛجخ٘زا ع١ٛعغ ِسز٠ٛبد رٍه 
 اٌؼٕبطش، اخزش ػٕظش ِؼ١ٓ ٚأمش ػٍٝ أعُٙ اٌزسش٠ه ألػٍٝ ٚأعفً ٌزشر١ت إٌظبَ



 ِٚدّٛػبد خذ٠ذح رج٠ٛجبدئٔشبء 

ِٚدّٛػبد خبطخ ثه ِٓ خالي اعزخذاَ األٚاِش فٟ أعفً  رج٠ٛجبد٠ّىٕه ئٔشبء 
 ثبٚسث٠ٕٛذِشثغ زٛاس خ١بساد 



 رخظ١ض أٚاِش اٌّدّٛػخ

  اٌزج٠ٛجبدِخظض أٚ  رج٠ٛجبد٠ّىٕه رخظ١ض أٞ ِدّٛػبد لّذ ثاػبفزٙب، ئِب ئٌٝ 
   .االفزشاػ١خ

ٚإلػبفخ أِش ِؼ١ٓ، لُ ثزٛع١غ اٌّدّٛػخ اٌزٟ رٛد رؼجئزٙب ثبألٚاِش، ٚاخزش أِش ِؼ١ٓ 
  :ئػبفخِٓ اٌمبئّخ ػٍٝ ا١ّ١ٌٓ، ثُ أمش ػٍٝ 

 .ٚإلصاٌخ أِش ِؼ١ٓ، لُ ثاثشاصٖ فٟ اٌمبئّخ ػٍٝ ا١ٌبعش ٚأمش صس ئصاٌخ

 

 انخخظٍظاثإػادة حؼٍٍٍ كافت 

، لُ ثفزر ِشثر زٛاس خ١بساد ثٙبِٓ أخً ئػبدح رؼ١١ٓ وبفخ اٌزغ١١شاد اٌزٟ لّذ 
ئػبدح رؼ١١ٓ وبفخ      -ِٓ ثُ أمش ػٍٝ ئػبدح رؼ١١ٓ .اٌشش٠ؾثُ رخظ١ض  ثبٚسث٠ٕٛذ

، ثبإلػبفخ ئٌٝ خِٚدّٛػبد ِخظظ رج٠ٛجبد٘زا ِٓ شأٔٗ أْ ٠ض٠ً وبفخ  .اٌزخظ١ظبد
 شش٠ؾ أدٚاد اٌٛطٛي اٌغش٠غ



 ، اٌدضء األٚياٌزج٠ٛجبدٔظشح ػبِخ ػٍٝ : 3اٌمغُ 

 :فٟ ٘زا اٌمغُ، عٛف رزؼٍُ ػٓ

 ٟخؾ،اٌسبفظخ، ششائر، : اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ رج٠ٛجخاٌّدّٛػبد ف      

 فمشح، سعُ، رسش٠ش  

 ٟرٛػ١س١خ،خذاٚي، اٌظٛس، سعِٛبد : ئدساج رج٠ٛجخاٌّدّٛػبد ف   

 اسرجبؽبد، ٔض، سِٛص، ٚعبئؾ  

 ٟاٌزمذ١ّ٠خ،ؽشق ػشع اٌؼشٚع : ػشع رج٠ٛجخاٌّدّٛػبد ف   

 رذسج /رظغ١ش، اٌٍْٛ/ؽشق اٌؼشع اٌشئ١غ١خ، ئظٙبس، االردبٖ، رىج١ش   

 اٌّبوشٚاٌشِبدٞ، ٔبفزح، ٚزذاد    

 ٟئػذاد اٌظفسخ، ٔغك، خٍف١خ: رظ١ُّ رج٠ٛجخاٌّدّٛػبد ف 

 ٟاٌشش٠سخ،ِؼب٠ٕخ، ٔمً ئٌٝ ٘زٖ : أزمبالد رج٠ٛجخاٌّدّٛػبد ف  

 رٛل١ذ   

 



 اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ رج٠ٛجخ: 1-3اٌذسط 

اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ ثبٌشىً االفزشاػٟ ز١ث رسزٛٞ ِؼظُ األٚاِش اٌزٟ  رج٠ٛجخرظٙش 
 .عزسزبخٙب فٟ ػشع ششائر أعبعٟ

 

 أوايش انحافظت

الزع أٔٗ ٠ٛخذ  .ٌٚظكلض ٚٔغخ : رشًّ ٘زٖ اٌّدّٛػخ أٚاِش اٌزسش٠ش األعبع١خ
 .ألٚاِش إٌغخ ٚاٌٍظك أعُٙ ِٕغذٌخ ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌخ١بساد اٌّزمذِخ

 

 أوايش انششائح

ٌمذ اعزخذِٕب ٘زٖ اٌّدّٛػخ ِٓ لجً إلػبفخ اٌششائر، ٚرغ١١ش ٚئػبدح رؼ١١ٓ رخط١ؾ 
 .اٌششائر، ٚرٕظ١ُ اٌششائر فٟ ألغبَ



 أٚاِش اٌخؾ

رشًّ ٘زٖ اٌّدّٛػخ أٚاِش ٌزغ١١ش ِظٙش إٌض اٌخبص ثه، ثّب فٟ رٌه 
اٌخؾ ٚزدّٗ ٌٚٛٔٗ؛ ٚرأث١شاد اٌخؾ؛ ٚرجبػذ األزشف، ٚرغ١١ش زبٌخ األزشف، 

 ٚأِش ِغر اٌزٕغ١ك ثأوٍّٗ

 
 أوايش انفمشة

٠ؼط١ٕب اٌدضء األٚي ِٓ ٘زٖ اٌّدّٛػخ ؽشلبً ٌزؼذ٠ً ِظٙش اٌفمشاد، ثّب فٟ 
رٌه اٌزؼذاد إٌمطٟ ٚاٌزشل١ُ ٚاٌّغبفخ اٌجبدئخ ٚاٌّسبراح ٚاألػّذح ٚرجبػذ 

ٚاٌزس٠ًٛ ئٌٝ  اٌؼبِٛد٠خ٠ٛخذ أ٠ؼبً لٛائُ الردبٖ إٌض ٚاٌّسبراح  .األعطش
SmartArt 



 أٚاِش اٌشعُ

٠ٛخذ أ٠ؼبً  .ٔض٠غّر ٌه ِؼشع األشىبي ػٍٝ اٌدبٔت األ٠ّٓ سعُ شىً أٚ ِشثغ 
أٚاِش ٌزشر١ت األشىبي ٚرغ١١ش رٕغ١ك اٌشىً، ئِب ثبعزخذاَ ّٔؾ ِؼ١ٓ أٚ ػٓ ؽش٠ك 

 اخز١بس رؼجئخ اٌشىً، ٚاٌّخطؾ اٌزفظ١ٍٟ ٌٍشىً، ٚرأث١شاد األشىبي ٠ذ٠ٚبً 

 

 
 أوايش انخحشٌش

رشًّ ٘زٖ اٌّدّٛػخ أٚاِش ٌٍجسث ػٓ أٚ اعزجذاي اٌؼٕبطش فٟ ػشع اٌششائر 
٠ّىٕه أ٠ؼب اعزخذاَ أِش رسذ٠ذ ٌّغبػذره ػٍٝ رسذ٠ذ وبئٕبد  .ثهاٌخبص 
 .ِخزٍفخ

 



 ئدساج رج٠ٛجخ: 2-3اٌذسط 

 أوايش انجذاول

رشًّ ٘زٖ اٌّدّٛػخ أِش ٚازذ ٠زٛعغ ئٌٝ  .خذاٚيأٚي ِدّٛػخ ٟ٘ ِدّٛػخ 
أٚ اعزخذَ  .ِسذد٠ّىٕه إٌمش ٚاٌغست ػٍٝ اٌشجىخ إلٔشبء خذٚي ثسدُ  ،لبئّخ

 .اٌزٟ رش٠ذ٘ب فٟ اٌدذٚي ٚاالػّذحأِش ئدساج خذٚي إلدخبي ػذد اٌظفٛف 

 

 أوايش انظىس

٠ّىٕه ئػبفخ طٛسح ِٓ ٍِف أٚ لظبطبد ف١ٕخ أٚ ٌمطخ شبشخ أٚ أٌجَٛ طٛس 
لُ فمؾ ثبٌٕمش ػٍٝ األِش ِٓ ثُ ع١زُ رٛخ١ٙه الخز١بس أٚ ئٔشبء ٔٛع  .فٛرٛغشاف١خ

 اٌظٛسح اٌّالئّخ



 أٚاِش اٌشعِٛبد اٌزٛػ١س١خ 

٠زٛعغ األِش األٚي، أشىبي، ئٌٝ ِؼشع ِٓ األشىبي رّبِبً ِثً ِدّٛػخ سعُ فٟ 
٠ّىٕه إٌمش ػٍٝ شىً ِؼ١ٓ ِٓ ثُ إٌمش ٚاٌغست ػٍٝ  .اٌشئ١غ١خاٌظفسخ  رج٠ٛجخ

 اٌشش٠سخ ٌشعّٗ

ِٚخطؾ رفزر ِشثغ زٛاس ِغ اٌّض٠ذ ِٓ اإلػذاداد ٌىً ٔٛع ِٓ  SmartArtئْ أصساس 
 اٌشعِٛبد اٌزٛػ١س١خ



 أٚاِش االسرجبؽبد

٠غّر ٌه أِش االسرجبؽ اٌزشؼجٟ ثأشبء اسرجبؽ ِٓ ػشع اٌششائر اٌخبص ثه ئٌٝ 
فٟ ز١ٓ ٠غّر ٌه أِش ئخشاء ثزٛخ١ٗ  .ئٌىزشِٟٚٔٛلغ ٠ٚت أٚ ِغزٕذ أٚ ػٕٛاْ ثش٠ذ 

 ػ١ٍٗ اٌّبٚطألداء ئخشاء ِسذد ػٕذِب رٕمش ػٍٝ وبئٓ ِسذد أٚ رؼغ  ثبٚسث٠ٕٛذثشٔبِح 

 

  أوايش انُض
رّٕسه ِدّٛػخ إٌض ؽشق ػذ٠ذح إلػبفخ أٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ إٌض ئٌٝ اٌؼشع 

 اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه



 أٚاِش اٌشِٛص 

لُ ثبٌٕمش ػٍٝ ِؼبدٌخ ٌٍجذء فٟ ئٔشبء ِؼبدٌخ ِؼ١ٕخ، أٚ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ اٌغُٙ 
 ئْ إٌمش ػٍٝ أِش سِض عٛف ٠فزر ِشثغ زٛاس اٌشِض .ِغجمبً إلدساج ِؼبدٌخ ِسذد 

 

 أوايش انىعائط 

أٚ لُ  .إٌّبعتلُ ثبٌٕمش ػٍٝ صس ف١ذ٠ٛ أٚ طٛد ٌفزر ِشثغ زٛاس الخز١بس اٌٍّف 
 ثبٌٕمش ػٍٝ اٌغُٙ إٌّغذي رسذ وً أِش ٌشؤ٠خ اٌّض٠ذ ِٓ اٌخ١بساد

 

 



 ػشع رج٠ٛجخ: 3-3اٌذسط 

   انخمذًٌٍتأوايش طشق ػشع انؼشوع 

ػشع رز١ر ٌه رمذ٠ُ اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه  رج٠ٛجخئْ اٌّدّٛػخ األٌٚٝ فٟ 
 ثطشق ِخزٍفخ

 

 أوايش طشق انؼشع انشئٍغٍت 

رغّر ٌه ٘زٖ اٌّدّٛػخ ثؼشع اٌشش٠سخ اٌشئ١غ١خ أٚ إٌششح اٌشئ١غ١خ أٚ 
 اٌّالزظبد اٌشئ١غ١خ

 

 أوايش اإلظهاس 

ز١ث رظٙش  .ثهاٌخبص  ثبٚسث٠ٕٛذرز١ر ٌه ٘زٖ اٌّدّٛػخ اٌزسىُ ثؼٕبطش ئؽبس 
اٌؼٕبطش اٌزٟ ٠ٛخذ ثدبٔجٙب ػالِخ؛ أِب اٌؼٕبطش اٌزٟ ال رٛخذ ثدبٔجٙب ػالِخ فزىْٛ 

 ِخف١خ



 اٌزظغ١ش/أٚاِش اٌزىج١ش

رظغ١ش، أٚ إٌمش ػٍٝ اززٛاء /رظغ١ش ٌفزر ِشثغ زٛاس رىج١ش/٠ّىٕه إٌمش ػٍٝ أِش رىج١ش
 ػّٓ إٌبفزح ِٓ أخً اززٛاء اٌشش٠سخ اٌسب١ٌخ ػّٓ اٌشبشخ

 

 حذسج سيادي/أوايش انهىٌ

 رز١ر ٌه ٘زٖ اٌّدّٛػخ اخز١بس ِدّٛػخ األٌٛاْ ٌٍؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه

 

 أوايش َافزة

، أٚ (ِثً ِدّٛػخ ِٓ اٌمش١ِذ)إٌٛافز ٠ّىٕه ئٔشبء ٔبفزح خذ٠ذح، أٚ رشر١ت وً 
، أٚ رغ١١ش و١ف١خ رمغ١ُ اٌشبشخ ثبعزخذاَ أِش (ِثً شالي ١ِبٖ)إٌٛافز رزبٌٟ وً 

 .ثبٚسث٠ٕٛذرسش٠ه االٔمغبَ، أٚ اٌزجذ٠ً ث١ٓ ئؽبساد 



 اٌّبوشٚأٚاِش ٚزذاد 

، ز١ث ٠ّىٕه ئٔشبء ٚرسش٠ش ٚئداسح ٚزذاد اٌّبوش٠ٚفزر ٘زا األِش ِشثغ زٛاس ٚزذاد 
 .اإلخشاءادٟ٘ ثشاِح طغ١شح رسزٛٞ ػٍٝ رغٍغً ِٓ  اٌّبوشٚٚزذاد ) .اٌّبوشٚ

   .(اٌزؼ١ٍّٟٟٚ٘ خبسج ٔطبق ٘زا اٌجشٔبِح 



 رظ١ُّ رج٠ٛجخ: 4-3اٌذسط 

 أوايش إػذاد انظفحت

ئْ أِش ئػذاد اٌظفسخ ثسذ رارٗ ٠فزر ِشثغ زٛاس ِغ خ١بساد ٌزغ١١ش زدُ اٌششائر 
 ٚاردب٘ٙب

 

 أوايش انُغك

لُ ثبٌزأش١ش ػٍٝ طٛسح  .ٌألٔغبقئْ اٌدضء اٌشئ١غٟ ِٓ ٘زٖ اٌّدّٛػخ ٘ٛ ِؼشع 
اٌزٟ ٠ٛخذ ػالِخ ػ١ٍٙب )اٌفشد٠خ أٚ اعزخذَ األعُٙ  .ٌزطج١مٗطغ١شح ألٞ ٔغك 

ُٕغك اٌّج١ٕخ فٟ اٌّؼشع( فٟ اٌظٛسح  .ٌزغ١١ش اٌ

 

 أوايش انخهفٍت

أٚ  .اٌسب١ٌخ٠ّىٕه إٌمش ػٍٝ أِش أّٔبؽ اٌخٍف١خ الخز١بس خٍف١خ ِؼ١ٕخ ٌٍشش٠سخ 
٠فزر صس اٌخ١بس ِشثغ زٛاس  .اٌسب١ٌخ٠ّىٕه اخز١بس ئخفبء سعِٛبد اٌخٍف١خ ٌٍشش٠سخ 

 رٕغ١ك اٌخٍف١خ



 االٔزمبالد رج٠ٛجخ: 5-3اٌذسط 

 أيش انًؼاٌُت

ٚئْ ٌُ  .اٌسب١ٌخلُ ثبٌٕمش ػٍٝ ٘زا األِش ٌّؼب٠ٕخ االٔزمبالد فٟ اٌشش٠سخ 
رىٓ اٌشش٠سخ اٌسب١ٌخ رسزٛٞ ػٍٝ أٞ أزمبالد ِطجمخ، ٠ىْٛ ٘زا األِش غ١ش 

 ِزبذ

 

 يؼشع االَخماالث

ُٕغك، ٠ّىٕه إٌمش ػٍٝ أزمبي ِؼ١ٓ   .ٌزطج١مٗٚػٍٝ ٔسٛ ِّبثً ٌّؼشع اٌ
أٚ اعزخذَ األعُٙ اٌّفشدح ٌٍزٕمً فٟ اٌّؼشع، أٚ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ عُٙ 

 اٌّض٠ذ ٌزٛع١غ اٌّؼشع

 

 أوايش انخىلٍج

رز١ر ٌه اٌّدّٛػخ األخ١شح اٌزسىُ ثزٛل١ذ وً أزمبي ثبإلػبفخ ئٌٝ و١ف١خ 
 وً أزمبي رفؼ١ً



 ، اٌدضء اٌثبٟٔاٌزج٠ٛجبدٔظشح ػبِخ ػٍٝ : 4اٌمغُ 

  :ػٍفً هزا انمغى، عىف حخؼهى 

 ِٟؼب٠ٕخ، ِؼشع اٌسشوبد، زشوخ : زشوبد رج٠ٛجخاٌّدّٛػبد ف 

 ِخظظخ، رٛل١ذ  

 ٟئػذاد،ثذء ػشع اٌششائر، : ػشع اٌششائر رج٠ٛجخاٌّدّٛػبد ف   

 أخٙضح ػشع  

 ٟرذل١ك، اٌٍغخ، رؼ١ٍمبد، ِمبسٔخ: ِشاخؼخ رج٠ٛجخاٌّدّٛػبد ف 

خذٚي،، ثّب فٟ رٌه ثبٚسث٠ٕٛذفٟ ثشٔبِح  االٔغ١بل١خ اٌزج٠ٛجبد  

 ، ِخطؾ، ِؼبدٌخ، ف١ذ٠ٛ، أدٚاد SmartArt سعُ،طٛسح،    

 ؽشق اٌؼشع اٌشئ١غ١خ رج٠ٛجبداٌظٛد،    

اٌّطٛس رج٠ٛجخ 



 زشوبد رج٠ٛجخ: 1-4اٌذسط 

 أيش انًؼاٌُت

ئْ ٌُ رىٓ اٌشش٠سخ  .اٌزب١ٌخلُ ثبٌٕمش ػٍٝ ٘زا األِش ٌّؼب٠ٕخ اٌسشوبد فٟ اٌشش٠سخ 
 .اٌسب١ٌخ رسزٛٞ ػٍٝ أٞ زشوبد، ٠ىْٛ ٘زا األِش غ١ش ِزبذ

٠ّىٕه إٌمش أ٠ؼبً ػٍٝ اٌغُٙ إٌّغذي ٌزشغ١ً أٚ ئ٠مبف رشغ١ً اٌّؼب٠ٕخ 
 اٌزٍمبئ١خ

 

 يؼشع انحشكاث

أٚ  .ٌزطج١مٙبٚػٍٝ ٔسٛ ِّبثً ٌّؼشع أزمبالد، ٠ّىٕه إٌمش ػٍٝ زشوخ ِؼ١ٕخ 
اعزخذَ األعُٙ اٌّفشدح ٌٍزٕمً فٟ اٌّؼشع، أٚ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ عُٙ اٌّض٠ذ 

 .ٌزٛع١غ اٌّؼشع

ِب أْ ٠زُ رطج١ك زشوخ ِؼ١ٕخ، ٠ظجر أِش خ١بساد اٌزأث١شاد ِزبزبً ثس١ث ٠ّىٕه 
 رخظ١ض اٌسشوخ اٌخبطخ ثه



 أٚاِش اٌسشوخ اٌّخظظخ

الخز١بس زشوخ ِؼ١ٕخ ٚرخظ١ض وً ِٓ رأث١شارٙب " ئػبفخ زشوخ"لبئّخ ٠ّىٕه اعزخذاَ 
ٚرز١ر ٌه اٌخ١بساد األخشٜ فزر خضء اٌسشوخ، ٚرسذ٠ذ ِشغً اٌسشوخ،  .ِٚغبس٘ب

 ٚٔغخ ِدّٛػخ ِٓ خ١بساد اٌسشوخ ِٓ وبئٓ ئٌٝ آخش

 

 أوايش انخىلٍج

 رز١ر ٌه ٘زٖ اٌّدّٛػخ رخظ١ض رٛل١ذ وً زشوخ ٚرشر١ت اٌسشوبد فٟ وً شش٠سخ



 ػشع اٌششائر رج٠ٛجخ: 2-4اٌذسط 

 أوايش بذء ػشع انششائح

 اعزخذَ ٘زٖ اٌّدّٛػخ ٌجذء ػشع ششائر أٚ ئٔشبء ػشع ششائر ِخظض

 

 أوايش اإلػذاد

٠ّىٕه ئخفبء اٌششائر، ٚرغد١ً ػشع اٌششائر اٌخبص ثه، ٚرسذ٠ذ أٚلبد 
 .اٌزّش٠ٓ، ٚاٌزسىُ ثخ١بساد أخشٜ

 

 أوايش أجهضة انؼشع

٘زٖ األٚاِش ِف١ذح رسذ٠ذاً ئرا وبْ ٌذ٠ه ٚازذ أٚ أوثش ِٓ أخٙضح اٌؼشع، أٚ ئْ وٕذ 
 ػٛئٟعزمَٛ ثٛطً اٌسبعٛة اٌخبص ثه ثدٙبص ػشع 

 

 

 



 ِشاخؼخ رج٠ٛجخ: 3-4اٌذسط 

 أوايش انخذلٍك

، ٚاٌجسث ػٓ اٌّشادفبدعزدذ ٕ٘ب أٚاِش ٌٍزذل١ك اإلِالئٟ، ٚاعزخذاَ لبِٛط 
 اٌّٛاػ١غ

 

 أوايش انهغت

 ٠ّىٕه ٕ٘ب رشخّخ اٌىٍّبد، ٚاخز١بس اٌٍغخ اٌخبطخ ثه، ٚرؼ١١ٓ خ١بساد اٌٍغخ

 

 أوايش انخؼهٍماث

 رّٕسه ٘زٖ اٌّدّٛػخ أٚاِش إلػبفخ ٚرسش٠ش ٚززف اٌزؼ١ٍمبد ٚاٌزٕمً ف١ٙب



 أٚاِش اٌّمبسٔخ

ٚئداسح اٌزغ١١شاد ٚئٔٙبء  اٌزمذ١ّ٠خّٕسه ٘زٖ اٌّدّٛػخ أدٚاد ٌّمبسٔخ اٌؼشٚع ر
 ٠ّىٕه أ٠ؼبً رشغ١ً أٚ ئ٠مبف رشغ١ً خضء اٌّشاخؼخ .اٌّشاخؼخ

 



 ، اٌدضء األٚياالٔغ١بل١خ اٌزج٠ٛجبد: 4-4اٌذسط 

 انًطىس حبىٌبت

 .اٌّطٛس رج٠ٛجخثبٌشىً االفزشاػٟ ٟ٘  ِفؼٍخاٌٛز١ذح اٌزٟ رىْٛ غ١ش  اٌزج٠ٛجخئْ 
، اٌّبوشٚخ١بساد ثشِد١خ ِزمذِخ، ثّب فٟ رٌه خ١بساد ٚزذاد  اٌزج٠ٛجخرمذَ ٘زٖ 

، اثذأ ػٓ ؽش٠ك إٌمش ػٍٝ رفؼ١ٍِٗٚٓ أخً  .XMLٚٚظبئف ئػبف١خ، ٚخظبئض ٚث١مخ 
ا٢ْ، لُ  ،ثُ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ فئخ رخظ١ض اٌشش٠ؾ ػٍٝ ا١ّ١ٌٓ ،خ١بساد ←ٍِف 

 ثٛػغ ػالِخ ثدبٔت اٌّطٛس ٚأمش ػٍٝ ِٛافك



 أدٚاد اٌشعُ

 –اٌشعُ أدٚاد  رج٠ٛجخ، عزشٜ WordArtػٕذ اخز١بس ِشثغ ٔض أٚ شىً أٚ 

 رٕغ١ك

 

 

 

 

 أدواث انجذول

: ألدٚاد اٌدذٚي أغ١بل١ز١ٓ رج٠ٛجز١ٓػٕذ اخز١بس خذٚي ِؼ١ٓ، عزشٜ 
 رظ١ُّ ٚرخط١ؾ

 

 



 أدٚاد اٌظٛسح

أدٚاد إلػبفخ رأث١شاد ئٌٝ اٌظٛسح اٌخبطخ ثه، ٚرسذ٠ذ ّٔؾ  اٌزج٠ٛجخرّٕسه ٘زٖ 
 ِؼ١ٓ ٌٙب ٚالزظبطٙب ٚرغ١١ش زدّٙب ٚأوثش ِٓ رٌه

 

 SmartArtأدواث 

رظ١ُّ ثزؼذ٠ً اٌشعُ اٌج١بٟٔ ػٓ ؽش٠ك ئػبفخ أٚ رؼذ٠ً األشىبي،  رج٠ٛجخرغّر ٌه 
٠ّىٕه أ٠ؼبً ئػبدح رؼ١١ٓ اٌشعُ أٚ رس٠ٍٛٗ  .إٌّؾأٚ رغ١١ش اٌزخط١ؾ، أٚ رغ١١ش 

 اٌزج٠ٛجخثبعزخذاَ ٘زٖ 



 ، اٌدضء اٌثبٟٔاالٔغ١بل١خ اٌزج٠ٛجبد: 5-4اٌذسط 

 أدواث انًخططاث

األٌٚٝ،  اٌزج٠ٛجخرغّر ٌه  .رج٠ٛجبدػٕذِب رمَٛ ثبخز١بس ِخطؾ ِؼ١ٓ، ع١زبذ ثالثخ 
 رظ١ُّ، اخز١بس ٔٛع ّٚٔؾ اٌّخطؾ ثبإلػبفخ ئٌٝ اٌج١بٔبد

 

 أدواث انًؼادنت

رزوش أٔٗ ثاِىبٔه ئػبفخ ِؼبدالد ِٓ ) .لِٛٞسشس ِؼبدالد  ثبٚسث٠ٕٛذ٠ُظٙش ثشٔبِح 
رظ١ُّ أدٚاد ٌزسش٠ش اٌّؼبدالد اٌخبطخ  -أدٚاد اٌّؼبدٌخ رج٠ٛجخرّٕسه ( .ئدساج رج٠ٛجخ

 ثه

 

 

 



 أدٚاد اٌف١ذ٠ٛ

خذ٠ذر١ٓ ألدٚاد اٌف١ذ٠ٛ، ٠ّىٓ اٌٛطٛي ئ١ٌّٙب ػٕذ اخز١بس  رج٠ٛجز١ٓ ثبٚسث٠ٕٛذ٠ُظٙش ثشٔبِح 
 ٟ٘ رشغ١ًاٌثب١ٔخ  ٚاٌزج٠ٛجخ األٌٚٝ ٟ٘ رٕغ١ك اٌزج٠ٛجخ .ِؼ١ٍِٓف ف١ذ٠ٛ 

 
 أدواث انظىث

ّٚ٘ب ٠سّالْ  .2010 ثبٚسث٠ٕٛذخذ٠ذر١ٓ ألدٚاد اٌظٛد فٟ  ثشٔبِح  رج٠ٛجز٠ٓ١ٛخذ أ٠ؼبً 
 أدٚاد اٌف١ذ٠ٛ ٌزج٠ٛجزٟٔفظ االعُ ٌّٚٙب رخط١ؾ ِشبثٗ 



 اٌشش٠سخ اٌشئ١غ١خ ٚإٌششاد ٚاٌّالزظبد اٌشئ١غ١خ رج٠ٛجبد

رؼّذ ؽشق اٌؼشع اٌشئ١غ١خ ِٛػٛػبً ِزمذِبً، ٌىٓ ِٓ اٌّف١ذ فُٙ و١ف١خ ػٍّٙب فٟ 
ِٚٓ أخً ػشع ِدّٛػخ ِٓ ؽشق اٌؼشع  .٠غزخذِٙبزبي ٚاخٙذ ػشع رمذ٠ّٟ 

 ػشع رج٠ٛجخاٌشئ١غ١خ، اخزش أِش اٌؼشع اٌشئ١غٟ إٌّبعت ِٓ 

 

 



 اٌزمذ١ّ٠خئٔشبء اٌؼشٚع : 5اٌمغُ 
 

   :و١ف١خفٟ ٘زا اٌمغُ، عٛف رزؼٍُ 

ئٔشبء ػشع رمذ٠ّٟ فبسؽ 

  ٚئٔشبء ػشع رمذ٠ّٟ ِٓ اٌمٛاٌت اٌّس١ٍخ أ 

ُٕغك، أٚ اٌٍّفبد اٌ    مٛاٌت ػجش اإلٔزشٔذ، أٚ اٌ

 اٌّٛخٛدح  

 ثبٚسث٠ٕٛذػشع ّٔبرج اٌمٛاٌت فٟ ثشٔبِح 

اٌٛطٛي ئٌٝ اٌمٛاٌت األخ١شح 

سعُ ِشثؼبد إٌض 

ئػبفخ ٚرسش٠ش ٔض فٟ ِشثؼبد إٌض 

 ئػبدح اٌزسىُ ثسدُ ِشثؼبد إٌض ٚٔمٍٙب 

 ٚززفٙب ٚرذ٠ٚش٘ب ٚرٕغ١مٙب  

اعزخذاَ أدٚاد االخز١بس 

اٌمض ٚإٌغخ ٚاٌٍظك 

 اعزخذاَ زبفظخOffice 

عست ٚئفالد إٌض 

 

 

 

 اعزخذاَ اٌزشاخغ ػٓ آخش ئخشاء ٚرىشاس 

اعزخذاَ اٌجسث ٚاالعزجذاي 

رطج١ك رأث١شاد ػٍٝ إٌض 

رغ١١ش زبٌخ أزشف إٌض 

رغ١١ش ّٔؾ ٚزدُ ٌْٚٛ اٌخؾ 

رغ١١ش رجبػذ األزشف 

ئصاٌخ اٌزٕغ١ك 

رغ١١ش اردبٖ إٌض ٚاٌّسبراح اٌؼّٛد٠خ 

 ِسبراح ٚػجؾ إٌض ٚرسذ٠ذ اٌّغبفخ اٌجبدئخ 

ّٟئٔشبء لبئّخ رؼذاد ٔمطٟ أٚ سل 

رٕغ١ك إٌض فٟ أػّذح 

اعزخذاَ ٔغخ اٌزٕغ١ك 

اعزخذاَ ِشثؼبد زٛاس اٌخؾ ٚاٌفمشح ٚرأث١شاد إٌض 

 



 اعزخذاَ اٌمٛاٌت: 1-5اٌذسط 

 إَشاء ػشع حمذًًٌ فاسؽ 

 .ثفزسٗرٍمبئ١بً ثأشبء ػشع رمذ٠ّٟ خذ٠ذ فبسؽ ػٕذِب رمَٛ  ثبٚسث٠ٕٛذ٠مَٛ ثشٔبِح 
 خذ٠ذ ←ٍِف ِٚٓ أخً ئٔشبء ػشع رمذ٠ّٟ فبسؽ آخش، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ 

 
 إَشاء ػشع حمذًًٌ يٍ انمىانب انًحهٍت 

ِٓ أخً ئٔشبء ػشع رمذ٠ّٟ ِٓ اٌمٛاٌت اٌّخضٔخ ػٍٝ اٌسبعٛة اٌخبص ثه، لُ 
 ثُ أمش ػٍٝ لٛاٌت .خذ٠ذ ←ٍِف ثبٌٕمش ػٍٝ 



 ئٔشبء ػشع رمذ٠ّٟ ِٓ اٌمٛاٌت ػجش اإلٔزشٔذ 

اٌّئبد ِٓ اٌمٛاٌت ػجش اإلٔزشٔذ اٌزٟ ٠ّىٕه  ٠Office.comزؼّٓ 
خذ٠ذ ٚأمش ػٍٝ أزذ اٌفئبد  –ٍِف ٌٍٚجذء، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ  .اعزخذاِٙب
 Office.comلٛاٌت "رسذ إٌّذسخخ 

 



ُٕغك   ئٔشبء ػشع رمذ٠ّٟ ِٓ اٌ

ئرا لّذ ثبٌٕمش ػٍٝ ٘زا  ،عزشٜ أ٠ؼبً فئخ ُٔغك فٟ ِٕطمخ خذ٠ذ ِٓ لبئّخ ٍِف 
لُ ثجغبؽخ ثبخز١بس أزذ٘ب ٚإٌمش ػٍٝ  .اٌؼشعاٌؼٕظش، عزشٜ لبئّخ ِٓ ُٔغك 

  :ئٔشبء

 

 باوسبىٌُجاعخخذاو ًَارج انمىانب فً بشَايج 

٠ّٚىٓ  .اٌزمذ١ّ٠خئرا لّذ ثبٌٕمش ػٍٝ ٘زا اٌؼٕظش، عزشٜ لبئّخ ِٓ ّٔبرج اٌؼشٚع 
 .اٌخبطخ ثه اٌزمذ١ّ٠خاعزخذاَ ٘زٖ إٌّبرج ومبٌت أٚ إلػطبئه أفىبس زٛي اٌؼشٚع 

 



 ئٔشبء ػشع رمذ٠ّٟ ِٓ اٌٍّفبد اٌّٛخٛدح

خذ٠ذ "خ١بس ٌٍٚجذء، اخزش  .ومبٌت٠ّىٕه أ٠ؼبً أْ رخزبس اعزخذاَ اٌٍّفبد اٌّٛخٛدح 
 .فٟ ِٕطمخ خذ٠ذ ِٓ لبئّخ ٍِف" ِٓ ِغزٕذ ِٛخٛد

 

 

 

 

 

 

 انىطىل إنى انمىانب األخٍشة
ِٓ أخً ػشع اٌمٛاٌت اٌزٟ اعزخذِزٙب ِإخشاً، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ اٌمٛاٌت االخ١شح فٟ 

 ِٕطمخ خذ٠ذ ِٓ لبئّخ ٍِف

لُ فمؾ ثبٌٕمش ػٍٝ  .ِإخشا٘زا ع١ُظٙش ٌه طٛس ِظغشح ٌٍمٛاٌت اٌزٟ اعزخذِزٙب  
 لبٌت ِؼ١ٓ ٚأمش ػٍٝ ئٔشبء



 اٌؼًّ ػٍٝ ِشثؼبد إٌض: 2-5اٌذسط 

 سعى يشبغ َض
 ثبٚسث٠ٕٛذ رخط١طبدرشزًّ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌششائر اٌزٟ ٠زُ ئٔشبئٙب ِٓ 

رسزٛٞ ٘زٖ اٌشش٠سخ، ػٍٝ عج١ً اٌّثبي، ػٍٝ  .ٔضاالفزشاػ١خ ػٍٝ ِشثؼبد 
 ِشثؼٟ ٔض ٠ّىٕه إٌمش ػ١ٍٙب ٚاٌطجبػخ ف١ٙب

 

 ححشٌش انُض
 ٌزسش٠ش إٌض داخً ِشثغ ٔض، لُ فمؾ ثبٌٕمش ػٍٝ إٌض

 

 



 ئػبدح اٌزسىُ ثسدُ ِشثغ إٌض أٚ ٔمٍٗ أٚ ززفٗ

ئرا أسدد رغ١١ش ِشثغ ٔض ِؼ١ٓ، ٠دت ػ١ٍه أٚالً إٌمش ػٍٝ إٌض ٌدؼً زذٚد 
٠ّىٕه ثؼذ٘ب إٌمش ػٍٝ أٞ ِٓ أدٚاد اٌزسىُ اٌج١ؼبء  .ِشئ١خِشثغ إٌض 

 ٚعسجٙب إلػبدح اٌزسىُ ثسدُ اٌّشثغ

 

 حذوٌش يشبغ انُض 
 ِٓ أخً رذ٠ٚش ِشثغ ٔض ِؼ١ٓ، أمش ٚاعست أداح اٌزسىُ اٌخؼشاء

 

 



 رٕغ١ك ِشثغ إٌض 

رٕغ١ك ٌزؼذ٠ً ِشثغ  –اٌشعُ أدٚاد  رج٠ٛجخػٕذ اخز١بس ِشثغ إٌض، ٠ّىٕه اعزخذاَ 

 .ِغجمبً ػذداً ِٓ األّٔبؽ إٌّغمخ  ثبٚسث٠ٕٛذ٠زؼّٓ ثشٔبِح  .ثهإٌض اٌخبص 
٠ّىٕه إٌمش ػٍٝ أزذ اٌظٛس اٌىج١شح فٟ ِدّٛػخ أّٔبؽ األشىبي أٚ إٌمش ػٍٝ 

 عُٙ اٌّض٠ذ ٚاالخز١بس ِٓ اٌّؼشع

 

 حُغٍك يشبغ انُض انًخمذو 
 رج٠ٛجخٌٍسظٛي ػٍٝ خ١بساد أوثش رمذِبً، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ أٞ ِٓ أصساس اٌخ١بس فٟ 

٘زا ع١فزر إٌّطمخ إٌّبعجخ ِٓ ِشثغ زٛاس رٕغ١ك  ،رٕغ١ك –اٌشعُ أدٚاد 

 شىً



 أدٚاد اٌزسش٠ش األعبع١خ: 3-5اٌذسط 

عزشًّ  .ثبٚسث٠ٕٛذعٛف ٔزؼٍُ ثؼغ أدٚاد اٌزسش٠ش األعبع١خ فٟ ثشٔبِح 
اٌّٛاػ١غ اٌمض ٚإٌغخ ٚاٌٍظك؛ ٚاٌسبفظخ؛ ٚأدٚاد االخز١بس، ٚاٌزشاخغ ػٓ آخش 

 ئخشاء ٚرىشاس آخش ئخشاء، ٚاٌغست ٚاإلفالد؛ ٚاٌجسث ٚاالعزجذاي

 

 اعخخذاو أدواث االخخٍاس

ٚوّب رؼٍُ  .ٚاٌىبئٕبدئْ أوثش ِٙبساد اٌزسش٠ش أ١ّ٘خ ٚأعبع١خ ٟ٘ اخز١بس إٌض 
الخز١بسٖ ( ِثً ِشثغ ٔض أٚ شىً أٚ طٛسح)ِؼ١ٓ ِغجمبً، ٠ّىٕه إٌمش ػٍٝ وبئٓ 

 ِٓ ثُ رؼذ٠ٍٗ

 

 

 



 اعزخذاَ اٌمض ٚإٌغخ ٚاٌٍظك

٠ٚإدٞ اٌمض ٚإٌغخ ئٌٝ ٚػغ  .أعبع١خئْ اٌمض ٚإٌغخ ٚاٌٍظك ٟ٘ ِٙبساد 
أِب ٌظك إٌض ف١ؼٕٟ ٚػغ رٌه إٌض أٚ اٌىبئٓ فٟ  إٌض أٚ اٌىبئٓ فٟ اٌسبفظخ،

 ِىبْ آخش

 

   Officeاعخخذاو حافظت 

اٌىبئٕبد اٌزٟ رُ لظٙب أٚ /اٌسبفظخ ٟ٘ ػجبسح ػٓ ِىبْ ٠زُ ف١ٗ رخض٠ٓ إٌض
 .ِشح٠ّىٕه ػبدح رخض٠ٓ وبئٓ ٚازذ فٟ اٌسبفظخ فٟ وً  .ٌظمٙبٔغخٙب ئٌٝ أْ ٠زُ 

ػٕظش فٟ اٌّشح اٌٛازذح  24، ٠ّىٕه زفع ززٝ Officeٌىٓ ئرا فزسذ زبفظخ 

 ٌٚظمٙب ػٕذ اٌسبخخ



 عست ٚئفالد إٌض

األ٠غش، ٚأمً  اٌّبٚطلُ ثجغبؽخ ثبخز١بس إٌض، ٚاعزّش فٟ اٌؼغؾ ػٍٝ صس 
 اٌّبٚطاٌّإشش ئٌٝ اٌّىبْ اٌزٞ رش٠ذ ف١ٗ إٌض ثُ ارشن صس 

 
 اعخخذاو انخشاجغ ػٍ آخش إجشاء وحكشاس آخش إجشاء

عزدذ أٚاِش اٌزشاخغ ػٓ آخش ئخشاء ٚرىشاس آخش ئخشاء فٟ شش٠ؾ أدٚاد اٌٛطٛي 
 اٌغش٠غ

 

 اعخخذاو انبحث واالعخبذال

أٚ  اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ رج٠ٛجخ٠ّىٓ ئ٠دبد وال األِش٠ٓ فٟ ِدّٛػخ رسش٠ش ِٓ 
 ٌالعزجذاي Ctrl + Hٌٍجسث، ٚ Ctrl + Fاعزخذَ اخزظبس 

 



 رٕغ١ك إٌض، اٌدضء األٚي: 4-5اٌذسط 

 حطبٍك حأثٍشاث انُض
   :رطج١مٙبخّظ رأث١شاد أعبع١خ ٠ّىٕه  ثبٚسث٠ٕٛذ٠زؼّٓ ثشٔبِح 

 غايك

 ِبئً

 رغط١ش

 ظً إٌض

 ٠زٛعطٗ خؾ

 

 حغٍٍش حانت األحشف
ٌٍٚجذء،  .إٌضأ٠ؼبً ؽش٠مخ عٍٙخ ٚعش٠ؼخ ٌزغ١١ش زبٌخ أزشف  ثبٚسث٠ٕٛذ٠مذَ ثشٔبِح 

ثُ أمش  .ِؼ١ٕخلُ ثبخز١بس ِشثغ ٔض أٚ خضء ِٓ ٔض، أٚ لُ ثٛػغ اٌّإشش داخً وٍّخ 
اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ ٚاخزش زبٌخ األزشف اٌزٟ  رج٠ٛجخػٍٝ صس رغ١١ش زبٌخ األزشف فٟ 

 رش٠ذ رطج١مٙب

 



 رغ١١ش ّٔؾ ٚزدُ ٌْٚٛ اٌخؾ

اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ أٚ شش٠ؾ  رج٠ٛجخٌٚزغ١١ش ّٔؾ اٌخؾ، اخزش خؾ ِٓ اٌمبئّخ فٟ 
ٔسٓ ٔخزبس ٕ٘ب خؾ  .اٌسمًاألدٚاد اٌّظغش، أٚ لُ ثطجبػخ اعُ اٌخؾ فٟ ِشثغ ٔض 

 اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ رج٠ٛجخِٓ اٌمبئّخ فٟ 

 

 حغٍٍش حباػذ األحشف
٘زا ِٓ  .األزشفاٌظفسخ اٌشئ١غ١خ أِش ػجؾ رجبػذ  رج٠ٛجخرشًّ ِدّٛػخ خؾ فٟ 

   .اٌىٍّخشأٔٗ أْ ٠غ١ش اٌزجبػذ ث١ٓ أزشف 

 .ِؼ١ٕخٌٍٚجذء، لُ ثبخز١بس ِشثغ ٔض أٚ خضء ِٓ ٔض، أٚ لُ ثٛػغ اٌّإشش داخً وٍّخ 
اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ ٚاخزش ٔٛع رجبػذ  رج٠ٛجخثُ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ أِش رجبػذ األزشف فٟ 

 ِؼ١ٓ



 ِغر اٌزٕغ١ك

ِٓ أخً ِغر اٌزٕغ١ك ِٓ إٌض ٚئػبدرٗ ئٌٝ ٚػؼٗ االفزشاػٟ، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ 
 اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ رج٠ٛجخصس ِغر اٌزٕغ١ك فٟ 

 

 

  

 



 رٕغ١ك إٌض، اٌدضء اٌثبٟٔ: 5-5اٌذسط 

 حغٍٍش احجاِ انُض

ِٓ أخً رغ١١ش اردبٖ إٌض، لُ أٚالً ثبخز١بس ِشثغ ٔض أٚ لُ ثٛػغ اٌّإشش داخً 
اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ  رج٠ٛجخثُ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ صس اردبٖ إٌض فٟ  .ِؼ١ِٓشثغ ٔض 

 .ٚاخزش اردب٘بً ِؼ١ٕبً 

 

 يحاراة وضبط انُض

ثُ اخزش  .ٔضِٓ أخً رغ١١ش ِسبراح إٌض، لُ ثبخز١بسٖ أٚ لُ ثبٌٕمش داخً ِشثغ 
 اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ رج٠ٛجخأزذ أٚاِش اٌّسبراح فٟ 

 

 ححذٌذ انًغافت انبادئت نهُض

ِٓ أخً رسذ٠ذ اٌّغبفخ اٌجبدئخ ٌٍٕض، اعزخذَ أِش ص٠بدح اٌّغبفخ اٌجبدئخ فٟ 
 اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ رج٠ٛجخ



 رسذ٠ذ اٌّسبراح اٌؼّٛد٠خ

ِٓ أخً رغ١١ش و١ف١خ ِسبراح إٌض فٟ ِشثغ ٔض، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ ِشثغ إٌض 
اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ ٚاخزش  رج٠ٛجخثُ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ أِش ِسبراح إٌض فٟ  .الخز١بسٖ

 ِسبراح ِؼ١ٕخ

 

 إَشاء لائًت حؼذاد َمطً أو سلًً

ِٓ أخً ئػبفخ ٔمبؽ أٚ أسلبَ ئٌٝ لبئّخ ِؼ١ٕخ، لُ ثبخز١بس ِشثغ ٔض أٚ خضء ِٓ 
ثُ ِٓ أخً رطج١ك إٌمبؽ أٚ األسلبَ االفزشاػ١خ، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ صس رؼذاد  .إٌض

ٚالخز١بس ٔٛع ِخزٍف، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ  .اٌشئ١غ١خاٌظفسخ  رج٠ٛجخٔمطٟ أٚ رشل١ُ فٟ 
 اٌغُٙ إٌّغذي ثدبٔت اٌضس



 أدٚاد إٌض اٌّزمذِخ: 6-5اٌذسط 

 حُغٍك انُض فً أػًذة

ِٓ أخً رٕغ١ك إٌض فٟ أػّذح، اثذأ ثبخز١بس إٌض أٚ ِشثغ إٌض اٌزٞ رش٠ذ 
اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ ٚاخزش ػذد  رج٠ٛجخثُ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ صس أػّذح فٟ  .رٕغ١مٗ

 .األػّذح اٌزٞ رش٠ذٖ

 

 اعخخذاو َغخ انخُغٍك 

ِثً ٔض أٚ ززٝ )ِؼ١ٓ ٠غّر ٌه ٔغخ اٌزٕغ١ك ثٕغخ اٌزٕغ١ك ِٓ وبئٓ 
ٌٍٚجذء، لُ ثبخز١بس إٌض ثبٌزٕغ١ك اٌزٞ  .آخشٚرطج١مٗ ػٍٝ وبئٓ ( شش٠سخ ثىبٍِٙب

اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ أٚ  رج٠ٛجخثُ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ سِض ٔغخ اٌزٕغ١ك فٟ  .ٔغخٗرش٠ذ 
 .فٟ شش٠ؾ األدٚاد اٌّظغش



 اعزخذاَ ِشثغ زٛاس اٌخؾ 

ٌٚفزسٗ، لُ ثبٌٕمش  .اٌخؾ٠ؼّذ ِشثغ زٛاس اٌخؾ ٘ٛ اٌّسطخ اٌشبٍِخ ٌّؼظُ ئػذاداد 
اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ أٚ لُ ثبٌٕمش ثبٌضس األ٠ّٓ  رج٠ٛجخػٍٝ صس خ١بس فٟ ِدّٛػخ خؾ ِٓ 

 ػٍٝ أٞ ٔض ٚأمش ػٍٝ خؾ

 

 اعخخذاو يشبغ حىاس انفمشة 

 .ٚاٌزجبػذئْ ِشثغ زٛاس اٌفمشح ٘ٛ اٌّىبْ اٌزٞ عزدذ ف١ٗ خ١بساد اٌّغبفخ اٌجبدئخ 
اٌظفسخ  رج٠ٛجخٌٚفزر ٘زا اٌّشثغ، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ صس خ١بس فٟ ِدّٛػخ فمشح ِٓ 
 اٌشئ١غ١خ أٚ لُ ثبٌٕمش ثبٌضس األ٠ّٓ ػٍٝ أٞ ٔض ٚأمش ػٍٝ فمشح



 اعزخذاَ ِشثغ زٛاس رٕغ١ك اٌزأث١شاد إٌظ١خ 

ٌمذ سأ٠ٕب ِشثغ زٛاس رٕغ١ك اٌزأث١شاد إٌظ١خ ِغجمبً ػٕذِب رطشلٕب ٌخ١بساد اٌّسبراح 
ِٚٓ أخً فزر ٘زا اٌّشثغ ِجبششح، لُ ثبٌٕمش ثبٌضس األ٠ّٓ ػٍٝ  .ٚاٌؼّٛد٠خاألفم١خ 

رٕغ١ك اٌزأث١شاد إٌظ١خ، أٚ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ صس خ١بس فٟ ِدّٛػخ  ػٍٝأٞ ٔض ٚأمش 
 رٕغ١ك –اٌشعُ أدٚاد  رج٠ٛجخفٟ  WordArtأّٔبؽ 



 ؽجبػخ ٚػشع اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه: 6اٌمغُ 

فً هزا انمغى، عىف حخؼهى 
  :كٍفٍت

ٞاعزخذاَ اٌؼشع اٌؼبد 

اعزخذاَ ػشع فبسص اٌششائر 

اعزخذاَ ػشع طفسخ اٌّالزظبد 

اعزخذاَ ؽش٠مخ ػشع اٌمشاءح 

اٌزظغ١ش/اعزخذاَ اٌزىج١ش 

اعزخذاَ اززٛاء ػّٓ إٌبفزح 

ثذء ػشع اٌششائر 

اٌزٕمً فٟ ػشع اٌششائر 

اٌزجذ٠ً ئٌٝ شبشخ فبسغخ 

اعزخذاَ أدٚاد اٌمٍُ ٚلٍُ اٌز١١ّض 

 ٟاٌزذل١ك اإلِالئ 

 

ّٟرغ١١ش ٔغك اٌؼشع اٌزمذ٠ 

ًئػبفخ ٚرسش٠ش اٌشأط ٚاٌزز١٠ 

رغ١١ش اردبٖ اٌشش٠سخ 

اعزخذاَ ِشثغ زٛاس ئػذاد اٌظفسخ 

ؽجبػخ اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه 

اعزخذاَ اٌّؼب٠ٕخ لجً اٌطجبػخ 

رؼ١١ٓ خ١بساد اٌطجبػخ 

 ئسعبي ػشع رمذ٠ّٟ ثبٌجش٠ذ
 اإلٌىزشٟٚٔ

 



 ٚؽشق اٌؼشع اٌزخط١طبداعزخذاَ : 1-6اٌذسط 

 اعخخذاو انؼشع انؼادي

٠ّىٕه أْ رشٜ  .ا٢ْاٌؼشع اٌؼبدٞ ٘ٛ اٌؼشع اٌزٞ اعزخذِٕبٖ ِٕز اٌجذا٠خ ٚززٝ 
اٌّخطؾ اٌزفظ١ٍٟ، ٚػٍٝ اٌدبٔت األ٠ّٓ ٠ّىٕه /فٟ اٌدبٔت األ٠غش خضء اٌششائر

 أْ رشٜ اٌشش٠سخ اٌّخزبسح زب١ٌبً فٟ ئؽبس رسش٠ش، ثبإلػبفخ ئٌٝ ِٕطمخ ٌٍّالزظبد

 

 اعخخذاو ػشع فاسص انششائح

ئْ ػشع فبسص اٌششائر ٟ٘ ؽش٠مخ خ١ذح ٌزؼذ٠ً ئػذاد اٌشش٠سخ فٟ اٌؼشع 
٠ّىٕه اخز١بس ٘زا اٌؼشع  .ِفشدحاٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه، ثذال ِٓ رسش٠ش وً شش٠سخ 

 ػشع أٚ ِٓ شش٠ؾ اٌّؼٍِٛبد رج٠ٛجخِٓ 



 اعزخذاَ ػشع طفسخ اٌّالزظبد

ئْ ػشع طفسخ اٌّالزظبد ٠ُظٙش ٌه شىً وً شش٠سخ فٟ زبي ؽجبػزٙب وظفسخ 
 ٚ٘ٛ ٠ُظٙش ِسزٜٛ اٌشش٠سخ ٚأٞ ِالزظبد رّذ ئػبفزٙب .ِالزظبد

 

 اعخخذاو طشٌمت ػشع انمشاءة
٠ّىٓ اعزخذاَ ؽش٠مخ ػشع اٌمشاءح ٌزمذ٠ُ اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه ئٌٝ 

ٚ٘ٛ ٠مذَ ػشع شبشخ وبًِ  ،خّٙٛس طغ١ش أٚ ززٝ ٌزمَٛ ثّشاخؼزٗ ثٕفغه
 ٌٍؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه ِغ ٚخٛد أٚاِش ل١ٍٍخ فٟ شش٠ؾ اٌّؼٍِٛبد



 اٌزظغ١ش ٚاالززٛاء ػّٓ إٌبفزح/اعزخذاَ اٌزىج١ش

فٟ ؽشق اٌؼشع اٌؼبدٞ ٚفبسص اٌششائر ٚطفسخ اٌّالزظبد، ٠ّىٕه اعزخذاَ أدٚاد 
ٚئزذٜ اٌطشق  .ثهاٌزظغ١ش ٌزىج١ش أٚ رظغ١ش اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص /اٌزسىُ ثبٌزىج١ش

ٟ٘ اعزخذاَ اٌشش٠ؾ إٌّضٌك فٟ شش٠ؾ اٌّؼٍِٛبد؛ لُ ثجغبؽخ ثغسجٗ ئٌٝ 
اٌزظغ١ش، أٚ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ صس صائذ أٚ ٔبلض /اٌٛساء ٚئٌٝ األِبَ ٌض٠بدح أٚ ئٔمبص اٌزىج١ش

 اٌزظغ١ش ثشىً رذس٠دٟ/ٌزغ١١ش اٌزىج١ش



 سؤ٠خ ػشع اٌششائر: 2-6اٌذسط 

 بذء انؼشع

   :اٌزب١ٌخِٓ أخً ثذء ػشع اٌششائر ِٓ اٌجذا٠خ، اعزخذَ أزذ األٚاِش 

 اٌجذا٠خ -اٌششائر ػشع ِٓ 

 اخزظبسF5 

أِش ػشع اٌششائر فٟ شش٠ؾ اٌّؼٍِٛبد 

 

 انخُمم فً انؼشع

ئْ إٌمش ثبٌضس األ٠غش ع١ٕمً اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه شش٠سخ ٚازذح ئٌٝ  .
ٚئرا وبْ ٌذ٠ه زشوبد أٚ أزمبالد ػٍٝ اٌشش٠سخ اٌسب١ٌخ، ع١ؼًّ إٌمش ) .األِبَ

  .(ِشحثبٌضس األ٠غش ػٍٝ اٌزٕمً فٟ ٘زٖ اٌزأث١شاد ثٛالغ رأث١ش ٚازذ فٟ وً 

ثبإلػبفخ ئٌٝ رٌه، ٠ٛخذ اٌم١ًٍ ِٓ أٚاِش اٌزٕمً فٟ اٌضا٠ٚخ ا١ٌغشٜ اٌغفٍٝ 
 ِٓ ػشع اٌششائر



 ئظٙبس شبشخ فبسغخ

إلظٙبس  Bئرا أسدد ئظٙبس شبشخ فبسغخ خالي ػشع اٌششائر، اػغؾ ػٍٝ ِفزبذ 
 أٚ اعزخذَ لبئّخ إٌمش ثبٌضس األ٠ّٓ .ث١ؼبءإلظٙبس شبشخ  Wشبشخ عٛداء أٚ ِفزبذ 

 

 اعخخذاو أدواث انمهى ولهى انخًٍٍض
خالي ػشع اٌششائر، ٠ّىٕه اٌٛطٛي ئٌٝ أدٚاد اٌمٍُ ٚلٍُ اٌز١١ّض اٌّخزٍفخ ِٓ 

٠ّىٓ اٌٛطٛي ئٌٝ ٘زٖ اٌمبئّخ ِٓ صس خ١بساد اٌّإشش فٟ  .اٌّإششلبئّخ خ١بساد 
 اٌضا٠ٚخ ا١ٌغشٜ اٌغفٍٝ ِٓ اٌؼشع، أٚ ِٓ لبئّخ إٌمش ثبٌضس األ٠ّٓ



 رسؼ١ش اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه : 3-6اٌذسط 

 انخذلٍك اإليالئً
ِٓ أخً رذل١ك األخطبء اإلِالئ١خ فٟ اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه، لُ ثبٌٕمش 

رذل١ك ئِالئٟ، أٚ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ سِض اٌزذل١ك اإلِالئٟ فٟ  ←ِشاخؼخ ػٍٝ 
 F7شش٠ؾ اٌّؼٍِٛبد، أٚ اعزخذَ اخزظبس 

 

 حغٍٍش انُغك

  .أٚف١ظاٌفبسغخ ٔغك  اٌزمذ١ّ٠خثبٌشىً االفزشاػٟ، رغزخذَ خ١ّغ اٌؼشٚع 
ِٚٓ ( .ِخظض٠ّىٓ أْ رغزخذَ اٌمٛاٌت ُٔغك ِخزٍفخ، أٚ ززٝ ٔغك )

ُٕغك  أخً رغ١١ش إٌغك، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ طٛسح وج١شح فٟ ِؼشع اٌ

 



 ئػبفخ اٌشأط ٚاٌزز١٠ً ئٌٝ اٌششائر 

األعفً ٠ّىٕه أ٠ؼبً ئػبفخ اٌشأط ٚاٌزز١٠ً، ٟٚ٘ ِؼٍِٛبد رظٙش فٟ األػٍٝ أٚ 
 اٌشأط ٚاٌزز١٠ً –ئدساج ٌٍٚجذء، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ  .شش٠سخِٓ وً ( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ)

 

 حؼذٌم انشأط وانخزٌٍم 
ِٓ أخً رؼذ٠ً اٌشأط ٚاٌزز١٠ً، لُ ثجغبؽخ ثاػبدح فزر ِشثغ اٌسٛاس ٚلُ ثاخشاء 

أٚ لذ ٠ىْٛ ِٓ اٌّّىٓ اٌٛطٛي ئٌٝ ثؼغ اٌؼٕبطش ٚرسش٠ش٘ب  .ثهاٌزغ١١شاد اٌخبطخ 
 ثشىً ِجبشش

 

 



 رغ١١ش اردبٖ اٌشش٠سخ

٠ّىٕه رغ١١ش  .أفمٟػبدح ِب رىْٛ اٌششائر ِشرجخ ثس١ث ٠ىْٛ اٌدبٔت اٌط٠ًٛ ثبردبٖ 
 رظ١ُّ رج٠ٛجخ٘زا األِش ثبعزخذاَ أِش اردبٖ اٌشش٠سخ فٟ 

 

 

 

 اعخخذاو يشبغ حىاس إػذاد انظفحت
 .ٚاٌظفسخئْ ِشثغ زٛاس ئػذاد اٌظفسخ ٘ٛ ِسطزه اٌشبٍِخ ألٚاِش ئػذاد اٌشش٠سخ 

 رظ١ُّ رج٠ٛجخِٚٓ أخً فزر ٘زا اٌّشثغ، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ أِش ئػذاد اٌظفسخ فٟ 



 ؽجبػخ اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه: 4-6اٌذسط 

 أوايش انطباػت انغشٌؼت
 ئزذٜ اٌطشق ٟ٘ ئػبفخ سِض اٌطجبػخ اٌغش٠ؼخ ئٌٝ شش٠ؾ 

 ِٚٓ شأْ ٘زا أْ ٠شعً اٌؼشع  .اٌغش٠غأدٚاد اٌٛطٛي    

  اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه ِجبششح ئٌٝ اٌطبثؼخ االفزشاػ١خ    

 ثبإلػذاداد االفزشاػ١خ   

 ٍٝؽجبػخ أٚ اعزخذاَ  ←ٍِف اٌخ١بس ا٢خش ٘ٛ إٌمش ػ 

 Ctrl + Pاالخزظبس    

 

 اعخخذاو انًؼاٌُت لبم انطباػت
٠سزٛٞ اٌدبٔت األ٠غش ِٓ اإلؽبس ػٍٝ ِؼب٠ٕخ ٌٍؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌّشاد 

 .ؽجبػزٗ

 

 

 



 رؼ١١ٓ خ١بساد اٌطجبػخ

 ٠سزٛٞ اٌدبٔت األ٠ّٓ ِٓ ِٕطمخ اٌطجبػخ ػٍٝ خ١بساد اٌطجبػخ

 

إسعال انؼشع انخمذًًٌ انخاص بك باعخخذاو 
 انبشٌذ اإلنكخشوًَ

ِٓ أخً ئسعبي اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه ػجش اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ 
  :اٌثالثخ ثُ اخزش أزذ اٌخ١بساد  ،زفع ٚئسعبي←ٍِف 

 (فٟ أٞ ٔٛع ٍِف ٠غزخذِٗ اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ زب١ٌبً )وّشفك ئسعبي 

 ئسعبي ثزٕغ١كPDF 

 ئسعبي ثزٕغ١كXPS 



 ئداسح اٌٍّفبد: 7اٌمغُ 

 أدواث إداسة انًهفاث: 1-7انذسط  

عٛف ٔزؼٍُ و١ف١خ اعزخذاَ االعزشداد اٌزٍمبئٟ، ٚرؼ١١ٓ وٍّبد ِشٚس ٌٍٍّفبد، 
وّب عٕزطشق وزٌه ئٌٝ و١ف١خ ِشبسوخ اٌؼشٚع  .ٚاٌدذ٠ذحٚرس٠ًٛ اٌٍّفبد اٌمذ٠ّخ 

 XPSأٚ  PDFِغ آخش٠ٓ ػٓ ؽش٠ك رس٠ٍٛٙب ئٌٝ رٕغ١ك  اٌزمذ١ّ٠خ

 

 اعخخذاو االعخشداد انخهمائً

ػٍٝ خ١بس دػُ ازز١بؽٟ ٌٍّغبػذح فٟ  ثبٚسث٠ٕٛذثشٔبِح  ٠شزًٌّسغٓ اٌسع، 
رم١ًٍ خغبئش اٌج١بٔبد اٌزٟ رؼضٜ ئٌٝ أِٛس ِثً شٛائت اٌجشاِح أٚ ا١ٙٔبس٘ب أٚ أمطبع 

ِٚٓ أخً رؼذ٠ً خ١بساد االعزشداد اٌزٍمبئٟ، لُ  .اٌطبلخ أٚ رؼطً ِىٛٔبد اٌسبعٛة
 زفع –خ١بساد  ←ٍِف ثبٌٕمش ػٍٝ 

 

 



 XPSأٚ   PDFإٌشش ثزٕغ١ك

اٌخبطخ ثه ئٌٝ رٕغ١ك  اٌزمذ١ّ٠خِٓ إٌّبعت فٟ ثؼغ األز١بْ أْ رسٛي اٌؼشٚع 
 اٌزمذ١ّ٠خٚغبٌجب ِب رىْٛ اٌؼشٚع  .أفؼ٠ًالئُ اٌزٛص٠غ أٚ إٌشش ػٍٝ اإلٔزشٔذ ثشىً 

٠ّىٓ أْ  (.رٕغ١ك ػشع لبثً ٌٍٕمً) PDFاٌّٛصػخ ػٍٝ االٔزشٔذ ِٕشٛسح ثزٕغ١ك 
ٚلذ أؽٍمذ ِب٠ىشٚعٛفذ  .خذاً ػٍٝ طٛس ٚٔض ثسدُ ٍِف طغ١ش  PDFرسزٛٞ ٍِفبد 

ٚ٘ٛ ِشبثٗ ( XPS ثـ٠ُؼشف اخزظبساً ) XML Paper Specificationأ٠ؼبً رٕغ١ك ٠غّٝ 
 PDFٌزٕغ١ك 

 

 حؼٍٍٍ كهًاث يشوس نهًهفاث
ٌٍٚجذء، لُ  .ثهٌّض٠ذ ِٓ األِٓ، ٠ّىٕه ئػبفخ وٍّبد ِشٚس ٌٍؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص 

فٟ ِشثغ زٛاس زفع ثبعُ،  .ثبعُزفع  ←ٍِف ثفزر اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ ٚأمش ػٍٝ 
،  لُ ثبٌٕمش ػٍٝ لبئّخ أدٚاد فٟ اٌضا٠ٚخ ا١ٌغشٜ اٌغفٍٝ ٚأمش ػٍٝ خ١بساد ػبِخ

 .لُ ثادخبي وٍّخ اٌّشٚس فٟ زمً إٌض إٌّبعتثُ 



ثزٕغ١ك أٚف١ظ  اٌزمذ١ّ٠خفزر ٚرس٠ًٛ اٌؼشٚع 
2003 

وّب رؼٍُ، اعزسذثذ ِب٠ىشٚعٛفذ رٕغ١ك ٍِف خذ٠ذ 
٠ٚؼّذ فزر  pptx.ٚ٘ٛ : 2007 ثبٚسث٠ٕٛذفٟ ثشٔبِح 

:  أِشاً عٙالً ( ppt.)اٌمذ٠ُ ٚث١مخ ِؼ١ٕخ ثبٌزٕغ١ك 
 اعزخذَ فمؾ ِشثغ زٛاس فزر

 

 انخمذًٌٍتحفع انؼشوع 
 لذًٌت بخُغٍماث

زفع ثبعُ ٚاخزش  ←ٍِف ٌٍم١بَ ثٙزا، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ 
 اٌظس١ر 2003-97ٔٛع ٍِف 

 



ئػبفخ أشىبي ٚطٛس ٚسعِٛبد ث١ب١ٔخ ِٚخططبد : 8اٌمغُ 
 ٚخذاٚي

   :كٍفٍتفً هزا انمغى، عىف حخؼهى 

رسذ٠ذ أخضاء ِٓ خذٚي 

 ئدساج خذاٚي ثبعزخذاَ اٌشجىخ ِٚشثغ
 اٌسٛاس

 ًسعُ خذاٚي ٠ذ٠ٚب 

 َٚأدٚاد أدٚاد اٌدذٚي  رج٠ٛجزٟاعزخذا
 اٌّخطؾ

 ئػبفخ خذٚي ث١بٔبدExcel  ئٌٝ ػشع
 رمذ٠ّٟ

اخز١بس ث١بٔبد اٌدذٚي 

ئػبدح اٌزسىُ ثسدُ اٌدذاٚي ٚٔمٍٙب 

 ئػبفخ ٚئصاٌخ ٚئػبدح اٌزسىُ ثبٌظفٛف
 ٚاألػّذح

دِح ٚرمغ١ُ اٌخال٠ب 

 َرٕغ١ك اٌدذاٚي ٚٔض اٌدذٚي ثبعزخذا
 األّٔبؽ ٠ٚذ٠ٚبً 

 ّٟئػبفخ ِخططبد ئٌٝ اٌؼشع اٌزمذ٠
 اٌخبص ثه

 ئػبدح اٌزسىُ ثسدُ اٌّخططبد ٚٔمٍٙب
 ٚززفٙب

رسش٠ش ث١بٔبد اٌّخطؾ 

رغ١١ش ّٔؾ اٌّخطؾ 

 

 ئػبفخSmartArt ٚرؼ١ّٓ ٔض ٚطٛس 

 َأدٚاد  رج٠ٛجبداعزخذاSmartArt 

 ئػبدح اٌزسىُ ثسدُ اٌشعِٛبد اٌج١ب١ٔخ
 ٚٔمٍٙب ٚززفٙب

 رغ١١ش رخط١ؾ ّٚٔؾSmartArt  

 ٓئػبدح ر٠ٍٛSmartArt 

 ًرس٠ٛSmartArt ئٌٝ ٔض أٚ أشىبي 

 ٓئػبدح رؼ١١SmartArt 
 

 

 

 

 

 



 سعُ األشىبي: 1-8اٌذسط 

 إضافت وحزف األشكال

ثُ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ اٌشىً  .أشىبيئدساج ٚأمش ػٍٝ  رج٠ٛجخٌٍجذء، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ 
 اٌزٞ رش٠ذ سعّٗ

 

 حُغٍك –أدواث انشعى  حبىٌبتاعخخذاو 

رٕغ١ك، ز١ث أٔٙب رسزٛٞ ػٍٝ  ←اٌشعُ أدٚاد  رج٠ٛجخدػٛٔب ٔزؼشف ل١ٍال ػٍٝ 
 خ١ّغ األٚاِش اٌزٟ عٕسزبخٙب ٌٍؼًّ ػٍٝ األشىبي

 

 إدساج يجًىػت أشكال

ِؼشع األشىبي 

ًرسش٠ش شى 

ِشثغ ٔض 



 ِدّٛػخ أّٔبؽ األشىبي

 ِؼشع أّٔبؽ األشىبي 

ًرؼجئخ اٌشى 

ًاٌّخطؾ اٌزفظ١ٍٟ ٌٍشى 

رأث١شاد األشىبي 

صس اٌخ١بس 

  

 WordArtيجًىػت أًَاط 
ئر رغّر ٌه ثزخظ١ض  .األشىبي٘زٖ اٌّدّٛػخ ِشبثٙخ خذاً ٌّدّٛػخ أّٔبؽ 

 إٌض فٟ اٌشىً



 ِدّٛػخ رشر١ت
 رز١ر ٌٕب اٌّدّٛػخ اٌشاثؼخ رشر١ت األشىبي فٟ اٌشش٠سخ

َئزؼبس ئٌٝ األِب 

ئسعبي ئٌٝ اٌخٍف 

خضء اٌزسذ٠ذ 

ِسبراح 

رد١ّغ 

اعزذاسح 

 

 يجًىػت انحجى
 رز١ر ٌٕب اٌّدّٛػخ األخ١شح ئدخبي أثؼبد ِسذدح السرفبع ٚػشع اٌشىً



 رٕغ١ك األشىبي ثبعزخذاَ األّٔبؽ

ِٓ أخً رطج١ك ّٔؾ ِؼ١ٓ ػٍٝ اٌشىً، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ طٛسرٗ اٌىج١شح فٟ 
 .ػ١ٍٙب اٌّبٚطعزشٜ ِؼب٠ٕخ ٌىً طٛسح وج١شح أثٕبء رّش٠ش  .اٌّؼشع

 

 حُغٍك األشكال ٌذوٌا  
ززٝ ٚئْ وٕذ رطجك ّٔؾ ِؼ١ٓ، ٠ّىٕه رخظ١ض رؼجئخ اٌشىً ِٚخططٗ اٌزفظ١ٍٟ 

 ٚرأث١شارٗ

 

 إػادة انخحكى بحجى األشكال
ثسدُ  ثٙب٠ّىٕه ئػبدح اٌزسىُ ثسدُ األشىبي ٚٔمٍٙب ثٕفظ اٌطش٠مخ اٌزٟ رزسىُ 

 أٞ وبئٓ آخش

  



 ٔمً األشىبي

ٚإلٔشبء  .ِٓ أخً ٔمً شىً ِؼ١ٓ، لُ ثبٌٕمش ػ١ٍٗ ٚاعسجٗ ئٌٝ ِٛلؼٗ اٌدذ٠ذ  
 أثٕبء اٌغست Ctrlٔغخخ ِٓ اٌشىً، اعزّش فٟ اٌؼغؾ ػٍٝ ِفزبذ 

 

 

  

 



 ئدساج اٌظٛس: 2-8اٌذسط 

 إضافت طىسة يٍ يهف

ِٓ أخً ئدساج طٛسح ِٓ ٍِف ِؼ١ٓ ػٍٝ خٙبص اٌىّج١ٛرش اٌخبص ثه، اثذأ ثبٌٕمش ػٍٝ اٌشش٠سخ 
 طٛسح ←ئدساج ثُ أمش ػٍٝ  .ف١ٙباٌزٟ رش٠ذ أْ رىْٛ اٌظٛسح 

 

 إضافت لظاطت فٍُت

ئرا ٌُ ٠ىٓ ٌذ٠ه أٞ طٛسح العزخذاِٙب، ٠ّىٕه اعزخذاَ ٚازذح ِٓ ِدّٛػخ ِب٠ىشٚعٛفذ 
 لظبطخ ف١ٕخ ←ئدساج ٌٍٚجذء، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ  .ف١ٕخرغّٝ لظبطخ 

 

 



 اػبفخ ٌمطخ شبشخ

شبشخ ٟ٘ اٌمذسح ػٍٝ دِح ٌمطبد  2010ِٓ اٌغّبد اٌدذ٠ذح فٟ أٚف١ظ 
ٌٍٚجذء،  .ثهفٟ ٍِفبد أٚف١ظ اٌخبطخ ( طٛسح ٌشبشخ خٙبص اٌىّج١ٛرش اٌخبص ثه)

ثُ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ  .ف١ٙبأزمً ئٌٝ اٌشش٠سخ اٌزٟ رش٠ذ أْ رىْٛ ٌمطخ اٌشبشخ 
ئرا سأ٠ذ اإلؽبس اٌزٞ رشغت ثأخز طٛسح ٌٗ فٟ اٌمبئّخ، لُ  .شبشخٌمطخ  ←ئدساج 

 ثبٌٕمش ػ١ٍٗ

 



 ئػبفخ أٌجَٛ طٛس فٛرٛغشاف١خ

ثُ لُ ثبٌٕمش ػٍٝ  ، أٌجَٛ طٛس فٛرٛغشاف١خ ←ئدساج ٌٍٚجذء، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ 

 لشص الخز١بس اٌظٛس اٌخبطخ ثه/ٍِف

 لائًت انظىس1.

 يؼاٌُت2.

 أوايش ححشٌش انظىس3.

 يشبغ َض جذٌذ4.

 خٍاساث انظىسة5.

 حخطٍط األنبىو6.

 

 

 

 

 

 

 



 رٕغ١ك ←اٌظٛسح أدٚاد  رج٠ٛجخٔظشح ػبِخ ػٍٝ 

 رج٠ٛجخٌمذ سأ٠ذ أٔٗ ػٕذِب رؼ١ف أٞ ٔٛع ِٓ اٌظٛس ئٌٝ اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه، رظٙش 
 :ٕغزؼشع خ١بسارٙب ، ٌٚ رٕغ١ك ←اٌظٛسح أدٚاد 

رز١ر ٌه األٚاِش فٟ ٘زٖ اٌّدّٛػخ رؼذ٠ً ِسز٠ٛبد  : ِدّٛػخ ػجؾ  

 اٌظٛسح                     

رز١ر ٌه رطج١ك زذٚد ِؼ١ٕخ ػٍٝ اٌظٛسح : ِدّٛػخ أّٔبؽ اٌظٛسح 

رغبػذن أٚاِش ٘زٖ اٌّدّٛػخ ػٍٝ رشر١ت اٌظٛسح فٟ  : ِدّٛػخ رشر١ت  

 اٌشش٠سخ                       

ُرغّر ٌه ٘زٖ األٚاِش ثزغ١١ش زدُ اٌظٛسح : ِدّٛػخ اٌسد 



 ٔظشح ػبِخ ػٍٝ شش٠ؾ األدٚاد اٌّظغش ٌٍظٛس

ِٓ األدٚاد اٌّف١ذح األخشٜ ٘ٛ شش٠ؾ األدٚاد اٌّظغش 
 .ٌٍظٛس، ٚاٌزٞ ٠ظٙش ئْ لّذ ثبٌٕمش ثبٌضس األ٠ّٓ ػٍٝ اٌظٛسح

 



 ئدساج اٌدذاٚي: 3-8اٌذسط 

 ححهٍم انجذول

(  ٠ىْٛ اردب٘ٙب ػّٛدٞ)ٚأػّذح ( ٠ىْٛ اردب٘ٙب أفمٟ)طفٛف ٠زىْٛ اٌدذٚي ِٓ 
 (ػجبسح ػٓ اٌّشثؼبد اٌظغ١شح)ٚخال٠ب 

 

 إدساج انجذاول

ئرا وبٔذ اٌشش٠سخ رشزًّ ػٍٝ ػٕظش ٔبئت ٌّسزٜٛ، فأٗ ٠ّىٕه ثجغبؽخ إٌمش 
ٚع١زُ رٛخ١ٙه إلدخبي ػذد اٌظفٛف  ، ػٍٝ سِض اٌدذٚي إلػبفخ خذٚي ِؼ١ٓ

 ٚاألػّذح اٌزٟ رش٠ذ٘ب



 سعُ اٌدذاٚي

، ِٓ اٌطشق األخشٜ إلٔشبء خذٚي ٘ٛ إٌمش ػٍٝ أِش سعُ خذٚي فٟ لبئّخ خذٚي
٠ّىٕه ثؼذ٘ب إٌمش ٚاٌغست إلٔشبء اٌّخطؾ  .لٍُعٛف ٠زسٛي اٌّإشش ئٌٝ ٚ

 اٌزفظ١ٍٟ ٌٍدذٚي

 

 َبزة ػٍ أششطت أدواث انجذاول

 حظًٍىاألٌٚٝ ٟ٘  اٌزج٠ٛجخ

اخز١بس ٌزشغ١ً ٚئ٠مبف رشغ١ً أٔٛاع  :        خ١بساد أّٔبؽ اٌدذٚي 

 ِٓ رٕغ١ك اٌدذٚي ِخزٍفخ          

رز١ر ٌه اٌزسىُ ثّظٙش اٌدذٚي :        ِدّٛػخ أّٔبؽ اٌدذٚي 

 ِدّٛػخ أّٔبؽWordArt :  رز١ر ٌه ٘زٖ اٌّدّٛػخ رخظ١ض 

 إٌض فٟ اٌدذٚي                                     

رز١ر ٌه ٘زٖ اٌّدّٛػخ رخظ١ض  :      ِدّٛػخ سعُ زذٚد 

 اٌدذٚي اٌسذٚد فٟ                   



 حخطٍطاألخ١شح فٟ أدٚاد اٌدذٚي ٟ٘  اٌزج٠ٛجخ

رسزٛٞ ٘زٖ اٌّدّٛػخ ػٍٝ أٚاِش ٌٍؼًّ ػٍٝ  :    ِدّٛػخ خذٚي 

 اٌدذٚي ثأوٍّٗ       

غزخذَ ٘زٖ اٌّدّٛػخ ٌزؼذ٠ً اٌظفٛف ر :   ِدّٛػخ اٌظفٛف ٚاألػّذح 

 ٚاألػّذح فٟ اٌدذٚي       

غزخذَ ٘زٖ اٌّدّٛػخ ٌزؼذ٠ً اٌخال٠ب فٟ ر:     ِدّٛػخ دِح 

 اٌدذٚي       

رز١ر ٌه ٘زٖ اٌّدّٛػخ رؼذ٠ً زدُ اٌظفٛف  :    ِدّٛػخ زدُ اٌخ١ٍخ 

 ٚاألػّذح       

رغ١ش األٚاِش فٟ ٘زٖ اٌّدّٛػخ و١ف١خ اسرجبؽ  :    ِدّٛػخ ِسبراح       
 إٌض ثبٌخال٠ب

رز١ر ٌه ٘زٖ اٌّدّٛػخ رؼذ٠ً زدُ اٌدذٚي :    ِدّٛػخ زدُ اٌدذٚي 

رشر١ت  اٌزج٠ٛجخرز١ر ٌه آخش ِدّٛػخ فٟ ٘زٖ  :     ِدّٛػخ رشر١ت 

 اٌدذٚي فٟ اٌشش٠سخ       



 Excelئػبفخ خذٚي ث١بٔبد 

ثشٔبِح ِب٠ىشٚعٛفذ )ئوغً ئرا لّذ ثاػذاد اٌج١بٔبد اٌخبطخ ثه ػٍٝ ثشٔبِح 
، ٠ّىٕه ثغٌٙٛخ ئػبفزٙب ئٌٝ اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌخبص ثه (أٚف١ظ ٌدذاٚي اٌج١بٔبد
 Excelخذٚي ث١بٔبد  ←خذٚي  ←ئدساج ػٓ ؽش٠ك إٌمش ػٍٝ 



 رسش٠ش اٌدذاٚي: 4-8اٌذسط 

 ححذٌذ بٍاَاث انجذول

٠دت أْ رشٜ عُٙ ثأسثؼخ  .زذٚدِٓ أخً رسذ٠ذ خذٚي ِؼ١ٓ، لُ ثبٌزأش١ش ػٍٝ أٞ 
ِٚٓ أخً رسذ٠ذ طف أٚ ػّٛد، لُ ثٛػغ  ،لُ ثبٌٕمش ٌزسذ٠ذ اٌدذٚي ثأوٍّٗ .سؤٚط
 ػٍٝ زبفزٗ اٌخبسخ١خ ٚلُ ثبٌٕمش ػٕذِب رشٜ اٌغُٙ اٌّبٚطِإشش 

 

 َمم انجذاول

ػٕذِب رشٜ  .ٚازذحػٍٝ زبفخ  اٌّبٚطِٓ أخً ٔمً خذٚي ِؼ١ٓ، لُ ثٛػغ ِإشش 
 اٌغُٙ رٞ األسثؼخ سؤٚط، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ اٌدذٚي ٚعسجٗ ئٌٝ ِٛلؼٗ اٌدذ٠ذ



 ئػبفخ ٚززف اٌظفٛف ٚاألػّذح

 عزدذ أٚاِش إلدساج ٚززف اٌظفٛف ٚاألػّذح فٟ لبئّخ إٌمش ثبٌضس األ٠ّٓ ِٓ اٌدذٚي

 

 إػادة انخحكى بحجى انظفىف واألػًذة وانجذاول

ئرا ٔظشد ئٌٝ زذٚد أٞ خذٚي ػٓ وثت، عزشٜ أدٚاد رسىُ ِّٕمطخ طغ١شح ػٍٝ 
 وً صا٠ٚخ ٚزبفخ

 

 ديج وحمغٍى انخالٌا

ػٍٝ  -لذ رسزبج فٟ ثؼغ اٌّشاد ئٌٝ دِح ِدّٛػخ ِٓ اٌخال٠ب ػّٓ خ١ٍخ ٚازذح
ِٚٓ أخً اٌم١بَ ثزٌه، لُ ثزسذ٠ذ اٌخال٠ب اٌزٟ  .ٌٍدذٚيعج١ً اٌّثبي، إلٔشبء ػٕٛاْ 

 رخط١ؾ ←اٌدذٚي أدٚاد  رج٠ٛجخرش٠ذ دِدٙب ٚأمش ػٍٝ دِح اٌخال٠ب فٟ 

 



 رٕغ١ك اٌدذاٚي: 5-8اٌذسط 

 حطبٍك أًَاط انجذول

ثُ لُ  .اٌدذٚيِٚٓ أخً رطج١ك ّٔؾ ِؼ١ٓ، لُ أٚالً ثٛػغ اٌّإشش اٌخبص ثه داخً 
 ←أدٚاد اٌدذٚي رج٠ٛجخثبٌٕمش ػٍٝ أزذ اٌظٛس اٌىج١شح فٟ ِؼشع أّٔبؽ اٌدذٚي فٟ 

 رظ١ُّ

 

 حغٍٍش خٍاساث انخُغٍك

ِٓ أخً رغ١١ش ؽش٠مخ رطج١ك اٌزٕغ١ك ػٍٝ اٌدذٚي، اعزخذَ ِدّٛػخ خ١بساد 
 رظ١ُّ ←أدٚاد اٌدذٚي رج٠ٛجخأّٔبؽ اٌدذٚي فٟ 



 رٕغ١ك اٌدذٚي ٠ذ٠ٚبً 

ِٚٓ أخً رغ١١ش ٌْٛ اٌخٍف١خ ٌٛازذح أٚ أوثش ِٓ . ٠ّىٕه أ٠ؼبً رٕغ١ك اٌدذٚي ٠ذ٠ٚبً 
ثُ . اٌزٟ رش٠ذ رغ١١ش٘ب( اٌخال٠ب)اٌخال٠ب، ػٍٝ عج١ً اٌّثبي، لُ أٚالً ثزسذ٠ذ اٌخ١ٍخ 

رظ١ُّ ٚزذد اٌخ١بساد  ←أدٚاد اٌدذٚي رج٠ٛجخلُ ثبٌٕمش ػٍٝ لبئّخ اٌزظ١ًٍ فٟ 

 اٌخبطخ ثه

 

 ػهى َض انجذول WordArtحطبٍك أًَاط 

ِٚٓ أخً اٌجذء، . رظ١ُّ ←أدٚاد اٌدذٚي رج٠ٛجخعزدذ أ٠ؼبً أٚاِش ٌزٕغ١ك إٌض فٟ 

الزع أْ ثؼغ األّٔبؽ عٛف رُطجك . )لُ ثزسذ٠ذ إٌض أٚ اٌخال٠ب اٌزٟ رش٠ذ رٕغ١مٙب
ثؼذ رٌه، اخزش ّٔؾ عش٠غ .( ػٍٝ وبًِ إٌض فٟ اٌخ١ٍخ ثغغ إٌظش ػٓ رسذ٠ذن

 رظ١ُّ ←أدٚاد اٌدذٚي رج٠ٛجخِٓ 



اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ  رج٠ٛجخرٕغ١ك ٔض اٌدذٚي ثبعزخذاَ 
 ٚشش٠ؾ األدٚاد اٌّظغش

اٌظفسخ اٌشئ١غ١خ  رج٠ٛجخ٠ّىٕه اعزخذاَ األٚاِش فٟ ِدّٛػزٟ اٌخؾ ٚاٌفمشح فٟ 
 ٚشش٠ؾ األدٚاد اٌّظغش ٌزٕغ١ك خذٚي إٌض



 ئدساج اٌّخططبد: 6-8ٌذسط ا

 إدساج يخطط
ِخطؾ أٚ  ←ئدساج ِٓ أخً ئػبفخ ِخطؾ ئٌٝ اٌشش٠سخ اٌخبطخ ثه، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ 

 .لُ ثبٌٕمش ػٍٝ اٌؼٕظش إٌبئت إلدساج ِخطؾ

 

 َمم انًخططاث وإػادة انخحكى بحجًها وحزفها
ِٚٓ أخً ٔمٍٗ، لُ ثٕمش ٚعست  .أخش٠ّٜىٕه رسش٠ش اٌّخطؾ رّبِبً ِثً أٞ وبئٕبد 

 اٌسذٚد اٌخبسخ١خ

 



 أدٚاد اٌّخطؾ رج٠ٛجبدٔجزح ػٓ 

   :اٌثالثخ ألدٚاد اٌّخطؾ اٌزج٠ٛجبددػٛٔب ٍٔمٟ ٔظشح عش٠ؼخ ػٍٝ 

األٌٚٝ ٟ٘ رظ١ُّ اٌزج٠ٛجخ: 

 

 .رغ١١ش ٔٛع اٌّخطؾ أٚ زفع إٌٛع اٌسبٌٟ ومبٌت: انُىع1.

 .رسذ٠ذ أٚ رسش٠ش أٚ رسذ٠ث اٌج١بٔبد، أٚ رغ١١ش و١ف١خ ػشع اٌج١بٔبد: بٍاَاث2.

 .رغ١١ش ؽش٠مخ رٕظ١ُ اٌّخطؾ: انًخططاث حخطٍطاث3.

 رغ١١ش ِظٙش اٌّخطؾ: أًَاط انًخططاث4.



اٌزب١ٌخ ٟ٘ رخط١ؾ اٌزج٠ٛجخ : 

 اخز١بس خضء اٌّخطؾ اٌّشاد رٕغ١مٗ :انخحذٌذ انحان1ً.

ئػبفخ طٛس أٚ أشىبي أٚ ِشثغ ٔض ئٌٝ اٌّخطؾ : إدساج2.
 اٌخبص ثه

ئػبفخ رغ١ّبد ئٌٝ أخضاء ِخزٍفخ ِٓ  :حغًٍاث3.
 اٌّخطؾ

رغ١١ش ِظٙش ٚرغ١ّبد اٌّسبٚس ٚخطٛؽ :  يحاوس4.
 اٌشجىخ

رٕغ١ك خذاس ٚأسػ١خ اٌّخطؾ ٚٔبز١خ :  انخهفٍت5.
٠ّىٕه أ٠ؼبً رؼذ٠ً خ١بساد االعزذاسح ثالث١خ  .اٌشعُ
 األثؼبد

ئػبفخ خطٛؽ أٚ أششؽخ ئٌٝ اٌّخطؾ إلثشاص  : ححهٍم6.
٘زٖ اٌغّبد غ١ش ِذػِٛخ فٟ وبفخ  .اٌج١بٔبداردبٖ 

 اٌّخططبد

 



 رٕغ١ك رج٠ٛجخأخ١شاً، ٌذ٠ٕب: 
اخز١بس خضء اٌّخطؾ اٌّشاد رٕغ١مٗ، أٚ فزر ِشثغ زٛاس رٕغ١ك ٌزٌه : انخحذٌذ انحان1ً.

 .اٌؼٕظش، أٚ ئػبدح رؼ١١ٓ اٌؼٕظش

اخز١بس ّٔؾ ِؼ١ٓ ٌٍؼٕظش اٌّسذد، أٚ رٕغ١ك رؼجئزٗ ِٚخططٗ : أًَاط األشكال2.
 .اٌزفظ١ٍٟ ٚرأث١شارٗ ٠ذ٠ٚبً 

اخز١بس ّٔؾ ِؼ١ٓ ٌٍٕض اٌّسذد، أٚ رٕغ١ك رؼجئزٗ ِٚخططٗ : WordArtأًَاط 3.
 .اٌزفظ١ٍٟ ٚرأث١شارٗ ٠ذ٠ٚبً 

ئزؼبس اٌؼٕظش اٌسبٌٟ ئٌٝ األِبَ أٚ ئسعبٌٗ ئٌٝ اٌخٍف ػّٓ ِدّٛػخ وبئٕبد؛ : حشحٍب4.
 .  أٚ ِسبراح ٚاعزذاسح ٚرد١ّغ اٌؼٕظش؛ أٚ ػشع خضء اٌزسذ٠ذ

 رؼ١١ٓ زدُ اٌؼٕظش اٌسبٌٟ: انحجى5.



 رسش٠ش ث١بٔبد اٌّخطؾ

ئْ وٕذ ثسبخخ ئٌٝ ئخشاء رغ١١شاد ػٍٝ ث١بٔبد اٌّخطؾ، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ أِش  
 رظ١ُّ ←اٌّخطؾ أدٚاد  رج٠ٛجخرسش٠ش اٌج١بٔبد فٟ 

 

 حغٍٍش يظهش انًخطط

ئرا أسدد رغ١١ش ِظٙش اٌّخطؾ اٌخبص ثه، فأٗ ٠ٛخذ ؽشق ل١ٍٍخ ٠ّىٕه ِٓ 
ِثال ِٓ ِخطؾ ػّٛد ئٌٝ )اٌّخطؾ ِٚٓ أخً رغ١١ش ٔٛع  .ثزٌهخالٌٙب اٌم١بَ 

اٌّخطؾ أدٚاد  رج٠ٛجخ، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ أِش رغ١١ش ٔٛع اٌّخطؾ فٟ (ِخطؾ خؾ
 رظ١ُّ ←

  

 

 



 

 SmartArtئدساج : 7-8اٌذسط 

 SmartArtإدساج 

، أٚ لُ ثبٌٕمش SmartArt ←ئدساج ئٌٝ شش٠سخ ِب، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ  SmartArtِٓ أخً ئػبفخ 
 ئْ وبْ ِزبزبً  SmartArtػٍٝ اٌؼٕظش إٌبئت ٌشعِٛبد 

 

 إضافت َض

 ٚاؽجغ[ ٔض]ػٍٝ ِٓ أخً ئػبفخ ٔض ئٌٝ اٌشعُ اٌج١بٟٔ، لُ ثجغبؽخ ثبٌٕمش 

 

 إضافت طىس

لُ فمؾ  .ِؼ١ٕخرمذَ ثؼغ اٌشعِٛبد، وبٌّثبي اٌزٞ ٔغزخذِٗ ٕ٘ب، خ١بس رؼ١ّٓ طٛس 
 ثبٌٕمش ػٍٝ سِض اٌظٛسح إلػبفخ طٛسح



 SmartArtأدٚاد  رج٠ٛجبدٔجزح ػٓ 

رشزًّ ػٍٝ اٌّدّٛػبد اٌزب١ٌخ األٌٚٝ ٟ٘ رظ١ُّ اٌزج٠ٛجخ ٟ٘ٚ: 

 .رسزٛٞ ػٍٝ أٚاِش ٌزؼذ٠ً األشىبي ٚاٌّؼٍِٛبد فٟ اٌشعُ: إَشاء سعى1)

 .رغ١١ش رخط١ؾ اٌّؼٍِٛبد: حخطٍطاث2)

 .رغ١١ش اٌٍْٛ أٚ إٌّؾ اٌّشئٟ اٌىٍٟ ٌٍشعُ: SmartArtأًَاط 3)

٠ٚسزٛٞ أ٠ؼبً  .االفزشاػٟئػبدح رؼ١١ٓ اٌشعُ ئٌٝ ّٔؾ رٕغ١مٗ : إػادة حؼ4ٍٍٍ)
 ػٍٝ أِش ٌزس٠ٍٛٗ ئٌٝ أشىبي أٚ ٔض

رشزًّ ػٍٝ اٌّدّٛػبد اٌزب١ٌخ اٌثب١ٔخ ٟ٘ رٕغ١ك اٌزج٠ٛجخ ٟ٘ٚ: 

 رسش٠ش اٌشىً فٟ سعُ ثٕبئٟ األثؼبد: أشكال1)

 اخز١بس ّٔؾ ِؼ١ٓ ٌٍشىً اٌّسذد: أًَاط األشكال2)

 اخز١بس ّٔؾ ِؼ١ٓ ٌٍٕض اٌّسذد: WordArtأًَاط 3)

 ئزؼبس اٌؼٕظش اٌسبٌٟ ئٌٝ األِبَ أٚ ئسعبٌٗ ئٌٝ اٌخٍف: حشحٍب4)

 رؼ١١ٓ زدُ اٌؼٕظش اٌّسذد: انحجى5)



 ٚئػبدح اٌزسىُ ثسدّٗ ٚززفٗ SmartArtٔمً 

ِٚٓ أخً ٔمٍٗ، لُ ثٕمش ٚعست  .أخش٠ّٜىٕه رسش٠ش اٌشعُ رّبِبً ِثً أٞ وبئٕبد 
ِٚٓ أخً ئػبدح اٌزسىُ ثسدّٗ، لُ ثغست ئزذٜ أدٚاد اٌزسىُ  ، اٌسذٚد اٌخبسخ١خ

 إٌّّمطخ ئٌٝ اٌخبسج

 

 



 Smart Artرٕغ١ك : 8-8اٌذسط 

 حغٍٍش انخخطٍط
 ِٓ أخً اٌزغ١١ش ئٌٝ ٔٛع ِخزٍف ِٓ اٌزخط١ؾ 

عزشٜ ِؼب٠ٕخ أثٕبء  .رخط١طبدلُ ثجغبؽخ ثبٌٕمش ػٍٝ طٛسح وج١شح ِؼ١ٕخ فٟ ِدّٛػخ 
 ػٍٝ وً رخط١ؾ اٌّبٚطرّش٠ش ِإشش 

 

 SmartArtإػادة حهىٌٍ 
 رج٠ٛجخ، لُ ثجغبؽخ ثبٌٕمش ػٍٝ أِش رغ١١ش األٌٛاْ فٟ SmartArtِٓ أخً ئػبدح ر٠ٍٛٓ سعُ 

 رظ١ُّ ٚأمش ػٍٝ ٌْٛ ِؼ١ٓ ← SmartArtأدٚاد 



 رغ١١ش ّٔؾ اٌزأث١شاد

ِٓ أخً رغ١١ش اٌزأث١شاد اٌّطجمخ ػٍٝ اٌشعُ، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ طٛسح وج١شح فٟ 
 SmartArtِدّٛػخ أّٔبؽ 

 

 

 إػادة حؼٍٍٍ انشعى
ئرا لّذ ثاخشاء رغ١١شاد ػٍٝ اٌزٕغ١ك ٚرٛد ئٌغبئٙب، لُ ثبٌٕمش ػٍٝ أِش ئػبدح رؼ١١ٓ 

 رظ١ُّ ← SmartArtأدٚاد  رج٠ٛجخاٌشعُ فٟ 

 

 ححىٌم انشعى
، ٠ّىٕه اعزخذاَ أِش رس٠ًٛ فٟ SmartArtئرا أسدد رغ١١ش اٌشعُ ئٌٝ رٕغ١ك غ١ش 

 رظ١ُّ ← SmartArtأدٚاد  رج٠ٛجخ
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 االنرتنت
 منهاج دورة انترنت 

 أساسيمدخل 
 سبة االلكترونيةمركز الحاجامعة الموصل / 

2017 
 إعداد

 محمد إبراهيم محمد                                    فاتن يحيى إسماعيل        

 مبرمج                                                  م. مهندس              
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 الفهرست
 تعريف شبكة االنترنت 
 أنواع الشبكات 
 تصفح االنترنت بروتوكوالت 
  طرق االتصال باإلنترنت 
  التصفح 
 البريد االلكتروني 
 استعماالت االنترنت 
  تطبيقات االنترنت 
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 االنترنت
  :ةـــمقدم
االنترنت ىي ناتج اندماج تكنولوجيا الحاسبات مع تكنولوجيا االتصاالت، فقد شبكة      

 استطاعت شبكة االنترنت أن تصل بين مستخدمي الحاسبات ميما بعدت المسافة بينيم،
، وبصورة تتجاوز حدود الزمان والمكان والكمفة نصية ، و صوتية ، بوسائل متعددة  بصرية

وكأن العالم قد طويت  .الوقت نفسو سيطرة الرقابة الحكوميةوتتحدي في  –وقيود المسافات 
ال توجد فيو فوارق سياسية أو اجتماعية ، أطرافو وأصبحنا نعيش في عالم بال حدود جغرافية 

 ...أو اقتصادية

 :  االنترنت ما المقصود بشبكة
ببعض  أكثر أوتتكون الشبكة عندما يتصل حاسوبان     

 أنالمعمومات ، ويمكن  أولغرض االشتراك في المصادر 
كبيرة  أوة صغيرة كربط حاسوبين في المنزل تكون الشبك

 كما في ربط حاسبات شركة ضخمة ليا فروع في عدد من دول العالم . 

شبكة عمالقة تتكون من ربط ماليين من شبكة الشبكات  أو رف االنترنت عمى انو من ىنا يع  
كون الشبكات الخاصة والعامة في المؤسسات األكاديمية والحكومية التي ت   الحاسبات

ومؤسسات األعمال وتتباين في نطاقيا ما بين المحمي والعالمي وتتصل بتقنيات مختمفة، 
و باستخدام بروتوكول ،النحاسية و األلياف البصرية والوصالت الالسمكي األسالك من

وتدار كل شبكة منيا بمعزل عن وتضم ىذه الشبكات كميات ىائمة من المعمومات ، االنترنت 
 .األخرى بشكل ال مركزي وال تعتمد أيا منيا في تشغيميا عمى األخريات 
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 موقع شبكة االنترنت
قد يتساءل البعض أين الموقع المركزي لشبكة االنترنت ومن يديرىا واإلجابة عمى ذلك     

فيي ناتج توصيل جميع الحاسبات  ،  شبكةالىذه يوجد مكان محدد لموقع  حيث السيمة ، 
من ، أما عن إدارتيا فعمى الرغم  المتصمة بالشبكة بما تحتويو ىذه الحاسبات من معمومات

ضخامة شبكة االنترنت فإنو ال توجد جية إدارية أو قضائية لمشبكة. غير أن ىناك بعض 
 .بدعم نظام شبكة االنترنتالجيات األمريكية التطوعية تقوم 

 أنواع شبكات الحاسوب :
 :أىميا ىناك أنواع من شبكات الحاسوب اعتمادا عمى امتدادىا الجغرافي     

   شبكات محمية(Local Area Network - LAN) : 
ستخدم ىذا النوع عادة في المؤسسات الصغيرة ي        

المشتركة والجامعات من أجل تسييل العمل ونقل المعمومات 
تكون موجودة داخل نطاق ، أي بين األقسام بشكل سريع

 .محدود
  شبكات  العواصم(Metropolitan Area Network - MAN) : 

ىي عبارة عن ربط مجموعة من الشبكات المحمية       
(LAN)   تكون شبكة ال ىذهو الموجودة في مدينة واحدة

ذات سرعات عالية تسمح بمشاركة المصادر المحمية 
 واإلقميمية .

  شبكات عريضة(Wide Area Network - WAN) : 
ىي كل الشبكات الممتدة عمى منطقة جغرافية واسعة قد      

. إذا كان ىناك شركة ليا أكمموتكون مدينة أو قارة أو العالم ب
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أكثر من فرع في أنحاء العالم وليا حاسوب مركزي وقاعدة بيانات خاصة بيا فالشبكة 
وأشير مثال عمى الشبكات  .بين ىذه الفروع ىي شبكات عريضة  التي تربط ما

 .شبكة اإلنترنت ألنيا تغطي العالم وتربط شبكات عديدة معاً  ىيالواسعة 
 

           
 

 :أجهزة االتصال األساسية في الشبكات 
 بالشبكة ىناك أجيزة ال بد من توفرىا : االتصاللغرض 

بين الحاسوب  في يومنا ىذا ىناك نطاق واسع من االختيارات ما جهاز الحاسوب: .1
( ، Notebook( ،)Tablet، ) (Lap Top(، الحاسوب المحمول )PCالشخصي )

 ، و الياتف الخموي .(PDAالمساعدات الشخصية الرقمية )
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 : (Network Interface Card - NICبطاقة واجهة الشبكة ) .2
الوصول لمشبكة يجب أن يحتوي عمى بطاقة واجية الشبكة ليتمكن الحاسوب من      

وىو  (Media Access Control - MACذات رقم مميز يسمى بالعنوان الفيزيائي )
. وىناك   LANرقم فريد ال يمكن تكراره وعن طريقو يمكن  تمييز األجيزة في شبكة الـ 

 :  NICأنواع مختمفة من 
  

 
 خيارات التوصيل : .3

ىناك العديد من خيارات التوصيل التي تستخدم في إنشاء شبكة والتواصل بينيا وبين      
 ديدة بتدفق البيانات بشكل أسرع ومن أشيرىا :الج األنواعوتسمح الشبكات األخرى 

بل يكىو  :(  Coaxial Cableحور )مبل المتحد اليالك .1
بشبكة مركزي محاط بعازل ثم  نحاسي  سمكمكون من 

، يستخدم من لتقميل التداخل بين اإلشارات  معدنيةحماية 
 .وفي أجيزة الفيديو، شركات الياتف  ،  TV cablesشركات الـ  قبل 
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المجدولة مكونة من  مجموعة  ألسالكا: (Twisted Pairاألسالك المجدولة )  .2
وقد تكون لمقاومة التداخل الكيرومغناطيسي نحاسية مجدولة معا  أسالكمزدوجة من 

الياتف أو  فيالمجدولة وىو النوع المستخدم  األسالكسمكيين من  أيزوج واحد  بشكل
شبكات الكمبيوتر ، وكل زوج  فيوىو النوع المستخدم  أسالكثمانية  أي أزواج أربعة

 .األخرى األزواجعن  مختمفيكون بمون 

            
 

: سمك مصنوع (Fiber Opticsاأللياف البصرية ) .3
من ألياف زجاجية أو بالستيكية تستخدم نبضات 

كابالت  وتعد، من  الضوء في نقل البيانات 
األلياف الضوئية ىي الحل األمثل لنقل البيانات 

 . بسرعة كبيرة ولمسافات بعيدة نظرًا لنقاء اإلشارة وعدم حدوث ضعف فييا
 

تحتاج أي اسالك ، ولكن كل : تقنية ال (Wireless Technologyتقنية الالسمكي ) .4
بطاقة واجية  فيون تكون حاسوب يجب أ

ونقطة وصول شبكة ال سمكية 
(AccessPoint)  يمكنيا العمل مع

 . الترددات الالسمكية لنقل البيانات
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 باإلنترنتطرق االتصال . 4
متصل  (router) بخادمال بد من ربط ىذا الحاسوب  باإلنترنتلتوصيل الحاسوب       

الشركة المزودة   أو المؤسسة أو في الجامعة رئيسي (خادم)بصورة دائمة كحاسوب  باإلنترنت

 : يامنو  باإلنترنتوتتعد طرق االتصال  ،ISPاالنترنتلخدمة 

 Dial-Up االتصال عن طريق الياتف  .1
 (بصرية األليافعن طريق ) األرضيال االتص .2
 الصناعية  األقمار .3
 تقنية الالسمكي  .4

 Wi-Fi 
 بيانات الياتف (3G,4G) 
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 الويب مواقعو االنترنت 
( ومصطمح Webالعديد من مستخدمي الشبكة بين مصطمح الويب ) قد ال يميز   
لكن ، المعنىالمصطمحين يدالن عمى نفس  قد يعتقد البعض أن، (Internet) اإلنترنت
اإلنترنت ىو شبكة متصمة من أجيزة الحاسوب و الخوادم المرتبطة ففرق كبير ، ىناك الحقيقة 

إما عن طريق الكابالت أو األلياف  صل ىذه األجيزة بطرق عديدةببعضيا حول العالم و تت
أو ما يطمق عمييا خدمة الويب  أشيرىاتقدم خدمات  مختمفة من  و، أو القمر الصناعي

(World Wide Web و )التي تختصر بـWWW  ، مستندات يتم ىذه الخدمة  عبارة عن
وتتكون الويب من صفحات ويب ومواقع  اإلنترنت.شبكة الموجودة في  األجيزةتداوليا بين 

 ويب. 
 مكتوب بمغة ترميز النصوص التشعبية  صفحة الويب ىي مستند بتنسيق خاص

(HTMLأو أي لغة تستخدم لكتابة صفحة الويب ومن )  ىذه الصفحة الممكن أن يحتوي
أو ممفات تنقمنا إلى صفحات ويب أخرى عمى نصوص أو رسومات أو ارتباطات تشعبية 

 صوتية أو صور متحركة أو ممفات فيديو. 
  ببعض. و مجموعة صفحات ويب مرتبط ببعضياأما موقع الويب في 
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 original top- levelعالية المستوى) أصميةىناك مجموعة من النطاقات تسمى نطاقات    

domain  : ) 

 
 : شمل رموز الدولتتمديد النطاقات لتم وبعد التوسع اليائل الذي حدث في شبكة االنترنت  

 العراق (iq) 
 ( الواليات المتحدةus) 
 ( المممكة المتحدةuk) 
 ( ألمانياde) 

 )www.uomosul.edu.iq)كمثال عمى ذلك : موقع جامعة الموصل 

 

http://www.uomosul.edu.iq/
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 التصفح                            
وعرضيا واالستماع إلى  الصفحات التنقل عبر اإلنترنت ورؤية المستخدم منلكي يتمكن 

من  أنواعوىناك عدة  .(Explorer) المتصفحيدعى برنامج  يحتاج إلى  األصوات
 Mozilla Firefox- Internet Explorer –Google) أشيرىاالمتصفحات من 

Chrome- Safari) 

     

 :كيف نقوم بالتصفح 
 Uniformنكتب عنوان صفحة الويب )و ،متصفحالعند االتصال باإلنترنت نقوم بفتح 

Resource Locator - URL) مثال  المتصفحفي شريط العنوان الموجود في التي نريدىا
(www.google.com) ثم نضغط ( عمى زرEnter في لوحة المفاتيح بعدىا ) سوف نرى

 . إطار المتصفح صفحة الويب المطموبة في

 

http://www.google.com/
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 :شرح تفصيمي إلطار المتصفح
 

وشريط  األدواتآخر عمى شريط عنوان وشريط يحتوي إطار المتصفح ، مثل أي إطار 
 .  شريط العنوان عمى أزرار "تصغير" و"تكبير" و"إغالق". ويحتوي القوائم

 
 شريط األدوات : 

 
 وفيو : الوصول إلى أكثر خيارات البرنامج شيوًعا نايتيح لشريط األدوات  

: حقل العنوان الذي يتم فيو كتابة عنوان الصفحة التي نريد الذىاب 
 إلييا .

التي وضعناىا ليذا  (Home Page): عند النقر عميو نعود إلى صفحة البداية  
 المتصفح . 

 نرجع خطوة لموراء أي إلى الصفحة السابقة .:  عند النقر عميو  

 ، إلى موقع قد تم تصفحو مسبقًا .  : عند النقر عميو نذىب خطوة إلى األمام 
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 (Refresh: إعادة تحميل الصفحة ) 

 (Stop: إيقاف تحميل الصفحة ) 

 : عند النقر عمييا سنضع صفحة الويب التي نشاىدىا في قائمة المفضمة  

(Favorite) . 

 

في الصورة أدناه كما ( إلى جانب عنوان الصفحة عند ظيور صورة قفل أو عالمة )
 (. HTTPSمعنى ىذا أن موقع الويب آمن أي يستخدم  بروتوكول ) ، 

 
 

 ( Internet Explorerلمتصفح الـ )يظير في الصورة التالية شريط القوائم 

 
 

 

 مالحظة
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 : في ىذه القوائم  األوامر أىمسوف نوضح 

 :( Pageالقائمة المنسدلة ) .1

                      
 في ىذه القائمة : األوامر أىم 

New Window  . فتح نافذة تصفح جديدة : 

InPrivate Browsing  وليذا : لغرض فتح نافذة لمتصفح المتخفي أو التصفح الخاص ،
التصفح ميزات ميمة حيث انو ال يحتفظ بأي سجل أو تاريخ أو ممفات ارتباط لممواقع التي 

 أوحاسبة تعود لشخص أخر من ىذا التصفح في حالة استخدمنا ويستفاد تمت زيارتيا ، 
 ( لتمك الحاسبة . History)وال نرغب بمسح التاريخ مقيى انترنت في حاسبة 
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ثم   favoritesلغرض الوصول إلى المواقع التي تم تصفحيا في الفترة السابقة نذىب إلى 
History   ثمSearch History 

 
Delete Browsing History  عند الضغط عمى ىذا الخيار سوف تظير نافذة نقوم :

، حيث يمكن  التصفح التي قمنا بيا باستخدام ىذا المتصفحمن خالليا بمسح عمميات 
 حذف تاريخ التصفح لمساعة الماضية أو اليوم أو األسبوع السابق أو التاريخ بالكامل . 

                     
   : (Save Asخزن صفحة االنترنت )
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1- Web Page complete :  لخزن صفحة الويب بأكمميا مع مجمدات الرسوم
بنفس شكميا ( لتبدو عند فتحيا HTMLاألخرى بصيغة الـ )والوصالت التشعبية 

عند خزن الصفحة ينزل  .وتنسيقيا األساسي حتى في حالة عدم االتصال باالنترنت
 رابط الصفحة مع مجمد يحوي كل محتويات الصفحة .
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 بدون وجود انترنت بنفس شكميا األصمي تكون النتيجة عند فتحيا

 
2- Web Archive ,single file :بة الويب بأكمميا  لخزن صفح( صيغة الـHTML )

ولكن تفقد تنسيقيا األساسي ، وينزل فقط الصفحة بدون بنفس شكميا لتبدو عند فتحيا 
 .ممف إضافي

 
 

3- Web Page HTML only  :( لخزن صفحة الويب بصيغة الـHTML لكن بدون )
 الرسوم والصور . 
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4- Test Files  : ، تظير صفحة الويب بدون  أيلحفظ الصفحة كممف نصي فقط

 تنسيق خطي . أورسوم 

 

الواضحة في  من القائمة المنسدلة Printلطباعة صفحة ويب نختار طباعة الصفحة :
 . الشكل التالي 
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 تظير لنا المواقع التي سجمناىا كمواقع مفضمة .  :Favoriteقائمة .1

 
في ىذه القائمة سوف   Internet Optionsعند الذىاب إلى خيار   toolsقائمة  .2

 تفتح لنا النافذة التالية :
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في ىذه النافذة يوجد العديد من الخيارات كتغير واجية البداية لممتصفح ، التحكم 
عمى نفس  األخرىبالتصفح المتخفي ، مستوى األمن ، عمل تزامن مع المتصفحات 

 وغيرىا . مسح تاريخ التصفح ، الجياز ،
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 :خدمات الويب

 البحث عن المعمومات : .1

( والتي تسمى بمحركات البحث ، Search Siteىناك الكثير من مواقع البحث )
تسيل الوصول إلى المعمومات المختمفة كالتعميم، ( Directoriesتحتوي عمى عناوين مبوبة )

 التسوق، االقتصاد، السياسة، الرياضة، السياحة ، األلعاب وغيرىا .

 ومن أشير محركات البحث :

 www.yahoo.com 

 www.bing.com  

 www.google.com 
 

صفحات الويب وىناك تتنوع صيغ البحث في االنترنت والغالب عمييا ىو البحث في     
 :ىذه الصفحات  الماليين من
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 صور  كـ

 

 ديــــــوـف كـ

 
 

ت البحث االن العديد من تمنحنا محركا ،وسرعة البحث  االنترنتالحاصل في  تطورالمع     
مقاربة  تنوعة م بتقديم اقتراحات  googleحيث يقوم ،  البحث ةمكتابتنا لكماثناء  الخيارات

تاريخ ، منطقة ، محددة) نا بكممات، وكمما قمنا بتحديد موضوع بحثلمموضوع الذي نبحث عنو 
 .كمما حصمنا عمى ما نريده بسرعة ودقة  (pdf)كـ  او امتدادات دقيقة (لغة
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 نحصلتفاصيل اكثر اضافة الى  (اخبار ، خرائطنتائج اخرى كـ )الحصول عمى يمكن      
اختيار خانة البحث  اويخ محدد ، ، تار والبحث بمغة معينة  األدواتعمييا من اختيارنا لخانة 

 .المتقدم
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، التي ث حنحصل عمى نافذة تحوي عمى العديد من الخانات المخصصة لمبحيث       
 تمكننا من الحصول عمى نتائج دقيقة  . 

 

 
 

 لعرض مقاطع الفيديو . ،(www.youtube.comالكثيرين يفضمون زيارة مواقع متخصصة مثل ) أن   

           

 .(www.flickr.com)الذىاب إلى مواقع خاصة لعرض الصور كـ أو    

 
    

http://www.flickr.com/
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 : News  األخبار البحث عن  .2
ب مخزنًا كبيرًا لموسائط المتعددة بأشكاليا المختمفة، فيناك مواقع متعددة في يأصبح الو      
 فورية بشكل نصوص وصور، أصوات وفيديو من ىذه المواقعب تبث األخبار بصورة يالو 

www.cnn.com ، www.bbc.com  ،www.alarabiya.net إضافة إلمكانية مشاىدة ،
  .المباريات واألفالم والمسمسالت

 

 :  نقل الممفات .3
تسمح ىذه الخدمة بنقل الممفات من حاسوب إلى آخر عبر الشبكة، ويطمق عمى 

 Download مصطمحعممية تنزيل الممفات من االنترنت إلى الحاسوب الذي تستخدمو 
 الممفات من الحاسوب الذي تستخدمو إلى االنترنت مصطمح تحميلوعمى عممية 

Upload. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24من  46الصفحة 
 

 Electronic Mail (E-Mail) البريد االلكتروني
-Eكان البريد االلكتروني )خدمات االنترنت  من أوائل

mail) الحديثة،  وسائل االتصال وأصبح اليوم من أىم
يمكن حيث يستخدم لتبادل الرسائل بين مستخدمي الشبكة 

 مع)وثائق ، صور ، ممفات فيديو ، برامج( إرفاق ممفات 
ويجب أن يكون لممرسل والمستقبل النصي.  الرسائل محتوى

ىناك العديد من المواقع الشييرة ( واضح وفريد . E-mail address)عنوان بريد إلكتروني
( بشكل  google , yahoo, msnااللكتروني لممستخدمين كـ )التي تقدم خدمة البريد 

( تقدم بعض من ىذه الخدمات بشكل مجاني إضافة لخدمة رائعة وىي google) ,مجاني
مكانية تغير محتواىا ومشاىدة التغيرات بشكل آني  مشاركة الممفات وا 

 Googleعن طريق خدمة ) من قبل من نسمح ليم بذلك
Drive) أيضاويمكن ( استخدام حسابgmail لغرض رفع ممفات )
 (www.youtube.comالتعميق عمييا في موقع ) أوالفيديو 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/


 

 24من  47الصفحة 
 

 :فوائد البريد االلكتروني
 .سرعة االتصال .1

 .. يمكن إرسال رسالة واحدة إلى عدة جيات في وقت واحد2

 .واسترجاعيا في وقت الحق. يمكن تخزين الرسائل 3

 .. يمكن طباعة الرسائل4

 .. يمكن إعادة إرسال نفس الرسالة إلى جية أو عدة جيات أخرى5

 .تقميل رسوم البريد العادي .6

 .ضمان وصول الرسالة إلى المرسل إليو .7

 .نقل البيانات بدقة دون تعرضيا لمضياع أو النقص .8
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 ( :Gmailعمى خادم )جديد بريد إلكتروني  إنشاءخطوات 
 ( في أعمى الصفحة Gmail( ثم ننقر عمى )www.google.comنذىب إلى صفحة الـ )

 

 
 المطموبة في النافذة التالية :  حقولال مئ( نقوم بمإنشاء حساببعد النقر عمى )
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 اسمك. اكتب  1

 . اكتب اسم العائمة 2

 اسم البريد االلكتروني الخاص بك. اختيار اسم المستخدم، ليكون 3

 . اكتب الرقم السري الخاص بك ، واعد كتابتو في الخانة الثانية4

 .اكتب تاريخ ميالدك 5

 . اختر الجنس ذكر أو أنثى6

 أكتب رقم الياتف الجوال الخاص بك . 7

ليذا  السريضياع الرقم أكتب بريد إلكتروني آخر خاص بك ، ليكون بديل تعتمد عميو في حالة  .8
 الحساب منك .

 شخص حقيقي ينشئ الحساب وليس روبوت آلي . أن. اكتب الكممة أو األرقام الموجودة بالصورة إلثبات 9

10 

11   
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 . اختر الموقع الخاص بك ، وسوف يقوم المتصفح تمقائيًا باختيار الموقع .  11

ورة ثم أضغط . ضع عالمة صح ، في المربع بجانب أوافق عمى بنود الخدمة كما ىو موضح بالص11
 الخطوة التالية عمى

 

 ، اكتب رقم ىاتفك ثم انقر متابعة سوف يظير لنا نافذة يطمب فييا رقم الياتف  

 

سيصمك رمز تحقق كرسالة نصية لياتفك ، ادخل الرمز المرسل إليك  في الخانة الظاىرة في 
 الشكل ادناه ، ثم اضغط متابعة 
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صورة  أيسوف تظير لنا النافذة التالية نستطيع فييا اختيار  متابعةبعد الضغط عمى زر 
لغرض وضعيا كواجية ظيور لنا :

 
 بعدىا تظير نافذة ترحيب ويطمب من عندنا التوجو لتصفح بريدنا الجديد:

 
( لغرض الترحيب والتعريف Gmailسوف نجد في صندوق الوارد رسائل من قبل فريق الـ )

 في جولة تعميمية إذا رغبنا في ذلك : ببعض الخدمات وأيضًا أخذنا
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 رسالة جديدة :إرسال كيفية 

 سوف تفتح لنا النافذة التالية : (composeعمى )ننقر  ةلغرض إرسال رسالة إلكتروني

 
 فيما يمي توضيح لمحتويات النافذة :

Toالبريد االلكتروني لممستمم ، ويمكن وضع عدة عناوين حقلال ا: نضع في ىذ. 

Cc  يصمو نسخة كربونية من الرسالة أن: يوضع ىنا عنوان بريد الكتروني لممستمم الذي نرغب. 

Bcc نرغب أن تصمو نسخة كربونية مخفية: يوضع ىنا عنوان البريد االلكتروني لممستمم الذي. 

(Attachment) عند النقر عمييا في أسفل نافذة  الرسالة الجديدة سوف نستطيع أن نرفق :
مع رسالتنا ممفات )صور ، فيديو ، وثائق ، روابط لصفحات ويب ، أو دعوة ( 
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لتغيير لون أو خط النص أثناء كتابة رسالة ، أو التأكيد عمى النقاط الرئيسية ، أو تحديد 
 أسفل نافذة اإلنشاء.Aخيارات التنسيقكممات معينة لتظير بخط عريض ، انقر عمى أيقونة 

 
 . (Sendاإلرسال )ننقر عمى زر انتياءمن كتابة وتنسيق الرسالة  بعد

 الرد عمى الرسالة :خيارات 

( ومشاىدة Moreالرد عمييا نقوم بالنقر عمى زر ) عند قراءتنا لرسالة واردة وأردنا إرسال 
 الخيارات المعروضة :

 
فتظير عندنا نافذة يوجد فييا عنوان البريد االلكتروني لمرسل ( Replyيمكننا اختيار ) -

 :إضافة لمحتوى الرسالة النصي ويمكن حذفو إذا رغبنا  األصميةالرسالة 
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 .(sendنستطيع وضع الرد الذي نريد )نص ، صور ، فيديو ، وثائق( ونضغط عمى )

يظير خيار معنا س التي استممناىا قد استمميا عدة أشخاصالرسالة في حالة كون  -
(Reply to All( في قائمة )more وعند اختيارنا ليذا الخيار األخير ، ) عندىا
 بنفس الوقت . ممييا إضافة لمست األصمييصل ردنا لمرسل الرسالة س

( من القائمة Forwardتمرير الرسالة الواردة إلى شخص آخر نختار )أردنا  إذا -
 :السابقة

 
عندىا سوف تفتح نافذة أمامنا تحوي عمى نص الرسالة األصمي فقط مع المرفقات إذا 

 . كانت موجودة
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تاالنترن استعماالت  
 

إضافة  معموماتية خدمات من تقدمو لما عديدة، مجاالت في تاالنترن شبكة تستخدم      
 فيو العادية، البريد أنظمة مع بالمقارنة المالية النفقات توفر أنيا كما اإللكتروني، البريد خدمةل
 :  التالية المجاالت في ستخدمي
 

مثل ،  خاصة برامج مباستخدا الدردشة أو المباشر التواصل  
 ) Skype, Snapchat , Messenger( 

 أي ومن لحظة كل في والصورة بالصوت وعائمتو أصدقاءه مع التواصل من المستعمل تمكن
. وبالمجان مكان  

 

من داخل المنتديات حيث يمكن ألي مسجل في المنتدى إبداء  التواصل الغير مباشر 
رأيو الخاص ونشره ، نشر وثائق، صور ، صوتيات ، وغيرىا من المعمومات ، كل ىذا يكون 

 تحت إشراف ومراقبة مدير المنتدى .
 

لمتابعة البورصات العالمية والخدمات المالية  اليومية أعماليا في الشبكة تستخدم البنوك غالبية
 والمصرفية وأخبار االقتصاد عمى مدار الساعة . 

 
شكل االنترنت ثورة في عالم اإلخبار والصحافة واإلعالم  من ناحية سرعة تصوير و        

 نقل الخبر وبثو 
 

 لمجامعاتىناك الكثير من االستخدامات التي ال غنى عنيا في التعميم ،  لممدارس و     
التعمم عن بعد، نقل وتبادل المعمومات فيما بينيا  ،  خالليا من يمكن ،حيث األبحاث ومراكز

نشر األبحاث العممية، ويمكن أيضا لمباحث الحصول عمى المعمومات التي يحتاجيا من  
. كترونية أو من مراكز المعمومات بسرعة كبيرة جدا بالمقارنة مع الطرق التقميدية المكتبات االل  
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 e-books الكتب اإللكترونية .1

  ب بشكل إلكتروني تعرف باسميىناك كتب كثيرة ومتنوعة موجودة عمى صفحات الو 
Online Book أو e-books وبإمكان المستخدم قراءة ىذه الكتب أو إنزاليا عمى ،

أي يمكن تصفحيا من خالل  HTML وقراءتيا الحقًا وعادة ما تأخذ ىيئة الحاسوب
 .Acrobat Reader أو يتم قراءتيا من خالل برنامج Web Browserالمتصفح، 

 
 :Online Games األلعاب والتسمية .2

يوجد عمى االنترنت الكثير من مواقع األلعاب والتسمية تحتوي عمى ألعاب تسمح لممتصفحين 
بالمعب بشكل فردي أو مع آخرين متصمين بالشبكة في نفس الوقت أو مع الحاسوب نفسو، 

. من أشير البعض اآلخر تشترط اشتراكات نقدية لالعبينو وبعض ىذه األلعاب مجانية 
 ( .www.gamespot.comلعاب االلكترونية وتحديثاتيا موقع )المواقع التي تيتم باأل
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 :Portal البوابات اإللكترونية .3

البوابات اإللكترونية ىي عبارة عن مواقع غنية باألدوات المفيدة والمتنوعة لممتصفحين حيث 
تحتوي عمى محركات بحث، عناوين مبوبة، أخبار، بريد إلكتروني، أسيم وعمالت، طقس، 

،  www.yahoo.com ومن أشير ىذه البوابات،  العديد من المعمومات المفيدة، رياضة
www.msn.com ،www.aol.com . 

 
 :Learning-Eااللكترونيالتعميم  .4

كثير من الناس يخمطون ما بين التعميم عن بعد    
(distance learning( و التعميم االلكتروني)-E

Learning الحصول عليه التعليم أو (، فاألول يعني

عندما يكون المتعلم والمعلم في مكانين مختلفين 
سواء بواسطة المراسلة أو الهاتف أو التلفزيون أو اإلنترنت ، فليس للتعلم عن بعد 

التعميم اإللكتروني بمفيومو الحديث ىو نظام التعميم أما , ارتباط دائم بالتقنية
ينجح ىذا النظام يجب أن يكون   ولكيالمستقبمي المتكامل لكافة المراحل الدراسية 

متكامل العناصر و الفعاليات بدءًا من تصميم المنياج الدراسي التفاعمي وانتياء بنظم 
االمتحانات والتقييم العممي المستمر، حيث يركز التعميم االلكتروني الناجح عمى  

مراحل االستفادة من نظم تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت وتطويعيا إلثراء كافة 
التعميم بالمصادر واألدوات و الحمول التقنية والتعميمية إضافة إلى استخدامو لممعايير 
والمواصفات التعميمية العالمية وتأكيده عمى تقييم مخرجات وجودة التعميم بشكل دائمي 

 .ومستمر لضمان استمراره وتحقيق أىدافو
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 :استخدامات أخرى. 5

( ، e-Bayكموقع )ب في العديد من المجاالت األخرى مثل الشراء والبيع ييستخدم الو 
(، اإلعالنات ، االشتراك في الرحالت السياحة وحجوزات Business-Eاإلعمال التجارية )

 .غيرىا الكثير، و المالية  الفنادق، الطب ، الخدمات االستشارية ، أسواق األوراق
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 :Instant Messaging الرسائل الفورية
 الرسائل الفورية تشبو إلى حد كبير غرف المحادثة

Chat Rooms أي أن . إال أنيا تتميز بالخصوصية
يختار المتحدث شخصًا أو مجموعة من األشخاص 
لمتحدث معيم بشكل فردي أو جماعي وتبادل الممفات 

 والصور.

 وتوجد برامج متنوعة ليذا النوع من المحادثات مثل
Messenger،Skype ،, Viber , WhatsApp 

 .وغيرىا

 

 Video Conferences :المؤتمرات المرئية
المؤتمرات المرئية تعني استخدام الحاسوب، كاميرات الفيديو، الميكروفون لعمل لقاءات بين 

، في  مجموعة من األفراد وجيًا لوجو رغم تواجدىم بأماكن متباعدة وذلك من خالل اإلنترنت
 ور الفيديوي يتم استخدام برامج كبرنامجالل منظومة التحااالجتماعات التي ت عقد من خ

(TeamViewer) المجتمعة بنفس الوقت  األطرافعرض البيانات عمى حيث يمكننا من. 
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 : (VoIP)عبر االنترنت  االتصال الهاتفي
( لنقل الصوت IPبروتوكول االنترنت )االتصال الياتفي من خالل اإلنترنت يعني استخدام 

 .حاسوبية والبيانات عبر شبكة 

تحويل المكالمات، االتصال الصوتي ، : عديدة منيا ىذه التقنية المبتكرة مزايا قدمت لنا 
من الخدمات التي ، الرسائل الصوتية، وغيرىا ()عن بعدواالجتماعات المؤتمرات الجماعية 

 استقبال خص طرق أخرى ، ويمكن لمشت قدم بكمفة قميمة مقارنة بتكمفة االتصال باستخدام 
 .  المكالمة من خالل جيازه الشخصي أو ىاتفو
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 االجتماعيالتواصل  مواقع

مصطمح يطمق عمى مجموعة من المواقع عمى شبكة االنترنت 
المحادثة )باستخدام تسمح لألفراد أن يتواصموا فيما بينيم العالمية، 
، التدوين  ، الفيديو ، الصورسائل الخاصة ، الر )الدردشة(الفورية 

فتراضي، يجمعيم االىتمام أو االمجتمع تسمى بالبيئة  داخلكل ىذا (
االنتماء لبمد أو مدرسة أو فئة معينة، في نظام عالمي لنقل 

 المعمومات.

 : من أشهر الشبكات االجتماعية الموجودة حاليا  

 Facebook   

 Twitter   

 Myspace    

 Google+     

 Instagram    
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 احلاسبة االلكرتونيةمركز 





SUM 

Average 

Max and Min 

COUNT 



في تحليل تستخدم عملياٌت حسابيةٌ قد تحتوي أرقام أو الصيٌغة الرياٌضيةٌ 

الصيغة الرياضيةٌ أهم اآلتي يٌمثل الجدول  Excelالبياٌنات في 

 :العملياٌت الحسابيةٌ أنجاز في المستخدمة 

 

ال ننسى الترتيٌب فيٌما بينٌها حيٌث أن استخدام الصيغة الرياٌضيةٌ يٌجب عند 

الموجودة داخل قبل الجمع والصيغة الرياٌضيةٌ الضرب تتم عمليةٌ أن 

 .خارج القوس وهكذا العمليةٌ التي القوس تٌم أجراءها قبل 

 .تبدأ دوما بعالمة المساواة الصيغة الرياٌضيةٌ أن ال ننسى ٌجب أن 



فيهٌا وفي الجمع في الخليةٌ التي نريٌد إظهار نتيٌجة نضع المؤشر 1.

 =.عالمة المساواة فيهٌا ونضع  F5هي الخليةٌ ب هذا مثالنا 

فنالحظ ظهور مرجع فيهٌا وننقر  C5الخليةٌ نوجه مؤشر الفأرة الى 2.

 .المحددة الخليةٌ حدود حول الخلية في شريطٌ الصيغة وتظهر 



وننقر D5الخليةٌ ونوجه مؤشر الفأرة الى + نضع عالمة الجمع .3.

حدود الخليةٌ في شريطٌ الصيغة وتظهر فنالحظ ظهور مرجع فيهٌا 

 .المحددة الخليةٌ حول 

الموجودة والمطلوب جميٌع القيٌم الى أن ندخل العمليةٌ نستمر بهذه .4.

في موقعها في المعادلة فتظهر نتيٌجة Enterنضغط جمعها ثم 

 .الجدول 



ألجراء عمليةٌ الجمع AutoSum يٌمكن استخدام دالة الجمع التلقائي 

حيٌث ننقر الخليةٌ المطلوب وضع نتيٌجة الجمع فيها ثم ننقر تبويٌب 

Home  ٌومنه ننقر أيقٌونة الجمع التلقائي في مجموعة تحررEditing 

 Enterننقر أيقٌونة الجمع التلقائي ثم ننقر Formulaأومن تبٌويب

 فتظهر نتيٌجة الجمع

 



 الجدول أدناه المطلوب حساب معدل درجات كل طالبفي 

ونكتععب عالمععة المسععاواة ثععم فيهٌععا المعععدل الحسععاب أيٌجععاد المععراد المؤشععر فععي الخليععةٌ نضععع 

عليهٌععا المتجععاورة بععالنقر والسععحب قععيٌم الخاليععاٌ قععوس ونععدخل ونفععت   Averageنكتععب 

أذا . المعععدل قيٌمععة علععى فنحصععل  Enter ونغلععا القععوس ونضععغط مفتععا بواسععطة الفععأرة 

وندخل قيٌمعة الخليعة (,)فاصلةاألولى ونضع قيمة الخلية ندخل كانت الخالياٌ غيٌر متجاورة 

للحصعول Enterالثانيةٌ  وهكذا حتى تٌم أدخال جميٌع قيٌم الخالياٌ غيٌر المتجعاورة ونضعغط 

 .المطلوب على معدل النتائج 



أيٌجعاد المطلعوب الخليعةٌ الجعدول ننقعر فعي معن األرقعام لصع  المععدل يٌمكن أيٌجاد قيمة 

 تحعررٌ المجموععة وفعي  Home الصعفحة الرئيٌسعيةالعى تبويعٌب وننتقعل فيهٌعا المععدل 
Editing التلقععائي  ننقععر السععهم الموجععود الععى جانععب الجمعععAuto sum  ونختععار

نفع  وفعي مععدلها أيٌجعاد المطلعوب اٌ يعالخالخط منقط حعول فيظٌهر  Averageمعدل 

 .صيغة الدالة في شريطٌ الصيغة المستخدمة الوقت تظهر 

المععدل األولعى بقيعةٌ صعفوا الخاليعا نحعدد خليعة معثال العى الستنساخ صعيغة المععدل 

السععفلى فععي الواويععةٌ + شععكله الععى تٌظهععٌر حتععى الخليععة داخععل الفععأرة ونحععرم مؤشععر 

الخليعةٌ األخيعٌرة فعي ونسحب الى مستمر زر الفأرة بشكل الخليةٌ فنضغط من اليٌسرى 

 الىباستنساخ الصيغة الجدول في المعدالت المطلوبة جميٌع الجدول فتظهر 

 .بقيةٌ الخالٌيا 



أسععفل الخاليععاٌ المتجععاورة ننقععر أحععدى اٌ يععقععيم الخالالقصععوى لمجموعععة مععن إليجععاد القيٌمععة 

يٌسعار الصع  العذي يٌحتعوي الواقععة الخاليعا األرقعام أو أحعدى علعى  تٌحتعويالعمود الذي 

وننقر السهم الموجود الى جانب    Formulaتبويٌب الصيغةعلى األرقام ثم نذهب الى 

ثعم  MAX نختعار القيٌمعة القصعوىومعن القائمعة المنسعدلة  sum Autoالتلقعائيالجمعع 

 في الشكلالمحددة كما في الخليةٌ القصوى القيٌمة للحصول على  Enterنضغط 



 الطريقٌة يٌمكن أيٌجاد القيمة الصغرى  بنف  



 المحدد لحساب عدد الخاليا الرقمية في نطاق البيانات 

 نذهب الى داالت اضافيهAutoSum استخدام دالة الجمع التلقائي من 

 بمجرد النقر عليها تفت  النافذة كم في الصورة



 تفت  نافذة كم في الصورة   COUNTبعدها نختار دالة 





 IF 

 VLOOKUP 

  ( Chart)المخططات البيانية 

 

 



تُستخدم هذه الدالة إلرجاع قيمة محدد إذا تحقق . وهي إحدى الدوال المنطقية

 .الشرط، وقيمة أخرى إذا لم يتحقق

 :هي IFالصيغة األساسية لدالة 

IF(logical test ; “value_if_ture”; “value_if_false”) 

logical test  هو الشرط، كمقارنة قيمتين أو خليتين فيما إذا كانت إحدى القيم

 .أكبر من األخرى، وهذا الشرط مطلوب تحديده في الصيغة

value_if_true القيمة التي يتم إرجاعها إذا تحقق الشرط، وتحديدها في هي

 .الصيغة مطلوب

value_if_false  هي القيمة التي يتم إرجاعا إذا لم يتحقق الشرط، وتحديدها في

 .الصيغة اختياري

 



في الجدول أدناه مجموعة درجات لمجموعة من الطالب، والمطلوب  :1مثال 

النتيجة ، 50إذا كانت الدرجة أكبر أو تساوي  ”ناجح“هو إرجاع النتيجة 

 :لم يتحقق الشرط السابق، إذا 50اقل من إذا كانت الدرجة  ”راسب“

 وسنكتب الصيغة في شريط الصيغة D4سنحدد الخلية 



 C4الشرط األول وهو إذا كانت قيمة الخلية تقييم سيتم أوال : الصيغة كالتاليستعمل 
وإذا لم . وتتوقف" ناجح“فإذا تحقق الشرط سيتم إرجاع النتيجة ، 50أكبر أو تساوي 

إرجاع القيمة سيتم  50اقل من يتحقق ستنتقل إلى الشرط الثاني، وهو إذا كانت القيمة 

 .الصيغةثم تتوقف " راسب“

 



او نحةر    سنقوم بنسخ الصيغة إلى بقيةة الخاليةا باسةتخدام التعباةة التلقا يةة

فةةي الواويةةة  السةةرلى + مؤشةةر الرةةدرخ داخةةل الخليةةة حتةةى ت اهةةر  شةةكل  الةةى 

اليس رى مةن الخليةة  فنطةغط ار الرةدرخ بشةكل مسةتمر ونسةحب الةى الخليةة  

خ في الجدول فتاهر جميع  المعدالت المطلوبة في الجدول باستنساخ  األخير 

 .الخال يا الى بقية  الصيغة 

 

 



 VLOOKUP  : لـ هذه الدالة هو اختصار اسم(“Vertical Lookup” ) 

وهي تُستخدم للبحث في عمود محدد عن قيمة محددخ حسب البحث العمودي 

الصروف، وعند العثور على تلك القيمة تقوم بإرجاع ما يقابلها في العمود الثاني 

 (.الذي نقوم بتحديده في الصيغة أيًطا)

 

الدالةالبناء العام لصيغة   
VLOOKUP (lookup_value; table_array; col_index_num; [range_lookup]) 

 



lookup_value: يجب أن تكون هذه القيمة . التي تريد البحث عنهاالقيمة

هذا .table_array نحدده فيموجودخ في العمود األول لنطاق الخاليا الذي 

 .وجوده ضروري في الصيغة argumentالُمعطى 

:table_array  ويمثل نطاق الخاليا الذي يحتوي البيانات التي تبحث فيها

 .وهذا المعطى وجوده ضروري أيًطا. الدالة

:col_index_num العمود في نطاق الخاليارقم table_array   الذي

 .وجوده مطلوب في الدالة. يحتوي على القيمة التي سيتم إرجاعها

range_lookup : المعطى هو عبارخ عن قيمة منطقية هذاlogical  تحدد

البحث عن تطابق تام  VLOOKUP من خاللها فيما إذا كنت تريد من دالة

مع TRUE)بإدخال القيمة )أو تطابق تقريبي  FALSE)بإدخال القيمة )

 .ووجوده اختياري في الصيغة ،lookup_value قيمة



 الحقل األول نحدد القيمة التي نريد البحث عن التقدير الذي يقابلها، وهي في

 D2)أي الخلية )في هذا المثال ، 66للطالب األول،  قيمة 



 في الحقل الثاني نحدد نطاق الخاليا الذي سيتم البحث عن التقدير المناسب

 .F9:G14في ، وهو النطاق 

 

وبما أّن تسلسل عمود . في الحقل الثالث نحدد رقم العمود الذي يحتوي على القيمة التي سيتم إرجاعها

 ".2"هو الثاني في نطاق الخاليا، سندخل الرقم " التقدير"



 1الحقةل الرابةع نةدخل الةرقم فةي ( والةذي يعنةي القيمةة المنطقيةةTRUE)  أو

السةبب فةي أنّنةا اخترنةا . نترك  فارًغا، وفي الحالتين سيتم إرجاع نرس النتيجةة

" الدرجة"هو أننا نبحث عن تطابق تقريبي مع القيم في عمود  TRUEالقيمة 

 .وليس تطابق تام

 

 تفسير عمل الصيغة

أو أقرب أقل قيمة إليها، وعند إيجادها، تقوم بإيجاد ما " 66“ستقوم الصيغة بالبحث عن القيمة 

 .E4، ومن ثم إرجاع النتيجة في الخلية "التقدير"يقابلها في عمود 
 



 ،E8إلةى  E4نسخ الصيغة، نالحظ حدوث خطد في إيجاد القيم للخاليا من د نع
لةذلك كمرجةع نسةبي  .F9:G14والسبب هو أّن البرنامج استخدم نطةاق الخاليةا 

بوضةع سنعيد إدراج الصةيغة ونسةتخدم نطةاق الخاليةا المةذكور كمرجةع مطلةق 

عالمةة الةدوالر قبةل وبعةد حةرف العمةود بكتابةة مؤشر الكتابة فوق اسةم الخليةة 

  يدويا





 (   Chart)البيانية المخططات 



 :  (  Chart)المخططات البيانية 

 .هي تمثيل للبيانات التي تشتمل عليها ورقة العمل برسوم وأشكال بيانية مختلرة   

 :منها على سبيل المثال       

 التمثيل البياني باألعمدخ(Column.) 

 األشكال الدا رية(Pie.) 

 المساحة(Area.) 



تمثيل جدول بيانات 

 برسم بياني


