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 . تالمنصىرج

    ٠ؾرًّ اٌىراب ػٍٝ أستؼح فقٛي، ٠رٕاٚي اٌفقً األٚي تشٔاِط اٌٛٚسد ٚذيث١ماذٗ اٌرؼ١ّ١ٍح، 

، فٙٛ تشٔاِط ٠غرخذَ فٟ Wordفال ٠ٛظذ أحذ ا٢ْ ال ٠حراض إٌٝ إذماْ تشٔاِط ِؼاٌط إٌقٛؿ 

وراتح إٌقٛؿ تٍغاخ ِرؼذدج ٠ٚغّح تؼًّ اٌرٕغ١ماخ اٌّخرٍفح ػٍٝ إٌـ، وّا ٠غّح تئدساض 

اٌعذاٚي ٚاٌقٛس ٚاألؽىاي اٌرٍمائ١ح، ٚوراتح ففحاخ ا٠ٌٛة ٌٕؾش٘ا ػٍٝ اإلٔرشٔد، إْ 

ِا٠ىشٚعٛفد ٚٚسد ٠ر١ّض تاٌمٛج ٚعٌٙٛح االعرخذاَ، ف١ّىٕه اعرخذاِٗ إلٔؾاء ِغرٕذاذه 

 . اٌؾخق١ح ِٚغرٕذاخ اٌؼًّ تأؽىاي ِرٕٛػح ٚف١ٕح

 :      ٚتؼذ االٔرٙاء ِٓ دساعح اٌفقً األٚي ِٓ اٌّرٛلغ أْ ٠ىْٛ اٌّرؼٍُ لادسًا ػٍٝ أْ



 ٠رؼشف ػٍٝ تشٔاِط ِا٠ىشٚعٛفد ٚٚسد. 

 ٠فرح تشٔاِط ِا٠ىشٚعٛفد ٚٚسد. 

 ٠رؼشف ػٍٝ ِىٛٔاخ اٌقفحح اٌشئ١غ١ح ٌثشٔاِط ِا٠ىشٚعٛفد ٚٚسد. 

 ٠ض٠ً أصساس فٟ ؽش٠و األدٚاخ فٟ تشٔاِط ِا٠ىشٚعٛفد ٚٚسد/٠ن١ف. 

 ٠ىرة فٟ ِغرٕذ ٚٚسد. 

 ٠حفٌ إٌـ ألٚي ِشج. 

 ًٛ٠عشٞ اٌرؼذ٠الخ ػٍٝ اٌٍّف اٌّحف. 

 ٠عشٞ ػ١ٍّاخ إٌغخ ٚاٌمـ ٚاٌٍقك. 

 ٟ٠ىرة ٔـ راخ ذؼذاد ٔمي. 

 ٠مَٛ تؼًّ حذٚد ٚذظ١ًٍ ٌٍٕـ. 

 ٠عشٞ ِؼا٠ٕح إٌـ لثً اٌيثاػح. 

 ٠يثغ اٌٍّف تأؽىاي ِخرٍفح. 

 ٠ذسض تؼل اٌث١أاخ اٌّشذثو تاٌٍّف فٟ سأط ٚذز١٠ً اٌقفحح. 

 ٠ذسض أسلاَ اٌقفحاخ. 

 ٠ذسض اٌشِٛص داخً اٌّغرٕذ. 

 ٠ذسض فٛسج ِٓ ِقادس ِخرٍفح ٚػًّ اٌرٕغ١ماخ إٌّاعثح. 

 ٌٗ ٠ذسض ظذٚي ٚػًّ اٌرٕغ١ماخ إٌّاعثح. 

 ٠ٕؾئ ففحاخ ا٠ٌٛة فٟ ٚٚسد . 

 

، فال ذٛظذ أٞ Microsoft Excel Program      ٠ٕٚالؼ اٌفقً اٌصأٟ تشٔاِط اإلوغً 

ِؤعغح ا٢ْ أٞ إْ وأد ال ذش٠ذ االحرفاً تغعالخ دل١مح ػٓ وً  ؽٟء تٙا، ٚأٚظذخ ؽشوح 

، فٙٛ تشٔاِط Microsoft Excelِا٠ىشٚعٛفد اٌحً فٟ إٔراظٙا ٌثشٔاِط ِا٠ىشٚعٛفد إوغً 

أٚساق ػًّ أٚ ظذاٚي ِشْ ٠ر١ح ذٕظ١ُ اٌث١أاخ فٟ ععالخ، ٚإظشاء اٌؼ١ٍّاخ اٌحغات١ح فٟ 

ٚذرىْٛ وً ٚسلح ػًّ ِٓ . عٌٙٛح ٠ٚغش، ٚذح٠ًٛ ٘زٖ اٌث١أاخ إٌٝ أؽىاي ذخي١ي١ح ذؼثش ػٕٙا

 فف، ٠ٚغّٝ ذماىغ اٌقف ِغ اٌّٙٛد Z ِٓٚ ،65536 ٚحرٝ A ػّٛد ٠ثذأ ذشل١ّٙا ِٓ 256

، ٚوً خ١ٍح ذغّٝ تشلُ اٌقف ٚسلُ اٌؼّٛد اٌّرماىؼ١ٓ ١ٌىٛٔا اٌخ١ٍح ػٍٝ عث١ً Cellتاٌخ١ٍح 

 .  ٠ّٚصً اٌخ١ٍح األٌٚٝ فٟ ٚسلح اٌؼA1ًّاٌّصاي 

    تؼذ االٔرٙاء ِٓ دساعح اٌفقً اٌصأٟ تشٔاِط اإلوغً ِٓ اٌّرٛلغ أْ ٠ىْٛ اٌّرؼٍُ لادسًا ػٍٝ 

 :أْ

 ً٠رؼشف ػٍٝ تشٔاِط ِا٠ىشٚعٛفد إوغ. 

 ً٠فرح تشٔاِط ِا٠ىشٚعٛفد إوغ. 

 ً٠رؼشف ػٍٝ ِىٛٔاخ اٌقفحح اٌشئ١غ١ح ٌثشٔاِط ِا٠ىشٚعٛفد إوغ. 

 ٠ض٠ً أصساس فٟ ؽش٠و األدٚاخ فٟ تشٔاِط ِا٠ىشٚعٛفد إوغً/ ٠ن١ف. 

 ً٠ىرة فٟ ِغرٕذ إوغ. 



 ٠حفٌ اٌّقٕف ألٚي ِشج . 

  ٠عشٞ اٌرؼذ٠الخ ػٍٝ اٌّقٕفBook1ًٛاٌّحف . 

 ٠غ١ش اذعاٖ ٚسلح اٌؼًّ ِٓ ا١ّ١ٌٓ ١ٌٍغاس ٚاٌؼىظ. 

 ًّ٠ذخً اٌث١أاخ تأؽىاٌٙا اٌّخرٍفح فٟ ٚسلح اٌؼ. 

 ًّ٠ذسض فف فٟ ٚسلح اٌؼ. 

 ًّ٠ذسض ػّٛد فٟ ٚسلح اٌؼ. 

 ٠عشٞ اٌرٕغ١ماخ اٌّخرٍفح ػٍٝ اٌث١أاخ اٌّذخٍح. 

 ٠حٛي اٌث١أاخ اٌّخرٍفح إٌٝ سعَٛ ت١ا١ٔح تأؽىاي ِخرٍفح. 

 ٟٔ٠عشٞ اٌرٕغ١ماخ اٌّخرٍفح ػٍٝ اٌشعُ اٌث١ا. 

 ًّ٠غ١ش اعُ ٚسلح اٌؼ. 

 ٠ذسض ٚسلح ػًّ ظذ٠ذج فٟ اٌّقٕف. 

 ٠حزف ٚسلح ػًّ ِٓ اٌّقٕف. 

 ٠عشٞ ِؼا٠ٕح اٌّقٕف لثً اٌيثاػح. 

 ٠يثغ اٌّقٕف تيش٠مح فح١حح. 

 ً٠ٕؾئ ففحاخ ا٠ٌٛة فٟ إوغ . 

  

 

 فٙٛ Microsoft Power Point Program     ٠ٚؼشك اٌفقً اٌصاٌس تشٔاِط اٌثاٚس ت٠ٕٛد 

تشٔاِط ػشٚك ذمذ١ّ٠ح، ٠غرخذَ فٟ ذمذ٠ُ اٌّحامشاخ ٚإٌذٚاخ اٌؼاِح ِٓ خالي إٔؾاء 

ػشٚك سائؼح ذٍفد االٔرثاٖ ِٓ خالي ػشمٙا ػٍٝ ؽاؽح اٌىّث١ٛذش أٚ غ١ش٘ا، وزٌه ٠ّىٓ 

 .اعرخذاِٗ فٟ اٌثشِعح اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌؼشٚك اإلػال١ٔح، وزٌه ٠ّىٓ ىثاػح اٌؼشٚك اٌّؼذج

 Microsoft Power Pointتشٔاِط اٌثاٚس ت٠ٕٛد )      تؼذ االٔرٙاء ِٓ دساعح اٌفقً اٌصاٌس 

Program) ِْفرشك أْ ٠ىْٛ اٌّرؼٍُ لادسًا ػٍٝ أ: 

 ٠رؼشف ػٍٝ ١ِّضاخ تشٔاِط ِا٠ىشٚعٛفد تاٚست٠ٕٛد. 

 ٠فرح تشٔاِط ِا٠ىشٚعٛفد تاٚست٠ٕٛد. 

 ٠رؼشف ػٍٝ ِىٛٔاخ اٌقفحح اٌشئ١غ١ح ٌثشٔاِط ِا٠ىشٚعٛفد تاٚست٠ٕٛد. 

 ٠ض٠ً أصساس فٟ ؽش٠و األدٚاخ فٟ تشٔاِط ِا٠ىشٚعٛفد تاٚست٠ٕٛد/٠ق١ف. 

 ٠فرح ػشك ذمذ٠ّٟ ِٛظٛد. 

 ٟ٠ٕؾئ ػشك ذمذ٠ّٟ ظذ٠ذ ِٓ ِؼاٌط اٌّحرٜٛ اٌرٍمائ. 

 ُ٠ٕؾئ ػشك ذمذ٠ّٟ ظذ٠ذ ِٓ لاٌة اٌرق١ّ . 

 ٠ٕؾئ ػشك ذمذ٠ّٟ ظذ٠ذ ِٓ ػشك ذمذ٠ّٟ فاسؽ. 

 ٠حفٌ اٌؼشك ألٚي ِشج. 

 ًٛ٠ؼذي فٟ اٌؼشك اٌّحف. 



 ٠ن١ف ٔـ ٌؾش٠حح فاسغح. 

 ٟ٠ن١ف ٌٍؼشك ؽش٠حح ػٕٛاْ ٚٔـ راخ ذؼذاد ٔمي. 

 ٠غ١ش ؽىً اٌرؼذاد إٌميٟ فٟ اٌؾش٠حح. 

 ٠ن١ف ٌٍؼشك ؽش٠حح ػٕٛاْ ٚٔـ ٚلقافح ف١ٕح. 

 ٠ذسض فٛسج ِٓ ٍِف فٟ ؽش٠حح فاسغح. 

 ٍٟ٠ذسض ؽش٠حح ذخي١و ١٘ى. 

 ٠ذسض ؽش٠حح ػٕٛاْ ٚظذٚي. 

 ٠ذسض ٌميح ف١ذ٠ٛ ٌؾش٠حح فاسغح. 

 ٠ن١ف ٌميح فالػ ٌؾش٠حح فاسغح. 

 ٠ذسض ؽشائح ِٓ ٍِفاخ فٟ اٌؼشك. 

 ٠ٕمً ؽش٠حح ِٓ ِىاْ ٢خش فٟ اٌؼشك. 

 ٠حزف ؽش٠حح ِٓ اٌؼشك. 

 ٠ن١ف خٍف١ح ٌٍٕـ فٟ تؼل ؽشائح اٌؼشك. 

 ٠ن١ف خٍف١ح ٌؾشائح اٌؼشك. 

  ٠ذسض ؽش٠حح سئ١غ١حMaster. 

 ٠ذسض سلُ اٌؾش٠حح. 

 ٠ن١ف اٌرأش١شاخ اٌحشو١ح ػٍٝ ؽشائح اٌؼشك. 

 ٠ن١ف اٌرأش١شاخ اٌقٛذ١ح ػٍٝ ؽشائح اٌؼشك. 

 ٠ؼذ اٌّشاحً االٔرما١ٌح ٌٍؾشائح. 

 ٠ؼذ اٌؾشائح ٌٍؼشك اٌّغرّش. 

 ّٟ٠حذد االسذثاه اٌرؾؼثٟ تؾشائح اٌؼشك اٌرمذ٠. 

 ّٟ٠حذد إظشاءاخ ىثاػح ؽشائح اٌؼشك اٌرمذ٠. 

     ٠ٚرحذز اٌفقً اٌشاتغ ػٓ إٔؾاء اٌّٛالغ اٌرؼ١ّ١ٍح ػٍٝ ؽثىح اإلٔرشٔد تاعرخذاَ تشٔاِط 

، ٚ٘ٛ Microsoft Office  وأحذ تشاِط ِا٠ىشٚعٛفد أٚف١ظ Front Pageفشٚٔد ت١ط 

تشٔاِط ؽاًِ ٠ّىٕه اعرؼّاٌٗ ٌرق١ُّ ففحاخ ا٠ٌٛة ٚذي٠ٛش٘ا، ٚتاٌشغُ ِٓ ذؼم١ذٖ فئٔٗ عًٙ 

االعرخذاَ، ٠ٚؼًّ تٕفظ اٌيش٠مح ذمش٠ثًا اٌرٟ ذؼًّ تٙا تشاِط األٚف١ظ، ِغ فشٚٔد ت١ط ٠ّىٕه 

 .تغٌٙٛح إٔؾاء ِٛالغ ٠ٚة ِص١شج ٌال٘رّاَ، ٚراخ ِظٙش ظ١ذ ذرنّٓ ػٕافش ِؼمذج

ِفرشك أْ ذىْٛ لادسًا  (Front Pageفشٚٔد ت١ط )     تؼذ االٔرٙاء ِٓ دساعح اٌفقً اٌشاتغ 

 :ػٍٝ أْ

 ذؼشف ففحاخ ا٠ٌٛة. 

 ذزوش أٔٛاع ففحاخ ا٠ٌٛة. 

  ذؼشفURL. 

 ذحذد ١ِّضاخ ففحاخ ا٠ٌٛة. 

 ذزوش أ١ّ٘ح ففحاخ ا٠ٌٛة. 



 ذحذد ِشاحً اٌرفى١ش فٟ ذق١ُّ ففحاخ ا٠ٌٛة. 

 ذخيو ٌى١ف١ح اٌثذء فٟ إٔؾاء ِٛلغ ػٍٝ ؽثىح اإلٔرشٔد ألٚي ِشج. 

 ذغ١ش ؽىً اٌّٛلغ. 

 ذن١ف ففحاخ ٌٍّٛلغ. 

 ذٍغٟ ففحاخ أٚ ٍِفاخ ِٓ اٌّٛلغ. 

  ذن١ف سٚاتوHyperlinks إؽاسج ِشظؼ١ح – تش٠ذ إٌىرشٟٚٔ – فٛسج –ٔـ ) ٌـ 

Bookmark.) 

 ذن١ف اٌٛلد ٚاٌراس٠خ ٌٍّٛلغ. 

 ذن١ف ػذاد ٌضٚاس اٌّٛلغ. 

 ذن١ف ؽش٠و ِرحشن فٟ اٌقفحح اٌشئ١غ١ح ٌٍّٛلغ. 

 ذن١ف خٍف١ح ِٛع١م١ح ٌٍّٛلغ. 

 ٗذٕؾش اٌّٛلغ ػٍٝ اإلٔرشٔد تؼذ إٔؾائ. 

 ذؼشف تؼل اٌّٛالغ اٌرٟ ٌٙا ػاللح تى١ف١ح إٔؾاء ِٛلغ ػٍٝ اإلٔرشٔد. 
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