
استخدام املصادر املتنوعة 
ملادة مهارات 

 اآليلاحلاسب 

 وحدة مهارات احلاسب اآللي  

 بكلية احلاسبات وتقنية املعلومات

 جبامعة امللك عبد العزيز



 اين توجد مصادر املادة

 من خالل موقع اجلامعةhttp://www.kau.edu.sa/ 

 

1 
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http://www.kau.edu.sa/


 اين توجد مصادر املادة

 وحدة مهارات احلاسب اآلليمن خالل صفحة كلية احلاسبات وتقنية املعلومات اخرت 

 

3 



 مادة مهارات احلاسبمن خالل صفحة وحدة مهارات احلاسب اآللي اخرت 

 

 اين توجد مصادر املادة

4 



 تدريبات ومتارينمن خالل صفحة مادة مهارات احلاسب اخرت 

 

 اين توجد مصادر املادة
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صفحة مصادر املادة مقسمة حسب الفصول العلمية للمادة 

 

 اين توجد مصادر املادة



 على خط خاص لذلك يفضل تثبيت (  الساليدات) التقدمييةتتضمن العروض

 بالشكل املناسب التقدمييةالعروض  الظهار( KeyCspsFLF)اخلط  

 اخرت اسفل الصفحة ثم (  حتميل)كلمة لتحميل اخلط اخرت(Open)  (فتح)او 

 

 االعداد الستخدام املصادر 

1 

2 



 اخلط من خالل النافذة اليت تظهر اخرت تثبيت(Install) 

 

 االعداد الستخدام املصادر 

 اختر
Install 



 برنامج بعض املصادر حتتاج(WinRAR ) لفك ضغط امللفات فإذا مل يكن الربنامج
 مثبت على اجلهاز ابداء عملية التثبيت

من خالل الرابط 

-http://www.win

a.exe&spV=true500rar.com/predownload.html?&f=wrar
0&L= 

 اخرت(  Download WinRAR) 

 

 االعداد الستخدام املصادر 

Download 
WinRAR 

http://www.win-rar.com/predownload.html?&f=wrar500a.exe&spV=true&L=0
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http://www.win-rar.com/predownload.html?&f=wrar500a.exe&spV=true&L=0
http://www.win-rar.com/predownload.html?&f=wrar500a.exe&spV=true&L=0


 الربنامج بعد تنزيل(WinRAR ) ابداء عملية التثبيت وذلك بالنقر املزدوج

   (Install)على ايقونة الربنامج ثم اخرت

تتبع النوافذ اليت ستظهر باختيار زر موافق (ok) 

 

 االعداد الستخدام املصادر 

Install 



اخرت من صفحة مصادر املادة القسم الذي ترغب يف تنزيله 

 

 

 االعداد الستخدام املصادر 

مثل تدريبات 
الووردبرنامج   

 اختر 
(حفظ باسم)  



احفظ امللف على سطح املكتب 

 واخرت ثم انقر ميينا على ايقونة امللف(Extract Here) 

سيظهر جملد على سطح املكتب باسم امللف الذي مت تنزيله 

 

 االعداد الستخدام املصادر 

Extract 

Here 



 احملاضرات املسجلة وهي عروض فيديو  للشرح العملي لفصول املادة 

الساليدات(العرض التقدميي( 

 هي تطبيقات عملية مصممة لالستخدام مع العرض  : التطبيقات

 التقدميي

 هي تدريبات عملية للطالب تساعده يف اكتساب  : التدريبات

وتتضمن خطوات تفصيلية تشرح كيفية تنفيذ   .العمليةاملهارات 

 االهداف العلمية

 وهي تدرب الطالب على تنفيذ املهارات بشكل متكامل : الواجبات

 دون شرح للخطوات

 

 استخدام املصادر 



 الساليدات(التقدمييالعرض حمتويات( 

قائمة باألهداف العلمية 

 املصطلحات العلميةجدول 

جدول بأمساء االوامر والقوائم والتبويب 

قسم املالحظات 

  التنسيق النصي للعرض التقدميي 

التعريفات 

 

 
 

 النقاط املهمة 

 

 التقدمييالعرض 



 النصي للعرض التقدميي  التنسيق 

 املصطلحات العلمية 
 

 

 

 
 

أمساء االوامر والقوائم والتبويب 

 

 التقدمييالعرض 



 العرض التقدمييحمتويات 

 العلميةقائمة باألهداف 

 

 

 التقدمييالعرض 



تابع حمتويات العرض التقدميي 

 العلميةجدول املصطلحات 

 املصطلح العربي واالجنليزي ورقم الشرحية مرتبط بالشرحية وذلك لالستفادة والوصول

 املصطلح بهاالسريع للشرحية اليت ذكر 

وهذا اجلدول مفيد جدا يف املراجعه 

 

 

 التقدمييالعرض 



تابع حمتويات العرض التقدميي 

جدول بأمساء االوامر والقوائم والتبويب 

 املراجعه حيث خيتصر للطالب االوامر ورموزهااجلدول مفيد جدا يف وهذا 

 

 

 التقدمييالعرض 



تابع حمتويات العرض التقدميي 

قسم املالحظات 

وهذا اجلزء مفيد يف شرح املعلومات بشكل موسع 

 

 

 التقدمييالعرض 



 حمتويات التطبيقات العملية 

  (3.2 الووردتطبيق ) مثل التطبيق ملف خطوات 

 (3.2التطبيقملفات ) مثل امللفات املطلوبة لتنفيذ التطبيق توجد يف جملد يسمى 

ملفات حل التطبيق مثل 

(بوربوينت, االكسل ,  الوورد)الربنامج بصيغة  2تطبيق_وورد_حل_منوذج 

بصيغة  2تطبيق_وورد_حل_منوذجPDF 

 

 

 

 التطبيقات



 حمتويات التطبيقات العملية 

  (3.2 الووردتطبيق ) مثل التطبيق ملف خطوات 

 

 

 

 التطبيقات

تطبيق-اكسل3-الخطوات.pdf


 حمتويات التطبيقات العملية 

 ملف خطوات التطبيقحمتويات 

الصفحة االوىل 

 

 

 

 

 التطبيقات

 رقم التطبيق
 اهداف التطبيق
 مقدمة عن التطبيق

املطلوبة املوجودة قائمة بامللفات 
 يف جملد ملفات التطبيق

 التطبيق عن الناتج امللف

 النهائي الناتج صورة
 للتطبيق



 حمتويات التطبيقات العملية 

 ملف خطوات التطبيقحمتويات 

باقي صفحات التطبيق 

 

 

 

 

 التطبيقات

اهلدف من تنفيذ 
 اخلطوات التالية

 اخلطوات لتنفيذ اهلدف
 مالحظات هامه
استخدام تنسيق العام 
 للمحاضرات مع الرموز

خطوات خمتصرة 
 لتنفيذ اهلدف السابق



 حمتويات التطبيقات العملية 

 التطبيق تتطلب بعض التطبيقات ملفات للعمل عليها توجد امللفات املطلوبة لتنفيذ

 (التطبيق ملفات )باسم هذه امللفات يف جملد فرعي داخل جملد التطبيق يسمى 

 

 

 

 

 

 ملفات حل التطبيق 

 

 

 

 

 التطبيقات



 التدريبات العملية حمتويات 

تتشابه مع التطبيقات يف التنسيق وامللفات والتنظيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريبات



 والتنظيمالتطبيقات يف التنسيق وامللفات تتشابه الوجبات مع 

 يلي وختتلف عن التطبيقات فيما” 

هدف خمتصر لألوامر 

جمموعة من االوامر لتنفيذ اهلدف 

ال يتم شرح تنفيذ اخلطوات 

 بصيغة ملف حل الواجب يكون(pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الواجبات

واجب_ورد9_الخطوات.pdf

