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بتقدیم أساسا لالختبار النظري والعملي في ھذه الوحدة.
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Computer & Online Essentials Module

يقدم هذا املقرر املفاهيم واملهارات األساسية املتعلقة باستخدام أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اإللكرتونية وإدارة امللفات والتطبيقات والشبكات واملعلومات عىل اإلنرتنت 

والتواصل عرب اإلنرتنت والسالمة عىل اإلنرتنت.

سوف يتمكن املرشحون الناجحون من التايل:

     • معرفة املفاهيم األساسية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، الكمبيوترات، األجهزة، والربامج.

     • إدارة امللفات واملجلدات وتخزين البيانات وإدارة التطبيقات.

     • معرفة مفاهيم الشبكات، طرق االتصال، وكيفية االتصال بشبكة.

     • البحث عن املعلومات عىل اإلنرتنت واستخدامها بفعالية، وضبط إعدادات املتصفح.

     • فهم االعتبارات املرتبطة باستخدام أدوات التواصل بفعالية.

     • إرسال واستالم وإدارة رسائل الربيد اإللكرتو¨ واستخدام التقويم.

     • فهم التهديدات املحتملة وطرق حªية أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اإللكرتونية والبيانات.

     • التعرف عىل االعتبارات املرتبطة باألمان والسالمة الصحية وإمكانية الوصول والبيئة املحيطة.

1.1  األجهزة1  الكمبيوترات واألجهزة 

1.2  الربامج

تعريف مصطلح األجهزة. تحديد األنواع الرئيسية ألجهزة الكمبيوتر 1.1.1

مثل: األجهزة املكتبية واألجهزة املحمولة. تحديد األنواع الرئيسية 

لألجهزة اإللكرتونية مثل األجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

تحديد أنواع امللحقات الرئيسية لألجهزة سواء كانت ملحقات داخلية أو 1.1.2

خارجية مثل: الطابعة والشاشة واملاسحة الضوئية ولوحة املفاتيح 

والفأرة/ لوحة اللمس وشاشة اللمس والكامµا والسªعات وامليكروفون 

وسªعة الرأس وقواعد الرتكيب ووسائط التخزين.

تحديد منافذ اإلدخال/اإلخراج الشائعة مثل: الناقل التسلسيل العاملي 1.1.3

(USB)، واجهة الوسائط املتعددة عالية الدقة (HDMI)، بطاقة 
.(VGA) الفيديو الرسومية

تسجيل الخروج أو إيقاف التشغيل أو إعادة تشغيل الكمبيوتر أو الجهاز 1.1.4

باستخدام الطرق املعتادة. تسجيل الدخول إىل حساب مستخدم مختلف.

توصيل جهاز أو توصيل وسائط بجهاز كمبيوتر باستخدام وصلة ربط 1.1.5

USB. فصل جهاز أو إزالة وسائط من جهاز كمبيوتر باستخدام 
الطرق املعتادة .

توصيل أو قطع االتصال بالكمبيوترات أو األجهزة او املعدات عن طريق 1.1.6

خاصية البلوتوث.

تعريف مصطلح الربامج والتمييز بÅ األنواع الرئيسية من الربامج مثل: 1.2.1

أنظمة التشغيل والتطبيقات. التعرف عىل إمكانية تثبيت الربامج يف 

وحدة التخزين الداخلية أو الوصول إليها عرب اإلنرتنت.

التعرف عىل أمثلة ألنظمة التشغيل األكÉ انتشاراً عىل أجهزة الكمبيوتر 1.2.2

واألجهزة اإللكرتونية.
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2  إدارة امللفات والتطبيقات

التعرف عىل أمثلة ألكÉ التطبيقات انتشاراً مثل: التطبيقات املكتبية اإلنتاجية، متصفح 1.2.3

اإلنرتنت، برامج التواصل، الشبكات االجتªعية وبرامج التصميم.

فهم وظيفة تطبيق إدارة ملفات سطح املكتب ورشيط املهام الخاص 2.1.1

بنظام التشغيل إلدارة امللفات واملجلدات والتطبيقات والوصول إليها 

بكفاءة.

التعرف عىل الرموز األكÉ انتشاراً مثل: امللفات، املجلدات، التطبيقات، 2.1.2

الطابعات، محركات األقراص، االختصارات/األسªء املستعارة، سلة 

املحذوفات/سلة املهمالت/القªمة. تحديد أنواع امللفات الشائعة مثل: 

 ،(PDF) ية، ملفاتÍمعالجة النصوص، جداول البيانات، العروض التقد

الصور، ملفات الصوت، الفيديو، امللفات املضغوطة، امللفات التنفيذية.

فهم كيفية تنظيم نظام التشغيل ملحركات األقراص واملجلدات وامللفات 2.1.3

يف بنية هيكلية. التنقل بÅ محركات األقراص واملجلدات واملجلدات 
الفرعية وامللفات.

تغيµ طريقة عرض امللفات واملجلدات مثل: املربعات، األيقونات، القاÏة، 2.1.4

التفاصيل.

البحث عن امللفات حسب الخصائص: اسم امللف بالكامل أو جزء منه 2.1.5

باستخدام أحرف البدل إذا لزم األمر، املحتوى، تاريخ التعديل.

إنشاء مجلد. التعرف عىل أفضل طريقة جيدة للتدريب عىل تسمية 2.2.1

املجلدات، امللفات: استخدم أسªء ذات معنى للمجلدات وامللفات 

للمساعدة يف البحث والتنظيم.

إعادة تسمية ملف أو مجلد. 2.2.2

تحديد ملفات أو مجلدات مفردة أو متجاورة أو غµ متجاورة.2.2.3

نسخ أو نقل امللفات واملجلدات بÅ املجلدات ومحركات األقراص. 2.2.4

حذف امللفات واملجلدات املوجودة يف سلة املهمالت واستعادتها مرة أخرى 2.2.5

إىل موقعها األصيل.

فرز امللفات برتتيب تصاعدي أو تنازيل حسب االسم والحجم والنوع وتاريخ 2.2.6

التعديل.

تحديد األنواع الرئيسية لوسائط التخزين مثل: محرك األقراص الثابتة 2.3.1

الداخيل أو الخارجي، محرك أقراص الشبكة، ووحدة تخزين امللفات عرب 

اإلنرتنت/السحابة، ووسيط التخزين املتنقل USB، وبطاقة الذاكرة.

التعرف عىل أحجام امللفات واملجلدات ومقاييس سعة التخزين مثل: 2.3.2

كيلو بايت، امليجا بايت، جيجا بايت، التµا بايت والبيتا بايت.

عرض خصائص امللفات أو املجلدات أو محركات األقراص مثل: االسم، 2.3.3

الحجم، املوقع.

2.1 مقدمة يف إدارة امللفات

2.3  وسائط 
التخزين

2.2  تنظيم امللفات 
واملجلدات
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تثبيت أو إلغاء تثبيت تطبيق.

التقاط صورة كاملة للشاشة أو لشاشة نشطة.

إيقاف تشغيل تطبيق غµ مستجيب. 

تعريف مصطلح الشبكة. تحديد الغرض من الشبكة: مشاركة البيانات 

والتطبيقات واألجهزة والوصول إليها بأمان.

التعرف عىل مبادئ التنزيل من اإلنرتنت، والتحميل إىل شبكة.

فهم مصطلح اإلنرتنت. تحديد بعض االستخدامات الرئيسية مثل: البحث 

عن املعلومات، التواصل، والرشاء، والبيع، والتعلم، والنرش، والخدمات 

املرصفية، والخدمات الحكومية، والرتفيه، والوصول إىل الربامج، وتخزين 

امللفات.

تحديد خيارات االتصال باإلنرتنت مثل: الشبكة السلكية، الشبكة 

الالسلكية، شبكة الهاتف املحمول.

التعرف عىل حالة الشبكة الالسلكية: محمية/آمنة، مفتوحة. االتصال أو 

قطع االتصال بشبكة السلكية.

فهم املصطلحات: الشبكة العنكبوتية العاملية  (WWW)، عنوان 

املوقع اإللكرتو¨  (URL)، االرتباط التشعبي.

2.4.1

2.4.2

فهم وظيفة محركات البحث وتحديد بعض األمثلة األكÉ استخداماً.

إجراء بحث باستخدام كلمة رئيسية، عبارة، جملة معينة، صورة.

4.1.2

4.1.3

2.4.3

3.1.1

تحسÅ البحث باستخدام ميزات البحث املتقدمة مثل: التاريخ، واللغة، 

ونوع الوسائط، وحقوق االستخدام.

.Åتنزيل امللفات وحفظها يف مكان مع

إنشاء أو حذف مجلد إشارات مرجعية أو مفضلة. إضافة صفحات ويب 

إىل مجلد إشارات مرجعية أو مفضلة

معاينة قبل الطباعة، طباعة صفحة ويب، طباعة التحديد من صفحة 

ويب باستخدام خيارات الطباعة املتوفرة.

4.1.4

4.2.1

4.2.2

4.2.3

3.1.2

3.1.3

3.2.1

3.2.2

4.1.1

2.4  إدارة التطبيقات

3.1  مفاهيم الشبكات

تعريف املصطلحات حقوق النرش وامللكية الفكرية. التعرف عىل الحاجة  

إىل اإلقرار باملصادر و/أو طلب اإلذن حسب االقتضاء.

تعيÅ صفحة رئيسية ملتصفح اإلنرتنت.

4.2.4

4.3.1

4.1  البحث عن املعلومات

3.2  الوصول إىل الشبكة

فهم مصطلح النوافذ املنبثقة، السªح أو حظر النوافذ املنبثقة. 4.3.2

4.2  إدارة املعلومات

4.3  إعدادات متصفح 
اإلنرتنت

4  املعلومات عىل اإلنرتنت

3  الشبكات
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فهم مصطلح ملف تعريف االرتباط. السªح أو حظر ملفات تعريف 

االرتباط.

فهم وظائف وخصائص الربيد اإللكرتو¨، وتحديد بعض األمثلة الشائعة. 

فهم البنية الهيكلية لعنوان الربيد اإللكرتو¨.

حذف املحفوظات وملفات اإلنرتنت املؤقتة وبيانات النموذج املحفوظة 

وكلªت املرور املحفوظة.

فهم وظائف وخصائص املراسلة وتطبيقات املكاملات الصوتية ومكاملات 

الفيديو وتحديد بعض األمثلة الشائعة.

فهم وظيفة وميزات مواقع الشبكات االجتªعية واملنتديات وتحديد 

بعض األمثلة الشائعة.

التعرف عىل املªرسات الجيدة عند استخدام أدوات التواصل مثل: 

استخدام تطبيق تواصل مناسب وأسلوب مناسب للجمهور وللمحتوى؛ 

كن دقيًقا وموّجًرا وواضًحا؛ ال تفصح عن املعلومات الخاصة أو الحساسة 

بشكل غµ مناسب؛ ال تنرش املحتوى غµ املالئم؛ استخدم هذه األدوات 

وفًقا لسياسات االستخدام.

إنشاء بريد إلكرتو¨. كتابة عنوان مناسب يف حقل املوضوع، كتابة أو 

لصق املحتوى كنص أسايس لرسالة الربيد اإللكرتو¨.

إدخال عنوان بريد إلكرتو¨ أو أكÉ، إدخال قاÏة توزيع يف الحقول (إىل)، 

(نسخة)، (نسخة مخفية) وتحديد متى يجب استخدامها.

إضافة أو حذف ملفات مرفقة.

4.3.3

4.3.4

 إرسال رسالة بريد إلكرتو¨.

فتح وإغالق رسالة بريد إلكرتو¨.

5.2.4

5.3.1

5.1.1

5.1.2

استخدام ميزة الرد والرد عىل الكل، وتحديد متى يجب استخدامها.

.Åفتح ملف مرفق وحفظه يف مكان مع

إعادة توجيه رسالة بريد اإللكرتو¨.

التعّرف عىل خيارات إعداد رد خارج املكتب.

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.4.1

5.1.3

5.1.4

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.1  أدوات التواصل

5.3 استالم الربيد اإللكرتو¨ 

تغيµ حالة رسالة الربيد اإللكرتو¨ إىل مقروء أو غµ مقروء. وضع أو 

إلغاء عالمة عىل بريد إلكرتو¨.

إنشاء، حذف، تحديث جهة اتصال أو قاÏة توزيع أو قاÏة مراسالت.

5.4.2

5.4.3

5.5 تنظيم رسائل الربيد 
اإللكرتو¨ 

5.2 إرسال بريد إلكرتو¨

5.4 أدوات وإعدادات الربيد 

البحث عن بريد إلكرتو¨ بحسب اسم املرسل أو املوضوع أو املحتوى. 5.5.1

5  التواصل عرب اإلنرتنت
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فرز رسائل الربيد اإللكرتو¨ بحسب االسم والتاريخ والحجم. 

حذف بريد إلكرتو¨. استعادة بريد إلكرتو¨ محذوف.

إنشاء أو حذف مجلد/تسمية رسائل الربيد اإللكرتو¨. نقل رسائل الربيد 

اإللكرتو¨ إىل مجلد / تسمية.

نقل رسالة أو حذف رسالة من مجلد الربيد املزعج.

إنشاء اجتªع أو إلغاؤه أو تحديثه يف تقويم.

إضافة املدعوين واملوارد (قاعة اجتªعات أو أجهزة) إىل اجتªع يف 

تقويم. إزالة املدعوين واملوارد من اجتªع يف تقويم.

قبول أو رفض دعوة. 

فهم بعض التهديدات املحتملة ألجهزة الكمبيوتر واألجهزة والبيانات 

 µاملرصح به والرسقة والتخريب غ µمثل: الربامج الضارة والوصول غ

املتعمد.

التعرف عىل بعض الطرق لحªية الكمبيوترات واألجهزة اإللكرتونية 

والبيانات مثل: استخدام برامج مكافحة الفµوسات؛ تحديث برامج 

مكافحة الفµوسات والتطبيقات وبرامج نظام التشغيل بانتظام؛ عدم 

 µتنزيل برامج أو فتح مرفقات أو روابط اإلنرتنت من مصادر غ

معروفة؛ استخدام التشفµ؛ استخدام كلªت مرور قوية؛ نسخ البيانات 

احتياطيًا بانتظام إىل مكان تخزين بعيد.

5.5.2

5.5.3

التعرف عىل بعض الطرق لحªية بيانات األفراد واملؤسسات عند االتصال 

باإلنرتنت مثل: تحديد مواقع اإلنرتنت اآلمنة؛ الرشاء من مواقع ويب 

آمنة حسنة السمعة؛ تجنب الكشف غµ الرضوري عن املعلومات الخاصة 

والحساسة واملالية؛ تسجيل الخروج من املواقع اإللكرتونية؛ الوعي 

باالتصاالت االحتيالية وغµ املرغوب فيها.

استخدم برنامج مكافحة الفµوسات لفحص الكمبيوتر أو الجهاز.

6.1.3

6.1.4

5.5.4

5.5.5

التعرف عىل طرق الحفاظ عىل السالمة الصحية للمستخدم أثناء 

استخدام الكمبيوتر أو األجهزة اإللكرتونية مثل: أخذ فرتات اسرتاحة 

منتظمة، التأكد من توفµ إضاءة مناسبة والجلوس يف وضعية سليمة 

وضبط مستوى الصوت لسªعة الرأس بطريقة مناسبة.

التعرف عىل املªرسات الصحيحة لتوفµ طاقة الكمبيوترات واألجهزة 

اإللكرتونية مثل: إيقاف تشغيل الشاشة وضبط إعدادات وضع الطاقة 

وتعطيل الخدمات عند عدم الحاجة إليها.

تحديد بعض الخيارات املتاحة لتحسÅ إمكانية الوصول مثل: برنامج 

التعرف عىل الصوت، وقارئ الشاشة، ومكرب الشاشة، ولوحة املفاتيح عىل 

الشاشة، والتباين العايل.

التعرف عىل أنه يجب إعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر واألجهزة 

 ªاإللكرتونية واملعدات والبطاريات وخراطيش الطابعة واألوراق حيث

أمكن ذلك.

6.2.1

6.2.2

6.3.1

6.3.2
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