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  شكر وتقدير

  
كما نتقـدم بالـشكر الجزيـل    نتقدم بجزيل الشكر لألستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة على دعمه المتواصل،             

 واألستاذ إحسان مصطفى مدير مركز التعليم المـستمر صـاحبي           ،لدكتور سمير النجدي نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية       ل

 مدير مركز   - مساعد الرئيس لشؤون التكنولوجيا واالنتاج     ، والمهندس عماد الهودلي   د هذه السلسلة من الكتب التدريبية     فكرة إعدا 

األستاذ فريد مرة واألستاذ ماجـد      :  لجنة التحكيم  أعضاء لهذه السلسلة، و   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ورئيس لجنة التحكيم     

 من ساهم في إخراج هـذه       ونشكر كلَّ . المدقق اللغوي ألستاذ الدكتور حسن السلوادي     ، وكذلك ا   والمهندس يوسف صباح   حمايل

  .السلسلة إلى حيز الوجود
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  مهيــدت

  
األساليب العلمية الحديثـة    وهو ثمرة خبرة عملية طويلة في       ،  ضمن سلسلة التدرب الذاتي   يديكم هذا الكتاب    أنضع بين   

 ألنظمـة التـشغيل      وتطبيـق   وممارسة خبرةباكورة    أنه كما.  واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات في مجال   م والتدريب   في التعلي 

 فـي هـذه     وحل المشاكل التقنية المختلفة التي تواجه المستخدمين في الجامعة بفروعها الثالثين في فلسطين            ،  المختلفة وإعدادها 

  . دفتي كتاب واحدحيث نقدم لكم زبدة خبرتنا بين. األنظمة

 ابتداء بتحميل النظـام     ، بالشاشات حسب ظهورها في كل خطوة       خطوة خطوة باالستعانة   الكتاب شرحاً مفصالًً  يحتوي  

إلـى تـشغيل     ونقلهـا ومـسحها،       وتنظيمها إلى هيكلية المعلومات في المجلدات والملفات ونسخها      وتعريف البطاقات المختلفة،    

، إلى إعداد العديد من األجهزة التـي تتـصل بجهـازك لتـصبح جـاهزة                 واستعمالها  مع النظام  التطبيقات المختلفة التي تأتي   

  . واستعادة نظامك عند حدوث أي خلل،لالستعمال، إلى كيفية حماية معلوماتك المخزنة من الضياع

  :  وحداتيتكون الكتاب من تسع

  .ة إلى مكوناته المادية والبرمجية، باإلضاف بجهاز الحاسوب وأهميته وفيها تعريف :مدخل إلى الحاسوب .1

 على جهاز    وكيفية تحميله  ، وإصداراته المختلفة  ،مقدمة عن نظام التشغيل ويندوز إكس بي       وتتضمن    :ويندوز إكس بي   .2

  .ة لسطح المكتبوالمكونات الرئيس ،الحاسوب

نـشاء  إالتعامل معها من    ية  وكيفكيفية ترتيب المعلومات في األقراص كمجلدات وملفات         وتتناول    :المجلدات والملفات  .3

  . باإلضافة إلى مشاركة المجلدات ،واعها وخصائصهاأن، والتعرف إلى وحذفنسخ ونقل و

التطبيقات والبرامج التي تأتي ضمن رزمة ويندوز إكس بي كالرسـام والـدفتر والحاسـبة                وتشمل    :البرامج الملحقة  .4

  . ومسجل الصوت واأللعاب وغيرها

، ومنها إضافة اجهـزة     اإلعدادت الخاصة بها  وتثبيت  ،  عناصر لوحة التحكم  فيها نتعرف إلى     و  : لوحة التحكم  اتإعداد .5

الخيارات اإلقليميـة   وإعدادات الوقت والتاريخ،    وإعدادات لوحة المفاتيح والماوس،     و،   وإزالتها البرامجوإضافة  جديدة،  

  .  إضافة وإزالة حسابات المستخدمين وغيرهاووخيارات اللغة، 

الطابعات والفاكسات والكاميرات والماسحات     وتشمل تركيب     :الفاكسات والكاميرات والماسحات الضوئية   الطابعات و  .6

  . وإعدادها، وكيفية تشغيلها والعمل بهاالضوئية

إلغـاء تجزئـة    ودوات التابعة لنظام ويندوز إكس بي كأداة النسخ االحتياطي واالسترجاع،           وتشمل األ   :أدوات النظام  .7

  . واسترجاع النظام وغيرها من األدوات المفيدة، األقراصتنظيفواألقراص، 

  .الطرق المختلفة لالتصال بالشبكة وكيفية إنشائها وتناقش  :صالت االتصال بالشبكة .8

 .مة عن الوحدات السابقة وإجاباتهاأسئلة عامتنوعة على شكل  وتتضمن حلوالً  :حلول ومشاكل .9

عمـالكم  على إنجاز كل ما تحتاجونه فـي أ       يبية هو مساعدتكم أعزائي المتدربين      وكل ما نبتغيه من هذه السلسة من الكتب التدر        

  .اليومية التي تتطلب استخدام الحاسوب، متمنين لكم كل التوفيق
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  ى األولوحدةال
  

  مدخل إلى الحاسوب
  

  :بعد دراسة هذه الوحدة ينتظر من المتدرب أن يكون قادراً على: وحدةأهداف ال
  

   . الحاسوبتعريف جهاز 
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 .فهم األعمال التي يقوم بها الحاسوب 
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