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  الحاسوب اسم المادة

   windows 10الشامل في تعلم نظام التشغيل  مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

 وكيفية ادارة نظام التشغيل للحاسوبدراسة االصول العامة والمبادئ االساسية 

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

ام التشغيل ومحتوياتها , ادارة اعدادات نظ windowsنافذة  ,التشغيلمقدمة في نظام التشغيل, بيئة نظام 
window  مجلدات النظام , اوامر ,Run  اعدادات النظام ,setting  تثبيت نظام التشغيل ,windows 10 

 
 الكتب المنهجية

 

  وسام علي الخزاعي, .دكتاب : 

 
 المصادر الخارجية

 

 2014كتاب الحاسوب  :د عبد الوهاب سامي ابراهيم كتاب : 

 
 تقديرات الفصل
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
ي نظام التشغيل   1

 
   وتاريخه windowsمقدمة ف

   Windows هو ما       2

   windowsاصدارات نظام التشغيل   3

   المكتب سطح شاشة  4

   المكتب سطح شاشة مكونات  5

   المختصرة القوائم  6

   القائمة المختصرة لشريط المهام  7

   windows في مجلد أو ملف ألي المختصرة القائمة  8

   الملفات نواعا  9

   ة نظام التشغيل شريط المهام بيئ  10

   القائمة المختصرة لزر ابدأ   11

   سلة المحذوفات أليقونةالقائمة المختصرة   12

   الكمبيوتر لجهاز المختصرة القائمة  13

   الشبكات واالنترنيت  14

   المهام شريط  15

   المنبثقة المهام شريط  16

 عطلة نصف السنة                                                           



 

 

   اختصارات قائمة  17

   ابدأ" للزر المختصرة لقائمةا  18

    لنوافذا  19

   windowsالنافذة   20

   نافذة اعدادات النظام  21

   محلي قرص  22

   المحلي القرص محتويات  23

   Local Disks  المحليةاالقراص   24

   Control panalلوحة التحكم   25

   مجلدات النظام  26

   البرامج الملحقة مع نظام التشغيل  27

   في نظام التشغيل Run اوامر  28

   التحكم لوحة  29

   التحكم للوحة تمكونا  30

   searchاالمر بحث   31

   مجلدات النظام  32
 


