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 ( AMIDEAST ) األيذيغحٕيم : جٓث اندً

 دٔالس أيشيكي . $ 500حجى اندًٕيم : 

 يهخض انًششٔع :

فاي اعادخذاو انساعإا ٔاالَدشَاح فاي ٔبؼاغ أٔنيااا األيإس  يششٔع خطٕيش يٓااست انًؼهًايٍ 

يااثد ٔرنااد بٓااذم انُٓاإع ػًهيااث اناادؼهى ٔاندؼهاايىد يغاادٓذم يؼهًااي يذسعااث رااإس يؼةااذ ان إَ

بااانًؼهًيٍ يااٍ انُاحيااث اندكُٕنٕجيااث د ٔخجهاايض ان جاإت بياآُى ٔباايٍ انطاا ا يااٍ ْاازِ انُاحيااثد 

يٓاذم  ٔد يًاا يغاًج جٓااص انساعإا ٔاالَدشَاحاافث انسٕاجض انداي خؼداشع انًؼهًايٍ  ٔإصانث

انؼًهيااث نخذيااث  انسذي ااث )انساعاإا ٔاالَدشَااح( خطٕيااغ انٕعااالم اندكُٕنٕجيااث إنااجانًشااشٔع 

 حغااا ٔاالَدشَااح  خااذسيا انًؼهًاايٍ ػهااج يٓاااساج اعاادخذاو انساعاإأ د ٔاندؼهيًيااث اندؼهًيااث 

 انًجاالج اندانيث :

 اعدخذاو َظاو اندشغيم ٔاندؼايم يغ يكَٕاج عطح انًكداد ٔنٕحث انً اخيح د ٔان أست . -1

 اندؼايم يغ ٔعالؾ اندخضيٍ انًخده ث ٔخُظيا انةشيجياج . -2

 في انؼًهيث اندؼهيًيث .) ٔٔسد د ااغم د بٕسبٕيُح ( MS OFFICEاعدخذاو حضيث  -3

اعاادخذاو االَدشَااح )انةساال فااي انًٕايااغ د خُضياام انًه اااجد انةشيااذ االنكدشَٔااي د يٕايااغ  -4

 اندٕاطم االجدًاػي(.

 يؼانجث أخطاا َظاو اندشغيم ان ُيث. -5

Abstract : 

The project aims to train teachers and students' Parents for following 

subjects: 

1- Using operating system, and desktop components . 

2- Using storage device and installing programs . 

3- Using MS OFFICE package in learning operating. 

4- Using internet(search, download files, using e-mail). 

5- Processing technical operating system errors. 

 

 أْذام انًششٔع :

 .أٌ يجيذ انًؼهى اعدخذاو َظاو اندشغيم ٔيُذٔص ٔاندؼايم يغ ٔعالؾ اندخضيٍ انًخده ث  -1

http://www.amideast.org/
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 أٌ يدجٍ انًذسط خُظيا انةشايج انًخده ث ػهج جٓاص انساعٕا ٔحزفٓا . -2

 .(MS Wordأٌ يدجٍ انًؼهى اعدخذاو  بشَايج يؼانج انُظٕص ) -3

 .(MS Power Pointؼهيًيث )أٌ يدجٍ انًؼهى اعدخذاو بشَايج انٕعالؾ اند -4

 (.MS Excelأٌ يدجٍ انًذسط أعاعياج بشَايج ) -5

 أٌ يجيذ انًؼهى اعدخذاو االَدشَح د ٔخُضيم انًه اج بشدج إَٔاػٓا. -6

 أٌ يدجٍ انًؼهى إَشاا ٔاعدخذاو انةشيذ االنكدشَٔي ٔيٕايغ اندٕاطم االجدًاػي . -7

 ظث انظ يث .( داخم انسLCD Projectorأٌ يجيذ انًؼهى اعدخذاو انـ ) -8

 أٌ يسم انًؼهى انًشاام األا ش شيٕػا ٔاندي خٕاجّ انساعٕا . -9

 

 

 يخشجاج انًششٔع :

باإلػاافث إناج يهسا    )أعاعياج اعدخذاو َظاو اندشاغيم ٔيُاذٔص(ٔحذت دساعيث بؼُٕاٌ  -1

نهدؼايم يغ ٔعالؾ اندخضيٍ )ْاسدعد خاسجيد ف ػ ييًإس,د األياشاص انًؼاغٕؽثد 

 رااشت ْاخف(.

ٔخدؼاًٍ ؽاشو ٔيدطهةااج خُضيام انةاشايج  )خُظايا انةشيجيااج(عايث بؼُإاٌ ٔحذت دسا -2

 اً ال .  MS Officeػهج انساعٕا باإلػافث إنج يهس  ندُضيم حضيث 

 .(MS Word) اندؼهيى باعدخذاو ٔحذت دساعيث بؼُٕاٌ  -3

 .(اعدخذاو بٕسبٕيُح في اندؼهيى )ٔحذت دساعيث بؼُٕاٌ  -4

باإلػافث إنج يهس  يشاش  اي ياث خظاًيى دفداش  )أعاعياج ااغم(ٔحذت دساعيث بؼُٕاٌ  -5

 ػ ياج باعدخذاو اإلاغم.

د باالػااافث انااج يهساا  بؼُاإاٌ ) اعاادخذاو االَدشَااح فااي اندؼهاايى(ٔحااذت دساعاايث بؼُاإاٌ  -6

 .Google,bing,Yahooؽشو انةسل ػٍ انًه اج باعدخذاو يسشااج انةسل انؼانًيثد 

 الم اندكُٕنٕجيث في انسظث انظ يث()دنيم اعدخذاو ٔخشغم انٕعٔحذت دساعيث بؼُٕاٌ  -7

 . )يشاام ٔحهٕل(ٔحذت دساعيث بؼُٕاٌ  -8

 

 

 :  )أَشطث انًششٔع(انخطث اندُ يزيث 



 - 4 - 

 اندُ يز يكاٌ يغؤٔنيث اندُ يز خاسيخ اندُ يز االحدياجاج اإلجشاااج \انُشاؽ 

اعاااادخذاو  فااااي أعاعااااياج

 َظاو اندشغيم ٔيُذٔص

 Lcdأي ود  أٔساو د

Projectorٕا أجٓضت حاع د

 د دنيم اعدخذاو ٔيُذٔص

30/4/2012 
 ٔ  يذيش انًذسعث

 األعدار : َٕس أبٕشًهّ
 يخدةش انساعٕا

خُظااااايا انةاااااشايج ػهاااااج 

 انساعٕا

 Lcdأٔساو د أي ود 

Projector د أجٓضت حاعٕا 
1/5/2012 

 ٔ  يذيش انًذسعث

 األعدار : َٕس أبٕشًهّ
 يخدةش انساعٕا

اعاااااااااااادخذاو بشَاااااااااااااايج 

 ييكشٔعٕفح ٔٔسد

 Lcdأي ود  أٔساو د

Projector د أجٓضت حاعٕا

 د دنيم اعدخذاو ٔيشد

2/5/2012 
 ٔ  يذيش انًذسعث

 األعدار : َٕس أبٕشًهّ
 يخدةش انساعٕا

اعاااااااااااادخذاو بشَاااااااااااااايج 

 ييكشٔعٕفح بٕسبٕيُح

 Lcdأٔساو د أي ود 

Projector د أجٓضت حاعٕا

 د دنيم اعدخذاو بٕسبٕيُح

3/5/2012 
 ٔ  يذيش انًذسعث

 أبٕشًهّاألعدار : َٕس 
 يخدةش انساعٕا

اعاااااااااااادخذاو بشَاااااااااااااايج 

 ييكشٔعٕفح اغم

 Lcdأٔساود أي ود 

Projector دأجٓضت حاعٕا

 د دنيم اعدخذاو ااغم

6/5/2012 
 ٔ  يذيش انًذسعث

 األعدار : َٕس أبٕشًهّ
 يخدةش انساعٕا

اعاادخذاو االَدشَااح نهةساال 

 ٔخُضيم انًه اج 

 Lcdأٔساود أي ود 

Projector دأجٓضت حاعٕا 
7/5/2012 

 ٔ  يذيش انًذسعث

 األعدار : َٕس أبٕشًهّ
 يخدةش انساعٕا

 Lcdإسشااداج اعادخذاو 

Projector  ٔيشاااااااغ ج

انٕعاااالؾ انًدؼاااذدت داخااام 

 انسظث انظ يث 

 Lcdأٔساود أي ود 

Projector دأجٓضت حاعٕا 
8/5/2012 

 ٔ  يذيش انًذسعث

 األعدار : َٕس أبٕشًهّ
 يخدةش انساعٕا

او اندؼايم يغ أخطاا َظ

اندشغيم د ٔانساعٕا 

 األا ش شيٕػاً .

 Lcdأٔساود أي ود 

Projector دأجٓضت حاعٕا 
9/5/2012 

 ٔ  يذيش انًذسعث

 األعدار : َٕس أبٕشًهّ
 يخدةش انساعٕا

 

 

 

 

 

 انُدالج يذػًث بانةياَاج :
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 :في انًٕاػيغ اندانيث   -أٔنياا أيٕس 6يؼهًا د ٔ  14 –خى ػجذ دسٔت خذسيةيث نؼششيٍ شخظاً 

 د (بٕسبٕيُححضيث ييكشٔعٕفح أفيظ)ٔٔسد د ااغم د -2اداست َظاو اندشغيم ٔيُذٔص د  -1

 .ٔخٕظي ّ داخم انظف LCDاعدخذاو جٓاص انؼشع -4. اعدخذاو االَدشَح ٔانةشيذ االنكدشَٔي -3

 ندذسيةيث خى ػجذ ايدساٌ ػهج شكم ٔسيث ػًم في انًٕاػيغ انغان ث انزاش : ٔفي َٓايث انذٔست ا

 ٔني أيش يؼهى خدةاساال

 %66 %93 ٔإداست انًه اج ٔخُظيًٓااجدياص االخدةاس انًدؼه  باعدخذاو انٕيُذٔص  -1

 %66 %85 .حضيث ييكشٔعٕفح أفيظاجدياص االخدةاس انًدؼه  باعدخذاو  -2

 %83 %85 اجدياص االخدةاس انًدؼه  باعدخذاو االَدشَح ٔانةشيذ االنكدشَٔي . -3

 LCD. 100% 66%انؼشعاس انًدؼه  باندؼايم يغ جٓاص اجدياص االخدة -4

اجديااااص االخدةااااس انًدؼهااا  باندؼايااام ياااغ أخطااااا انساعااإا انًادياااث  -5

 ٔانةشيجيث )انظياَث(

71% 44% 

 

 يُايشث انُدالج : 

َغاةث انُجاا  ألٔنيااا ٔيدٕعاؾ  % 86بهغاح  في ام االخدةاساج َغةث انُجا  نهًؼهًيٍيدٕعؾ 

يشػايث بشاكم اةياش َظاشاً ألٌ  انُغاةث ْازِ% 76َٔٔغةث انُجا  انؼايث  د %65 بهغح األيٕس

 انًدذسبيٍ اإَا يؼإٌَ يٍ أييث شةّ خايث في اعدخذاو انساعٕا ٔاالَدشَح .

 

 اندٕطياج :

 بؼذ خطةي  انًششٔعد ٔانسظٕل ػهج َدالج يششفث ٔيشػيثد َٕطي باأليٕس اندانيث :

 ؽٍ .خؼًيى انًششٔع ػهج اافث انًذاسط في انٕ -1

 إبذاا انًشَٔث ٔانظذس انشحا  في اندؼايم يغ ؽةجث انًؼهًيٍ في حال إَٓى يدؼهًيٍ . -2

يجا أٌ خةجج يذ انؼٌٕ يًذٔدت نهًدؼهًايٍ خااسن َطااو اناذٔست اندذسيةياث ألَٓاى بساجاث  -3

 إنج يغاػذت ٔيشايةث دالًث.

ذيى اام ياا يشاػات ظشٔم انًدؼهًيٍ د ٔخهةيث يدطهةاخٓى اندؼهيًياث ياذس انًغادطاع د ٔخجا -4

أثُاا خؼهًٓى أل, يٕػٕع نكاي َشاذ اَدةاآْى د َٔؼاضص انش ةاث ْٕ يًيض ٔجزاا ٔسالغ 

 نذيٓى باندؼهى .


