
 

 

Microsoft Office Specialist
لغة البرنامج التعليمي: العربية

MOS: Microsoft Office Word 2016 - دورة
تساعد هذه الدورة التعليمية على التحضير لفحص (Exam 77-725) MOS -Microsoft Office Word 2016. سوف تتعرف في هذه الدورة

على واجهة البرنامج وكيفية التنقل ضمنه، كما ستتعلم كيفية إدخال النص بشكل صحيح وكيفية إجراء تدقيق إمالئي ونحوي عليه.
ستقوم بمعاينة خيارات تنسيق النص وفقرات بأكملها، كما ستتعرف على اإلعدادات قبل طباعة مستند بما في ذلك إعداد الصفحة وإدراج

الرؤوس والتذييالت لصفحات المستند، كما ستتعلم كيفية تهيئة بيئة البرنامج كي تتوافق مع احتياجاتك الخاصة. سوف تقوم بتجريب
تنسيق النص بشكل فعال باستخدام األنماط، كما ستقوم بتطبيق القوالب التي يقدمها البرنامج إلنشاء مستندات مصممة بشكل جيد.
سوف تتعرف على كيفية إنشاء وتحرير الجداول كي تتمكن من ترتيب بيانات قوائم السجالت بشكل أفضل. ستتعلم كيفية إدراج كائنات

رسومية مختلفة في المستندات، بما في ذلك الصور والمخططات ورسومات SmartArt واألشكال وستحاول إجراء تعديالت عليها مباشرة
في Word. سوف تتعلم كيفية تقسيم المستندات إلى أقسام وذلك خصوصاً إلدراج رؤوس وتذييالت مختلفة في عدة صفحات. ستتعلم
كيفية إنشاء جدول المحتويات وفقاً لعناوين المستند وكيفية ترقيم الصور المُدرجة والكائنات األخرى وأيضاً كيفية إنشاء القوائم التلقائية
الخاصة بها. كما ستتعلم كيفية استخدام الحقول وإضافة ارتباطات تشعبية وإسناد ترافقي وكيفية إدراج الحواشي السفلية والتعليقات

الختامية.

 
إنشاء الجدول والقوائم

• تحويل النص إلى جدول
• تعديل المظهر الرسومي للجداول

• تعديل تخطيط الجدول
• الحسابات في الجداول

• إنشاء الجدول
• ترقيم القوائم

• قوائم التعداد النقطي
• إنشاء قوائم متعددة المستويات

تطبيق المراجع
• الحواشي السفلية والتعليقات الختامية

• الفهرس
• المراجع

• التسميات التوضيحية وجداول الرسوم التوضيحية
إدراج وتنسيق الكائنات

• تخصيص صفحة الغالف
• نص تلقائي

• إدراج وتنسيق األشكال
SmartArt إدراج وتنسيق رسومات •

• إدراج الصور
• تحرير الصور

قائمة الدروس
إنشاء وإدارة المستندات

Word مقدمة في برنامج •
• إنشاء مستند جديد

• فتح المستندات
• فتح ملفات PDF و تحريرها

• البحث في المستند
• االرتباطات التشعبية
• اإلشارات المرجعية

• إعداد الصفحة
• استخدام وتخصيص األنماط

• الرأس والتذييل
• إعداد خلفية الصفحة

• عرض المستندات
• تخصيص شريط أدوات الوصول السريع

• تخصيص الشريط
• التعامل مع عدة نوافذ

• تخصيص اختصارات لوحة المفاتيح
• طباعة المستند
• حفظ المستند

تنسيق النص والفقرات والمقاطع
• إدخال النص وتحريره

• استبدال النص
• نقل النص ونسخه

• التصحيح التلقائي للنص
• التعامل مع الحقول

• إدراج الرموز وإسقاط األحرف االستهاللية
• تنسيق النص

• تنسيق الفقرة
• التنسيق السريع للنص

• إنشاء األنماط
• الحدود الفاصلة للصفحات في المستند
• اإلعدادات المتقدمة للرؤوس والتذييالت

• تقسيم النص إلى أعمدة
• إنشاء مخطط تفصيلي للمستند

• تحرير المستندات الكبيرة

التطبيق المُستخدَم
Microsoft Word 2016 - النسخة العربية

محتوى الدورة التعليمية
51 درس

محتوى الدرس
البرنامج التعليمي و التمرين

المدة الزمنية المتوقعة للدراسة
26 ساعة

الجمهور المستهدف
Office مستخدمو برامج
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