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 و علوم التسير التجاريةكلية : العلوم االقتصادية  و 

 . 1قسم : التعليم األساسي سنة 

 المقياس:تطبيقات إعالم ألي.

 

 حل المشاكل التي يشتكي منها معظم المستخدمينالموضع  : 

 .ويندوز ميكروسوفتالتشغيل في نظام  

 .دقيقة 90مساءا و  60 الساعة:. 9602مارس  60: األربعاء التاريخ

 إعالم ألي.     المقياس:

 . 02،ف  92، ف  92، ف  92، ف  16، ف  01ف  األفواج :

 تم إنشاء السلسلة من قبل : األستاذ : سعيداني شكري.

 . 9602فيفري  01إلى  9602فيفري  10 تم برمجة الحصص من 

 60:  السلسلة رقم
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 : الفهرس للتطبيقات

 2.. ..……………………………………………… سطح المكتب ال يحتوي أي ملف أو برنامجالتطبيق  1

 2.........................................................إعادة ألوان سطح المكتب إلى القيم الصحيحة.  التطبيق  2

 3..........................................................................البرامج المخفية.إظهار الملفات و التطبيق  3

 3شريط المهام ..............................................................تركيب و إلصاق برنامج على  التطبيق 4

 3..........................................................استعمال مختلف الخدمات المتوفرة على اآللة الحاسبة . 5

 ready boost....................................................................................4استعمال برنامج  6

 4...........................................................إيقاف خدمة التسجيل األوتوماتيكي للمعلومات الملفات. 7

 : 1التطبيق رقم 

 يشتكي بعض من المستخدمين ألجهزة الحاسوب و التي تحتوي على أنظمة تشغيل : ميكروسوفت وينداوز من مشكل عدم القدرة على الوصول إلى بعض

 من خالل : البرامجتب و عدم إيجادها  . يتم إظهار الملفات و الملفات . أو العلم المسبق بتواجد الملفات على سطح المك

النقر بالزر األيمن و بعد التحصل على النتيجة و التي تتمثل في : قائمة   -2عن طريق إستعمال الفأرة و اإلجاه بسهم الفأرة إلى مكان فارغ على سطح المكتب و 

 SHOW DESKTOPو بعدها اختيار : إظهار إيقونات سطح المكتب أو  -AFFICHAGE   3أو    VIEWاإلختيارات يتم إختيار إظهار أي  

ICONS . 

 : 2التطبيق رقم 

نجد أيضا في بعض من األحيان تواجد مشكل في إيضاح صور العرض للشاشة. تتواجد طرق عديدة و هذا لتعديل  

عمال األزرار . أما الطريقة و التي نود تجربتها األلوان. الطريقة األولى تتمثل في استعمال خدمة تعديل األلوان باست

 étalonneurو هي استعمال برنامج أي التحكم في إظهار الصورة على الشاشة عن طريق استعمال برنامج يدعى: 

de l`ecran’ .  أو .Display color calibration  إختيار إبدئ أو  0معدل األلوان . و يتم الوصول إليه من خاللSTART 
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و هنا يتم اإلستفادة من التطبيق و التغير للقيم . و في نسخة نظام  . dccw.EXEو بعدها كتابة األمر :   DEMARERأو  

 .  .ACCWIZ.EXEالتشغيل : ميكروسوفت وينداوز إكس بي . يتم الوصول إليه من خالل كتاببة : 

 :  3التطبيق رقم 

على نظام تشغيل ميكروسوفت وينداوز يصادفهم تواجد العديد من المستخدمين ألجهزة الحاسوب و التي تحتوي 

مشكل في عدم القدرة على الوصول إلى ملفات مع العلم على أنه تلكم الملفات متواجدة في القرص الصلب أو مكان 

 أخر . كيف يتم إظهار تلكم الملفات و التي تم تغير نوعها ؟

 PERSONALو بعدها إختيار   DEMARERأو   STARTإبدئ أو إختيار  -0يتم ذلك من خالل : إتباع الخطوات التالية : 

FOLDER   أوExplorateur de windows    أو مستكشف النظام و بعدها : إختيارOrganize   أوorganization   أو

ية . و الخطوة التال  . Option de dossier et rechercheأو   . folder and search optionتتنظبم و بعدها إختيار : 

 . Show hidden files , folders , and drivesو بعدها يتم إختيار   , أو إظهار   Affichageأو   Viewهي إختيار : 

 أو شريط المهام .   barre des tachesأو   . Taskbarإلصاق برنامج على  : 4التطبيق رقم 

روسوفت وينداوز يشتكون من تواجد معظم المستخدمين لجهاز الحاسوب و الذي يحوي نظام تشغيل من نوع ميك

مشكل و الذي يتمثل في تكرار عمليات للعديد من المرات و هاذا لفتح برنامج أو تشغيل تطبيقات . و الوصول إلى 

تلكم البرامج يتم من خالل إتباع العديد من الخطوات مما يجعل األمر ممل نوعا ما . في النسخ الحديثة لنظم التشغيل 

وز يتم حل هاذ المشكل من خالل إلصاق أو تركيب البرنامج على شريط المهام . يتم ذلك من ميكروسوفت ويندا

فتح البرنامج و بعدها و بإستعمال الفأرة و اإلتجاه بسهم الفأرة إلى مكان البرنامح على شريط المهام و  -0خالل : 

 epingler le program sur la barre deو أ  pin this program to the taskbatالظغط على الزر األيمن يتم إختيار 

tache . . و بعد غلق البرنامج يالحظ تواجده على شريط المهام . 

 إستعمال مختلف الخدمات لبرنامج األلة الحاسبة  : 5التطبيق رقم 

يتم إستعمال برنامج األلة الحاسبة بشكل دوري .و لكن يتم إستعمالها أيضا على العديد من األشكال و الطرق . بعض 

من المستخدمين يقوم بإستعمال عالقات رياضية متقدمة و البعض األخر يستعمل حسابات اإلحصاء و ، كذا تواجد 

تواجد العديد من الطرق إلظهار و إستعمال أنواع  البعض يستعمل حسابات للبرمجة . في هاذ التطبيق يتم شرح

أو   startمختلفة لأللة الحاسبة  :و هاذا من خالل : أوال الوصول للبرنامج و هاذا يتم بإتباع الخطوات التالية : إختيار 
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ا إختيار : أو خدمات و يعده  Accessories  :أو كل البرامج و بعدها إختيار   All programsإبدء و بعدها إختيار : 

calculator   : أو األلة الحاسبة و أخيرا : يتم إختيارview  : و يتم إختيار إماscientific  أو علمية  أوStatistics   أو

 و هذا على حساب ما يريد أن يقوم بإستعماله المستخدم . standardإحصاء  أو 

إستعماله و هاذا لتسريع جهاز الحاسوب . و التغير  أو الخدمة : يتم  ready boostإستخدام برنامج  : 6التطبيق رقم 

 للقيم يتيح اإلستفادة من سعات ذاكرة الفالش . 

و هاذا بإتباع الخطوات التالية : أوال التأكد من سعة أو قيمة الذاكرة الحية . و   Ready boostيتم اإلستفادة من برنامج 

و من ثمة إختيار : جهاز الحاسوب   startفأرة و إختيار إبدئ أو بإستعمال ال -0هاذا من خالل إتباع الخطوات التالية 

و هنا نجد قيمة الذاكرة   proprieties و بإستعمال الفأرة و الزر األيمن يتم إختيار : خصائص أو   computerأو 

 usb فتاح الذاكرة الحية . و بعد التأكد من قيمة الذاكرة يتم المرور إلى الخطوة التالية و التي تتمثل في : تركيب م

drive   و بعدها يتم المرور إلى الخطوة التالية و التي تتمثل في : فتح جهاز الحاسوب أوcomputer   أوposte de 

travail   : و بعدها توجيه سهم الفأرة إلى : مفتاح الذاكرة .و بإستعمال الزر األيمن إختيارproprieties   أو خصائص

 dedier ce peripherique aأو  . Use this device. و من ثمة تغير القيم و إختيار   ready boost و بعدها إختيار 

ready boost .  : و بعدها تأكيد العملية من خالل إختيارapply   أوAppliquer    تأكيد  .و بعدها ok .  . 

 :  7التطبيق رقم 

 Service dأو خدمة التأشير . أو   index servicesات مثل :  أوال نود أن نقوم بتقديم تعريف حول بعض من المصطلح

indexation    و التي يتم من خاللها تسجيل مختلف المعلومات حول الملفات و البرامج في حهاز الحاسوب . و التي .

. و تكون مرتبطة مباشرة من خدمة البحث في جهاز الحاسوب و الذي يشتغل بنظام التشغيل ميكروسوفت وينداوز 

و بعدها   demarerأو  startبيمكن إيقاف الخدمة من خالل إتباع الخطوات التالية أوال : بإستعمال الفأرة و إختيار 

. و في النافذة التي تم إظهارها  ‘  ‘ Windows search. و من ثمة إختيار :   servicesو كتابة األمر   searchإختيار 

 type de او   startup typeالفأرة اإلنتقال إلى برنامج نوع البداية أو  يتم بإستعمال سواءا لوحة المفاتيح أو

demarage  . و من ثمة إختيار : إيقاف 

 

 و للمالحظة يستحسن عدم إيقاف الخدمة و هذا إن لم يتم العلم بالهدف  منها و طريقة إشتغتلها مع األجزاء المادية للحاسوب .
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 التجارية و علوم التسيركلية : العلوم االقتصادية  و 

 . 1قسم : التعليم األساسي سنة 

 .المقياس:تطبيقات إعالم ألي

 حل المشاكل التي يشتكي منها معظم المستخدمينالموضع  : 

 في نظام التشغيل ميكروسوفت ويندوز.

 دقيقة. 90مساءا و  60 الساعة:. 9602مارس  60: األربعاء التاريخ

 إعالم ألي.     المقياس:

 . 9602 فيفري  92إلى  9602 فيفري 24 تم برمجة الحصص من 

 . 02،ف  92، ف  92، ف  92، ف  16، ف  01ف  األفواج :

 السلسلة من قبل : األستاذ : سعيداني شكري. تقديمتم 

 .9:  السلسلة رقم
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 : الفهرس للتطبيقات

 6..................    .............................إيقاف تشغيل الحاسوب عن طريق إيقونة على سطح المكتب . 1

 6...................   ....................... 7كيف يتم إخذ مالحظات على نظام التشغيل ميكروسوفت وينداوز  2

 7.............    .......................................تشغيل و إيقاف القراءة التلقائية لقارئ األقراص الليزرية . 3

 7.......     .............................................................برمجة تنظيف أوتوماتيكي لجهاز الحاسوب . 4

 7......      .....................................................................كيف تتم عملية تغير حجم سهم الفأرة . 5

 8المكتب لجهاز الحاسوب بصفة أوتوماتيكية............................................................تنظيف سطح  6

 : 1التطبيق رقم 

نقوم بتقديم حل . بعض من المستخدمين لنظام الحاسوب يشتكي من تكرار بعض من العماليات و هاذا لإلستفادة من إستعمال بعض من البرامج . في هاذ االتطبيق 

يتم من خالل أوال إختيار إبدئ أو وضع إيقونة ل برنامج : تنفيذ و هاذا   -1و هو إيقاف تشغيل الحاسوب و هذا من خالل إنشاء إيقونة . و الخطوات تتمثل في : 

Start أو demarer    و بعدها إختيار كل البرامج all programs   أوtouts les programs   و يعدها accesoires   و بعدها يتم إختيار .Run  

أو   desktopو يعدهل إختيار   send to  envoyez vers و هاذا بإستعمال الفأرة و إما إختيار و بالزر األيمن على البرنامج   executerأو تنفيذ أو 

و هذا على سطح المكتب . و بعد تواجد   collerأو   pastو بعدها   copyأو عمل نسخة للبرنامج و لصقها على سطح المكتب من خالل إختيار    سطح المكتب .

 اإليقونة على سطح المكتب كتابة األمر التالي كما هو موضح :

C:\Windows\System32\shutdown.exe –s –t  0 

  من ثمة إختيار إدخال و هاذا في لوحة المفاتيح .  و

 : 2التطبيق رقم 

إذا بالنسبة للمطورين و المصنعين في الشركات يمكنهم اإلستفادة من تقنية و هاذا للتذكر لمرحلة التي وصلو إليها في  

المنتوج . و هذا من خالل وضع ملصقة و يتم قرائتها في المرحلة التالية و هاذا إلستكمال األعمال. في نظام 
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 -0على برنامج بتم تشغيله من خالل إتباع الخطوات التالية :  ميكروسوفت وينداوز يمكن لنا كتابة مالحظات و هاذا

و  . pense-bete و بعدها إختيار   All programsو بعدها إختيار كل البرامج   demarerأو   startإختيار : إبدئ أو 

 بعدها تدوين مختلف المالحظات .

 :  3التطبيق رقم 

يشتكي أيضا بعض من المستخدمين ألجهزة الحاسوب و التي تحتوي على نظام تشغيل ميكروسوفت وينداوز من 

تواجد مشكل القراءة األوتوماتيكية لقارئ األقراص الليزرية .و تتوفر إمكانية إيقاف التشغيل األوتوماتيكي لقارئ 

و من ثمة كتابة   runأو   executer أو  برنامج تنفيذ  األقراص الليزرية من خالل إتباع الخطوات التالية : أوال فتح

regedit   وبعدها تنفيذ أوok   : و بعدها يتم إتباع الخطوات التالية . 

وهذا على التوالي و بعدها تغير القيم   Hkey_Local_machine\System\CurrentControlset\Services\Cdrom فتح 

 .   Autorun و هذا في ملف  , منطقي  6منطقي أو  0

و هي عبارة عن حيز للذاكرة يتم   registresأو  و أيضا لإلضافة هاذ الطريقة يتم من خاللها الوصول إلى السجالت 

 من خالله التحكم في قيم و التي لها عالقة مباشرة سواءا بسير البرامج أو االجهزة المتواجدة .

برمجة تنظيف أوتوماتيكي لجهاز الحاسوب نجد أيضا تواجد مشكل يتمثل تكرار عملية بشكل دوري و يومي في بعض من األحيان   : 4التطبيق رقم 

إختيار  -1و الخطوات هي كالتالي :  . و هاذا بانسبة للمستخدمين. في هذا التطبيق يتم شرح كيفية برمجة تنضيف أوتوماتيكي لجهاز الحاسوب 

start   أو إبدئ أوdemarer . و يعدها إختيار : لوحة التحكم أوcontrol panel    أوpaneau de configuration    و من ثمة .

 taskو يعدها إختيار :   outils administrativeأو    Administrative toolsأو يمكن أيضا   Tache planifierإختيار :  

scheduler   أوtache planifier   هنا إتباع بعض من الخطوات و لبرمجة التنظيف األوتوماتيكي . سواءا المرحلة أو تسطير أمر . و

 أو   cleanأو عمل نسخة أو إيقونة لبرنامح   Xpالزمنية أو حتى نوع البرمجة  إلى غاية الوصول إلى : إختيار البرنامج وهذا في نظام 

netoyage de disque  . و الخطوة األخيرة تأكيد األمر 

التطبيق هذا يتمثل في كيفية تغير لحجم سهم الفأرة و الذي يتيح للمستخدم القدرة على معالجة مشاكل  : 5م التطبيق رق

يشتكي منها المستخدمون لجهاز الحاسوب و هاذا من خالل إستعمال تقنية تغير لحجم و سهم الفأرة .و هاذا بإتباع 

 الخطوات التالية : 

و من ثمة    .  personaliserبإستعمال الفأرة و بعدها نقوم بإتجاه بسهم الفأرة إلى مكان فارغ و إختيار و بالزر األيمن : 

 و بعدها إختيار :   page d acceuil du paneau de configurationو بعدها إختيار   materiel et audioإختيار 
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materiel et audio   : و بعدها إختيار ،souris   أوmouse    : و بعدها إختيار : و هذا في اإلنتقال في القائمةmodel   و

 Startيتم ذلك من خالل: إختيار   xp. أما بالنسبة لنظام التشغيل ميكروسوفت وينداوز  ok بعدها إختيار تطبيق و بعدها 

العديد من األنواع لحجم و نوع إشارة و نجد  model و بعدها إختيار   sourisو من ثمة    control panelو بعدها  

 الفأرة .

في بعض من األحيان يقوم العديد من المستخدمين بفتح العديد من التطبيقات . مما قد ينشئ لها بعض   : 6التطبيق رقم 

من الصور أو حتى تكثر التطبيقات على سطح المكتب مما يدعي و يوجب القيام بتنظيف لسطح المكتب و لبرمجة 

 وتوماتيكي لسطح المكتب يتوجب : إتباع الخطوات التالية : تنظيف أ

و بعدها الضغظ على إدخال في لوحة المفاتيح و بعدها يتم   Runفي خانة تنفيذ   regeditيجب كتلبة األمر  -0

 إتباع السلسة التالية : 

Hkey_Current user\Softwar\Microsofr\Windows\CurentVersion\Explorer\Desktop\cleanWiz  

منطقي و الصفر إللغاء العملية .  و  0و بعدها إدخال قيمة   Norunجديد يتم تسميته   Dwordو بعدها إنشاء ملف 

اذا لبرمجة تنظيف أوتوماتيكي يتم ذلك من خالل و هاذا بإدخال قيمة لعدد األيام يتم ذلك من خالل الوصول إلى 

Day between cleanup   : و هذا في السجل 

Hkey_Current user\Softwar\Microsofr\Windows\CurentVersion\Explorer\Desktop\cleanWiz  
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 كلية : العلوم االقتصادية  و التجارية و علوم التسير

 . 1قسم : التعليم األساسي سنة 

 .المقياس:تطبيقات إعالم ألي

 

 حل المشاكل التي يشتكي منها معظم المستخدمينالموضع  : 

 في نظام التشغيل ميكروسوفت ويندوز. 

 .دقيقة 90مساءا و  60 الساعة:. 9602مارس  60: األربعاء التاريخ

 إعالم ألي.     المقياس:

 . 02،ف  92، ف  92، ف  92، ف  16، ف  01ف  األفواج :

 تم إنشاء السلسلة من قبل : األستاذ : سعيداني شكري.

 

 . 9602 مارس 62إلى  9602 مارس 03 تم برمجة الحصص من 

 03:  السلسلة رقم

 : الفهرس للتطبيقات

 publipostage . ..........................9برنامج  واحد.عث رسالة إلى العديد من المستقبلين في أن ب 1

 11........................برنامح ميكروسوفت أوفيس وارد باستعمالكتابة المعاالت  و العبارات الرياضية  2

 11....................................................................................... كتابة فهرس لمجلة او كتاب . 3

 : 1التطبيق رقم 

معظم المستخدمين و المستعملين لجهاز الحاسوب الذي يتصل بعالم األنترنت يقوم بإستعمال برامج و هاذا لبعث و 

كترونية . و في بعض من الحاالت يصادفهم تواجد مشكل بعث رسالة إلى العديد من المستقبلين و إستقبال الرسائل اإلل

األصدقاء و التي يكون محتواها واحد  . يتم في هاذ التطبيق شرح طريقة برمجة بعث رسالة إلى العديد من 

 المستقبلين في أن واحد . 
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بإنشاء ملفات تحتوي على معلومات تخص األشخاص و أول أمر مستخدم أو الشخص الذي يتصل باألنترنت يقوم 

الذين يكون في تواصل معهم و يقوم بحفظها على جهاز الحاسوب أو مكان أخر. و الخطوة التلية هو كيفية كتابة 

رسالة و بعثها إلى العديد من المستقبلين و هاذا يتم من خالل إستعمال برنامج ميكروسوفت أوفيس وارد . و الوصول 

من ثمة إختيار : كل البرامج و بدعها إختيار ميكروسوفت أوفيس    , startتم من خالل . : الضغظ على إبدئ أو إليه ي

و من ثمة ميكروسوفت أوفيس وارد . أو النقر بازر األيسر للفأرة مرتين على إيقونة ميكروسوفت أوفيس وارد . و 

 بعدها كامثال كتابة رسالة و التي تتمثل في إستدعاء : 

Convocation 

A: Mr/Mme : Nom Prenpm  

Adresse : l adresse a qui on poste la convocation  

Vous etes honore d`assister a la collation donnee par notre faculte le 25 Juin 2019  

Cordialement. 

و هاذا في برنامج ميكروسوفت أوفيس وارد . و الذي يحتوي االرسالة و   publipostageو من ثمة إختيار برنامج 

الخطوة التالية هي   . Entrer une nouvelle listeو من ثمة إختيار :   selection des destinatairesمن ثمة إختيار 

 personaliserاجد خدمة ملئ مختلف المعلومات عن األشخاص و الذين نود إرسال إليهم رسالة .و في تلكم النافذة يتو

les colones   و منها يتم سواءا إظافة معلومات أوحذفها . و بعدها يتم المرور إلى الخطوة التالية و هي : إستعمال

و من ثمة   selection des destinataireو بعدها إختيار :   Publipostageالقائمة و هاذا من خالل أوال فتح برنامج 

و من ثمة الخطوة التالية وهي إدخال حقل للحرق و يتم ذلك من خالل فتخ   . utiliser la liste existanteإختيار : 

و اإلختيار على الرسالة بإستعمال الفأرة و حرق المعلومة على حساب نوعها . و الخطوة   publipostage برنامج :

   . fusionner et terminerاإلخيرة إختيار 

 : 2التطبيق رقم 

التطبيق الحالي يتمثل في إستخدام الخدمات و التي تتيح لنا كتابة المعادالت و العبارات الرياضية عن طريق برنامج 

 ميكروسوفت أوفيس وارد . 

 inserer une nouvelleو بعدها إختيار   equationو من ثمة إختيار :   insertionيتم ذلك من خالل : إختيار 

equation . 
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 :  3التطبيق رقم 

كيفية كتابة فهرس لمجلة أو كتاب . يتم ذلك من خالل إتباع طرق عديدة و الطريقة الحالية نشرح فيها كيفية كتابة 

 الفهرس للمجلة و بالتفصيل : 

أوال يتوجب إختيار مكان بداية الكتابة في الصفحة أو الملف الذي تم إنشائه ميكروسوفت أوفيس وارد و بعدها : 

و بعدها أي بعد إتمام إختيار :   ‘ paragraphe‘ إدخال قائمة و لعدة مستويات و هذا في برنامج نصوص   ار :إختي

liste a plusieurs niveau   : يتم كتابة : و على النحو التالي و هذا على سبيل المثال 

1 paragraphe 1 , 1.1sous paragraphe 1 , 1.1.1 sous paragraph1 , 2 paragraphe 2 , 2.1 sous paragraphe 2 , 

2.1.1 sous paragraphe 2 , 3 paragraphe 3 , 3.1 sous paragraphe 3 3.1.1 sous paragraphe 3   و بعدها يتم

و هذا بإختيار هيئات أي   sous paragraphe 1 1.1إختيار : و على الترتيب : أي بإختيار و على سبيل المثال : 

styles   إختيار و  و ضعها في titre 2   2و هكذا إلى غاية إستكمال مختلف النصوص الداخلية و لما يتم إختيار 

paragraphe 3   يتم إختيارtitre1  . إلى غاية إستكمال كل الخطوات . 

  paragrphe 4 4الخطوة التالية و هي تتمثل في : تعريف مختلف المستويات األولى و هاذا بإختيار على سبيل المثال 

و هذا يتغير مستوى    modifier و بعدها إختيار و بإستعمال الزر األيمن للفأرة و على برنامج هيئات يتم إختيار تغير 

 الكلمة أو العنوان . 

و مالحظة تواجد طريقة إلدخال و ترتيب الجدول و هاذا في خانة   referenceو في األخير يتم إختيار مراجع أو 

 . table des matieres : الفهرس أو 
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 كلية : العلوم االقتصادية  و التجارية و علوم التسير

 . 1قسم : التعليم األساسي سنة 

 .إعالم ألي تطبيقاتالمقياس:

 إستكشاف بعض خدمات برنامج ميكروسوفت أوفيس وارد.الموضوع  : 

 .زواال    دقيقة 91مساءا و  69 الساعة:. 9602أفريل  96الجمعة : التاريخ

 . 02،ف  92، ف  92، ف  92، ف  16، ف  01ف  األفواج :

 : األستاذ : سعيداني شكري. تم إنشاء المطبوعة من قبل

 . 9602مارس  01إلى  9602مارس  06 تم برمجة الحصص من 

 61:  السلسلة رقم

 : الفهرس للتطبيقات

 12.................س وارد .كيفية إنشاء استمارة عن طريق استعمال برنامج ميكروسوفت أوفي 1التطبيق  .1

التطبيق استكشاف برنامج الماكرو و كيفية إنشاء الماكرو وارد على برنامج ميكروسوفت أوفيس .  .2

..............................................................................................................................وارد .
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 : 1التطبيق رقم 

 كيف يتم إنشاء إستمارة في برنامج ميكروسوفت أوفيس وارد ؟ و ماهي االستمارة ؟

اإلستمارة هي عبارة عن وثيقة أين يجب ملئ بعض من المساحات فيها. أما بعض من المساحات األخرى ال يمكن تغيرها .    الجواب:

 و تعتبر االستمارة عبارة عن وثيقة إدارية . 

لكي يتم إنشاء إستمارة على جهاز الحاسوب يجب أن يتوفر على إحد البرامج و التي يتم من خاللها معالجة النصوص . برنامج 

ميكروسوفت أوفيس وارد هو برنامج يمكن من خالله معالجة النصوص و يمكن لنا كتابة و إنشاء الوثائق على سبيل المثال : اإلستمارة. 

 يجب المرور بالخطوات التالية: و كي يتم إنشاء إستمارة 

أن يتوفر لدينا نموذج لالستمارة و التي نود إنشائها . أن نقوم بإنشاء ملف جديد في برنامج ميكروسوفت أوفيس وارد ، وبعدها  -0

 : و النموذج التالي يمثل إستمارة
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بعض من الخدمات و التي تتيح لنا معالجة النصوص ذات نوع : استمارة تتواجد في برنامج المطور أو ما يسمى  -2

`Devloppeur`.    :و هو عبارة برنامج ال يمكن الوصول إليه إال عن طريق إتباع مجموعة من الخطوات و هي كالتالي

استعمال الفأرة و النقر بالزر األيسر في أعلى يسار نافذة أو ب `` ALTGr+F `باستعمال لوحة المفاتيح و الضغط على : 

أو خصائص  `Options word`. وبعدها اختيار : ``` Bouton office `برنامج ميكروسوفت أوفيس وارد على إيقونة : 

د إختيار : . و في النافذة يتواجد خيار : تأكي  ` Standard`برنامج ميكروسوفت أوفيس وارد ، يتم المرور إلى :إختيار 

`Afficher l`onglet Developpeur dans le ruban`  و من ثمة التأكيد بالضعط على`ok`  و كي يتم الوصول إلى.

البرنامج و اإلستفادة من العديد من الخدمات التي تتواجد في برنامج المطور وهي عديدة أي العديد من العلب 

Boites[Code,controles,XML,Proteger,Modeles] developpeur    يتوجب أن نقوم باختيار هذا البرنامج و

 أعلى نافذة برنامج ميكروسوفت أوفيس وارد في شريط األدوات لبرنامج ميكروسوفت أوفيس وارد. هو يتواجد في

 يتم معالجة المعطيات في الوثيقة التي يتم كتابتها وهذا من خالل : إتباع الخطوات التالية : -3

ارات التي تتطابق مع الخيار الذي نود إختياره : في البداية بالنسبة إلختيار : الجنس يتم إختيار : بداية إختيار : بعض من الخي

 outils`يتم إختيار :   `Controles`يتم إختيار علبة :   `developpeur`المساحة للملئ و من ثمة : في برنامج 

herites `    : و يعدها و في مساحة`Formulaires herites `  : يتم إدخال قائمة لإلختيار و هذا بالنقر على` `Zone 

de liste deroulante    و هنا يتم تعريف المعطيات الخاصة بالنسبة لهذا اإلختيار : أي إدخال إختيار رجل و بعدها إمرأة

لقب و عنوان اإلقامة يمكن . أما بالنسبة ل :إختيارات اإلسم و ال   Ajouterو بعدها و في كل خطوة يتم الظغط على إضافة أو 

. أما بالنسبة ل: إلختيار تاريخ اإلزدياد يتم إختيار :إدخال Text brut أو   Texte enrichiإختيار : إدخال : 

`Selecteur de Date` و بتبقى في اإلخير معالجة المعطيات بالنسبة ل : نوع الدرس الذي يتم إختياره من خالل : إدخال .

`Controle contenue d une liste deroulante `  : وتعريف المعلومات  و التي تخص هاذ اإلختيار منها نجد .

بعض من المواد : اللغة العربية ، اللغة الفرنسية ، الرياضيات ، الفلسفة ، التريخ ، الجغرافيا ، ... و في كل مرة نقوم بإختيار 

 إضافة و بعدها تأكيد .

 إلستمارة و التي يتوجب علينا ملئها و إدخال المعلومات فيها .و هنا يتم التحصل على نموذج 

 

 

 

                               9602/9602                         شهادة التسجيل                                     

 الجنس:

 االسم:        اللقب:      

 عنوان اإلقامة:

 تاريخ اإلزدياد : 

 نوع الدرس الذي تم اختياره :
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 9602/9602                 شهادة التسجيل

 رجلالجنس:

 شكري   االسم:                                          سعيدانياللقب: 

 91باتنة حي شيخي نهج أ.ب رقم عنوان اإلقامة:

 12/5/1987تاريخ اإلزدياد : 

غةنوع الدرس الذي تم اختياره : ل ية ال عرب  ال

 : 2التطبيق رقم 

 ماهو الماكرو وارد ؟ و فيما يمكن اإلستفادة من إستعمال برنامج الماكرو وارد ؟ 

 الجواب : 

هو عبارة عن دالة لمجموعة من البرامج يتم إستعمالها من أجل معالجة لبعض المعلومات بصفة أوتوماتيكية في 

و بمكن من   `Visual basic`يال بازيك ملفات إلكترونية أي ملفات وارد .و هذا البرنامج يعتمد على لغة البرمجة فيز

 خالله اإلستفادة من عدم تكرار بعض من  المعالجات للمعطيات بصفة تكرارية.

 إلنشاء ماكرو وارد يتوجب إتباع الخطوات التالية : 

إنشاء ملف جديد في برنامج ميكروسوفت أوفيس وارد . و في هذا التطبيق يتم تجربة إنشاء ماكرو وارد .  .أ

 ملف يحتوي عناوين رئيسية و بعض من النصوص . لمعالجة

 و المثال هو كالتالي : 

 عنوان النص األول  .0

 النص األول و هو عبارة عن مجموعة الجمل و مجموعة من العبارات و الكلمات. 

 عنوان النص الثاني  .9

 النص الثاتي وهو عبارة عن مجموعة من الجمل و مجموعة من العبارات و الكلمات .

 عنوان النص الثالث  .9
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 النص األول و هو عبارة عن مجموعة الجمل و مجموعة من العبارات و الكلمات.

 عنوان النص الرابع  .1

 النص الثاتي وهو عبارة عن مجموعة من الجمل و مجموعة من العبارات و الكلمات .

 gras , Taille 16 ,Caractereيتوجب تعريف بعض من المعلومات بالسبة ل : العناوين و هي كالتالي :  .ب

majuscule ,Times new roman أما بالنسبة للنصوص التي تنتمي  و تكون بين العناوين يجب معالجة .

 = Augmenter le retrait une seul fois , interligne 1.5 ,policeالمعطيات على النحو التالي  :

arial , Taille = 12 . 

وص و معالجتها أي يتوجب وضع كل إختيار في القيمة المناسبة و إذن المعلومات تخص : العناوين و النص  .ت

لكن : نود أن نقوم بجعل هذا التطبيق أوتوماتيكي أي أنه :يتم معالجة مختلف المعطيات بطريقة أوتوماتيكية  

 Affichageو للوصول إليه يجب عليها أوال إختيار    MACRO WORDو ذلك من خالل : إستعمال 

/Macro  برمجة الماكرو األول من أجل : معالجة معطيات العناوين ، و الماكرو الثاني بالنسبة  . و بتم

.  . Affichage , macro , enregistrer une macroللنصوص .بالنسبة للماكرو األول يتم الضغط على 

ي يتم إستعماله و بعدها يتم تسمية الماكرو . و من ثمة : الظغط على تأكيد و نقوم بتعريف معلوماته الخاصة أ

بالنسبة للعناوين . وللمالحظة : بعد تعريف معطيات الماكرو األول يتم إيقاف التسجيل من خالل إختيار 

affichage , Macro, Arreter l`enregistrement   و يتم تعريف الماكرو الثاني بالنسبة للنصوص و.

و بعدها إختيار : تسجيل   affichage,Macroهذا من خالل : إختيار : إظهار و بعدها ماكرو 

و يتم تسميته ، و إدخال المعلومات الخاصة به :التي تخص النصوص . و  Enregister une macroماكرو

 عند اإلنتهاء يتوجب الضغط على إيقاف التسجيل .

ماكرو تبقى لدينا الخطوة األخيرة و هي تتمثل في إظهار مختلف البرمجيات األوتوماتيكية الماكرو األول و ال

 الثاني على شريط األدوات لبرنامج ميكروسوفت أوفيس وارد . وهذا من خالل :

 . autres commandes. وبعدها إختيار  ` personnaliser la barre d`outils d`acces rapideإختيار :

و من بين مختلف البرمجيات األوتوماتيكية يتم إختيار الماكرو الذي   macrosو يعدها في القائمة يتم إختيار :   

و في الخطوة األخيرة إختيار التأكيد .  و في األخير يمكن   ,  Ajouterثمة :إختيار إضافة  0،9تم تعريفه يعني 

 و هما يتم إيجادهما على برنامج ميكروسوفت أوفيس وارد. 9،  0إستعمال الماكرو 

 


