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 المتخصص فى جالبرناملھو  إن ھذا 
وكذلك إنشاء ،تصمیم العروض التقدمیة 

 وعرضھا بدرجة ، المتحركةالشرائح
من اإلتقان، والتي یمكن الدقة عالیة 

طباعتھا الستعمالھا في أجھزة اإلسقاط 
الموجودة في قاعة المؤتمرات الضوئیة، 

  ...بالمؤسسات ،والشركات
أو للندوات،كما تستخدم في اإلعداد 

عرضھا بشكل مباشر على شاشة 
  .الكمبیوتر

  
 

 :للتواصل مع المؤلف ×
   0120281054)+2: (Tel 

Email: noursadate2007@yahoo.fr  
com.yahoo@2010nursadat  

  
   :برنامجالطوات فتح خ

  Task bar من شریط المھام Startنقوم بفتح قائمة   - أ
نختار مجموعة برنامج All programs  من قائمة البرامج   - ب

  س أوفیتمیكروسوف
Office Microsoft ومن القائمة الفرعیة   

  Microsoft Office Power Point 2003ختار ن
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 :التوضیحي الشكل یليوفیما 

 
  :واجھة البرنامج

  
 Menu bar: شریط القوائم

  : وھى مكونة من تسعة قوائم منسدلة وھى، الشریط التي تلي شریط العنوان ھي
 (File)قائمة الملفات
         (Edit)قائمة التحریر
       (View)قائمة العرض 

  (Insert)اإلدراج  قائمة
  (Format)قائمة التنسیق 

  (Tools)قائمة أدوات
(Slide chow) شرائح قائمة عرض ال  
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  (Window)قائمة  النوافذ 
 (Help)قائمة المساعدة 

 توضیحي لكل قائمة، وكیفیة التعامل مع لوفي األجزاء القادمة سنتعرف على شك
  .األوامر المھمة الموجودة في كل قائمة

  : القوائممفاھیم عامة عن
 ھ   ذا ی   أني أن )س   ھمین ف   وق بع   ض ( القائم   ة بھ   ذا ال   شكلتإذا كان    .١

 بھ لم تنتھي بعد،بمعنى أن باقي أوامرھ ا مخفی ة وإلظھارھ ا اض غط عل ى             األوامر الخاصة 
  .السھمین الذي ینزل تحت

 فھذا یأني أن تنفیذ وظیف ة  ... إذا كان أمر القائمة أمامھ ثالثة نقاط ھكذا  .٢
 .تلك األمر لھ بعض اإلجراءات

  ...أما إذا كان لیس أمامھ أي نقطة فھذا یعنى أنھ یشتغل وحده ھكذا .٣
 فھذا یعنى أن تل ك األم ر ممك ن أن    (…+ctrl)شیئا + أمام القائمة عالمة كنترول     نكاإذا   .٤

 وك) لوحة المفاتیح(یشتغل باالختصارات الكیبورد 
 القائم  ة تب  دأ ب  أي أیقون  ة رم  ز فھ  ذا ی  أني أن  ك ممك  ن أن ت  شتغل ب  نفس األیقون  ة      نإذا ك  ا .٥

  و والموجود على الشریط األدوات كــ 
ة تحت وى عل ى س  ھم ت شیر إل ى الخ ارج فھ ذا ی  أني أن ھ تحت وى عل ى ع  دة          إذا كان ت القائم    .٦

  ... وظائف ھكذا
  Menu   Fileشكل توضیحي ألوامر قائمة الملفات ×
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  Edit Menuقائمة التعدیل شكل توضیحي ألوامر  ×

 

  

  Menu View  عرضشكل توضیحي ألوامر قائمة ال ×
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  Menu Insert  اج إلدرا قائمةشكل توضیحي ألوامر  ×
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   MenuFormat  التنسیق شكل توضیحي ألوامر قائمة ×
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   MenuTools  ألدواتا شكل توضیحي ألوامر قائمة ×
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    MenuSlide Show عرض الشرائح شكل توضیحي ألوامر قائمة ×
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   MenuWindow  النوافذ شكل توضیحي ألوامر قائمة ×

  

    MenuHelp المساعدة وضیحي ألوامر قائمةشكل ت ×
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   ھـ١٤٣١،   شوال ٠٣ ، األحد  یوم تمت بحمد اهللا وتوفیقھ في   ×

  م٢٠١٠/ ٠٩/ ١٢ الموافق
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