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 نمىرج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 

 انثذنْح ًػهٌو انشّاضح ح تغذاد / كهْح انرشتْح ظايؼ انًؤصضح انرؼهًْْح .1

 فشع انؼهٌو اننظشّح انقضى انؼهًِ: انقضى انعايؼِ / انًشكز .2

 Co 103انؽاصٌب  اصى / سيز انًقشس .3

 انؽضٌس انٌْيِ ػهَ ًفق ظذًل انًؽاضشاخ أشكال انؽضٌس انًراؼح .4

 اننظاو انضنٌُ انفصم / انضنح .5

 صاػح 60 ػذد انضاػاخ انذساصْح )انكهِ( .6

 13/10/2020 ذاسّخ إػذاد ىزا انٌصف  .7

 أىذاف انًقشس .8

 .انؽاصٌتْح نذٍ طهثح كهْح انرشتْح انشّاضْح األيْحشثػ  إتؼادانؼًم ػهَ  -

 .انًكٌناخ انًادّح نهؽاصٌبذؼشّف انطهثح ت -

 ًانثشايط االنْكرشًنْح   windows  7نظاو انرشغْم   ذؼشّف انطهثح ت -

 (word +power point) أًفشياّكشًصٌفد  ؼزيحذؼشّف انطهثح  -

 االنرشند ًانرصفػ  ًانثشّذ االنكرشًنِ -

 يخشظاخ انرؼهى ًطشائق انرؼهْى ًانرؼهى ًانرقْْى   .9
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     االىذاف انًؼشفْح -أ

 .                  اصٌبؽانؼايح تًثادئ اصرؼًال انذًكْن انطهثح ين انؽصٌل ػهَ انًؼشفح  1أ  

 .ذنصْة ًانؼًم ػهَ انثشايط االنْكرشًنْحثح ين انؽصٌل ػهَ انًؼشفح فِ ذًكْن انطه -2أ  

 .صْانح انؽاصٌب ًطشائق انرؼايم يؼوذًكْن انطهثح ين انؽصٌل ػهَ انًؼشفح  -3أ

 اصرؼًال شثح انًؼهٌياخ انذًنْح )االنرشند(ذًكْن انطهثح ين  -4أ

 

  االىذاف انًياساذْح انخاصح تانًقشس  -ب 

 . انًؼشفح ًانٌافْح تؼهى انؽاصٌب ًيكٌناذوانطهثح اكرضاب  – 1ب 

 .اصرخذاو انؽاصٌب تانشكم األيصمانقاتهْح ػهَ انطهثح اكرضاب  – 2ب 

 .انطهثح انقاتهْح ػهَ ذنصْة انؽاصٌب ًانثشايط االنْكرشًنْح انًخرهفحاكرضاب  – 3ب 

      .انثؽس اصرخذاو االنرشند ًانثؽس تاصرخذاو يؽشكاخإكضاب انطهثح يياسج   - 4ب 

 طشائق انرؼهْى ًانرؼهى      

 

 .انششغ انٌافِ انؼًهِ ًاننظشُ ين قثم يذسس انًادج – 1

 .اصرؼًال ًصائم انؼشض انؽذّصح ًاننًارض انرؼهًْْح – 2

 انرطثْق انؼًهِ ين قثم انطهثح يغ ذصؽْػ األخطاء ين قثم يذسس انًادج -3

 طشائق انرقْْى      

االيرؽاناخ انؼًهْح      -4االيرؽاناخ انضنٌّح        -3االيرؽاناخ انفصهْح     -2يْح    االيرؽاناخ انٌْ -1

 انرقاسّش ًانثؽٌز                  -5

 االىذاف انٌظذانْح ًانقًْْح.-ض

 ذؽاكِ انًٌاد اننظشّح شؼٌس انطهثح تاإلنًاو تاننٌاؼِ انًؼشفْح ًكْفْح ذطثْقيا ػًهْا -1ض         

 انقْى انًؼشفْح نهًٌاد انذساصْح ين خالل انرطثْق انؼًهِسفغ  -2ض

 سفغ كفاءج انطهثح ًقاتهْاذيى انرذسّضْح فِ دسًس انرشتْح انشّاضْح اشناء انرطثْق -3ض

  اذعاه االخشّن. حسفغ اننٌاؼِ انٌظذانْح نهطهثح ين خالل اقايح انًنافضاخ انشّاضْح ًانشؼٌس تانًضؤًنْ -4ض   

 ى ًانرؼهى طشائق انرؼهْ    

 .ين خالل انًناقشاخ ًانؽٌاس – 1       

 . خالل اإلفادج ين ًصائم انؼشض ًانرطثْق انؼًهِين  - 2       

 . انرؽهْم انًنطقِ ًانرؼزّز ين قثم يذسس انًادج خاللين  - 3  

 طشائق انرقْْى    

 . انرطثْق انؼًهِذقْْى أداء انطهثح خالل  -1

 اننقاشاخ انفكشّح نهطهثح.ذقْْى ظٌدج  -2

  انًنقٌنح ) انًياساخ األخشٍ انًرؼهقح تقاتهْح انرٌظْف ًانرطٌس انشخصِ (.انرأىْهْح انًياساخ  انؼايح ً -د 

 .اصرخذاو انؽاصٌبإكضاب انطهثح انًؼشفح انشايهح فِ   -1د

 .ذطٌّش قاتهْرو انشخصْحذطثْق يا اكرضثو انطهثح ين يؼشفح فِ  -2د

 تانؽاصٌب ًذطثْق انثشايط االنْكرشًنْح.فح انًؼشفح نشش شقا -3د

 ذطثْق انًؼشفح انًكرضثح نإلفادج ينيا فِ انؼًم ػهَ شثكح االنرشند ًانيٌاذف انزكْح. -4د
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 بنيت المقرر .11

 مخرجاث التعلم المطلىبت الساعاث األسبىع
اسم الىحذة / 

 المساق أو المىضىع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 الحاسىب البيانات وأنهاعالحاسهب تعريف  2  .1

شرح المحاضراث 

من قبل  النظريت

تذريسي المادة 

باستعمال وسائل 

التذريس والعرض 

 الحذيثت

االمتحاناث 

 اليىميت

تقييم مشاركت 

 الطلبت اليىمي

االمتحاناث 

 الفصليت

االمتحاناث 

 النهائيت

النشاطاث 

 الطالبيت

    المكهنات المادية لمحاسهب 2  .2

    هنات المادية لمحاسهبالمك 2  .3

    كيف تمثل البيانات داخل الحاسهب 2  .4

    كيفية استخدام نظام الهندوز 2  .5

    كيفية استخدام نظام الهندوز 2  .6

    كيفية استخدام نظام الهندوز 2  .7

    paintكيفية استخدام برنامج الـ  2  .8

ما هي البرامج الخدمية في  2  .9
    الحاسهب

    ب نظام الهندوزكيفية تنصي 2  .11

    كيفية تنصيب نظام الهندوز 2  .11

ما هي البرامج الخدمية في  2  .12
    الحاسهب

    excelكيفية استخدام برنامج الـ  2  .13

    excelكيفية استخدام برنامج الـ  2  .14

لما تم تعممه من مهاد   إعادة 2  .15
    وبرامج واستخداماتها

    األولامتحان الفصل  2  .16

    wordاستخدام برنامج الـ  كيفية 2  .17

    wordكيفية استخدام برنامج الـ  2  .18
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    wordكيفية استخدام برنامج الـ  2  .19

    wordكيفية استخدام برنامج الـ  2  .21

    wordكيفية استخدام برنامج الـ  2  .21

 powerكيفية استخدام برنامج  2  .22
point    

 powerكيفية استخدام برنامج  2  .23
point    

    ماهية االنترنت وكيفية استخدامه 2  .24

25.  2 
 وإنشاءكيفية المحادثة والتصفح 
    البريد االلكتروني

 وإنشاءكيفية المحادثة والتصفح  2  .26
    البريد االلكتروني

     امتحان الفصل الثاني )عممي( 2  .27

    امتحان الفصل الثاني )نظري( 2  .28

    امتحان نهائي عممي 2  .29

    ئي نظري امتحان نها 2  .31
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  انثنْح انرؽرْح .11

 كرة ينيعْح / انكرة انًضاػذج انكرة انًقشسج انًطهٌتح -1

 نصٌص اصاصْح يؼذج ين قثم يذسس انًادج انًشاظغ انشئْضْح )انًصادس( -2

انكرة ًانًشاظغ انرِ ٌّصِ تيا  ( أ

 )انًعالخ انؼهًْح ، انرقاسّش،....(
 خ انؼهًْحانذًسّاخ ًانًعال –انرقاسّش 

انًشاظغ االنكرشًنْح ، يٌاقغ  ( ب

 االنرشنْد ، ........
 شثكح انًؼهٌياخ انذًنْح ) االنرشند (

 خطح ذطٌّش انًقشس انذساصِ .12

االطالع على اخر املصادر احلديثة والرتمجات احلديثة / االعتماد على امهات الكتب احلديثة والكتب التخصصية / استخدم 
 املادة التعليمية / اختيار املنصات االلكرتونية االكثر مالئمة واالسهل تعامال. وسائل عرض وشرح مفردات


