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 وصف المقرر

 

 

 يؼٓذ االداسح انزقُٙ  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 قسى رقُٛبد اَظًخ انحبسٕة / انًشكض ؼهًٙ انقسى ان .2

 رطجٛقبد انحبسجخ اسى / سيض انًقشس .3

 دثهٕو فُٙ )رقُٙ( أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 انسُٕ٘ انفصم / انسُخ .5

 ثشَبيح يقشس )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 23/11/2016 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8
نجشيدخ ٔإَاػٓبرطجٛقبد انحبسجخ ٔاًْٛزٓب فٙ انحٛبح انؼًهٛخ  نهجشَبيح ٔاقسبيّ ٔإَاع رؼشٚف انطبنت ثهغبد ا

نهجشَبيح ٔانذٔال ٔاالخشاءاد ٔيهفبد  codeانجٛبَبد انًسزخذيخ فٙ ْزِ انهغخ ٔكزبثخ انشفشح انجشيدٛخ انـ 

 انجٛبَبد ٔاسزخذاو ايكبَٛخ انشسى فٛٓب.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 شائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛىٔط ًقشسبد انيخشخ .11
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  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 ٚؼشف انطبنت يبْٛخ رطجٛقبد انحبسجخ-1أ
 ٚفسش انطبنت يخشخبد كم ثشَبيح -2أ

 ٚؼهم انطبنت اًْٛخ ثشايح انحبسٕة -3أ
 ٚكًم انطبنت يُبقشزّ يغ االسزبر فٙ نغخ انجشيدخ انًؼُٛخ-4أ
 ٚقبسٌ انطبنت ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛق -3أ

 ٚشثظ انطبنت انًؼهٕيبد نززكبيم نذّٚ انًؼشفخ حٕل كٛفٛخ كزبثخرطجٛقبد انحبسجخ  -6أ

  ًقشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 ٚسزخذو انحبسجخ فٙ دساسزٓبرطجٛقبد انحبسجخ ثشكم خٛذ– 1ة

 ٚهخص يحبضشارّ اػزًبدا ػهٗ يصبدس اخشٖ – 2ة

 جخٚدًغ ايثهخ  ٔاسئهخ ػهٗ رطجٛقبد انحبس – 3ة
 ٚحست خٕدح كم ثشَبيح يٍ َبحٛخ ٔقذ انزُفٛز    -4ة
 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًُبقشخ، انحٕاس ، ٔسبئم اٚضبذ انكزشَٔٛخ، اسزخذاو انسجٕسح

 

 
 طشائق انزقٛٛى      

 

 االخزجبساد انشفٓٛخ ٔ انزحشٚشٚخ

 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ج

 ت انٗ ششذ االسزبراٌ ٚصغٙ انطبن -1ج         

 اٌ ٚؤٚذ انطبنت سأ٘ االسزبر ألًْٛخ ثشايح انحبسٕة فٙ ػبنى االػًبل-2ج

 اٌ ٚقذس انطبنت اًْٛخ رؼهى ثشايح انحبسٕة فٙ دساسخ اَطًخ انحبسٕة -3ج

  اٌ ٚحس انطبنت ثأًْٛخ انٓذٔء فٙ انصف نزهقٙ انًؼهٕيبد ٔاسزقجبنٓب ثٕضٕذ -4ج 

  
 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبكبح ، نؼت االدٔاس ، انًُبقشبد

 

 
 طشائق انزقٛٛى    

 االسزقصبء، االخزجبساد انشفٓٛخ ٔ انزحشٚشٚخ
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 انًُقٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 بصّاٌ ٚدٛت انطبنت ػهٗ االسئهخ انًزؼهقخ ثًدبل اخزص -1د

 اٌ ٚؼذ رقبسٚش فٙ يدبل اَظًخ انحبسٕة -2د

 ُٚبقش فٙ يٕاضٛغ رطٕٚش يدبل اخزصبصّ -3د

   ٚقبسٌ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانٕاقغ انًؼذ نهزطجٛق -4د 
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 ثُٛخ انًقشس .11

يخشخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

سٚخ رطٕس اٌ ٚزؼهى رب 5 األول

 نغبد انجشيدخ

مفيوم التطبيقات الجاىزة وأنواعيا 
 وفوائدىا

االخزجبس  انحٕاس

 انشفٓٙ

–الثاني 
 لخامسا

رؼهى يجبدئ رطجٛقبد  5

 انحبسجخ

مدخل إلى نظام التشغيل  -
Windows  والتعرف

عمى مزاياه. وظائف 
نظام التشغيل 

Windows  مقارنة بين
 أنواع اإلصدارات

التعرف عمى مكونات  -
شاشة األساسية وتشمل ال

 Deskسطح المكتب 
top    األيقوناتIcons 

  
(Folder,shortcut,fil

es) وأنواعيا شريط
  Task barالميام 

ومحتوياتو  القائمة  
الخاصة بو وكيفية إطفاء 

 . Shut downالحاسبة 
 Windowمفيوم النافذة  -

ومكوناتيا وأجراء 
عمميات التكبير 

Maximize   والتحجيم
Minimize   والخروج

وغيرىا    Closeمنيا 
.. 

التعامل مع أيقونات   -
سطح المكتب الرئيسية 

 ,My computerمثل 
documents, 
recycle bin  وأىمية

 كل منيا.
أجراء عمميات النسخ  -

copy والقص cut 
لمكونات  pastوالمصق 

أيقونات المجمدات 
Folders  والممفات

 وغيرىا.
استخدام خصائص  -

Control panel  حة لو
 السيطرة

-  Mouse-Add 
printer-Regional 

Setting- -Display 
وتغيير خمفية الشاشة . 

screen saver 
,display, Setting, 

انحٕاس ٔ 

اسزخذاو 

 االسئهخ

االخزجبس 

 انزحشٚش٘
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appearance. 
إضافة برامج إلى قائمة  -

Programs  . وحذفيا 
التعامل مع برنامج  -

في رسم   Paintالرسام 
وعرض وخزن الرسومات 

 والصور .

 –السادس 
 الثامن 

رؼهى سيٕص انهغخ ٔ  5

االسًبء انزؼشٚفٛخ ٔ 

انًبد انًحدٕصح ٔ 

رًثٛم انثٕاثذ ٔ رًثٛم 

 انًزغٛشاد 

:   Wordبرنامج الطباعة   -
 مزاياه وفوائده وتشغيمو .

شريط األدوات ومحتوياتو , إنشاء  -
وكيفية التعامل   Documentالمستند 

 ديمو . معو وخزنو وتع
عداد  - البحث واالستبدال وا 

الصفحة وتنسيقيا 
وترقيميا , استخدام  

 القاموس 
والمدقق اإلمالئي إعداد      

الجداول والتعامل معيا وأجراء  
 المعاينة قبل    

 الطباعة.      

انحٕاس ٔ 

اسزخذاو 

 االسئهخ

االخزجبس 

 انزحشٚش٘

 –التاسع 
 الثالث عشر 

  Excelنظام الجداول    -       5
 أىميتو ومزاياه وتشغيمو .

شريط األدوات  -
 ومحتوياتو .

إعداد ورقة )جدول (  -
دخال البيانات وحفظيا  وا 

. 
التعامل مع خاليا  -

الجداول وأجراء عمميات 
أدراج  صف أو عمود , 
حذف خاليا أو صف أو 
عمود  , تعديل عرض 

 أو طول الخمية .
قائمة  -قائمة ممف -

 -قائمة تنسيق -رتحري
تعبئة وفرز  -قائمة الفرز
 الخاليا .

أسموب كتابة المعادالت  -
الرياضية واإلحصائية 

 , Sqrtالميمة مثل : 
Stdev , Sum , 
Average , If , 

Count , Max , Sin 
 Cos  

التعامل مع المخططات   -
  Graphsالبيانية 
 .المختمفة 

رسم المخططات )خطوط  -
, أعمدة ( مع استنباط 

 االتجاه والمعادلة خط
أسموب قراءة  البيانات  -

 من أوراق عمل مختمفة
توضيح أسموب تحميل  -
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حالو عن تنظيم سجالت 
غيابات  –الرواتب 

الطمبة باالعتماد عمى 
  EXCEL  تطبيق 

أسموب تشغيل برنامج  -
XEXCEL  وأضافتو من

اإلنترنت إلى قوائم 
 EXCELخدمات 

 –الرابع عشر 
 العشرون 

نظام إدارة قواعد البيانات    -       5
Access 

الجداول  –تصميم الجداول    -     
الجداول الرئيسية عممية  ال  –الفرعية 

Normalization              - 
 .Relationأنواع العالقات  

تصميم النموذج الرئيسي  -
تصميم النموذج  –

 الفرعي 
ربط النموذج الرئيسي  - -

مع النماذج الفرعية في 
صفحات 

 (Pages)تعددةم
االستعالمات , استعالم  -

استعالم  –التحديد 
 الحذف 

استعالم إنشاء الجداول  -
استعالم اإللحاق  –

وحدات الماكرو 
 )التصميم والتشغيل(

أجراء بعض التمارين  -
تطبيق لنظام  -والمعالجة

 معين )المجنة االمتحانية(
 –التقارير البسيطة  -

  التقارير المحترفة . 

  

الواحد 
  –رون والعش
الثاني 

 والعشرون 

 Power Pointبرنامج إعداد الشرائح   5
 : أىميتو ومزاياه وتشغيمو 

مكونات الشاشة الرئيسية وشريط 
 ( slideاألدوات وكيفية إعداد الشريحة )

أجراء العروض التقديمية وحفظيا 
والتعامل مع الوسائط المتعددة المختمفة 

 )صور , أصوات , أفالم (

  

الثالث 
  –لعشرونوا

السابع  
 والعشرون 

 
 
 
 

 Photoبرنامج الـ   -  5
Shop      مفيوم الـ  
Pixel     

التعرف عمى امتدادات  -
الصور وخصائص كل 

 منيا واستخداماتيا
التعرف عمى الواجية  -

الرئيسية لمبرنامج مع 
 بيان شريط األدوات

كيفية فتح الصور داخل  -
البرنامج بكافة امتداداتيا 

فذة والتعرف عمى نا
  Layersالطبقات   
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 ُٛخ انزحزٛخ انج .12

  ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

  )انًصبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛسٛخ 2

إضافة المؤثرات عمى  -
 Filtersالصور  

إنشاء التصاميم   -
باستعمال أكثر من 

 صورة

الثامن 
  -والعشرون 
 الثالثون

فكرة  -مفيوم االنترنت  –* االنترنيت   5
أسموب الحصول عمى  –نشؤ اإلنترنت 

اشتراك االنترنت )منظومات السمكية 
 والالسمكية( 

أنواع  -لمفيوما -محرك البحث 
  (…,Yahoo , Google)المحركات 

أسموب الحصول عمى معمومة في 
 –مواقع معين باستخدام الكممات الدالة 

 CD-Flashخزن البيانات عمى 
Ram 

أسموب  -*خدمة البريد االلكتروني
الوظائف التي  -الوصول إلى الخدمة

 –توفرىا خدمة البريد اإللكتروني 
 (files)فق  أسموب إرسال أو استالم مر 

 مع الرسالة .
 -*خدمة المحادثة: مفيوم المحادثة

أسموب  -أسموب الوصول إلى الخدمة
 -إضافة عناوين بريدية مع البريد

استخدام األدوات المساعدة في المحادثة 
 ......(-الياتف -)الكاميرا

  

فكرة  -مفيوم االنترنت  –* االنترنيت   5 انزبسغ
ول عمى أسموب الحص –نشؤ اإلنترنت 

اشتراك االنترنت )منظومات السمكية 
 والالسمكية( 

أنواع  -المفيوم -محرك البحث 
  (…,Yahoo , Google)المحركات 

أسموب الحصول عمى معمومة في 
 –مواقع معين باستخدام الكممات الدالة 

 CD-Flashخزن البيانات عمى 
Ram 

أسموب  -*خدمة البريد االلكتروني
وظائف التي ال -الوصول إلى الخدمة

 –توفرىا خدمة البريد اإللكتروني 
 (files)أسموب إرسال أو استالم مرفق  

 مع الرسالة .
 -*خدمة المحادثة: مفيوم المحادثة

أسموب  -أسموب الوصول إلى الخدمة
 -إضافة عناوين بريدية مع البريد

استخدام األدوات المساعدة في المحادثة 
 ......(-الياتف -)الكاميرا
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 اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزقبسٚش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕاقغ االَزشَٛذ 

.... 
 

 

 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساسٙ  .13

   

 

 

 

 
 


