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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 ٓذ االدارج انرمُٙيؼ انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

 ذمُٛاخ انسٛاحح / انًزكز ؼهًٙ انمسى ان .2

 ذطثٛماخ انحاسثح  اسى / ريز انًمزر .3

 اسثٕػٙ )َظز٘ ٔػًهٙ( أشكال انحضٕر انًراحح .4

 انسُٕ٘ 2116/2117 انفصم / انسُح .5

 12=4*3 )انكهٙ(ػذد انساػاخ انذراسٛح  .6

 2116/  11/  25 ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 ذؼزٚف انطانة تأًْٛح اسرخذاو انحاسٕب فٙ يخرهف انًداالخ .

انفاٚزٔساخ  ,  ,االَرزَد ,  Word , َظاو انرشغٛم ذؼزٚف انطانة تأًْٛح اسرخذاو انثزايح ٔانرطثٛماخ يثم

 ٔغٛزْا.,

 
 
 
 
 
 

 

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.
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 ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمزراخ انيخزخ .11

  ْذاف انًؼزفٛح األ -أ
 سرخذاو االيثم نهحاسٕباال -1أ

  Wordذف يٍ اسرخذاو ذطثٛك انٓ -2أ

  اسرخذاو االَرزَدانفائذج يٍ  -3أ
 انرؼزف ػهٗ إَاع انفاٚزٔساخ ٔطزق انحًاٚح يُٓا-4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمزر.انخاصح تان ٛحانًٓاراذاألْذاف   -ب 

 Word انًًارسح انؼًهٛح نرطثٛك  – 1ب

 االسرفادج يٍ االَرزَد – 2ب

 انرؼزف ػهٗ يكَٕاخ انحاسٕب – 3ب

 (Windowsانرؼزف ػهٗ َظاو انرشغٛم )  -4ب
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

ة ش اق ن م  ,انحاسثح االنكرزَٔٛحdata show, اسرخذاو  ٔسائم اٚضاذ يثم انسثٕرج, ال

 

 

 
 طزائك انرمٛٛى      

 االيرحاَاخ انؼًهٛح ٔانُظزٚح

 

 

 
 ح األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛ -ج

 اخادج انطانة السرخذاو انحاسٕب -1ج

 انغاٚح يٍ ذطثٛك تزايح انحاسٕب  -2ج

 اثز ذطثٛماخ انحاسٕب ػهٗ سهٕن انطانة-3ج

   -4ج

  
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انًحاضزج ,انًُالشح,انرطثٛماخ انحاسٕب انؼهًٛح.

 

 
 طزائك انرمٛٛى    

 االخرثاراخ انؼًهٛح , ٔانُظزٚح
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 انًُمٕنح ) انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاراخ -د 

 Wordذطثٛك اٌ ٚكٌٕ انطانة لادرا ػهٗ اسرخذاو  -1د
 لادرا ػهٗ اسرخذاو االَرزَداٌ ٚكٌٕ انطانة  -2د

 انة لادرا ػهٗ حًاٚح انحاسٕباٌ ٚكٌٕ انط -3د

    -4د
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 زرتُٛح انًم .11

يخزخاخ انرؼهى  انساػاخ األسثٕع

 انًطهٕتح
اسى انٕحذج / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚمح انرمٛٛى طزٚمح انرؼهٛى

 2و  1
 
 
3-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14و13

انرؼزف ػهٗ يكَٕاخ  

انحاسٕب ٔطزق 

ذشغٛم ٔاطفاء 

انحاسٕب ٔانرؼايم يغ 

انرطثٛماخ ٔانرؼزف 

ػهٗ إَاع 

انفاٚزٔساخ ٔطزق 

 انحًاٚح يُٓا

  
 

 

 الحاسوب مكونات
 اجزاء الحاسوب الماديه

 
 البرامجيات

 انُٕافذ

Windows 

Control panal 
 انرؼايم يغ انُافذِ

 start لائًح انثذاّٚ 

File & Folder 

 المجلدات والملفات 
 البرامج الملحقه 

 Accessories 
 اخالقيات الحاسوب

  َظز٘ ٔػًهٙ

ذؼهى طثاػح انُصٕص   26 - 15

ٔاخزاء انرُسٛماخ 

 ػهٛٓا

 معالج النصوص 
Microsoft word 

    Officeزر 
 الصفحه الرئيسيه 

Home 

   insertادراج 

 pageتخطيط الصفحه 

layout   
  referencesمراجع 

  mailingsمراسالت 
     review مراجعه

 viewعرض 

  َظز٘ ٔػًهٙ

انرؼزف ػهٗ انشثكاخ    33 – 27

ٔانثزٔذٕكٕالخ ٔذؼهى 

اسرخذاو يحزكاخ 

ٛم انثحث ٔذحً

 انًهفاخ 

  َظز٘ ٔػًهٙ االنترنت
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 انثُٛح انرحرٛح  .12

  ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح 1

 IC3 )انًصادر(  ـ انًزاخغ انزئٛسٛح 2

 اـ انكرة ٔانًزاخغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا                

 ( انًدالخ انؼهًٛح , انرمارٚز ,.... ) 
 

ب ـ انًزاخغ االنكرزَٔٛح, يٕالغ االَرزَٛد 

.... 
http://download-internet-pdf-

ebooks.com/2609-free-book 

 
 الذٕخذ    خطح ذطٕٚز انًمزر انذراسٙ .13

   

 
 

 


