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 1انظفحت 

 
  

    

 وطف انبشَايح األكاديًي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاح

 

 انثذَٛح ٔػهٕو انزٚاضحكهٛح انرزتٛح  انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

 انؼهٕو انُظزٚح / انًزكش  ؼهًٙانمظى ان .2

أ اطى انثزَايط األكادًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 األكادًٚٙذمٛى انثزَايط 

 تكانٕرٕٚص اطى انشٓادج انُٓائٛح  .4

  :انُظاو انذراطٙ  .5
 /أخزٖ طُٕ٘ /يمزراخ 

 طُٕ٘ 

  انًؼرًذ   تزَايط االػرًاد .6

 ال ٕٚظذ انًؤشزاخ انخارظٛح األخزٖ  .7

 4/9/2117 ذارٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انثزَايط األكادًٚٙ .9

ى انًظرٓذفح فٙ يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرٙ ذظاػذْى ػهٗ ذؽمٛك يخزظاخ انرؼه -

 ز٘ كم يٍ يزؼهرٙ انُظ
يٍ ؼصٕل انطهثح ػهٗ يخزظاخ انرؼهى  نهرأكذنطهثح نًؼزفح طزائك انرمٛٛى انًظرخذيح يظاػذج ا -

 انًظرٓذفح 
انًٕاد انذراطٛح ( يغ  أٔيظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انذراطٛح ) انكٕرطاخ  -

 ٛفٛح انًظرمثهٛح ظانشٓادج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕ
انؼًم ػٍ َٕػٛح خزٚعٙ انمظى  ألرتابصاتح يصذر يؼهٕياخ تً األكادًٚٙٚكٌٕ ٔصف انثزَايط  -

 .انماتهٛاخ انرٙ ًٚرهكَٕٓا  انؼهًٙ يٍ ؼٛس َٕع انًٓاراخ ٔ
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 انًطهٕتح ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ثزَايطيخزظاخ ان  .11

  االْذاف انًؼزفٛح  - أ
هٗ ذؽمٛك يخزظاخ انرؼهى انًظرٓذفح ٔانرٙ ذظاػذْى ػ انرؼهى ٔانرؼهٛىيظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك  -1أ

   فٙ كم يٍ يزؼهرٙ انُظز٘

 .انركُٛك انصؽٛػ نهًٓاراخ االطاطٛح فٙ اطرخذاو انؽاطثحيظاػذج انطهثح نًؼزفح  -2أ

يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انذراطٛح ) انكٕرطاخ أٔ انًٕاد انذراطٛح ( يغ  -3أ

 نٕظٛفٛح انًظرمثهٛحانشٓادج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ ا

 .فٙ اطرخذاو انؽاطثح ٔذطثٛماذٓا انؽذٚصح ٔانًرعذدجانطهثح انًؼزفح انرايح اكظاب -4أ

 ثزَايطنخاصح تانا ٛحانًٓاراذ األْذاف –ب 

 خارض اإلطار انعايؼٙ .يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚح  يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك – 1ب 

 زيٕس ٔذطثٛماخ ٔاَشاء انعذأل ٔانفهٕدراخ انًٓاراخ فٙ اطرخذاو اناكظاب انطهثح  – 2ب

 CD ٔDVDاكظاب انطهثٗ انًٓاراخ فٙ اطرخذاو االلزاص انًذيعح  -3ب

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انطزٚمح انعشئٛح -
 انطزٚمح انكهٛح -
 انطزٚمح انًخرهطح -
 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج( -

 طزائك انرمٛٛى      

 االخرثاراخ انرؽزٚزٚح  -
 انؼًهٛح )االدائٛح(اراخ االخرث -
 انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح . األْذاف -ض

 انؼًم انعًاػٙ ٔانًظأاج فٙ ذٕسٚغ انٕاظثاخ ذؼظٛى -1ض         

  انًشاركح فٙ خذيح انًعرًغ يٍ خالل االػًال ٔانًشاركاخ فٙ يؤطظاخ انًعرًغ انًذَٙ-2ض

 غزص صفاخ انمٛادج نذٖ انطهثح-3ض

 تٍٛ انطهثحغزص رٔغ االخٕج ٔانًؽثح -4ض
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 .انشخصٙ(األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر  )انًٓاراخانًُمٕنح انرأْٛهٛح ٔ انًٓاراخ انؼايح-د 

 إتزاس شخصٛح انطانة تشكم ٚؼًم ػهٗ ذطٕٚزِ -1د

 سٚادج انصمح تانُفض نذٖ انطانة. -2د

 ٔذطثٛمٓاانطهثح فٙ اطرخذاو انثزايط االنكرزَٔٛح انًٕاْة انكشف ػٍ -3د

 تُٛح انثزَايط  .11

 اطى انًمزر أٔ انًظاق ريش انًمزر أٔ انًظاق انًزؼهح انذراطٛح
 انظاػاخ انًؼرًذج

 ػًهٙ َظز٘

 2 2  انؽاطثاخ HUM1-1 األٔنٗ

 2 2 انؽاطثاخ HUM2-1 انصاَٛح

 
 

 انرخطٛظ نهرطٕر انشخصٙ .12

 
 اطة يغ طًٕؼاخ انذٔنح انؽذٚصح ٚؼًم انثزَايط ػهٗ ذطٕٚز شخصٛح انطانة األكادًٚٙ تشكم ٚرُ -
 إتزاس َماط انمٕج نذٖ انطهثح تشكم ٚظًػ ػهٗ ذكٍٕٚ شخصٛح لٛادٚح فٙ انًظرمثم  -

 
 

 انًؼٓذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرؽاق تانكهٛح أٔ  غ)ٔضيؼٛار انمثٕل  .13

 
 ٔانذ٘ يٍ خالنّ ٚكٌٕ انمثٕل فٙ انًزؼهح انعايؼٛح  يؼذل انطهثح فٙ انصف انظادص اإلػذاد٘ -
 انؽصٕل ػهٗ اؼذ انًزاكش انًرمذيح فٙ انثطٕالخ انًؽهٛح ٔانؼزتٛح ٔاٜطٕٛٚح )انهعُح االٔنًثٛح( -

 
 

 أْى يصادر انًؼهٕياخ ػٍ انثزَايط .14

 انًصادر انؼهًٛح انًؼرًذج ضًٍ انًمزر انذراطٙ نهًزؼهح انرٙ ٚرى فٛٓا انرؼهٛى -
 انًُٓاض انذراطٙ انًؼرًذ يٍ لثم انٕسارج  -
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 ًمشسًَىرج وطف ان

 وطف انًمشس

 

 

 

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.

 دنية وعلوم الرياضةالبكلية التربية  انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

 فزع انؼهٕو انُظزٚح / انًزكش ؼهًٙ انمظى ان .2

 COM1-1  انؽاطثاخ اطى / ريش انًمزر .3

 ٕٚيٙ  أشكال انؽضٕر انًراؼح .4

 طُٕ٘  انفصم / انظُح .5

 ( طاػح121) )انكهٙ(ػذد انظاػاخ انذراطٛح  .6

 4/9/2117 ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

فح طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرٙ ذظاػذْى ػهٗ ذؽمٛك يخزظاخ انرؼهى انًظرٓذفح يظاػذج انطهثح نًؼز -1

    فٙ كم يٍ يزؼهرٙ انُظز٘ ٔانرطثٛمٙ

يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرمٛٛى انًظرخذيح نهرأكذ يٍ ؼصٕل انطهثح ػهٗ يخزظاخ انرؼهى  -2

 انًظرٓذفح

ح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انذراطٛح ) انكٕرطاخ أٔ انًٕاد انذراطٛح ( يغ يظاػذج انطهث -3

 انشٓادج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظرمثهٛح
 يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛح داخم ٔخارض اإلطار انعايؼٙ . – 4

 داخم ٔخارض اإلطار انعايؼٙيظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚح   – 5
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 ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمزراخ انيخزظ .11

  االْذاف انًؼزفٛح  - ب
يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهى ٔانرؼهٛى ٔانرٙ ذظاػذْى ػهٗ ذؽمٛك يخزظاخ انرؼهى انًظرٓذفح  -1أ

    فٙ كم يٍ يزؼهرٙ انُظز٘ ٔانرطثٛمٙ

 ركُٛك انصؽٛػ نهًٓاراخ االطاطٛح ٔادائٓا.يظاػذج انطهثح نًؼزفح ان -2أ

يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انذراطٛح ) انكٕرطاخ أٔ انًٕاد انذراطٛح ( يغ  -3أ

 انشٓادج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظرمثهٛح

* Word)انطثاػح  Officeاكظاب انطهثح انًؼزفح انرايح  كٛفٛح اطرخذاو كم يٍ تزايط  -4أ

 .(Excelظذأل
 ثزَايط نخاصح تانا ٛحانًٓاراذاألْذاف  –ب 

 يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚح خارض اإلطار انعايؼٙ . –1ب 

ذٕظّٛ انطهثح ػهٗ يزاػاج ؼمٕق االَظاٌ ٔػذو انرذخم فٙ ؼزٚاخ االشخاص ػهٗ شزط اٌ  -2ب

 الذؤشز تشكم طهثٙ فٙ انًعرًغ انًؽٛظ تٓى 

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انطزٚمح انعشئٛح -
 انطزٚمح انكهٛح -
 انطزٚمح انًخرهطح -
 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج( -

 طزائك انرمٛٛى      

 االخرثاراخ انرؽزٚزٚح  -
 نؼًهٛح )االدائٛح(االخرثاراخ ا -
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح . -ض

 ذٕسٚغ انٕاظثاخذؼظٛى انؼًم انعًاػٙ ٔانًظأاج فٙ  -1ض         

 انًشاركح فٙ خذيح انًعرًغ يٍ خالل االػًال ٔانًشاركاخ فٙ يؤطظاخ انًعرًغ انًذَٙ -2ض

 غزص صفاخ انمٛادج نذٖ انطهثح-3ض

 غزص رٔغ االخٕج ٔانًؽثح تٍٛ انطهثح-4ض

 
 .نشخصٙ(ااألخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر  )انًٓاراخانًُمٕنح انرأْٛهٛح ٔ انًٓاراخ انؼايح-د 

 إتزاس شخصٛح انطانة تشكم ٚؼًم ػهٗ ذطٕٚزِ -1د

 سٚادج انصمح تانُفض نذٖ انطانة. -2د

 انكشف ػٍ انًٕاْة انزٚاضٛح نذٖ انطهثح ٔصمهٓا تطزٚمح ػهًٛح ذُظعى يغ ذطٕراخ انٕالغ انؽانٙ-3د

خ خهك شخصٛح لٛادٚح لادرج ػهٗ ادارج انصف تشكم ٚؤْهٓا ػهٗ خهك ظٛم ٚرًرغ تانًٓارا-4د

  ٔاالخالق ٔاالَضثاط انزٚاضٛح.
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 (ؼمٕق االَظاٌ) تُٛح انًمزر.12

 انغاعاث األعبىع
يخشخاث انتعهى 

 انًطهىبت
 طشيمت انتمييى طشيمت انتعهيى اعى انىحذة / أو انًىضىع

تشغيم  word 2003بشَايح  تطبيقات في الحاسوب 2 االول

 انبشَايح
 عًهي انًحاضشة

 يكىَاث واخهت انبشَايح اسوب تطبيقات في الح 2 انثاَي
 كهيت

 خضئيت
 عملي

 عملي كهيت اظهاس واخفاءاششطت انبشَايح تطبيقات في الحاسوب  2 انثانث

اَشاء يغتُذ خذيذ واهى يفاتيح  تطبيقات في الحاسوب  2 انشابع

 انكيبىسد
 عملي خضئيت

 عملي كهيت انتضهيم حفع انًغتُذ  تطبيقات في الحاسوب  2 انخايظ

 2 دطانغا

فتح مستند مخزون سابقا، اغالق  تطبيقات في الحاسوب 
 البرنامج

 خضئيت

 عملي

 2 انغابع

اعداد الصفحة ، تنسيق الخط،  تطبيقات في الحاسوب 
تنسيق الفقرة،التعداد الرقمي 

 والنقطي

 كهيت

 عملي

خطىاث انُغخ وانمض وانهظك  تطبيقات في الحاسوب  2 انثايٍ

 َغخ انتُغيك
 عملي خضئيت

 عملي كهيت اداسج انظىس وانشيىص تطبيقات في الحاسوب  2 انتاعع

 عملي خضئيت اَشاء اشكال تهمائيت  تطبيقات في الحاسوب  2 انعاشش

 عملي كهيت انبحث واالعتبذال تشليى انظفحاث تطبيقات في الحاسوب  2 انحادي عشش

 2 انثاَي عشش
 تطبيقات في الحاسوب 

 يتخضئ انشأط وانتزييم نهًغتُذ
 عملي

 2 انثانث عشش
 تطبيقات في الحاسوب 

 كهيت حذ انظفحت اندذاول
 عملي

 انشابع عشش

2 

 تطبيقات في الحاسوب 
 خضئيت ادساج فاطم انظفحاث

 عملي
انخايظ 

 عشش

انغادط 

 عشش
انُظىص يتعذدة االعًذة،  تطبيقات في الحاسوب  2

 انطباعت
 عملي كهيت

تشغيم Excel 2003بشَايح وب تطبيقات في الحاس 2 انغابع عشش

 انبشَايح
 عملي خضئيت

 عملي كهيت مكونات واجهة البرنامج تطبيقات في الحاسوب  2 انثايٍ عشش

 عملي خضئيت تحديد الخاليا تعديل المحتويات تطبيقات في الحاسوب  2 انتاعع عشش

 عملي كهيت اعادة تغًيت اوساق انعًم تطبيقات في الحاسوب  2 انعششوٌ

ادي انح

 وانعششوٌ
حفع يهف االكغم طباعت ، وسلت  تطبيقات في الحاسوب  2

 انعًم
 عملي خضئيت

انثاَي 

 وانعششوٌ
2 

تنسيق االرقام، صبط الصفوف  تطبيقات في الحاسوب 
 واالعمدة محاذاة محتويات الخلية

 كهيت
 عملي
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 انثُٛح انرؽرٛح  .11

 ذطثٛماخ انؽاطٕب - ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح 1

 )انًصادر(  ـ انًزاظغ انزئٛظٛح 2

 الٕٚظذ كراب يُٓعٙ -

 اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا                

 ( انًعالخ انؼهًٛح , انرمارٚز ,.... ) 
Microsoft Word ذزظًح يزكش انرؼزٚة

 online press INCاػذادSCٔانثزيعح
Microsoft Excel ذزظًح يزكش انرؼزٚة

 online press INCاػذادSCٔانثزيعح
 

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح, يٕالغ االَرزَٛد 

.... 
 تؽمٕق االَظاٌانًؼُٛح انًزاظغ االنكرزَٔٛح  –االَرزَٛد 

 

 

 خطح ذطٕٚز انًمزر انذراطٙ  .12

ٛح انرٙ  يٍ خالنٓا ٚرى  ٚرى االطالع تشكم دٔر٘ ػهٗ انًصادر انؼهًٛح انؽذٚصح ٔأخز انثؽٕز انؼهً -

 ذطٕٚز انًُٓط انًمزر

 

انثانث 

 وانعششوٌ
2 

التنسيق المشروط، البحث  تطبيقات في الحاسوب 
 األ اضافة وحذف الخالياواالستبد

 خضئيت

 عملي

انشابع 

 وانعششوٌ
َمم وَغخ ويغح يحتىياث  تطبيقات في الحاسوب  2

 انخهيت، تُغيك انُض
 عملي كهيت

انخايظ 

 وانعششوٌ
تُغيك االسلاو،َغخ انتُغيك،  تطبيقات في الحاسوب  2

 اضافت حذود
 عملي خضئيت

انغادط 

 وانعششوٌ
 عملي كهيت انخاليا، تُغيك انُض تضهيم تطبيقات في الحاسوب  2

انغابع 

 وانعششوٌ
 عملي خضئيت اَشاء االًَاط اضافت ساط وتزييم تطبيقات في الحاسوب  2

انثايٍ 

 وانعششوٌ
تغييش انهىايش انظفحت اخفاء  تطبيقات في الحاسوب  2

 واظهاس انظفىف واالعًذة
 عملي كهيت

انتاعع 

 وانعششوٌ
 عملي انًحاضشة يع انًخططاث انبياَيتانعًم  تطبيقات في الحاسوب  2

 انثالثىٌ

 

 

 

 

2 

 تطبيقات في الحاسوب 
اَىاع انًخططاث ، تكىيٍ 

انًعادالث انشياضيت، اضافت استباط 

 تشعبي
 انكهيت

 عملي

انحادي 

وانثاَي 

 وانثالثىٌ

2 
 امتحان الفصل الثاني

----------------- ------------- 
 تحشيشي

 وعًهي


