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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المؤسسة التعليمية .1

 ةالنظري / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 البرنامج األكاديميتقيم 

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/10/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 برامج اوفيستعليم أساسيات  -
 في استخدام العمليات الحسابية في برنامج االكسل تطوير قدرة الطالب  -
 استخدام المخططات في عرض النتائج  -
 في استخدام في برنامج البوربوينت تطوير قدرة الطالب  -
 انشاء العروض التقديمية -
 ترنيتالنتصال باالا فيتطوير قدرة الطالب  -
 كسل البور بوينتالالوورد واوفس بمختلف تطبيقاتها الاستخدام برامج ا تعلم -
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 .الشهادة الممنوحة والمؤهالت الوظيفية المستقبلية 

 برامج اوفس المكتبية ياتتعلم اساس  

 البرامجياتمجال ع الطالب على التطور العلمي بالاط 

 اهم نقاط التواصل العلمي الخاص بالعالم الرقمي الوقوف على 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 . مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد عملية داخل وخارج اإلطار الجامعي 

 والبريد االلكتروني البور بوينتوكسل الوفس بمختلف تطبيقاتها االهارة استخدام برامج ام 

  برامجيات اوفس المكتبيةمهارة استخدام 
  تطبيقات اخرى مشابهةالتعرف على 
 تدريب الطلبة على البرامجيات 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة اإللقاء ) المحاضرة( -
 طريقة حل المشكالت -
 المناقشةطريقة  -
 طريقة االسلة واالجابة االلكترونية -

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية  -
 االختبارات الشفوية  -

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .تنمية روح التعاون 

 التقييم الذاتي 

 التقييم القيادي 

  ايصال المادة العلمية للطالب 

 تحفيز الطالب معنويا على التفاعل بالمحاضرة 

 ستنتاج وايجاد حلول مناسبةالا زيادة قابلية الطالب ومهار ته في بناء نظم ذكية لها القدرة على 
 طرائق التعليم والتعلم     

 .)طريقة اإللقاء ) المحاضرة 
  استخدام المنصات االلكترونية التعليمية 
  فديوات تعليمية 

 توظيف قابلية التدريسي وخبرته في إيصال المادة العلمية للطالب واشعار الطالب بأهمية الوقت 

  المناقشةطريقة 
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 طرائق التقييم    

 . االختبارات التحريرية 
 . االختبارات الشفوية 
 . االختبارات العملية 

 سئلة المباشرة الشفوية للطالبالا 

 فتح باب المناقشة 

 هتمام بالحضور والتاكيد عليهاال 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 .تنمية حب الوطن لدى الطلبة 

 .تمنية حب التعاون والمساعدة بين الطلبة 

 .تنمية الوعي الثقافي لدى الطالب 

 براز شخصية الطالب والعمل على تطويره وزيادة الثقة بنفسه.ا 

  بوالحاس برامجياتالتدريب على 

  التقديميةبرامج االكسل والعروض التعلم على طباعة البحوث والتعامل مع  

 جيل النتائلت وتحالكسل والتعامل مع المعادالالتعامل مع برنامج ا 

 والبريد االلكتروني كترونياللالتعلم على برامج التواصل ا 
 طرائق التعليم والتعلم          

 السبورة- .1

 الداتا شو .2

 الحاسوب .3

 البحث العلمي .4

 محاضرات نظرية .5

 العملية اتالمختبر .6

 المناقشة والحوار .7

8. google meet, classroom 

 

 طرائق التقييم          
o متحانات التحريرية الشهريةاال 

o اليومية الشفوية االمتحاناتو 

o متحانات اليومية التحريريةاال 

o متحانات االلكترونيةاال 

o التقارير 

o السعي السنوي 

o - كروبات)تعليم تعاوني( 

o واجبات بيتية 

 

 بنية البرنامج  .11
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 اسم المقرر أو المساق المقرر أو المساقرمز  المرحلة الدراسية
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

 1 1 2-حاسبات  Tem 2-2 الثانية
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 .يعمل البرنامج على تطوير شخصية الطالب األكاديمي بشكل يتناسب مع طموحات الدولة الحديثة  -

  .القوة لدى الطلبة بشكل يسمح على تكوين شخصية قيادية في المستقبلإبراز نقاط  -

 استخراج المواهب المدفونة لدى الطالب لتطوير مجال عملة ورفع مستوى التعليم.  -

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 معدل الطلبة في الصف السادس )اإلعدادي , المهني( والذي من خالله يكون القبول في المرحلة  -
 الجامعية .

 قبول عن طريق اللجنة االولمبية ) فقط لإلبطال الرياضيين(. -
 ما يعادل قبول كليات الهندسة والعلوم. الرياضة رفع معدل كلية التربية البدنية وعلوم  -

 

 عن البرنامج أهم مصادر المعلومات .14

 المقرر الدراسي

 (الرابع -الثالثالجزء )أساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية 

 الجزء الثالث : تطبيق االكسل
 الرابع : تطبيق العروض التقديميةالجزء 

 نترنيتالأساسيات ا
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 السنة / المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتاألهداف 

 برنامجالخاصة بال
 والقيميةاألهداف الوجدانية 

والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

Tem 2-2  اساسي 2 -حاسبات / / /  / / / / / /   / / / / 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 

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.

 كلية التربية وعلوم الرياضة المؤسسة التعليمية .1

 النظرية      / المركز علمي القسم ال .2

 اسم / رمز المقرر .3
Tem 2-2 

 يومي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 أسبوعياساعتين  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/    10/       1   تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

فة لر  منئ ط  لملارخ  - للطب م  لىاااااات  لمعر فة مرائقة لئليي لملمسسخ لمرساااااالنبمة مر مساااااااطلبة لمعر

 لمرسلهبقة.
مع لمشهطدة مسطلبة لمعرفة مرائقة لالقة لمفئنطمج ولنطصئه لمبرلسسة ) لمكترسط  أو لمرتلد لمبرلسسة (  -

 لمررنتلة ولمرؤهال  لمتظسفسة لمرسلمفرسة
 مسطلبة لمعرفة لر  تعفسي مط تاررته م  متلد لررسة دلخل وخطرج لإللطر لمجطماي . -
  مسطلبة لمعرفة لر  تعفسي مط تاررته م  متلد نظئية  دلخل وخطرج لإللطر لمجطماي . -
       مسطلبة لمعرفة لر  تعفسي أقكطرهخ ولمرتلهب لملي يرلركهط دلخل وخطرج لإللطر لمجطماي.  -
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 ولئليي لملارسخ ولملارخ ولملمسسخ رمئرط  لممنئ  .10

  هبلف لمرائقسة لأل -أ
مساعدة الطلبة لمعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو المواد الدراسية ( مع  -1أ

 الشهادة الممنوحة والمؤهالت الوظيفية المستقبلية
مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعلم   -2أ

 المستهدفة في القسم النظري

مخرجات التعلم في  مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيق -3أ

 مجال 
 . النضري

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد عملية داخل وخارج اإلطار الجامعي . - 1ب 

 ما تعلموه من مواد نظرية  داخل وخارج اإلطار الجامعي .مساعدة الطلبة على تطبيق  - 2ب 

        مساعدة الطلبة على تطبيق أفكارهم والمواهب التي يمتلكها داخل وخارج اإلطار الجامعي.  – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 واستخدام الوسائل االكترونية مثل داته شو طريقة اإللقاء ) المحاضرة( -
 المشكالت.طريقة حل  -

 المناقشة طريقة     -
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية  -
 االختبارات الشفوية  -

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح التعاون. -1ج         

 التقييم الذاتي. -2ج

 التقييم القيادي. -3ج

 تثمين جهود العلماء. -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة اإللقاء ) المحاضرة(. -
 طريقة حل المشكالت. -

 .طريقة اإلبداع واالختراع    -
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 طرائق التقييم    

 االختبارات التحريرية  -
 االختبارات الشفوية  -

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 إبراز شخصية الطالب بشكل يعمل على تطويره. -1د

 زيادة الثقة بالنفس لدى الطالب. -2د

 إبراز المواهب المدفونة لدى الطالب. -3د
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 (الحاسوببنية المقرر ) .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 المقررمقدمة عامة عن   2 األول
بئلمج لوقس 

 لمركلفسة
 السبورة والداتا شو

لالملحطنط  لملحئيئية 

لمشهئية، ولالملحطنط  

لمستمسة لمشفتية 

 ولملحئيئية

 

 

 الثاني

2 

 انواع برامج اوفس 

  نسخ البرامجتطور 

 

 عملي + ظرين لالطسلج بئنطم

لالملحطنط  لملحئيئية 

لمشهئية، ولالملحطنط  

لمستمسة لمشفتية 

 ولملحئيئية

 

 

 الثالث

2 
 امج نالتعرف على بر

 االكسل
 عملي + ظرين بئنطمج لالطسل

لالملحطنط  لملحئيئية 

لمشهئية، ولالملحطنط  

لمستمسة لمشفتية 

 ولملحئيئية

 

 

 الرابع

2 
  التعرف على واجهة برنامج

 االكسل
 عملي + ظرين بئنطمج لالطسل

لالملحطنط  لملحئيئية 

لمشهئية، ولالملحطنط  

لمشفتية لمستمسة 

 ولملحئيئية

 عملي + ظرين بئنطمج لالطسل التعرف على االشرطة  2 الخامس

لالملحطنط  لملحئيئية 

لمشهئية، ولالملحطنط  

لمستمسة لمشفتية 

 ولملحئيئية

 عملي + ظرين بئنطمج لالطسل fileلى قائمة التعرف ع  2 السادس

لالملحطنط  لملحئيئية 

لمشهئية، ولالملحطنط  

لمشفتية لمستمسة 

 ولملحئيئية

 امتحان الشهر االول السابع

 عملي + ظرين بئنطمج لالطسل التعرف على قائمة ادراج  2 الثامن

لالملحطنط  لملحئيئية 

لمشهئية، ولالملحطنط  

لمستمسة لمشفتية 

 ولملحئيئية

 عملي + ظرين بئنطمج لالطسل المعادالتالتعرف على قائمة  2 التاسع

لملحئيئية لالملحطنط  

لمشهئية، ولالملحطنط  

لمستمسة لمشفتية 

 ولملحئيئية

 عملي + ظرين بئنطمج لالطسل layoutالتعرف على قائمة   2 العاشر

لالملحطنط  لملحئيئية 

لمشهئية، ولالملحطنط  

لمستمسة لمشفتية 

 ولملحئيئية

 عملي + ظرين بئنطمج لالطسل البياناتالتعرف على قائمة  2 الحادي عشر

لالملحطنط  لملحئيئية 

لمشهئية، ولالملحطنط  

لمستمسة لمشفتية 

 ولملحئيئية

 امتحان الشهر الثاني الثاني عشر

 2 الثالث عشر

  انواع الملفات 

 عملي + ظرين بئنطمج لالطسل االستيراد والتصدير 

لالملحطنط  لملحئيئية 

لمشهئية، ولالملحطنط  

لمستمسة لمشفتية 

 ولملحئيئية

 2 الرابع عشر

 اوراق العمل 

 عملي + ظرين بئنطمج لالطسل

لالملحطنط  لملحئيئية 

لمشهئية، ولالملحطنط  

لمستمسة لمشفتية 

 ولملحئيئية

 الثالث االمتحان الشهري الخامس عشر

 2 السادس عشر
التعرف على برنامج العروض 

 التقديمية

بئنطمج 

 لمفتربتينت
 عملي + ظرين

 -لخلفطرل  تحئيئية 

 -شفتية 



 

 
 10الصفحة 

 
  

 

  ياعداد التدريس                             
 أ.م.د حسن هادي صاحل   
 أ.م وسيم سعد نصيف     
 م. سارة علي عبد الكرمي       
    م.م. سجى سامل حممد   

               
2021 - 2022 

 2 السابع عشر
التعرف على واجهة برنامج 

 البوربوينت

بئنطمج 

 عملي + ظرين لمفتربتينت
 -لخلفطرل  تحئيئية 

 شفتية .

 التعرف على االشرطة 2 الثامن عشر
بئنطمج 

 لمفتربتينت
 عملي + ظرين

 -لخلفطرل  تحئيئية 

 شفتية .

 fileالتعرف غلى قائمة  2 التاسع عشر
بئنطمج 

 لمفتربتينت
 عملي + ظرين

 -لخلفطرل  تحئيئية 

 لرري -شفتية 

 التعرف على القائمة الرئيسة 2 عشرون
بئنطمج 

 لمفتربتينت
 عملي + ظرين

 –لخلفطرل  تحئيئية 

 شفتية.

 االمتحان الشهري واحد وعشرون

 التعرف على قائمة ادراج 2 اثنان وعشرون
بئنطمج 

 لمفتربتينت
 عملي + ظرين

 –لخلفطرل  تحئيئية 

 شفتية.

 التعرف على قائمة تصميم 2 ثالثة وعشرون
بئنطمج 

 لمفتربتينت
 عملي + ظرين

 –لخلفطرل  تحئيئية 

 شفتية.

 االنتقاالتالتعرف على قائمة  2 أربعة وعشرون
بئنطمج 

 لمفتربتينت
 عملي + ظرين

 –لخلفطرل  تحئيئية 

 شفتية.

 الحركاتالتعرف على قائمة  2 خمسة وعشرون
بئنطمج 

 لمفتربتينت
 عملي + ظرين

 –لخلفطرل  تحئيئية 

 شفتية.

 االمتحان الشهري ستة وعشرون

 العرضالتعرف على قائمة  2 سبعة وعشرون
بئنطمج 

 لمفتربتينت
 عملي + ظرين

 –لخلفطرل  تحئيئية 

 شفتية.

 التعرف على قائمة مراجعة 2 ثمانية وعشرون
بئنطمج 

 لمفتربتينت
 عملي + ظرين

 –لخلفطرل  تحئيئية 

 شفتية.

 القوالبالتعرف على  2 تسعة وعشرون
بئنطمج 

 لمفتربتينت
 عملي + ظرين

 –لخلفطرل  تحئيئية 

 شفتية.

 االمتحان الشهري ثالثون
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مهط يلخ  تعتيئ يلخ لاللالع بشكل دوري لر  لمرىطدر لماررسة لمحبيثة وأخئ لمفحتث لماررسة لملي  م  خال -

 لمرنهج لمرمئر.
 يلخ لمبمج بس  لمرطدة لمنظئية ولماررسة ملعتيئ لمرنهج لمبرلسي. -


