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 2021-2020سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
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  والبوربوينت

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

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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من خالل الرسوم  INTERACTIVE LECTUREالمحاضرة التفاعلية جعل  -3
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 طرائق التقييم      

1- QUIZ 

 االمتحانات الشهرية والنهائية)السنوية( -2

 السمناران -3

 التقارير األسبوعية -4

 الحضور -5

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 العمل بروح الفريق الواحد -1ج

 االلتزام بأخالقيات المؤسسة التعليمية   -2ج

 تعزيز الروح المعرفية -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات العملية -1

 المعرفة الفيديو لزيادةاعتماد المحاضرات  -2

 طرائق التقييم    

 االمتحانات الشهرية والنهائية  -1

 quizzesاالمتحانات اليومية القصيرة  -2

األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 

 .الشخصي(

 استخدام الحاسب االلي لدى الطالب مهارات ينمي -1د

في بسبب زياده استخدامها  المتنوعةتطبيقات الحاسوب  المعلومات حول اكتساب -2د

 نظرا للجوء للتعليم االلكتروني األخيرةفي األعوام  اليومية خصوصاالتعليم والحياة 

  الحاسوبزيادة الخبرة بألية عمل  -3د

 الحاسوب  في استخداماإلتقان  -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

الوحدة / أو اسم 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

يتعرف الطالب  ساعة 1 األول

 على الموضوع

Operating 

system 

 +Quiz عملي

 حضور

يفهم الطالب  ساعة 1 الثاني

 الموضوع

Hardware and 

software (their 

differences, 

importance 

and 

relationships) 

 +Quiz عملي

 حضور

يتعرف الطالب  ساعة 1 الثالث

 على الموضوع

Files and 

folders 

 +Quiz عملي

 حضور

يفهم الطالب  ساعة 1 الرابع

 الموضوع

Files and 

folders 

managements  

 +Quiz عملي

 حضور

يفهم الطالب  ساعة 1 الخامس

 الموضوع

Computer hard 

ware 

 +Quiz عملي

 حضور

يفهم الطالب  ساعة 1 السادس

 الموضوع

Looking inside 

computer, 

recognizing 

input / output 

devices, 

understanding 

how it works 

 +Quiz عملي

 حضور
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to get her 

يفهم الطالب  ساعة 1 السابع

 الموضوع

Using control 

panel 

 عملي

 

Quiz+ 

 حضور

 الثامن

 

يفهم الطالب  ساعة 1

 الموضوع

Understanding 

power options, 

working with 

power settings 

 +Quiz عملي

 حضور

يتعرف الطالب  ساعة 1 التاسع 

 على الموضوع

What is soft 

ware 

 +Quiz عملي

 حضور

يتعرف الطالب  ساعة 1 العاشر

 على الموضوع

What is 

troubleshootin

g 

 +Quiz عملي

 حضور

الحادي 

 عشر

يتعرف الطالب  ساعة 1

 على الموضوع

What is key 

applications 

 +Quiz عملي

 حضور

الثاني 

 عشر

يتعرف الطالب  ساعة 1

 على الموضوع

Microsoft 

word and its 

most 

important 

benefits and 

uses 

 +Quiz عملي

 حضور

الثالث 

 عشر

يتعرف الطالب  ساعة 1

 على الموضوع

Microsoft 

word and its 

most 

important 

benefits and 

 +Quiz عملي

 حضور
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uses 

الرابع 

 عشر

يتعرف الطالب  ساعة 1

 على الموضوع

Microsoft 

word and its 

most 

important 

benefits and 

uses 

 +Quiz عملي

 حضور

الخامس 

 عشر

يتعرف الطالب  ساعة 1

 على الموضوع

Microsoft 

excel and its 

most 

important 

benefits and 

uses 

 +Quiz عملي

 حضور

السادس 

 عشر

يفهم الطالب  ساعة 1

 الموضوع

Microsoft 

excel and its 

most 

important 

benefits and 

uses 

 +Quiz عملي

 حضور

السابع 

 عشر

يفهم الطالب  ساعة 1

 الموضوع

Microsoft 

excel and its 

most 

important 

benefits and 

uses 

 +Quiz عملي

 حضور
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الثامن 

 عشر

يفهم الطالب  ساعة 1

 الموضوع

Microsoft 

excel and its 

most 

important 

benefits and 

uses 

 +Quiz عملي

 حضور

التاسع 

 عشر

يفهم الطالب  ساعة 1

 الموضوع

Understanding 

power point 

and its most 

important 

benefits and 

uses 

 +Quiz عملي

 حضور

يفهم الطالب  ساعة 1 عشرون

 الموضوع

Understanding 

power point 

and its most 

important 

benefits and 

uses 

 +Quiz عملي

 حضور

الحادي 

 والعشرون

يفهم الطالب  ساعة 1

 الموضوع

World wide 

web 

 +Quiz عملي

 حضور

الثاني 

 والعشرون

يفهم الطالب  ساعة 1

 الموضوع

Understanding 

(LAN and 

WAN) 

networks 

 +Quiz عملي

 حضور

 +Quiz عملي Understandingيفهم الطالب  ساعة 1الثالث 
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 البنية التحتية  .12

 ال يوجد كتاب مقرر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 digital الموضوع والعشرون

communicatio

n 

 حضور

الرابع 

 والعشرون

يفهم الطالب  ساعة 1

 الموضوع

Working with 

email 

 +Quiz عملي

 حضور

الخامس 

 والعشرون

يفهم الطالب  ساعة 1

 الموضوع

Using 

Microsoft 

outlook 

 +Quiz عملي

 حضور

السادس 

 والعشرون

يفهم الطالب  ساعة 1

 الموضوع

Digital 

citizenship 

 +Quiz عملي

 حضور

السابع 

 والعشرون

يفهم الطالب  ساعة 1

 الموضوع

Finding 

information 

 +Quiz عملي

 حضور

الثامن 

 والعشرون

يفهم الطالب  ساعة 1

 الموضوع

How to narrow 

the search, 

evaluating the 

information 

 +Quiz عملي

 حضور

التاسع 

 والعشرون

يفهم الطالب  ساعة 1

 الموضوع

Try to make 

strong 

password 

 +Quiz عملي

 حضور

يفهم الطالب  ساعة 1 الثالثون

 الموضوع

Fine specific 

and accurate 

information 

using google  

 +Quiz عملي

 حضور
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  المكتبيةكتاب اسياسيات الحاسوب وتطبيقاته  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 العلمية ذات االختصاص الحاسوب وبحوثكتب 

مواقع  االلكترونية،ب ـ المراجع 

 االنترنيت ....

 االنترنيت

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 زيارة المختبرات التعليمية 

 القاء سمنرات من قبل الطلبة

 


