
  
  ١الصفحة 

  

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 كلية الحلة الجامعة المؤسسة التعليمية .١

 التمريض المركز/  علمي القسم ال .٢

  المرحلة الثانية/تطبيقات الحاسوب رمز المقرر/ اسم  .٣

 تعليم مدمج أشكال الحضور المتاحة .٤

  ٢٠٢٢-٢٠٢١ /والثاني  األولالكورس  السنة/ الفصل  .٥

 كورسلكل ساعة  ٣٠ )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .٦

 11/9/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .٧

 أهداف المقرر .٨

  ٢٠٠٧ببرنامج معالج النصوص مايكروسوفت وورد يهدف المقرر إلى تعريف الطالب 
  ٢٠٠٧ببرنامج معالج البيانات مايكروسوفت اكسل يهدف إلى تعريف الطالب كذلك 
  الطباعة ومعالجة البيانات والتعامل االرقامفي مجال مفاهيم الطالب تطوير وتنمية. 
  للتعامل جميع ادوات الطباعة والتصميم في برنامج الورد اكتساب المهارات الفنية الالزمة.  
  للتعامل جميع الداول البيانية وتطبيق المعادالت الرياضية اكتساب المهارات الفنية الالزمة كذلك

  .برنامج االكسل  واالحصائية في
  جميع ازار الكيبورد والتعامل مع المختصراتالتعرف على. 
 الذهنية تطوير وتنمية قدرات الطالب. 

  
  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  
  ٢الصفحة 

  

  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .١٠

  هداف المعرفية األ  - أ

 :  الطالب هذا المقرر بنجاح فانه يكون قادرا على أتم إذا
  .  الكيبورد جميع ازرار معرفة عمل  - ١أ
  . الطباعة والتصميممعرفة  - ٢أ
 .معرفة بناء الجداول البيانية   - ٣أ
 . كتابة المعادالت الرياضية واالحصائيةمعرفة   - ٤أ
 . تعلمه بشكل عملي على الحاسبة القدرة على تطبيق ما  - ٦أ
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  .والطباعة  تشجيع الطلبة على استخدام الحاسبة - ١ب
   . على برنامج معالجة النصوصالعمل على الطالب مهارات  إكساب  - ٢ب
   ،التعامل مع الكيبوردالطالب مهارة  إكساب – ٣ب
 الجداول البيانية واالحصائيةالطالب مهارة التعامل مع  إكساب    - ٤ب
 طرائق التعليم والتعلم      

باإلضافة الى  الفكرة بشكل واضح إليصالوتطبيقها عمليا نظريا  للمحاضرة بسط والمتسلسل المالشرح 
  . مشاركة الطلبة أثناء المحاضرة وتطبيق ما تم شرحه بشكل عملي من قبل الطلبة 

  
  
 

 طرائق التقييم      
  .االختبارات الشفهية .١
  .تقييم مشاركات الطالب داخل المحاضرة.٢
  .االمتحانات اليومية.٣
  .االمتحانات الشهرية.٤

 
  األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . قنيةتالدرة الطالب على التعامل مع وسائل ق ميةتن  -١ج
  .علميوب بشكل متوافق مع مستواه التوجيه الطالب كيفية استخدام الحاس -٢ج
  .المختلفةتطبيقات الحاسوب الطالب على التعامل مع  قدرة  ميةتن -٣ج
  .جتماعيةالطالب كيفية التعامل مع المواقع اتوجيه ال  -٤ج
  

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

  تنمية وتطوير قدرة الطالب على استخدام برامج الحاسوب في مجال االختصاص -١د
  تنمية  وتطوير قدرة الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة -٢د
 .تنمية  وتطوير قدرة الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وايجاد الحلول لها -٣د



  
  ٣الصفحة 

  

 بنية المقرر .٩

الساعا األسبوع
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

مايكروسوفت  أساسيات.١  ٨ ٤-٣- ٢-١
  وورد

  تشغيل برنامج الورد.٢
  الكتابة في برنامج الورد.٣
  فتح مستند جديد.٤
  تغيير الهوامش.٥
  األسطرتغيير تباعد .٦
النسخ والنقل في برنامج .٧

  الورد
  األخطاءالتراجع عن .٨
الصفحات  إضافة.٩

  وحذفها
  دمج صفحتين.١٠
  تغيير حجم النص.١١
 تطبيق نمط.١٢

الحضور  المدمجالتعليم 
+ والمشاركة

االختبارات 
الشفهية 

الكوزات +
 التحريرية

التنقل في مستند برنامج  .١  ٦ ٧- ٦-٥
Microsoft Word 

مستند التظليل في .٢
  الوردرنامج ب

  تحديد اتجاه الصفحة.٣
المساطر  إظهار.٤

  وإخفائها
رؤوس وتذيل .٥

  الصفحات
إزالة رؤوس وتذيل .٦

 الصفحات

الحضور  التعليم المدمج
+ والمشاركة

االختبارات 
الشفهية 

الكوزات +
 التحريرية

١٠- ٩-٨-
١١ 

  ارقام الصفحات.١  ٨
  ادراج ارقام الصفحات.٢
  تنسيق ارقام الصفحات.٣
  ازالة ارقام الصفحات.٤
ادراج رمز او حرف .٥

  خاص
ادراج سهم او وجه او .٦

  اي رمز تلقائي اخر
تشغيل التصحيح .٧

  التلقائي
  نمط الخط.٨
  محاذاة الفقرة .٩

اضافة ارقام االسطر .١٠

الحضور  التعليم المدمج
+ والمشاركة

االختبارات 
الشفهية 

الكوزات +
 التحريرية



  
  ٤الصفحة 

  

  وازالتها
استخدام التصحيح .١١

 التلقائي اثناء الكتابة
١٣-١٢-
١٥-١٤ 

ادراج المعادالت .١  ٨
  والرموز الرياضية

ادراج بنية .٢
  رياضية

ادراج الوقت .٣
  والتاريخ

 التدقيق اإلمالئي .٤
 والنحوي وقاموس

  المفردات
برنامج القوائم في .٥

  الوورد
إنشاء قائمة  .٦

  متعددة المستويات
تغيير تنسيق تعداد  .٧

  نقطي أو رقمي
 الجداول.٨

الحضور  التعليم المدمج
+ والمشاركة

االختبارات 
الشفهية 

الكوزات +
 التحريرية

١٧-١٦-
١٩-١٨ 

  برنامج االكسلتعريف .١  ٨
  خواص برنامج اكسل.٢
لماذا نستخدم برنامج .٣

  اكسل
  غيل برنامج اكسلتش.٤
  مكونات برنامجد اكسل.٥
  ضبط اتجاه الورق.٦
  انشاء مصنف جديد.٧
  حفظ ملف.٨
 فتح ملف.٩

الحضور  التعليم المدمج
+ والمشاركة

االختبارات 
الشفهية 

الكوزات +
 التحريرية

٢١-٢٠-
٢٢ 

 عملاساسيات اوراق .١  ٦
  وجداول اكسل

 ادخال البيانات.٢
  وتحريرها

كيف يتم تحديد خاليا أو .٣
نطاقات أو صفوف أو 

  أعمدة
في  البيانات نفس إدخال.٤

  واحد آنفي  أعمدةعده 
 في  تبياناال نفسادخال .٥

 .اوراق عمل مختلفةفي 

الحضور  التعليم المدمج
+ والمشاركة

االختبارات 
الشفهية 

الكوزات +
 التحريرية

٢٣-٢٤-
٢٦-٢٥ 

ادراج رموز واحرف .١  ٨
  خاصة في اوراق العمل

خاليا ي البيانات ف تعبئة.٢
  ورقة العمل تلقائيا

الحضور  التعليم المدمج
+ والمشاركة

االختبارات 
الشفهية 



  
  ٥الصفحة 

  

 البنية التحتية  .١٠

استخدام مقبض التعبئة .٣
  لتعبئة البانات

تعبئة البانات في الخاليا .٤
  المتجاورة

تعبئة سلسلة أرقام أو .٥
  تواريخ

إدراج أو حذف خاليا و .٦
  صفوف وأعمدة

  تحرير محتويات خلية.٧
تحريك المؤشر بعد .٨

  إدخال بيانات
التراجع عن إجراء أو .٩

 إعادته أو تكراره

الكوزات +
 التحريرية

٢٨-٢٧-
٣٠-٢٠ 

تغيير عرض العمود .١  ٨
  وارتفاع الصف

دمج خاليا أو تقسيم .٢
  خاليا مدمجة

ضم محتوى الخاليا أو .٣
  تقسيمها

إضافة تعليق أو تحريره .٤
  أو حذفه

مسح تنسيقات أو .٥
  محتويات الخلية

البحث عن النص .٦
واألرقام في ورقة عمل أو 

  استبدالها
نقل أو نسخ خاليا .٧

  يات خالياومحتو
نقل ورقة عمل أو .٨

  نسخها
  تحديد اوراق العمل.٩

  تنسيق البيانات.١٠
تطبيق تظليل الخاليا .١١

  أو إزالته
تطبيق نمط خلية أو .١٢

  إنشاؤه أو إزالته
تطبيق حدود للخاليا -١٣

  أو إزالتها في ورقة عمل
شبكة خطوط  إخفاء.١٤

الخلية على ورقة العمل أو 
 إظهارها

 

الحضور  التعليم المدمج
+ والمشاركة

االختبارات 
الشفهية 

الكوزات +
 التحريرية



  
  ٦الصفحة 

  

 التدريسي إعدادمن محاضرات  ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

 ..…  )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية ٢

(  ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) .... ،التقارير ، المجالت العلمية 

الثانيالجزء  أساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبيةكتاب   

مواقع االنترنيت ، ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

  االفتراضية المكتبة
 ,YouTube Google موقع

 تي تخص الحاسوبالمنتديات ال

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .١١

 واألساليبومواكبة التطور بالطرق  % ١٠وبنسبة التتجاوز للمناهج ضمن التطور الحاصل مفردات  إضافة
في كل ما هو جديد ومفيد للطالب الكتساب مهارات جديدة ومواكبة التطور الحاصل  وإضافةالمتنوعة للمقرر 

   . الحاسوببرامج 
  
  
 

  

  

  

  اسم التدريسي وتوقيعه

  م حسنني فالح الشمري.م

  

  

  


