
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 دَبنًخ خبيؼ انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 كهُخ انؼهىو / لسى ػهىو انحبسىة انمسى اندبيؼٍ / انًشكض .2

 COM2/ 2يهبساد حبسىة اسى / سيض انًمشس .3

 حضىس داخم اندبيؼخ أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

 فصهٍ انفصم / انسُخ .5

 نكم اسجىع َظشٌ سبػخ 2   )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

 2116 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 سأهذاف انًمش .8

 . انطبنذذت سذذىف َذذزؼهىSoftware Applicationsانزطجُمذذبدثشيدُذذبد ًؼشفذذخ نيمذيذذخ أسبسذذُخ  اٌ هذذزا انًذذُهح ايكذذبدًٍَ هذذى

, Power pointيمذيه انً ثشَبيح انؼذش    و, Wordيمذيه انً ثشَبيح يؼبندخ انكهًخ  و .( MS-office ل) انؼُبصش انشئُسُخ

 -وَهذف انًُهح انً: . Accessيمذيه انً ثشَبيح لىاػذ انجُبَبد  , و Excel انحسبثبديمذيه انً ثشَبيح  و

ػهذً انؼًذم ػهذً حضيذخ انجذشايح  انطبنذت ولذذسح  نهذف انًطهىة يٍ انطبنت نكٍ َدزبص ثُدبذ يزطهجذبد انًمذشس هذى إدسانا .1

   .ثسالسخ وانمذسح ػهً انزؼبيم يغ ادوارهب  (.MS-office) انًهًخ فٍ 

  انًخزهفخ.فٍ انًدبيد  MS-officeذاو رطىَش إيكبَُخ انطبنت اسزخ .2

 
 
 

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.

 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى انًمشسيخشخبد .11
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  ايهذاف انًؼشفُخ - أ

 .انزطجُمبديؼشفخ انطبنت فٍ يدبل -1

 .انزطجُمبد  يؼشفخ طشائك انزؼبيم -2

 . خذَذح وطشقهبساد خذَذح َؼشف انطبنت ي-3
 
   

  خ ثبنًمشسايهذاف انًهبسارُخ انخبص  -ة 

 انززكش-انًؼشفخ يهبساد  – 1

 زحهُم انززكُش وانيهبساد   - 2

      يهبساد ايسزخذاو وانزطىَش   - 3

    

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 طشَمخ انًحبضشح واسزخذاو انسجىسح انزفبػهُخ  -انششذ ثبسزخذاو ادواد انؼش  انحذَثخ انًخزهفخ -

 اَظًزهب بألحزسبة انزطىسٌ وثد وانًىاضُغ ايضبفُخ انًزؼهمخ رضوَذ انطهجخ  ثبيسبسُب   -

 رزطهت انزفكُش وانزحهُم   ايَظًخ انحذَثخ  وانزٍركىٍَ يدًىػبد َمبشُخ خالل انًحبضشاد نًُبلشخ  -

انطهت يٍ انطهجخ يدًىػخ يٍ ايسئهخ انزفكُشَخ خالل انًحبضشاد يثم يبرا وكُف ويزً ونًبرا  -

 نًىاضُغ يحذدح 

 اػطبء انطهجخ واخجبد ثُزُخ رزطهت رفسُشاد رارُخ ثطشق سججُخ -

  

 

 طشائك انزمُُى      

 ايخزجبساد انؼًهُخ -1

 ايخزجبساد انُظشَخ -2

 انزمبسَش وانذساسبد -3

 ايزحبَبد َىيُخ ثبسئهخ حههب رارُب   -4

 ثُزُخدسخبد يحذدح ثىاخجبد  - 5
 ايهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ -ج

 اَظًخ انزشغُم.ًشبكم نانطهجخ يٍ حم انًشبكم انًشرجطخ ثبيطبس انفكشٌ رًكٍُ  -1

 .يزطىسح رشغُمثُبء اَظًخ رًكٍُ انطهجخ يٍ حم انًشبكم  فٍ  -2
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انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ انزبهُهُخ انًهبساد  انؼبيخ و -د 

.) 

 ىس انؼهًٍ يٍ خالل ايرصبل ثبندبيؼبد انؼبنًُخ ػٍ طشَك ايَزشَُذ  يزبثؼخ  انزط -1د

 نًشبسكخ فٍ انًؤرًشاد انؼهًُخ داخم وخبسج انمطش ا -2د

 انًشبسكخ فٍ انىسش وانُذواد انؼهًُخ داخم وخبسج انمطش -3د

 و يؤسسبد انذونخ وششكبد انمطبع انخبص.انضَبساد انًُذاَُخ فٍ انًشبسَغ انصُبػُخ  -4د
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 انجُُخ انزحزُخ .12

  ,Computer Skills(2)      انكزت انًمشسح انًطهىثخ -1

  انًشاخغ انشئُسُخ )انًصبدس( -2

 ثُُخ انًمشس.11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد 

انزؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى اسى انىحذح / أو انًىضىع

1 2  
Introduction to MS-office (Basic 

components and Window 

يحبضشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

2 2  
Microsoft Office word   يحبضشح انكزشوَُخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

3 2  
a)Fundamentals and Application 

b)menus 
l 

يحبضشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

4 2  
d)Editing 

 e)formatting 

 f)Nevigation and layout 

يحبضشح انكزشوَُخ 

خذاو يحشس ثبسز

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

5 2  
g) Text selection  

 h ) Tables  

 I)Drawing and graphics 

يحبضشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

6 2  
Microsoft Office PowerPoint  يحبضشح انكزشوَُخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 او رحشَشٌ اخزجبس شفهٍ

7 2  
a)Fundamentals and Application 

b)menus c)Genral  

يحبضشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

8 2  
d)Editing e)formatting 

f)Nevigation   g) Text selection   

يحبضشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 ٌاخزجبس شفهٍ او رحشَش

9 2  
h ) slids show delivery   

I)Drawing and graphics j)View 

buttons 

يحبضشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

11 2  
Microsoft Office Exel  يحبضشح انكزشوَُخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

11 2  
a)Fundamentals and Application 

 b)menus  

c)Genral  

يحبضشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

12 2  

d)Editing 

 e)formatting 

 f) Navigation   

 g)formulas and functions 

يحبضشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

13 2  
h)charts    

 i)workbook management  

يحبضشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

14 2  
Microsoft Office   ِAccess  يحبضشح انكزشوَُخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

15 2  

a) Application 

 b)menus  

c)Genral    

 c)data objects d)Editing 

e)formatting 

يحبضشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

   
j)working with table data  

  k) working with queries    
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صٍ ثهب انكزت وانًشاخغ انزٍ َى - أ

   )انًدالد انؼهًُخ,انزمبسَش,...(

انًشاخغ اينكزشوَُخ,يىالغ  - ة

  ايَزشَذ...

 

 .خطخ رطىَش انًمشس انذساس13ٍ

 .اإلنًبو ثكم يب هى يسزحذس وخذَذ فٍ اسزشارُدُبد انزؼهُى وانزؼهى 

 انحذَثخ ؼهًُخايسزفبدح يٍ يسزدذاد َزبئح  انجحىس ان. 

  انحذَثخ.رطجُك ثؼض اسزشارُدُبد انزذسَس 

 رىسُغ يفشداد انًُهح. 

 ادخبل كزت يصذسَخ ويُهدُخ حذَثخ. 

 اػذاد وسش ػًم يسزمجهُخ. 

 


