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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

  كلیة العلوم–معة دیالى جا المؤسسة التعلیمیة .1

  علوم كیمیاء/قسم علوم الفیزیاء    المركز/  علمي القسم ال .2

  /207PHC2 الحاسبات رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي السنة/ الفصل  .5

 ساعة 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

والوورد ليكون قادرا على استخدام احلاسبة  استخدام برامج االكسل والبوربوينت بم الطالب العمل على احلاسوب تعلي

 بسهولة وجتاوز املشاكل اليت تطرأ عند العملوالعمل على هذه الربامج االساسية 

مما یؤھلھم للعمل  الحاسباتتدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة 
 الحاسوبوالبحث في كافة مجاالت 

 

 

 

 

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

   للحاسبةتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  - -1أ
  لبرامجیات الحاسوبتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -2أ
  مكونات جھاز الكومبیوترلتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -3أ
لالوامر واالیعازات الموجودة في كل برنامج من تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -4أ

  تطبیقھا على الحاسوب برامج الحاسبة و
   

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-لمعرفة امھارات  - 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
  مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

  

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة  -
  الشرح والتوضیح     -
  لبرامج الحاسوبحلیل تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والت   -
تتطلب التفكیر   تخص الحاسوبتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع   -

  والتحلیل 
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  تیة بطرق سببیةاعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذا -
  
  
  
 

 طرائق التقییم      

  
  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  بیتیةدرجات محددة بواجبات   - 5
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  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  ات الحاسوببمكونتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة   --1ج
   التي تواجھھم عند استخدام برامج الحاسوبتمكین الطلبة من حل المشاكل   -2ج
  بتنصیب البرامجتمكین الطلبة  من حل المشاكل المرتبطة  -3ج

 

 طرائق التعلیم والتعلم     

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة 
  الشرح والتوضیح     -
  لبرامج الحاسوباسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل تزوید الطلبة  باالس   -
تتطلب التفكیر   تخص الحاسوبتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع   -

  والتحلیل 
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  یع محددة لمواض
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
  
  
 

 طرائق التقییم    

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 5
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة ة التأھیلیالعامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    --1د
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -2د
  القطرالمشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج   -3د
  ذ وانجاز المقررلجامعات وكلیات اخرى لالطالع على طرق تنفیالزیارات المیدانیة   -4د
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 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

مقدمة عن برنامج  اعطاء الطالب  3 1

وكيفية ادخال النصوص يف  اكسل

  اخلاليا

شرح نافذة +مقدمة عن برنامج اكسل 

ادخال النص يف اخللية +االكسل 

  ادخال البيانات يف نطاق من اخلاليا +

السبورة والداتا 
 شو 

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
  االمتحانات الشھریة

 

 تعريف الطالب بكيفية حتديد اخلاليا  3 2

حفظ و اق العمل والتنقل بني اور 

   اتلفامل

تعديل حمتويات +حتديد للخاليا 

التنقل بني اورااق العمل +اخلاليا 

حفظ +اعادة تسمية اوراق العمل +

  ملف االكسل 

 = السبورة والداتا شو 

ملف  تعريف الطالب كيفية فتح  3 3

اغالق امللف و موجود يف برنامج اكسل 

  واخلروج من برنامج اكسل 

فتح ملف موجود يف برنامج اكسل 

اغالق +معاينة وطبع ورقة العمل +

امللف واخلروج من برنامج اكسل 

  تنسيق االرقام+

 = السبورة والداتا شو 

ضبط حجم   تعريف الطالب كيفية 3 4

حماذاة وعمل الصفوف واالعمدة

اضافة وحذف خاليا و حمتويات اخللية 

نقل ونسخ ومسح و وصفوف واعمدة

  حمتوى اخلاليا

ضبط حجم الصفوف 

اذاة حمتويات اخللية حم+واالعمدة

البحث +التنسيق املشروط+

اضافة وحذف خاليا +واالستبدال

نقل ونسخ ومسح +وصفوف واعمدة

  حمتوى اخلاليا 

 = السبورة والداتا شو 

تنسيق النص   تعريف الطالب كيفية 3 5

اضافة حدود و تنسيق االرقام كعملة و 

اضافة الظل اىل اخلاليا +اىل اخلاليا 

  دمج اخلالياو 

تنسيق االرقام كعملة +يق النص تنس

اضافة حدود اىل +نسخ التنسيق+

اضافة الظل اىل اخلاليا +اخلاليا 

انشاء +استخدام التنسيق اجلاهز+

  دمج اخلاليا +االمناط 

 = السبورة والداتا شو 

اضافة رأس  تعريف الطالب كيفية 3 6

تغيري هوامش و وتذييل اىل اخلاليا 

اضافة وحذف فواصل و الصفحة 

  اختيارات اخرى للطباعةو صفحات ال

تغيري +اضافة رأس وتذييل اىل اخلاليا 

تغيري اجتاه الصفحة +هوامش الصفحة 

اضافة وحذف فواصل +املطبوعة

ضبط ومسح مساحة +الصفحات 

  اختيارات اخرى للطباعة+معينة لطباعة

 = السبورة والداتا شو 

اخفاء واظهار   تعريف الطالب كيفية 3 7

العمل مع و تنقية البيانات و الصفوف 

   ؤهاانشاو املخططات البيانية 

اخفاء واظهار الصفوف 

جتميد الصفوف +واالعمدة

اضافة وحذف اوراق عمل +واالعمدة

تنقية البيانات +من ملف اكسل 

انشاء +العمل مع املخططات البيانية +

خمطط باستخدام معاجل املخططات 

  البيانية

 = السبورة والداتا شو 

 انواع املخططاتيف الطالب بتعر  3  8

حتريك وتصغري وتكبري وحذف والية

تغيري عنوان املخطط واضافة و  املخطط

  عناوين اىل احملاور

حتريك وتصغري +انواع املخططات

تغيري عنوان +وتكبري وحذف املخطط

املخطط واضافة عناوين اىل 

  حتريك وتنسيق عناصر املخطط+احملاور

 = السبورة والداتا شو 

تغيري نوع  ة ريف الطالب كيفيتع 3  9

املخطط وتنظيم مصدر البيانات 

  اضافة خطوط بيانية واسهمو +

تغيري نوع املخطط وتنظيم مصدر 

حتديث البانات وتنسيق +البيانات 

اضافة خطوط بيانية واسهم +احملاور

 = السبورة والداتا شو 
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  معاينة وطباعة املخطط +

تكوين   تعريف الطالب كيفية 3  10

 هاحترير و  هانسخو دالت الرياضية املعا

استخدام دالة اجلمع واجلمع التلقائي و 

استخدام و استخدام االمر ادراج دالةو 

  ةلاالرقام املتسلس

نسخ +تكوين املعادالت الرياضية 

حترير املعادالت +املعادالت الرياضية

استخدام دالة اجلمع واجلمع +الرياضية

استخدام االمر ادراج +التلقائي 

العناوين +خدام دالة التاريخاست+دالة

استخدام الدوال +املطلقة واملرتبطة

  ة لاستخدام االرقام املتسلس+االحصائية

 = السبورة والداتا شو 

خلق معادلة  تعريف الطالب كيفية  3  11

ربط اكثر من و  رياضية ثالثية االبعاد

  ملف اكسل

ربط +خلق معادلة رياضية ثالثية االبعاد

تخدام دالة اس+اكثر من ملف اكسل

IF  + اضافة +اضافة ارتباط تشعيب

حفظ ملف اكسل  +تعليق على اخلاليا 

ارسال ملف اكسل +كصفحة ويب 

  عرب الربيد االلكرتوين 

 = السبورة والداتا شو 

     امتحان الشهر االول   امتحان الشهر االول 3  12

واجهة بور   تعريف الطالب على 3  13

 هاانشاء العروض وتنسيق بوينت وطرق

وكيفية  تغيري منط عرض الشرائحو 

  ادراج شرحية جديدة

مكونات +شرح واجهة بور بوينت

انشاء +طرق عرض التصميم +الشاشة 

ضبط صفحات +العروض وتنسيقها

تغيري منط عرض +ملف العرض 

  ادراج شرحية جديدة +الشرائح

 = السبورة والداتا شو 

نسخ شرحية  كيفية   تعريف الطالب 3  14

التعامل مع و رحية حذف شو عرض 

التخطيطات والكائنات واملؤثرات 

  االنتقال بني شرائح العرضو الصوتية 

حذف شرحية +نسخ شرحية عرض 

تنسيق +تنسيق االلوان+

التعامل مع النصوص والرسوم +اخللفية

التعامل مع +واجلداول واملالحظات

التخطيطات والكائنات واملؤثرات 

  االنتقال بني شرائح العرض +الصوتية 

 = السبورة والداتا شو 

ختصيص  كيفية   تعريف الطالب 3  15

اضافة رأس و  تأثريات حمتويات الشرائح

حفظ العرض  و  وتذييل لشرائح العرض

  كصفحة ويب

ختصيص تأثريات حمتويات 

اضافة رأس وتذييل لشرائح +الشرائح

انشاء ارتباط تشعيب مع شرحية +العرض

حفظ العرض  +اخرى داخل العرض

  كصفحة ويب 

 = السبورة والداتا شو 

مقدمة عن  برنامج    اعطاء الطالب 3  16

  2007مايكروسوفت وورد 

مقدمة عن  برنامج مايكروسوفت وورد 

2007   
 = السبورة والداتا شو 

مكونات جهاز الكومبيوتر  توضيح  3  17

  قائمة كافة الربامجو 

قائمة  +مكونات جهاز الكومبيوتر 

  كافة الربامج 
 = ا شو السبورة والدات

لوحة التحكم  شرح وتوضيح  3  18

  االعدادات+النوافذ+

 = السبورة والداتا شو   االعدادات+النوافذ+لوحة التحكم 

امللفات  تعريف الطالب كيفية انشاء  3  19

  واzلدات

 = السبورة والداتا شو   امللفات واzلدات

 التعرف على خمتصرات لوحة املفاتيح و  3  20

  القصالنسخ واللصق و 

 = السبورة والداتا شو   النسخ واللصق والقص+املختصرات 

الشاشة الرئيسية لربنامج  توضيح  3  21

  زر اوفس+مايكروسوفت اوفس وورد

الشاشة الرئيسية لربنامج مايكروسوفت 

  زر اوفس+اوفس وورد
 = السبورة والداتا شو 

تبويب ادراج و الصفحة الرئيسية توضيح  3  22

  حةتبويب ختطيط الصفو 

تبويب ادراج +الصفحة الرئيسية

  تبويب ختطيط الصفحة +
 = السبورة والداتا شو 

انشاء مستند  تعريف الطالب كيفية  3  23

  حفظ مستند الول مرة +جديد فارغ 

حفظ +انشاء مستند جديد فارغ 

  فتح مستند+مستند الول مرة 
 = السبورة والداتا شو 
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 البنیة التحتیة  .12

  زياد حممد عبود. د/ تقنيات وتركيب احلاسوب ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  سهام علي حيىي / حبث يف نظام تشغيل  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , لعلمیة المجالت ا( 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 مواقع االنرتنت التعليمية 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  
  الحاسوب في مجال تعلیمفي  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
  
 

  

 = السبورة والداتا شو   تعديل النص وتنسيقه+اغالق مستند   3  24

 مسح التنسيق تعريف الطالب كيفية  3  25

 )التكرار(الرتاجع عن واالعادة و 

  التعداد النقطي والرقميو 

الرتاجع عن واالعادة +مسح التنسيق

  التعداد النقطي والرقمي)+التكرار(
 = السبورة والداتا شو 

 اجلدوال تعريف الطالب كيفية انشاء  3  26

  خلفية الصفحةو هوامش الصفحةو 

خلفية +هوامش الصفحة+اجلدوال

  الصفحة
 = السبورة والداتا شو 

مربع نص  تعريف الطالب كيفية انشاء  3  27

  ادراج ارقام الصفحات+ادراج صورة+

ادراج ارقام +ادراج صورة+مربع نص 

  الصفحات
 = السبورة والداتا شو 

ادراج رؤوس  تعريف الطالب كيفية  3  28

  وتذييالت الصفحة

 = السبورة والداتا شو   ادراج رؤوس وتذييالت الصفحة

معاينة  تعريف الطالب كيفية اجراء  3  29

  قبل الطباعة

 = السبورة والداتا شو   معاينة قبل الطباعة 

طباعة الورقة  تعريف الطالب كيفية 3  30

وشرح االيعازات املوجودة يف نافذة 

 الطباعة

 = السبورة والداتا شو  الطباعة

    امتحان الشهر الثاين  امتحان الشهر الثاين   31


