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ادلقرر منىذج وصف  

1احلاسىب   

 وصف ادلقرر

 

 

المؤسسة التعلٌمٌة -1 جامعة البصرة  

/ المركز العلمًالمسم  -2 لسم المحاسبة / كلٌة االدارة وااللتصاد  

نوري حسٌن هشامم.م.   اسم التدرٌسً 

1م حا 1114/  1الحاسوب  ورمز الممرر /  اسم -3   

أشكال الحضور المتاحة -4 لاعات دراسٌة مع مختبرات  

الفصل / السنة -5 الفصل االول  

ساعات باالسبوع 3بمعدل  عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( -6   

تارٌخ إعداد هذا الوصف  -7 2 /7 / 2112  

أهداف ادلقرر -2  
-ٌهدف الممرر الى تهٌئة كادر محاسبً ٌمتلن لوة معرفٌة بالحاسوب   

الى البرامج الحدٌثة والبرامج المتخصصة  الدخول مكانٌةامتالن الطالب االساس الموي فً ا  -ٌهدف الممرر الى  
- 
- 
- 

وطرائق الرعليم والرعلم والرقييم الربنامج ادلطلىتح خمرجاخ  -9  

حيدلعرفألهداف اا -أ  
-معرفة محتوٌات شرائط المهام1أ  
-كٌفٌة استخدام الجداول2أ  
-كٌفٌة طباعة البٌانات3أ  
-كٌفٌة تصمٌم االشكال4أ  
-5أ  

قرراخلاصح تادل يح دلهاراذألهداف اا  -ب  
-ٌمتلن الطالب مهارات استخدام الورد1ب  
  -2ب

 
- 
 

 طرائق الرعليم والرعلم
- 
- 
- 

-تمارٌن رٌاضٌة تتعلك بالممرر  
-المشاركة بالتحضٌر الٌومً  

-معرفة المستجدات التً تحدث ولها بمادة الممرر   
- 

ٌوفر وصف الممرر هذا اٌجازا ممتضٌا الهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

مبرهنا عما اذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 البرنامج. 
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 طرائق الرقييم
-طرح األسئلة واإلجابات علٌها داخال لاعة الدراسٌة  -  
- 
- البٌتًحل الواجب  -عمل مجموعات نماشٌة بٌد الطلبة  -2ج  
- 

األهداف الىجدانيح والقيميح -ج  

-1ج  
                           احتواء الطالب علمٌا واجتماعٌا                                                                                2ج

-ا                      
احتواء الطالب علمٌا 1توطٌد العاللة االجتماعٌة من خالل ارشاد الطالب على التعامل مع مفردات الحٌاة بشكل صحٌح ٌتفك ج 2ج
- 
-توضٌح العاللات الجامعٌة من حٌث عاللة الطالب مع التدرٌسً ومن حٌث عاللة الطالب مع الطالب  3ج  
-3ج  

-4ج  

 طرائق الرعليم والرعلم
- 

 
-تعلٌم الطلبة كٌفٌة المٌام بطرائك التفكٌر والتحلٌل الموضوعً   

- 
-تزوٌد الطلبة بأساسٌات الممرر والمواضٌع اإلضافٌة   

-تتطلب طرح وجهات نظر مختلفة كواجبات بٌتٌه طرح أسئلة فكرٌة   
- 
- 

 
 طرائق الرقييم

- 
-اختبارات فصلٌة   
-اختبارات سنوٌة   

الواجبات البٌتٌة -  
اختبارات لصٌرة - - 
- 
- 
 

)المهارات االخرى المتعلمة بمابلٌة التوظٌف وااتطور الشخصً(ادلنقىلحالرأهيليح ادلهاراخ العامح و -د  

وشاشات العرض لتوضٌح المحاضرات للطلبة لزٌادة االستٌعاب الذهنً للطالباستخدام الحاسوب   - 1د  
- 2د  
- 3د  
- 4د  
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تنيح ادلقرر -10  

طريقح 
 الرقييم

 األسثىع الساعاخ خمرجاخ الرعلم ادلطلىتح  اسم الىحدج / ادلساق او ادلىضىع طريقح الرعلم 

ونماش أسئلة  7متطلبات تنصٌب وٌندوز ممدمة ,  7وٌندوز  محاضرات/الصف 
,الممٌزات الجدٌدة فً وٌندوز , 

 لائمة
    , ) start menu ) 

 شرٌط المهام شرٌط المهام
 (taskbar   (  

3 1 

منطمة االعالم , اظهار سطح المكتب  7وٌندوز  محاضرات/الصف أسئلة ونماش
, شرٌط اللغة , تخصٌص شرٌط 

المهام , المجلدات والملفات , 
االٌموناتالملفات ,   

3 2 

اجراء عملٌات على النوافذ , تصغٌر  7وٌندوز  محاضرات/الصف أسئلة ونماش
النوافذ واستعادتها , معاٌنة الملفات 

حذف , انشاء الملفات والمجلدات , 
الملفات والمجلدات , نسخ الملفات 

والمجلدات , اعادة الملفات 
  والمجلدات المحذوفة

3 3 

انشاء اٌمونة طرٌك مختصر ,  7وٌندوز  محاضرات/الصف أسئلة ونماش
 البحث عند الملفات والمجلدات ,

تغٌٌر خلفٌة  , خلفٌات سطح المكتب
, تفعٌل وتغٌٌر شاشة سطح المكتب  

   التولف 

3 4 

 control panel )لوحة التحكم  7وٌندوز  محاضرات/الصف أسئلة ونماش
الوصول الى لوحة التحكم ,  (

الموجودة فً المواضٌع الرئٌسٌة 
لوحة التحكم , نظام وحماٌة , 
الشبكات واالنترنت , االجهزة 

  والصوت

3 5 

الساعة واللغة والمنطمة , البرامج ,  7وٌندوز  محاضرات/الصف أسئلة ونماش
سهولة الوصول , التعلٌمات 

والمساعدة , التعامل مع الحاسوب 
المستحبغٌر   

3 6 

 7 3 امتحان نظري وعملً   محاضرات/الصف أسئلة ونماش

 ممدمة , تشغٌل برنامج  Microsoft program محاضرات/الصف أسئلة ونماش
 (Ms – word 2111 ) 

برنامج  واجهة   
(Ms – word 2111 ) 

تبوٌب ملفات , حفظ , حفظ باسم , 
فتح , جدٌد , طباعة , معلومات , 

, خروج اغالق , خٌارات  

3 2 

 تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة  : Microsoft program محاضرات/الصف أسئلة ونماش
الحافظة , الخط , الفمرة , تحرٌر   

 تبوٌب ادراج :
صفحات رسومات توضٌحٌة او  

 مخططات 

3 9 

تبوٌب ادراج : جداول , راس  Microsoft program محاضرات/الصف أسئلة ونماش
الصفحات , رموز وتذٌٌل , ارلام 

 معادلة نص , ولت وتارٌخ
3 11 

 11 3 تبوٌب وتخطٌط الصفحة : سمات  Microsoft program محاضرات/الصف أسئلة ونماش
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THEMES 
 اعداد الصفحة

Page setup 
 خلفٌة الصفحة

 page background 
 ترتٌب

arrange  
 

 تبوٌب مراجع  Microsoft program محاضرات/الصف أسئلة ونماش
References tab 

 الحواشً السلفٌة
Footnotes 

تبوٌب مراسالت , دمج المراسالت , 
 تبوٌب مراجعة 

Review tab  
 تدلٌك امالئً ونحوي , تعلٌمات 

 

3 12 

 تبوٌب عرض Microsoft program محاضرات/الصف أسئلة ونماش
Review tab  

طرق عرض المستندات , اظهار , 
 اخفاء , تكبٌر / تصغٌر

3 13 

 اساسٌات االنترنت  شبكة االنترنت  محاضرات/الصف أسئلة ونماش
Internet fund خلفٌة الصفحة   

mental 
ممدمة , نبذة تارٌخٌة عن االنترنت 

 , استخدامات االنترنت
 الشبكة العالمٌة ) الوٌب ( 

Word wide web_www 
بعض المصطلحات المهمة وانواع 

 البروتوكوالت  

3 14 

 15 3 امتحان نظري وعملً  محاضرات/الصف أسئلة ونماش

 

الثنيح الرحريح -11  
 الكرة:

1-  
2-  

 

:الكرة ادلقررج ادلطلىتح  
 * 
* 

 ادلراجع الرئيسيح ) ادلصادر ( 
- 
 

الكرة وادلراجع الري يىصي تها ) اجملالخ  
 العلميح ، الرقارير ...........(

 ادلراجع االلكرتونيح  ، مىاقع االنرتند  
- 

خطح ذطىير ادلقرر الدراسي -12  
  

 


