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  ادلقرر منىذج وصف

2احلاسىب   
 وصف ادلقرر

 

 

المؤسسة التعليمية -1 جامعة البصرة  

/ المركز العلميالقسم  -2 المحاسبة  
2حاسوب ورمز المقرر /  اسم -3   

 اسم التدريسي مصطفى دمحم جاسم
أشكال الحضور المتاحة -4  شعبة ج+د , ه+و المختبرات والقاعات الدراسية  

الفصل / السنة -5 الفصل الثاني  
)الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6 4  
تاريخ إعداد هذا الوصف  -7   

أهداف ادلقرر -8  

Excel تعليم الطلية كيفية استخدام برنامج معالج الجداول  -  
انشاء الجداول االلكترونية. -   

 -القيام بالعمليات الحسابية والمحاسبية 

انشاء المخططات البيانية  -  

وطرائق الرعليم والرعلم والرقييم الربنامج ادلطلىتح خمرجاخ  -9  

حيدلعرفألهداف اا -أ  
 تمكين الطلبة من دراسة الموضوعات الرئيسية

قرراخلاصح تادل يح دلهاراذألهداف اا  -ب  

تمكين الطلبة من تطبيقات الحاسوب وبالتحديد تطبيقات برنامج اكسل -1ب  
  تمكن الطلبة من التطبيقات المحاسبة باستخدام برنامج اكسل -2ب

 طرائق الرعليم والرعلم

تعليم الطلبة كيفية القيام بطرائق الفهم للموضوعات  -  
طرح اسئلة اضافية عن موضعات المقرر  -  

 طرائق الرقييم
المحاضرة االلتزام واالنضباط في -  
مشاركة الطلبة في تقديم المحاضرة. -  

االمتحانات الشهرية -  

يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضيا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج. 
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)المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وااتطور الشخصي(ادلنقىلحالرأهيليح ادلهاراخ العامح و -د  

  -تمكين الطلبة من توظيف ممارسة الحاسوب في المجاالت المحاسبية

 

تنيح ادلقرر -10  

طريقح 
الرقييم  

طريقح الرعلم  و   اسم الىحدج / ادلساق ا
 ادلىضىع

خمرجاخ الرعلم ادلطلىتح   األسثىع الساعاخ 

 أسئلة
تطبيكو  

ممدمة عن برنامج  تطبيك عملي
 0202مايكروسوفت اكسل

 تعريف برنامج اكسل -
 توضيح الخلية الفعالة ومدى الخاليا -

4 0 

أسئلة 

 وتطبيك

 حفظ وحفظ بأسم للملف  - (Fileاوامر لائمة ملف) تطبيك عملي

 فتح وغلك الملف -
وضع كلة سر  معلومات والمتضمن -

 للملف
إنشاء ملف والملفات المخزونة  -

 الجديدة

 طباعة وانهاء الملف -
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أسئلة 
 وتطبيك

ة حاوامر قائمة الصف تطبيك عملي
 الرئيسية

الحافظة)لطع،نسخ،نسختنسيك،لص -
 ق(

 الخط)تكبير وتصغير الخط( -
المحاذات)تنسيك الخاليا،اتجاه  -

 النص،اظهار النص

 ندمج وتوسيط الخاليا( -

4 

3 

أسئلة 
 وتطبيك

ة حاوامر قائمة الصف تطبيك عملي
 الرئيسية

تنسيك االرلام)العام،وضع فاصلة 
عشرية،العملة،المحاسبة،التاريخ، 

الولت،النسبة المئوية،الكسور،الصيغة 
 العلمية،النص 

4 4 

أسئلة 

 وتطبيك

ة حاوامر قائمة الصف تطبيك عملي

 الرئيسية

االنماط وتشمل)تنسيك الجداول  -

 والخاليا(
الخاليا وتشمل)ادراج أو حذف  -

صفوف واعمدة وخاليا وارواق 

 عمل(

4 5 

أسئلة 
 وتطبيك

ة حاوامر قائمة الصف تطبيك عملي
 الرئيسية

التحرير ويشمل )تكوين سلسلة  -
رلمية/خطية،...،مسح التعليمات 

 والتنسيمات،ترتيب البيانات(

4 6 

أسئلة 
 وتطبيك

 دراجاوامر قائمة ا تطبيك عملي

 المخططات

 ممدمة عن المخططات وانواعها -
 كيفية انشاء مخطط -

 ادوات المخطط -
-  

4 7 

أسئلة 
 وتطبيك

 دراجاوامر قائمة ا تطبيك عملي

 المخططات

 تغيير مولع المخطط ونمله -
 تغيير نوع المخطط -

4 8 

أسئلة 
 وتطبيك

 ادراج الدوال الجاهزة - اوامر لائمة الصيغ تطبيك عملي
 مكتبة الدوال الجاهزة -

 تسمية الخاليا  -
 تدليك الصيغ والحسابات -

4 9 



3 
 

أسئلة 
 وتطبيك

 فرز وتصفية البيانات  - بياناتاوامر قائمة  تطبيك عملي
ترتيب البيانات ابجديا او رلميا  -

)تصاعدي او تنازلي(او حسب معيار 

 معين

4 02 

أسئلة 
 وتطبيك

 مراجعةاوامر قائمة  تطبيك عملي

 

 

 وضع كلمة مرور للورلة -
 واظهار التعليماتاخفاء  -

4 00 

أسئلة 

 وتطبيك

 اسلوب عرض الورلة - عرضاوامر قائمة  تطبيك عملي

 كيفية التعامل مع شريط الصيغة -
 تجميد الصفوف واالعمدة -
 تمسيم الورلم -

4 00 

أسئلة 

 وتطبيك

 ممدمة عن الصيغ الرياضية - الصيغ الرياضية تطبيك عملي

 لواعد كتابةالصيغ الرياضية -
 واالفالتطريمة السحب  -

-  

4 03 

أسئلة 
 وتطبيك

 حساب صافي المبيعات - العمليات المحاسبية تطبيك عملي
 حساب كلفة البضاعة المباعة -

 حساب الربح -
 حساب المصروفات وااليرادات -

4 04 

 

الثنيح الرحريح -11  
 الكرة:

1-  
2 

:الكرة ادلقررج ادلطلىتح  
  النصوص االساسية*
* 

الرئيسيح ) ادلصادر (ادلراجع    

بالتطبيق)تأليف م.م 2212تعليم مايكروسوفت اكسيل 
 امير الشماع(

- 
- 
 

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

- 

 ادلراجع االلكرتونيح  ، مىاقع االنرتند  
https://www.microsoft.com  

 

 

خطح ذطىير ادلقرر الدراسي -12  
-  
-  

-  
-  
-  

  

 

https://www.microsoft.com/

