
 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية القانون / )ع(جامعة وارث االنبياء المؤسسة التعليمية .1

 كلية القانون القسم الجامعي / المركز .2

 البرمجة اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الدراسي االول والثاني الفصل / السنة .6

 66 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 36/5/2618 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 المقرر :أهداف -9

 اكتساب الطالب لمفهوم العبارات الحاسوب وطرق التعامل معها عمليا. -أ

 توضيح مفهوم اهمية استخدام الحاسوب وانظمة التشغيل وملحقاتها والعالقات بينهما النظرية والعملية.  -ب

 إعطاء الطالب خبرة في التعامل مع الحواسيب بانواعها واجراء مختلف العمليات عليها -ج     

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

دراسة الحواسيب ومكوناتها والتعرف على انواعها وملحقاتها والعالقة بينهما والتعرف على مهارات استخدام 

وكذلك التعرف على برنامج   7الحاسوب وتاريخ انظمة التشغيل وكيفية تطويره والتركيز على نظام الويندوز 

  2616الوورد 



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ

 اكتساب القدرة والمهارة في تمييز العبارات والجمل الحاسوبية والتعامل معها. -

 اكتساب مهارة التمييز بين الحاسبات وانظمتها والبرامج المستخدمة في الشغيل. -

 . word2010التعامل مع  -

 .windows 7معرفة انظمة التشغيل والتركيز على نظام  -

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 العمليالتدريب – 1ب

 بحوث تخرج  – 2ب

 تقارير علمية  – 3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االختبارات اليومية المفاجئة واالسبوعية المستمرة .  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها  . -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقديم األنشطة 

 اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة .

 

 

 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 تحليل  المشكلة بشكل مباشر حاسوبيا وايجاد الحلول لها على اساس النتائج المتوقعة -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 تطبيقي مرتبط بواقع الحياة اليومية لجذب الطالب الى موضوع الدرس  نحو على المحاضرة إدارة

 .دون االبتعاد عن صلب الموضوع لتكون المادة مرنه قابله للفهم والتحليل 

 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 

 للواجبات اليومية واالختبارات . الدرجة من نسبة تخصيص 

 



 

 

 

 البنية التحتية  .11

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 

 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 

 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة  -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د

 بنية المقرر .16

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعرف على تاريخ  3 الثالث -االول 

 الحاسوب ومكوناته

مقدمة عامة عن 

 الحواسيب

نظري + 

 عملي

اسئلة عامة 

 ومناقشة

 -الرابع 

 السادس

التعرف على تاريخ  3

 الحاسوب ومكوناته

مكونات الحاسوب 

المادية والمعنوية 

 وملحقاته

نظري + 

 عملي

اسئلة عامة 

 ومناقشة

 -السابع 

 التاسع

أسئلة عامة  نظري+عملي Windows 7 انظمة التشغيل 3

 ومناقشة

 –العاشر 

 الخامس عشر

كيفية التعامل مع بيئة  انظمة التشغيل 3

windows 7   وعمل

حساب خاص بكل 

مستخدم والفرق بين 

 الملف والفايل

 امتحان اني نظري+عملي

مقدمة عن البرامج  3 الثالث -االول 

 2616الماكروسوفت 

)وورد , اكسل , 

 2616بوربوينت( 

أسئلة عامة  نظري+عملي

 ومناقشة

 -الرابع 

 السادس

3 Word 2010  بيئة العمل , وقوائم ال

home , insert 

اسئلة عامة و  نظري+عملي

 مناقشة

 -السابع

 الحادي عشر

3 Word 2010  قائمة  تخطيط الصفحة

 ,المراجع , عرض

اسئلة عامة  نظري+عملي

 ومناقشة

الحادي عشر 

الخامس  –

 عشر

3 Word 2010 نظري  مراجعة +

 عملي

اسئلة ومناقشة 

وامتحانات 

 انيه

      



 القراءات المطلوبة :

 كتب المقرر 

  اخرى 

 تعلم الحاسوب االلي للمبرمج احمد جمال عبد العال (1)

 كل ما يخص المعلومات الحاسوبية (2)

 

 ال توجد متطلبات خاصة 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

العالقة ومشاريع التطبيق العملي في الشركات والدوائر ذات 

 بحوث التخرج.

 

 

 

 


