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I.  المقررعن المعلومات العامة:  

 مهارات الحاسوب :المقرراسم   .1

 1202104 :هورقم المقرر رمز  .2

 :الساعات المعتمدة  .3

 اإلجًانٍ تدريب عملي سمنار ةمحاضر
1  4  3 

 االول المستوى االول الفصل :المستوى والفصل الدراسي  .4

 :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5
 اليوجد

 اليوجد :()إن وجدتالمقررلدراسة المتطلبات المصاحبة   .6

 جًٍغ انثرايج)يرطهة جايؼً( :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 ةالعربي :المقررلغة تدريس   .8
 فصلي :نظام الدراسة  .9

 انتظام + عن بعد :أسلوب الدراسة في البرنامج  .10

 المعمل :المقررمكان تدريس   .11

 د.فكري الحميدي      :المقرر مواصفاتاسم معد   .12

    :تاريخ اعتماد مجلس الجامعة  .13
 

 

 

II.  انًقشسوصف: 
تمكيند  مدن اكتسداب مادارا  وكدلل   ،الطالب من استخدام الحاسوب بكفاءة عالية من خالل العديدد مدن التطبيقدا  يمكن المقرر
م المقددرر المفدداايم ايساسددية لتحاسددوب يقددداسددتخدام كددبكة المعتومددا  نا(نترندد  م  وللدد  مددن خددالل تماددارا  و ،الحاسددوب

يكرح العديد  و ،يعرض طرق تمثيل البيانا  من خالل أنظمة ايعداد المستخدمة في الحاسوب و ،ومكونات  المادية والبرمجية
كمددا يو ددم المقددرر طددرق  ، windows  ونظددام النوافددل نDOSص نمددن أنظمددة التكددميل المختتفددة مثددل نظددام محددر  اي ددرا

  Ms-Wordمثدل بدرامس سدطم المكتدب مايكروسدوف  ن ،استخدام ماارا  الحاسوب المختتفة من خالل العديد مدن التطبيقدا 
 .واستخدام ا(نترن  ، Ms-Power Point  وبرنامس العروض التقديمية  نMs-Excelوبرنامس الجداول ا(لكترونية ن

III. :يخشجاخ انرؼهى 

 :اكًال انًقرر تُجاح اٌ ٌكىٌ قادرا ػهى اٌ ذٌرىقغ يٍ انطانة ػُ

 المعرفة والفهم
a.1 نهحاعىب ويكىَاذهيؼشفح انًفاهُى األعاعُح. 

a.2.َششح انىضائف واالعرخذاياخ نُظاو انرشغُم وانثشايجُاخ انًكرثُح 

a.3انًؼشفح تاهًُح االَرشَد واعرخذاياذها انًخرهفح ويُها انرؼهُى االنكرشوٍَ وجًغ انًؼهىياخ. َظهش 

 

 المهارات الذهنية
b.1.اخرُاس انثشايجُاخ انًُاعثح الَجاص انركانُف انرٍ ذرطهة اعرخذاو انحاعىب 

 

 

 المهارات العملية المهنية
c.1 اإلَرشَد وانثشَذ اإلنكرشوٍَ.انرىاصم تاعرخذاو خذياخ اداسج انًهفاخ و 

c.2.اعرخذاو شثكاخ انًؼهىياخ ويحشكاخ انثحس فٍ جًغ انًؼهىياخ 

c.3انرطثُقُح انرحشَشَح فٍ األغشاض انرؼهًُُح و انًىاقف انرؼهُى االنكرشوٍَ وانثشايج تشايج اعرخذاو ذقُُح انًؼهىياخ و
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 انُىيُح.

c.4تشَايج انثىستىَُد فٍ انؼشوض انرقذًَُح. ذطثُق 

c.5ذطثُق تشَايج يحشس انُصىص نطثاػح انرقاسَش واالتحاز 

c.6.ذطثُق تشَايج انجذاول االنكرشوَُح نهقُاو تانحغاتاخ االعاعُح 

c.7.تُاء قىاػذ انثُاَاخ واالعرؼالياخ وانرقاسَش تاعرخذاو تشَايج االكغظ 

 المهارات العامة
 

d.1 َ ظاو انرشغُم اعرخذاوwindows  .وانثشايج انًكرثُح الَجاص االػًال انخاصح تًرطهثاخ انثشَايج انزٌ َذسعه انطانة 

 
 

 

 

IV. انرذسَظ وانرقىَى اختاعرشاذُجُ يخشجاخ انرؼهى يىاءيح 

  :وانرقىَىرذسَظ ان اعرشاذُجُحت (انًؼاسف وانفهى) انًقشسيخشجاخ ذؼهى  يىاءيحأوال: 
 اعرشاذُجُح انرقىَى اعرشاذُجُح انرذسَظ  / انًؼشفح وانفهى انًقشسيخشجاخ 

A1 نهحاعىب يؼشفح انًفاهُى األعاعُح

 .ويكىَاذه
 ++ انًُاقشحانؼًهٍ  + يحاظشاخ

 + وانركانُف االيرحاَاخ

A2 َششح انىضائف واالعرخذاياخ

 نُظاو انرشغُم وانثشايجُاخ انًكرثُح.

 وانركانُف+ االيرحاَاخ + انًُاقشح+يحاظشاخ

A3 َظهش انًؼشفح تاهًُح االَرشَد

واعرخذاياذها انًخرهفح ويُها انرؼهُى 

 االنكرشوٍَ وجًغ انًؼهىياخ.

 انؼًهٍ  +يحاظشاخ
 + وانركانُفااليرحاَاخ

 

                       :                               انرذسَظ وانرقىَى حتاعرشاذُجُ (انًهاساخ انزهُُح) انًقشسيخشجاخ ذؼهى  يىاءيح شاَُا:
 اعرشاذُجُح انرقىَى   اعرشاذُجُح انرذسَظ  / انًهاساخ انزهُُحانًقشسيخشجاخ 

B1 اخرُاس انثشايجُاخ انًُاعثح الَجاص

 انركانُف انرٍ ذرطهة اعرخذاو انحاعىب.

 االيرحاٌ انًُاقشح+ يحاظشج 

 

 :وانرقىَىرذسَظ ان تاعرشاذُجُح انًهُُح وانؼًهُح(انًهاساخ ذؼهى انًقشس )يخشجاخ  يىاءيح شانصا:
 اعرشاذُجُح انرقىَى اعرشاذُجُح انرذسَظ يخشجاخ انًقشس 

c1 انرىاصم تاعرخذاو اداسج انًهفاخ و

 خذياخ اإلَرشَد وانثشَذ اإلنكرشوٍَ.

 وااليرحاٌ انُهائٍ وانركانُفااليرحاَاخ انُصفُح  + انًُاقشحذطثُق فٍ انًؼًم+ يحاظشاخ 

c2 اعرخذاو شثكاخ انًؼهىياخ ويحشكاخ

 انثحس فٍ جًغ انًؼهىياخ.

 االيرحاَاخ انُصفُح وااليرحاٌ انُهائٍ وانركانُف + انًُاقشحذطثُق فٍ انًؼًم+ يحاظشاخ 

c3تشايج اعرخذاو ذقُُح انًؼهىياخ و

انرطثُقُح انرؼهُى االنكرشوٍَ وانثشايج 

انرحشَشَح فٍ األغشاض انرؼهًُُح و 

 انًىاقف انُىيُح. 

 االيرحاَاخ انُصفُح وااليرحاٌ انُهائٍ وانركانُف + انًُاقشحذطثُق فٍ انًؼًم+ يحاظشاخ 

c4 ٍذطثُق تشَايج انثىستىَُد ف

 انؼشوض انرقذًَُح.
 انُهائٍ وانركانُف االيرحاَاخ انُصفُح وااليرحاٌ + انًُاقشحذطثُق فٍ انًؼًم+ يحاظشاخ 

c5 ذطثُق تشَايج يحشس انُصىص

 واألتحازنطثاػح انرقاسَش 

 االيرحاَاخ انُصفُح وااليرحاٌ انُهائٍ وانركانُف + انًُاقشحذطثُق فٍ انًؼًم+ يحاظشاخ 

c6 ذطثُق تشَايج انجذاول االنكرشوَُح

 نهقُاو تانحغاتاخ االعاعُح.

 االيرحاَاخ انُصفُح وااليرحاٌ انُهائٍ وانركانُف + انًُاقشحذطثُق فٍ انًؼًم+ يحاظشاخ 

c7 االيرحاَاخ انُصفُح وااليرحاٌ انُهائٍ وانركانُف + انًُاقشحذطثُق فٍ انًؼًم+ يحاظشاخ تُاء قىاػذ انثُاَاخ واالعرؼالياخ 
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 وانرقاسَش تاعرخذاو تشَايج االكغظ.

 

 

                                                            :وانرقىَىرذسَظ ان حُاعرشاذُج( تانًهاساخ انؼايحيخشجاخ ذؼهى انًقشس ) يىاءيحساتؼا: 
 اعرشاذُجُح انرقىَى اعرشاذُجُح انرذسَظ انًهاساخ انًهُُح وانؼًهُح/ انًقشسيخشجاخ 

d1  اعرخذاو َظاو انرشغُمwindows  

وانثشايج انًكرثُح الَجاص االػًال 

 انخاصح تًرطهثاخ انثشَايج.

 انًُاقشح+ االيرحاٌ  انركانُف+انًُاقشح + يحاظشج 

 

 

 

V. نهًقشسانشئُغح وانفشػُح )انُظشَح وانؼًهُح( وستطها تًخشجاخ انرؼهى انًقصىدج  انًقشس يىاضىػاخ 

 يغ ذحذَذ انغاػاخ انًؼرًذج نها.  
 

 المقررى محتومواضيع وحدات /

                                                        والعمليالجانب النظري    أوال:

انش

 قى
 انًىاضُغ انرفصُهُح انًقشس / يىضىػاخوحذاخ

ػذد 

األعات

 َغ

انغاػا

خ 

 انفؼهُح

سيىص 

يخشجا

خ ذؼهى 

 انًقشس

1 

+ )يكىَاخ  مقدمة إلى الحاسوب

 انحاعىب انًادَح وانثشيجُاخ(

 الحاسوب و  درات . 

 تصنيف الحواسيب.

 أجيال الحاسوب.

 مجال تطبيقا  الحاسوب.

 أنواع أنظمة الحاسوب.
 مكونا  أنظمة الحاسوب

i. اإلدخال واإلخراج. أجازة 

ii.  التوحة ا(م ومحتوياتاا. 

iii.  .اللاكرة 

 وحدا  التخزين الثانوية        
iv. . مااية البرمجيا 

v. لما  البرمجة 

                                                          أنظمة التكميل       

0 5 a1 

2 

مقدمة في نظام النوافذ مايكروسوفت 
 (                  Ms-Windowsويندوز ) 

vi. سطم المكتبِ  استككاف 

vii. استككاف كريط الماام Taskbar. 

viii. حاسوبي نMy Computer  

ix.  نانكاءم نسخم خصائصم المتفا ادارة
 حلفم.... طباعةم 

x. وثائقي نMy Documents  

xi. المامال  ستّة 

xii. النوافلِ  مستككف 

xiii. البدايَة.  ائمةِ  إلى برنامس إزالة/  إ افة 

0 5 

a1,a2,

b1,c1, 

3 

-Msبرنامج معالج النصوص )

Word                             ) 
xiv. مقدمة 

xv. انكاء مستند 

xvi. تحرير نص 

xvii.   ُتايئة َنص 

xviii. ختيارخطوطِ ا 

xix. متفَ  تخزين 

3 05 

a1,b1,

c3,c5 
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xx.  ُم الفقرا  م الجداولم والُتظتّيلُ  التجاور
 الكائنا م

xxi. متفِ  إغالق 

xxii.  ُمتف ْفتم 

xxiii. وثيقةَ  ْطباعة. 

4 

برنامج معالجة الجداول االلكترونية 
(Ms-Excel              )         

xxiv. مقدمة 

xxv. انكاء متف ور ة عمل 

xxvi. تنسيق الخالياء 

xxvii. المعاد(  الحسإبية والدوال 

xxviii. الفرز والتصنيف 

xxix. ور ة العمل ْطباعة 

6 01 

a1,b1,

c2,d1 

5 

-Msبرنامج العروض التقديمية )

Power Point                   ) 
xxx. مقدمة 

xxxi.  المحتوى خالل من تقديِمي عرض إنكاء 
 اآلليِ 

xxxii.  القوالب خالل من تقديِمي عرض إنكاء 
 اآلليةِ 

xxxiii.  فارغِ  تقديِمي عرض إنكاء 

xxxiv.  جديد تقديِمي عرض إنكاء 

xxxv.  تقديِمي عرض تخزين 

xxxvi.  جديدةَ  كرائمَ  إ افة 

xxxvii.  التقديِمى العرض كرائم عرض 

xxxviii. كريحة حلف 

xxxix. متحرّكة. صور إدخال 

6 01 

a1,b1,

c4,d1 

6 

نظام  واعد البيانا  
 ا(كسس

xl.  انكاء  اعدة بيانا 

xli. انكاء استعالم 

xlii. انكاء تقارير 
6 01 

a1,b1,

c7,d1 
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 .ماارا  استخدام ا(نترن 

 

xliii. البحث في الن  ومحركا  البحث 

xliv. البريد ا(لكتروني 

xlv.  موا ع التواصل ا(جتماعي وا(ستفادة
 مناا.

xlvi. ا(خبار 

2 10 

a1,a3,

b1,c1,

c2,d1 

8 

التعتيم ا(لكتروني والتعتيم 
 عن بعد

 أعاعُاخ ويفاهُى فٍ انرؼهُى اإلنكرشوٍَ.

 يكىَاخ َظى إداسج انرؼهُى اإلنكرشوٍَ.

 َظاو انرؼهُى االنكرشوٍَ يىدَم.

 َظاو انفصىل االفرشاضُح.

 َظاو انرؼهُى اإلنكرشوٍَ.ذطثُقاخ ػهً 

انرؼشَف تًصادس انرؼهُى اإلنكرشوٍَ ػهً 

 االَرشَد.

 ذؼشَف تأدواخ انرصًُى اإلنكرشوٍَ.

1 5 

a1,b1,

c1,c2,

c3,d1 

 70 14 إجًانٍ األعاتُغ وانغاػاخ
 

 

 

VI. اعرشاذُجُح انرذسَظ: 

 محا را .

 .في المعمل عمتيتطبيق 

 واجبا  منزلية
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 منا كة جماعية

 جماعيةتكاليف 

 

VII. :انرؼُُُاخ وانركهُفاخ 
 انذسجح األسثىع يخشجاخ انرؼهى انركهُف/انُشاط انشقى

 3 انغادط b1,d1,c5 طثاػح اي يسرُذ وذحرٌرِ 1

ذكهٍف االكسم هى َظاو  2

 انرواذة واالجىر
b1,d1,c6 ٍ3 انصاي 

ذكهٍف انثىرتىٌُد اي  3

 ػرض ذقذًًٌ
b1,d1,c4 3 انؼاشش 

َظاو هى ذكهٍف االكسس  4

 انرواذة واالجىر
b1,d1,c7 3 انصاٍَ ػشش 

اسرخذاو َظاو انرؼهٍى  5

 moodleاالنكرروًَ 
b1,d1, 3 انشاتغ ػشش 

 

VIII. :ذقىَى انرؼهى 

 انذسجح  األعثىع َىىانرق أَشطح انشقى

َغثح انذسجح إنً 

َى ىدسجح  انرق

  انُهائٍ

 انًخشجاخ انرٍ َحققها

 a1,a2,b1,d1, d3,d5 %10 10 انشاتغ َصف انفصم االولاخرثاس  1

 a1,b1,d1,d2,d4,d2,d7 %10 10 انصايٍ َصف انفصم انصاٍَاخرثاس  2

3 
انىاجثاخ )نكم دسط ذكهُف وػهُه 

 (دسجح

انصاٍَ 

 ػشش

15 15% a1,a2,b1,d1, d3,d5, 

d4,d2,d7 

 ,a1,a2,b1,d1, d3,d5 % 5  5  انًشاسكح 4

d4,d2,d7 

5 
انغادط  (اخرثاس َهائٍ )ذحشَشٌ

 ػشش

60 60% a1,a2,c1,b1,d1, 

d3,d5, d4,d2,d7 

  %100 100  انًجًىع 

 

 

 

 

 

IX. رؼهىنيصادس ا: 
 )اسى انًؤنف، سُح انُشر، اسى انكراب، دار انُشر، تهذ انُشر(.

  : ) ال ذضَذ ػٍ يشجؼٍُ(حجغ انشئُغاانًش
 شهادج كًثردج–دتهىو اتى غزانح 

  

 انًغاػذجانًشاجغ 
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 , فهذ انىصاتً , جايؼح انؼهىو وانركُىنىجٍا.يثاديء وذطثٍقاخ انحاسىب 

 .ICDLيهاراخ قٍادج انحاسىب 

 

 وإَرشَد:    )إٌ وجذخ( يىاد إنكرشوَُح
1- 

2- 

3- 

 
 

 

X.  ٍانًقشسانضىاتظ وانغُاعاخ انًرثؼح ف. 
 فيما يتعلق باآلتي: للمقرربعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة 

1.   

52

 

2.  

 

3.   

 

4.  

 

5.   : 

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

6.    

 يفصل سنه من الدراسة.

7.    

 

 

 يقررح نهذراسح واالػرًاد

1  

ًَكٍ يؼادنح يقشس " يهاساخ انحاعة  " نهطانة/انطانثح تشهادج دتهىو اتىغضانح نًهاساخ انحاعىب او تشهادج انشخصح 

( وانرٍ ذحرىي ػهً يحرىَاخ انًقشس وهٍ انًفاهُى األعاعُح نرقُُح انًؼهىياخ ICDLانذونُح نقُادج انحاعة اِنٍ )
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سج انًهفاخ ويؼانجح انكهًاخ وجذاول انثُاَاخ وقىاػذ انثُاَاخ وانؼشوض انرقذًَُح وانًؼهىياخ واعرخذاو انحاعة وإدا

 واالذصاالخ إرا ذىفشخ فٍ انطانة انششوط انرانٍ : 

تشهادج دتهىو اتىغضانح نًهاساخ انحاعىب او شهادج انشخصح انذونُح نقُادج انحاعة  أٌ َكىٌ انطانة حاصم ػهً (1

أكادًَُح يؼرشف تها يصم انجايؼاخ وانًؤعغاخ وانًؼاهذ انؼهًُح او ذقىو انجايؼح تانرُغُق ( يٍ جهح ICDLاِنٍ )

 واػرًاد يشاكض يحذدج فٍ انًحافظاخ وذؼرًذ شهائذها نطالب انرؼهُى ػٍ تؼذ.

 

ورنك خالل أعثىع حُس َقىو انطانة ترقذَى شهادج  وقثم االيرحاَاخ انُهائُح انفصم انذساعٍ ذرى انًؼادنح فٍ َهاَح  (2

 .نشؤٌ انطالب واػرًادها يٍ انكهُح( ICDLانشخصح انذونُح نقُادج انحاعة اِنٍ )

 

 .( فقظ وَؼفً يٍ االيرحاٌ انُهائPASSٍَحصم انطانة ػُذ انًؼادنح ػهً دسجح انُجاح ) (3

 


