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  وصف المقرر

یقصد بعلوم الحاسوب، العلوم التي تھتم بتطویر النظریات والتطبیقات، التي تعد أساسا في بناء 
علوم الحاسوب، الحاسوب مادیا وبرمجیا، وتھتم بتكنولوجیا نقل البیانات. وقد یكون جزءا من 

تعلم العمل على البرمجیات الجاھزة، والتعامل مع الحاسوب في األنظمة اإلداریة والصناعیة 
والتصمیم. ولكن ھذا ال یشمل علوم الحاسوب بشكل كلي. ولكن التوسع الكبیر في علوم 

 الحاسوب، جعل ھذا العلم ینضوي تحتھ الكثیر من العلوم، والتي أصبح كل منھا علما ومجاال
 بحثیا بحد ذاتھ. 
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 أھداف المقرر 



 غات یذیة ولة وبرامج التشغیل والبرامج التنفتعریف الطالب بمكونات الحاسوب وا لبرمج
 سوب في كافة المجاالت العلمیة والملیةالبرمجة وتمكنھ من استخدام الحا

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم 

   المعرفة والفھم -أ

تزوید الطالب بمھارات الحاسوب األساسیة المتقدمة والالزمة إلثراء حصیلتھم الفكریة  ١أ
 والفنیة في مجاالت علوم الحاسب اآللي وتطبیقاتھا المختلفة .

متخصص من الخریجین المؤھلین في مجال علوم الحاسب للعمل في القطاعین  إعداد جیل ٢أ
  العام والخاص ، وذلك في مجاالت الحیاة .

واستشاریة   اإلسھام في خدمة المجتمع والتعلیم المستمر من خالل تقدیم دورات تدریبیة ٣أ
  ولقاءات علمیة في مجال علوم الجاسب اآللي

 

   ضوعالمھارات الخاصة بالمو  -ب 
  .استخدام الحاسوب في المجاالت العلمیة والعملیة تمكن الطالب من كیفیة  – 1ب
 .الحاسوب تنمیة المھارات االدائیة في استخدام – 2ب

  طرائق التعلیم والتعلم     

المحاظرات النظریة	في الصف.	 	
الحصص العملیة في المختبر. 

  طرائق التقییم     

االمتحانات المفاجئة		متحانات الفصلیةواال  
االمتحانات النھائیة.  

المناقشات المفتوحة داخل الحصة الدراسیة.  
 

  مھارات التفكیر -ج

 تعلیم الطالب مھارات تصمیم برامج التطبیقات المختلفة بعدة لغات برمجة. ١ج

  تعلیم الطالب مھارات تصمیم مواقع االنترنت واالشراف علیھا. ٢ج

  بكات الحاسب اآلليتعلیم الطالب أسس إدارة ش ٣ج

  طرائق التعلیم والتعلم				



االطالع على النتاجات من خالل المواقع االلكترونیة والكتب ذات االختصاص.	 	

 الحوار المشترك ما بین الطلبة ضمن مجامیع.  
  
 

  طرائق التقییم   

الحوار المفتوح واالجابة على االسئلة داخل الحصة الدراسیة.	 	
والعملیة.ریةاالمتحانات التحری  

 

  .( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي( المھارات  العامة والمنقولة  -د 

تھیئة الطالب بالمھارات التخصصیة و المھارات العامة المالئمة التي یمكن توظیفھا في تلبیة   - 1د
 .التخرج االحتیاجات المحلیة واإلقلیمیة بعد

  

 بنیة المقرر 

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
المساق أو / اسم الوحدة 

 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

1	-2-3-
4 

 –	٢ب ١ب ٣أ2أ	-1أ 8
مبادئ اساسیة في علم الحاسوب 

االساسیة في الحاسوب اجزاء 
 windows -واالجھزة الملحقة 

	+نظري
 عملي

مشاركة 
 الطلبة

5	-6-7-
8 

 Windows ’Microsoft word ٣ج ٢ج ١ب ٢ب–	2أ	-1أ 8
	نظري

 عملي+

مشاركة 
 الطلبة

9	-10	-
11-12 

  excel تطبیقات على الورد  ١ج ١ب –٣أ	2أ	-1أ 8
	نظري

 عملي+

مشاركة 
 الطلبة

13-14-
15-16 

  وتطبیقاتھ Excel  ١ج ٢ب ١ب–	2أ	- 8
+	نظري
 عملي

مشاركة 
 الطلبة

17-18-
19-20 

8  Power point  
+		نظري
 عملي

مشاركة 
 الطلبة

 مراجعةتطبیقات و   8 21-22
+	نظري
 عملي

مشاركة 
 الطلبة

 نظري    23
مشاركة 

 الطلبة

 +	نظري    24-25

تقییم التقدیم 
تقدیم +العملي
 تقریر

26-27    
+	نظري
 عملي

مشاركة 
 الطلبة

28-29-
30 

 نطري   
مشاركة 

 الطلبة

 البنیة التحتیة	 



	:	القراءات المطلوبة 	
 النصوص األساسیة  
كتب المقرر  
      أخرى 
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