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 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة ذي قار /كلية األدارة واالقتصاد مؤسسة التعليميةال .1

 األقتصاد    / المركز علمي القسم ال .2

 الحاسوب اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 ثاني كورس الفصل / السنة .5

 24 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/4/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 لمقررأهداف ا-8

 التعرف بأساسيات الحاسوب* 
 لحاسوب ا*معرفة كيفية استخدام نظام  التشغيل الخاص ب

 اكسل *بيان كيفية استخدام برنامج مايكروسوفت اوفس 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -9

  هداف المعرفية األ -أ
     حول اساسيات الحاسوب اكساب الطالب مهارة معرفية    -1أ

 اكسل ان يعرف كيفية االستخدام الصحيح والتعامل مع المايكروسوفت -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 األلمام بأساسيات الحاسوب وتكويناته الداخليه  – 1ب 

 المستخدمين التعرف على االنترنت وخصاصئص مشاركة البيانات بين – 2ب 

       االكسلتطبيق نماذج بيانيه على برنامج  – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

مدى  معرفةلاعادة المحاضرة السابقه و ذكر اهم االمور المعرفيه فيها كذلك طرح االسئلة على الطالب 

 معابهم للمحاضرة السابقه وتبسيط اذا كانت هناك امور غير مفهومة من قبلهياست

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 الحضور المستمر والتفاعل والمشاركة  -1

 االختبارات التي تعد اثناء الدرس لمعرفة مستويات الطالب  -2

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التعامل مع الطلبة بدافع ابوي مع عدم تجاوز الحدود بين الطالب واألستاذ -1ج

 الى افضل النتائج  لء ومناقشتها للوصوخلق مساحة لطرح األرا -2ج

 تعزيز الثقه بالنفس  -3ج

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 ع من خالل الصور والرسوم البيانية لتسهيل فهم وايصال الفكرة للطلبة  وخزنها بشكل اسر -1

 طرح االسئلة وتقسيم الطلبة الى كروبات لخلق روح المنافسة فيما بينهم  -2

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 الحضور المستمر في البرنامج الخاص بطرح المحاضرات )كوكل ميت ( -1

 التفاعل والمشاركة داخل الصف -2

 تقييم سلوك وتصرفات الطالب داخل المحاضرة  -3

 اعداد التقارير والواجبات للمادة المقصودة -4

 

 
 لشخصي (.التطور ااألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والمنقولة ) المهارات التأهيلية العامة و المهارات -د 

 جيع الطلبة على االطالع والقراءةتش -1د

 العمل الجامعي -2د

    ادارة الوقت -3د
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

 

 

الجانب النضري  2

 االنترنت سياتاسا
 االنترنتمقدمة عن ا

ومعرفة القاعده 

 االساسيه في عمله

 مراجعة للمادة نظري 

2 

 

 

 الجانب العملي 2

 االكسلبرنامج  
طرق الوصول الى 

الدوال الحسابية 

والعمليات وطرق 

 ادراجها

مراجعه للمادة  عملي 

 +واجب

 عملي 

 الجانب النضري  2 3

 اساسيات الحاسوب 
مراجعه للمادة  نضري   ت انواع الشبكا

 + واجب 
4 

 

 

 الجانب العملي  2

 كسلبرنامج اال
ادراج اولى العمليات 

الجمع والمعدل 

  والكاونت نمبر 

 مراجعه للمادة عملي

+توجيه 

 االسئلة

5 

 

 

 الجانب النضري  2

 اساسيات الحاسوب
التعرف على طرق 

  عمل الشبكات
 مراجعه للماده نضري 

6 

 

 

 لي الجانب العم 2

 كسلبرنامج اال
  ifتعلم ادراج دالة 

 ودالة االكبر واالصغر

مراجعه  عملي

واجب للماده+

 عملي

 الجانب النضري  2 7

 اساسيات الحاسوب 
التعرف على اجهزة 

 الشبكة 
مراجعه  نضري 

للماده+ توجيه 

 االسئله
 الجانب العملي  2 8

 كسلبرنامج اال
 count a ادراج دالة 

  large و  small و 
مراجعه  عملي 

للماده+واجب 

 عملي 
 الجانب النضري  2 9

 اساسيات الحاسوب 
مراجعه للماده  نضري  طرق حماية الشبكه

+توجيه 

 االسئله
 الجانب العملي 2 10

  برنامج االكسل 
مراجعه  عملي    sum ifتعلم ادراج 

للماده+ واجب 

 عملي 
11 

 

 

 

 الجانب النضري  2

 اساسيات الحاسوب 
بين الشبكات  الفرق

المحليه والعالمية 

وطرق مشاركة 

 المعلومات

مراجعه للماده  نضري 

 +واجب 

12 

 

 

 

 الجانب العملي  2

 االكسل  برنامج
ادراج دالة 

concanate    

مراجعه  عملي 

للماده+واجب 

على جميع 

 القوائم
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 البنية التحتية  .11

 اسوب وطرق استخدامه كتب مختلفه في اساسيات الح ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 internetكتب مختلفه في شروحات ال  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 الصادر من شركة مايكروسوفت 2010 اكسلكتاب 

 كتاب اساس الحاسوب المستوى المتوسط والعالي 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 مواقع مختلفه اهمها مكتبة نور للكتب والمعلوماتيه 

 موقع مبرمج للشروحات االلكترونيه

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

ل ا تتجاوزبة الاضافة مفردات للمناهج ضمن التطور الحاصل في عالم المعلوماتيه واالجهزه االلكترونيه وبنس

ه في ب خاص%  من خالل متابعة اخر التحديثات واالصدارات من االجهزه االلكترونيه عامة وجهاز الحاسو5

خرى و طرق ربط برنامج االكسل مع برامج ا اضافة مواصفات جديده تسرع وتؤدي االعمال بأكثر دقه.

 النشاء قواعد بيانات متكاملة 
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