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 وصف البرنامج األكاديطي 

 

ايجازًا مقتزيًا ألىع خرائز البخنامج ومخخجات التعمع الستػقعة مغ ػفخ وصف البخنامج األكاديسي ىحا ي
ويراحبو وصف لكل مقخر ضسغ  قج حقق االستفادة القرػى مغ الستاحةالصالب تحكيقيا مبخىشًا عسا إذا كان 

 البخنامج

 

 التعميع العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية

 االعسالادارة  / السخكد القدع العمسي

 اكاديسي او السيشي اسع البخنامج األكاديسي 

 بكالػريػس ادارة االعسال اسع الذيادة الشيائية 

  :الشطام الجراسي

 سشػي /مقخرات /أخخى 

                  الفرمي )كػرسات(                  

                    77/9/0207          تاريخ إعجاد الػصف            

 أىجاف البخنامج األكاديسي
تشسية التفكيخ العمسي والقجرات التحميمية والسعخفة لجى الصالب واكدابو ميارات التحميل واالستشتاج  .7

 السشصقي .

 تػفيخ خمفية ادارية  وتخصيصية لجى الصالب تداعجه في الخؤيا واتخاذ القخار. .0  

 ادارة عسمو بعج التخخج بشجاح .اعجاد الصالب أعجادا أساسيا بسا يسكشو مغ . 3  



    
 

 
 

  

 اقامة الشجوات الجراسية والسذاركة في السؤتسخات في مجال االختراص .4  

 اعجاد البحػث والجراسات السالية واالدارية التي تداىع في خجمة السجتسع. 5  

 بيا بعج التخخج .اكتداب الصالب السيارات االساسية السشاسبة في مجال التخرز )السيشة ( التي يمتحق .6  

 مخخجات البخنامج السصمػبة وشخائق التعميع والتعمع والتقييع                

 

 

 االىجاف السعخفية

 

  العسل عمى -7أ

 عمسي والعسل بسا يتزسشو مغ دقة السالحطة واالستقراء. التفكيخ بأسمػب اآلخخ عمىقجرة  تشسية -0أ

 .تبيغ السػضػع بديػلة لمستعمعسذجخات التي استخجام المػحة وال -3أ

 اعجاد الػسائل التػضيحية. -4أ

 لبعس السػضػعات. تقاريخ مخترخةاعجاد  -5أ

 تػضيف السحاضخات الفجيػية. -6أ

 لخاصة بالبخنامجا السياراتية األىجاف ب

 وسائل االيزاح العامة والخاصة. 7ب 

 تػضيف االمثمة السالئسة. 0ب 



    
 

 
 

  

 عمى الصمبة. شخح االسئمة االستكذافية 3ب 

 شخائق التعميع والتعمع

 االستاذ والتعمع ىيخكد عميسكغ ترشيف شخائق التعميع والتعمع وفق نطام شسػلي يجسع بيغ نطام التعميع الحي   

 وفق شخق االترال  والسيسا االعتساد عمى الصخق الشسػذجية السالئسة ،ويخكد عمى الستعمع والتفاعل بيشيسا  

 الحجيثة عغ شخيق االنتخنيت ووسائل االترال الحجيثة التي تخجم انطسة التجريذ.السعمػماتية   

 

 شخائق التقييع

 الرفية. التحزيخات اليػمية والسذاركات 3 . االختبارات الذيخية0االختبارات اليػمية  .7
 االخالقي لمصالب وااللتدام. االنزباط الدمػكي 4                  والحزػر اليػمي

 

 الػججانية والكيسية. األىجاف -ج      

 √ حػل السػضػعات القابمة لمشقاش مغ قبل الصمبة في الرفػف. شخح االسئمة -7ج             

 √ شخح اسئمة يقػم الصالب بحميا لمفرػل الجراسية. -0ج             

  اسئمة فكخية. متزسشةاجخاء امتحانات يػمية سخيعة  -3ج             

 √ عجاد تقاريخ في بعس السػضػعات الغيخ السألػفة.إتكميف الصمبة ب -4ج             

 شخائق التعميع والتعمع             

 √ االختبارات الذفػية .7



    
 

 
 

  

 االختبارات الكتابية .0
 √ الحزػر اليػمي .3

 السشقػلة )السيارات االخخى الستعمقة لقابمية التػضيف والتصػر الذخري(  والتأىيميةد. السيارات العامة  
 
 ... استخجام الحاسبة وكيفية العسل عمى بخامج مايكخوسػفت..... أداء. ان يتقغ الصالب 7د 
 مغ خالل .....التصبيق واالختبارات....  القجرة عمى تػضيحالصالب  يستمظ. ان 0د 
 كيفية تػضيف ماتعمسة وتصبيقة مغ خالل حياتو العسمية . ان يحافظ الصالب عمى3د
 ....بخامج السدتخجمة...... معمػماتو عغ . ان يصػر الصالب4د
 

 

 شخائق التعميع والتعمع  

 √ الصخيقة االستقخائية .7
 الصخيقة الكياسية .0
 √  شخيقة السشاقذة .3
 √  شخيقة الحػار .4

 شخائق التقييع           

 √   االختبارات السيارية .7
  االختبارات الذفػية .0
 √  االختبارات اليػمية .3

 
 
 
 



    
 

 
 

  

 . بشية البخنامج77

 الساعات الطعتطدة     ادةاسم الط الجراسيةالطرحمة 

 عطمي نظري      

 2 0 حاسبات الثانية

 

 التخصيط لمتصػر الذخري

 إعجاد مشيج اكاديسي .7

 بجقة. البخنامج.متابعة 0

 ذات الرفية وتكيع الصمبة بجورىا .اعجاد االسئمة والسشاق3
 

 السعيج(األنطسة الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبػل           

 معيار القبػل السخكدي            

 أىع مرادر السعمػمات عغ البخنامج

 

 



    
 

 
 

  

 

 ميارات السشيجمخصط         

 يخجى وضع اشارة في السخبعات السقابمة لسخخجات التعمع الفخدية مغ البخنامج الخاضعة لمتقييع                     

 مخخجات التعمع السصمػبة مغ البخنامج 

  الدشة / السدتػى 

 ادةسع السا

 

األىجاف السياراتية  األىجاف السعخفية 
 الخاصة بالبخنامج 

األىجاف الػججانية 
 والكيسية 

السيارات العامة والتأىيمية 
األخخى  السشقػلة )السيارات

الستعمقة بقابمية التػضيف 
 والتصػر الذخري(

 4د 3د 0د 7د 4ج 3ج 0ج 7ج 4ب 3ب 0ب 7ب 4أ 3أ 0أ 7أ

  * * * * * * * * * * * * * * * * 

                 

                  

                 



    
 

 
 

  

 ادةسػذج وصف السن

 ادةوصف الس

 

 وزارة التعميع العالي والبحث العمسي  السؤسدة التعميسية

 االعطالادارة  / الطركزالقسم العمطي

 0ك حاسبات الطادةاسم / 

 مدمج أشكال الحضور الطتاحة

 الثانية الطرحمة  االول الفصل /

  عدد الساعات الدراسية )الكمي(

 28/9/0202 تاريخ إعداد هذا الوصف

 أىجاف السقخر        

 مايكخوسػفتتكشػلػجية واستخجام بخامج فيع .تدويج الصمبة بالسعمػمات االساسية التي تسكشو مغ 7

 بالتصبيق العسمي عمى الحاسبة .تدويج الصمبة بخرائز والػسائل الخاصة 0

 لالساسيات البخنامج وكيفية تصبيق  االىجاف العامة بأىعتدويج الصمبة .3 

 بذكل سيل ومستع مغ خالل التصبيق العسمي مفخداتعمى تػضيف  ان يكػن الصالب قادر. 4 

كػسيمة مغ وسائل التعميع، مغ خالل عخض   Microsoft powerpoint lتبػربػيشمايكخوسػفت  يدتخجم
في إعجاد السػاضيع، مغ خالل الذخائح، بسا تحػيو مغ معمػمات سبق إعجادىا وترسيسيا. ويدتستع الصمبة 

بخنامج العخوض التقجيسية، لسا يستاز بو مغ مسيدات عجيجة جعمت مشو وسيمة تخبػية ناجحة. ... سيػلة إضافة 
 وححف الذخائح. سيػلة حفظ واستخجاع شخائح العخض.



    
 

 
 

  

 مغ خالل التحجيث البخنامج ومعخفة القجيع واالصجار الججيج  والسرادر القجيسة والحجيثةمعخفة السشاىج . 5  

الػاقع  الحجيث واستخجام البخنامج بذكل الرحيحح في ان يكػن لجى الصالب القجرة عمى التعامل مع  .4
 السؤسدات او الحياة العسمية التي يعسل بيا .

 والتقييعالسقخر وشخائق التعميع والتعمع مخخجات 

 األىجاف السعخفية  

 √     استيعاب وفيع السادة -7أ

 √    استخجام المػحة والقمع -0أ

 √     اعجاد الػسائل التػضيحية -3أ

 √    اعجاد تقاريخ مخترخة لبعس السػضػعات  -4أ

 األىجاف السياراتية الخاصة بالسقخر.  -ب

 √      وسائل التػضيح – 7ب
 √    الفكخيةصياغة االسئمة  –. 0ب
     مسارسة ميارات االترال االلكتخون  –. 3ب

 شخائق التعميع والتعمع 

 . شخيقة العرف 4 ل والجػابا. شخيقة الدؤ 3   . شخيقة السحاضخة0  .شخيقة السشاقذة7 

 . شخيقة االستقخاء والكياس 5 -الحىشي      

                         

 شخائق التقييع 



    
 

 
 

  

 

 االختبارات الذيخية – االختبارات الذفػية – السشاقذات الرفية –االختبارات اليػمية   

 

 السشقػلة )السيارات االخخى الستعمقة بقابمية التػضيف والتصػر الذخري( والتأىيميةد. السيارات العامة  
 قجرة الصالب عمى التعامل مع الػسائل التقػيسية. تشسية .7د
 الصالب عمى التعامل مع الذبكة العشكبػتية )االنتخنيت(قجرة  تشسية .0د
 . تشسية قجرة الصالب عمى كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع الخارجية.3د

   

 



    
 

 
 

  

 بشية السقخر                                 

مخخجات التعمع  الداعات األسبػع
 السصمػبة

اسع الػحجة / أو 
 السػضػع

 شخيقة التقييع شخيقة التعميع

تعرف على برنامج   معرفة مهارية 2+2 +الثاني  االول  
المايكروسوفت وباالخص 

 powerpointبرنامج 
 وكيفية تعامل معه

استخدام مختبر الحاسوب و

للتطبيق العملي وتعرف عل 
 اساسيات البرنامج عمليا

 

نظرية 
 وتوضيحية

 ال يوجد

محاضرة نظرية +  معرفة مهارية   2+2     الثالث والرابع
انواع عملية معرفة 

الشرائح وكيفية 
  عرضها وحفظها

 اختبار شهري تطبيقية

 الخامس والسادس

 

    2   

 

 معرفة مهارية      

 

محاضرة نظرية + تطبيقة 
كيفية  تنسيق الشرائح

ادراج فديو وصوت 
وصورة واشكال هندسية 

 ورسوم

  

نظرية  
 +عملية

 كوز يومي 

 السابع + الثامن 
 
 

     2   
 

 
 

 معرفة مهارية     
 

محاضرة +  العملي 
كيفية اخفاء معرفة 

 واظهار الشرائح

المحاضرة 
 المناقشة

 
 

 اليوجد

 

 

 التاسع + العاشر

 
2 

        
     

 
 

 معرفة مهارية    
  

 
محاضرة + تطبيق 

كيفية انشاء  معرفة
 تعليق 

 المحاضرة
 
 

اختبار 
 2الشهري

 

 +عسميةنطخية 
 

احج عر والثاني 
 عذخ 

       
            
  2+2 

    
 معخفة ميارية 

    

 
تغيخ سسات كيفية 

  واجو العخض التقجيسي
 

 
 

 
 كػز يػمي



    
 

 
 

  

 البشية التحتية 

                   تصبيقات الحاسػب     ـ الكتب السقخرة السصمػبة 7

  Microsoft power point2010 ـ السخاجع الخئيدية )السرادر(  0

  دمحم مالك دمحم

الكتاب بالمغة العخبية شخح كامل  0272خح بخنامج بػربػيشت ش اـ الكتب والسخاجع التي يػصى بيا 
 الدخيع السجخل...  مؤلف :م/ دمحم ابو العاللمبخنامج بالػاجية ... 

 . 0272 بػربػيشت ميكخوسػفت الى

مػاقع االنتخنيت  االلكتخونية،ب ـ السخاجع 
.... 

 us/exc-products.office.com/en
http://office.microsoft.com/PowerPoint 

 
 
 
 
 
 

 خصة تصػيخ السقخر الجراسي 

كػسيمة مغ وسائل التعميع، مغ خالل عخض الذخائح، بسا تحػيو مغ معمػمات سبق إعجادىا   Microsoft powerpoint lيدتخجم مايكخوسػفت بػربػيشت
ية ناجحة. ... وترسيسيا. ويدتستع الصمبة في إعجاد السػاضيع، مغ خالل بخنامج العخوض التقجيسية، لسا يستاز بو مغ مسيدات عجيجة جعمت مشو وسيمة تخبػ 

 واستخجاع شخائح العخض.سيػلة إضافة وححف الذخائح. سيػلة حفظ 

 

ثالث عذخ + الخابع 
 عذخ

 
     0+0  

 
 معخفة ميارية

كيفية شباعة العخض 
 التقجيسي

 
 

 
 اختبار شيخي 

 الخامذ عذخ 
السحاضخة  مخاجعة السادة  معخفة السيارية 0

 مشاقذة
 اليػجج

https://products.office.com/en-us/excel
https://products.office.com/en-us/excel

