
 
 

      

    
   1 الصفحة  

   نموذج وصف المقرر 

  

  وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

ان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  مبرهناً عما إذا ك

  ؛البرنامج.

  

   

  المؤسسة التعليمية .1   الكوت الجامعةكلية 

  القسم العلمي  / المركز .2 قسم تقنيات المختبرات الطبية    

  اسم / رمز المقرر .3  حسنين علي ذويب تطبيقات الحاسبة  / م.م. 

  أشكال الحضور المتاحة .4  الكتروني + مدمج

  الفصل / السنة .5  سنوي

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .6  ساعة 30

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 2021/1/1    

  أهداف المقرر .8

  التعرف على كيفية فتح برامج احلاسبة والتعامل مع امللفات من خزن وفتح  وحترير وقفل البياانت  .1

  Excel & power pointاالوفس التعرف على كيفية استخدام برامج  .2

  SPSSالتعرف على كيفية استخدام الربانمج االحصائي الشهري  .3

 10.  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 



 
 

      

    
   2 الصفحة  

 

 األهداف المعرفية    -أ

  
 وفوائده وتطبيقاته  Excelيتعرف الطالب على برنامج االكسل  -1أ

وتطبيقاته  وفوائده  power pointيتعرف الطالب على برنامج البور بوينت   -2أ

    وفوائده وتطبيقاته  SPSSيتعرف الطالب على برنامج االحصائي   -3أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

 يكتسب الطالب مهارة في استخدام الحاسبة بصورة عامة   – 1ب 

  3المخططات البيانية ب وعمل الجداول و  Excelيكتسب الطالب مهارة في استخدام برنامج االكسل   - 2ب 
  Power .pointيكتسب الطالب مهارة في عرض المشاريع واالطاريح باستخدام برنامج البور بوينت  –

يكتسب الطالب مهارة في تحليل البيانات وعمل االستبانات وتحليلها عن طريق البرنامج    -4ب 

     SPSSاالحصائي 

  طرائق التعليم والتعلم      

  

استخدام    .2 المحاضرات    .1

Data show  

  استخدام الكومبيوتر  .3

  المناقشة بعد انتهاء المحاضرة .4

  

  طرائق التقييم      

  

القصيرة    Quizzes االمتحانات 

 الحضور اليومي  

الواجبات البيتية او النشاطات المعرفية 

  االمتحانات الفصلية والسنوية السمنارات 

   -1الوجدانية والقيمية  جاألهداف  -ج

 العمل بروح الفريق الواحد 

االلتزام بأخالقيات المؤسسة التعليمية    -2ج

    -4ج  تعزيز الروح المعرفية  -3ج

   

  طرائق التعليم والتعلم     



 
 

      

    
   3 الصفحة  

  

  المحاضرات النظرية والعملية .1

 تدريب الطلبة في المختبرات  .2

  

  

طرائق التقييم  عن طريق    

  الحوار و المناقشة
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 طريقة  

  التقييم

 طريقة  

  التعليم

 مخرجات   اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعلم 

  المطلوبة

  األسبوع  الساعات 

Quiz+   
 حضور 

المحاظرة 

وااليضاح  

  + عملي

فوائده ,  Excel التعرف على برنامج اكسل 

  –تشغيله  مواصفاته ومميزاته وطرق  

التعرف على الشاشة الرئيسية ومكوناتها  

واحتوائها على مختلف القوائم واالدوات 

مفهوم الخلية , انواع البيانات   –الفعالة 

كيفية حفظ العمل  –االساسية وكيفية ادخالها 

,work sheet or work book   غلق 

فتح الملف المحفوظ  -البرنامج اغالق الملف

ء العمليات الحسابية ,ادخال البيانات واجرا
,التعرف على كيفية ضبط وتنسيق البيانات 

وهيكلتها ضمن الخلية الواحدة او مجموعة  

 خاليا.  

التعرف على طرق جمع البيانات او  -

مجموعة الخاليا بصورها المختلفة وكذلك 

استخدام بعض الدوال  –كيفية فرز البيانات 

  ,Max, Minالتي يوفرها البرنامج مثل 

 Sum, Ave, Sqrt, count    وغيرها من

 الدوال االحصائية المفيدة ذات العالقة .  

التي يوفرها  Editing التعرف على تنقيح   -

البرنامج, كيفية نسخ البيانات او نقل البيانات  

والتعرف على مفهوم نسخ العمليات الحسابية  

 (relative) وكذلك مفهوم الخاليا النسبية 
 .   (  absolute)  والخاليا المطلقة 

التحكم في عرض الخلية , تغيير نمطها  -

– ونسقها من خالل استخدام ادوات التنسيق . 

التعامل مع المخططات وكيفية تحويل البيانات 

الرقمية والنصية الى مخططات بمختلف  

)  انواعها من خالل ساحر المخططات 

chat wizard)   والتعرف على كيفية اجراء

والتنقيحات التي يوفرها البرنامج  التعديالت 

التعرف على كيفية اضافة او حذف –.

الصفوف او االعمدة في صفحة العمل وكيفية  

 طباعة البيانات الرقمية او المخططات. 

تعلم برنامج  

الجداول 

االلكترونية 

Excel  

 45 

ساعة   

عملي و  

 نظري  

 15 - 1 
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Quiz+  
 حضور 

المحاظرة 

وااليضاح  

  + عملي

مفهوم البرنامج, تشغيله, خطوات تحليل  -

التعرف على مكونات الشاشة   –البيانات .

الرئيسية, ادخال البيانات, حفظ واسترجاع  

البيانات, انواع البيانات(مباشرة او محتسبة .) 

 فرز وتبديل البيانات, تحديد االجراء –

تعلم  

البرنامج 

االحصائي  

SPSS  

 30  

ساعة  

عملي  

و 

  نظري

25 - 16 

 

االحصائي وذلك من خالل المواضيع    

االحصائية التي يتطرق لها الطالب في دروس 

كيفية ادراج متغير او حالة, دمج  –االحصاء .

االحصاء   (analytical)  الملفات, التحليل 

التعرف على   –.   descriptive الوصفي 

الملخص االحصائي للبيانات المعطات 

في   واالستفادة من المعطيات التي يوفرها

استكشاف البيانات او التقارير الخاصة 

اجراء مقارنة   –باالعمدة او الصفوف .

المتوسطات, المقارنة بين المتغيرات او  

regression .–  اجراء بعض االختبارات

. non (  )parametric test-الالمعلمية 

)  تطبيقات لوحات السيطرة النوعية  –
quality control  ) التعامل مع

 ,line  (charts)البيانية   المخططات 
histogram, pie chart, bar  

 chart, scatter diagram graph. 
 التعامل مع االوامر التالية  

Summarize (cross tabs). Custom 
tables (basic table) ANOVA 

models (one way). Non 
parametric methods (one 

sample two sample 
independent. tow sample 

related. several sample 
independent. Several sample  

 related). 
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Quiz+  
 حضور 

المحاظرة 

وااليضاح  

  + عملي

مفهوم البرنامج وفوائده وطرق تشغيله  

  ,مكونات الشاشة الرئيسية, مفهوم العرض 
presentation  .بناء عرض  –وفوائدها

تقديمي جديد من خالل القوالب التي يوفرها 

البرنامج او التعامل بشكل مباشر خزن  

العرض التقديمي اجرء العرض, اجراء  

  التعديل وحفظ التغيرات.

بناء العرض التقديمي, ادخال  التخطيط الى  -

او صورة ادخال  text شريحة جديدة 

 المالحظات ادخال العناوين الرئيسية  

 (headers) or (footers). للشريحة –

تعلم كيفية اضافة الرسوم من خالل ادوات  

الرسم المتوفرة, تعديل النص والتحكم بهيئته  

 تصفيفه وتغيير خطه التحكمبااللوان  

  clipاضافة  –بالشريحة .  واالرضية الخاصة

تعلم برنامج  

البوربوينت 

power 

point  

15  

ساعة  

عملي و  

  نظري

 26 - 30 

 

   chart   وطرق التحكم بها كالتكبير والتصغير

او التقطيع , اضافة الصور الطبيعية وادوات  

التحكم بها, اضافة المخططات من برنامج  

  –البيانات .اكسل او صفحة بيانات من قواعد 

التعامل مع اوامر العرض المختلفة كالتوقيت  

االنتقال بين شريحة واخرى واساليبها  , 

ووضع   animation اساليب الحركة 

 المؤثرات الصوتية للشرائح. 
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اعتماد حضور احملاضرات اخذ املالحظات  واملصورات  ال يوجد كتاب مقرر 
    واحملاظرات املعدة لذلك 

  

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

جامعة اببل    – ملزمة تطبيقات احلاسبة / مركز احلاسبة 
  SPSSالتحليل االحصائي ابستخدام برانمج  

  

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2
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والمراجع التي يوصى بها              اـ الكتب    

  ( المجالت العلمية , التقارير ....,  )

 www.kutub.info.com    ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

....  
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http://www.kutub.info.com/
http://www.kutub.info.com/

