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 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

إعطاء نظرة عامة عن  2 1

تطبيقات الحاسبات وفائدة 

 تطبيق الووردك

ـ   Wordمقدمه عن برانمج ال 
 طرق تشغيل الربانمج وغلقه 

تزويد الطلبة 
باالساسيات 
والمواضيع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشية تتعلق 
 بالمادة الدراسية

التعرف على صفحة العمل  2 2

 الرئيسية ومحتوياتها
الطلب من   - انشاء املستندات

الطلبة 
مجموعةمن 

االسئلة التفكيرية 

خالل 
المحاضرات مثل 

ماذا، وكيف، ) 

( ومتى، ولماذا 
 لمواضيع محددة

امتحانات يومية 
 باسئلة حلها ذاتيا

فتح ملف بأكثر من طريقة  2 3

 وباماكن مختلفة

 كذلك نسخ وحذف الملفات

معاجلة املستندات املوجودة على 
 احملركات املختلفة

تزويد الطلبة 
باالساسيات 
والمواضيع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

إمتحانات يومية -
 باسئلة علمية

تكوين مجموعة  (قائمة ادراج)تنسيقات للنص اجراء  الكتابة تنسيقها وتحديدها 2 4
نقاشية من خالل 

المحاضرات 
النظرية والعملية 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
يتطلب التفكير 

والتحليل 
 واالستنتاج

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضيع 
 .الدراسية

التعرف على أنواع  2 5
الصفحات والهوامش وكيفية 

 تغييرها

واعدادات الصفحات يف تنسيق 
 الوثيقة

الطلب من الطلبة 

مجموعةمن 

االسئلة التفكيرية 

خالل 

المحاضرات مثل 

ماذا، وكيف، ) 

( ومتى، ولماذا 

 .لمواضيع محددة

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشية تتعلق 
 بالمادة الدراسية

تنسيق الصفحات وادراج  2 6

 العالمات المائية

تكوين مجموعة  (تصميم قائمة)تنسيق النصوص 

نقاشية من خالل 

المحاضرات 

النظرية 

أمتحانات يومية 

باسئلة متعددة 

الخيارات التي 

تتطلب مهارات 



لمناقشة 2والعملية

الموضوع 

المطروح والذي 

يتطلب التفكير 

والتحليل 

 واالستنتاج

 علمية

 تغيير اتجاة الصفحة  - 2 7

 محاذاة االشكال -

 تغيير النص الى أعمدة -

الطلبة  تزويد (قائمة ختطيط)النصوص تنسيق 

باالساسيات 

والمواضيع 

المتعلقة 

بمخرجات التفكير 

 .والتحليل

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشية تتعلق 
 بالمادة الدراسية

ادراج الجداول وتنسيقها  2 8

 ومعالجتها

تكوين مجموعة  - تصميم اجلداول ومعاجلتها

نقاشية من خالل 

المحاضرات 

النظرية والعملية 

لمناقشة 

الموضوع 

المطروح والذي 

يتطلب التفكير 

والتحليل 

 .واالستنتاج

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشية تتعلق 
 بالمادة الدراسية

ادراج الحواشي السفلية  2 9

 ومعالجتها

تزويدالطلبة  معاجلة الفهرست واحلواشي السفلية
باالساسيات 
والمواضيع 

المتعلقة 
بمخرجات التفكير 

 والتحليل

إمتحانات يومية 
 .باسئلة علمية

ادراج الرسوم وتغيري تنسيقها من  2 10
 حيث احلجم والشكل واللون

تزويدالطلبة  الرسوم
باالساسيات 
والمواضيع 

المتعلقة 
بمخرجات التفكير 

 والتحليل

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضيع 
 الدراسية

المراجع وباكثر ادراج قائمة  2 11
من اصدار حسب المجالت 

 العلمية العالمية

تكوين مجموعة  قائمة املراجع
نقاشية من خالل 

المحاضرات 
النظرية والعملية 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
يتطلب التفكير 

والتحليل 

إمتحانات يومية 
 باسئلة علمية
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 - ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 Microsoft word 2007 step by step   ،2113 (المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
 

, لمجالت العلمية ا)الكتب والمراجع التي يوصى بها اـ 
 (....,التقارير 

- 

 يف تطبيقات مايكروسوفت اوفس مواقع جلامعات حملية وعاملية وجمالت علمية ذات االختصاص ....مواقع االنترنيت , المراجع االلكترونيةب ـ 

 

 واالستنتاج

 ادراج قاموس مرادفات  - 2 12

 الترجمةتنسيق  -

 إضافة التعليقات  -

 المقارنة بين ملفيين -

تكوين مجموعة  قائمة مراسالت وقائمة مراجعة
نقاشية من خالل 

المحاضرات 
النظرية والعملية 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
يتطلب التفكير 

والتحليل 
 واالستنتاج

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشية تتعلق 
 بالمادة الدراسية

أهمية ادراج وتصميم جدول  2 13
 المحتويات

تكوين مجموعة  تصميم جدول احملتوايت
نقاشية من خالل 

المحاضرات 
النظرية والعملية 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
يتطلب التفكير 

والتحليل 
 واالستنتاج

إمتحانات يومية 
 باسئلة علمية

 

 

تصميم جدول المراجع  2 14
 واضافة التعليقات وتنسيقها

الطلب من الطلبة  تصميم املصادر والتعليقات
مجموعةمن 

االسئلة التفكيرية 

خالل 

المحاضرات مثل 
ماذا، وكيف، ) 

( ومتى، ولماذا 

 لمواضيع محددة

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشية تتعلق 
 بالمادة الدراسية

تزويدالطلبة  امتحان   2 15
باالساسيات 
والمواضيع 

المتعلقة 
التفكير بمخرجات 

 والتحليل

إمتحانات يومية 
 باسئلة علمية
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في  واإلقليميالتطورات الحاصلة على المستوى المحلي لتغييرات التي تتناسب و بعض المناهج الدراسية تحتاج الى بعضا

المادة المتمثلة بانشاء يعتمد بشكل اساس على الموارد  وبالتالي المقرر  (القسم) بان نجاح البرنامج الكلية تؤمن  .الحاسباتمجال 

 .وتنشئة بخبرات عالية ليكون كفؤ للعمل في المجتمع لدورها تطور الطالبوالذي  لقسمبا مختبرات متكاملة
 
 

 

 

 


