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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 

 كتطبيق االكسل

تزويد الطلبة    Excelمقدمه عن برانمج ال 
باالساسيات 
والمواضيع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشية تتعلق 
 بالمادة الدراسية

التعرف على صفحة العمل  2 2

 الرئيسية ومحتوياتها
الطلب من   - تصميم ومعاجلة الواجهات

الطلبة 
مجموعةمن 

االسئلة التفكيرية 

خالل 
المحاضرات مثل 

ماذا، وكيف، ) 

( ومتى، ولماذا 
 لمواضيع محددة

امتحانات يومية 
 باسئلة حلها ذاتيا

التعرف على األنواع  2 3

المختلفة للبيانات كذلك طرق 

 تصنيفها 

تزويد الطلبة  تعريف البياانت ومعاجلة البياانت
باالساسيات 
والمواضيع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

إمتحانات يومية -
 باسئلة علمية

التعرف على عمليات  2 4
الترتيب والتصفية المتقدة 

 للبيانات

تكوين مجموعة  التصفية وانواعها 
نقاشية من خالل 

المحاضرات 
النظرية والعملية 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
يتطلب التفكير 

والتحليل 
 واالستنتاج

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضيع 
 .الدراسية

التعرف على طرق التحقق  2 5
 من صحة البيانات 

الطلب من الطلبة  التحقق من صحة البياانت 

مجموعةمن 

االسئلة التفكيرية 

خالل 

المحاضرات مثل 

ماذا، وكيف، ) 

( ومتى، ولماذا 

 .لمواضيع محددة

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشية تتعلق 
 بالمادة الدراسية

التعرف على طرق تنسيق  2 6

البيانات باستخدام شرط او 

 اكثر

التنسيق الشرطي واالرتباط 
 التشعيب

تكوين مجموعة 

نقاشية من خالل 

المحاضرات 

النظرية 

أمتحانات يومية 

باسئلة متعددة 

الخيارات التي 

تتطلب مهارات 



لمناقشة 2والعملية

الموضوع 

المطروح والذي 

يتطلب التفكير 

والتحليل 

 واالستنتاج

 علمية

الطلبة  تزويد عرض وتصميم الصفحات  - 2 7

باالساسيات 

والمواضيع 

المتعلقة 

التفكير  بمخرجات

 .والتحليل

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشية تتعلق 
 بالمادة الدراسية

نظرا الختالف صفحة العمل  2 8

الرئيسية  لنطبيق االكسل 

عن باقي تطبيقات االوفس 

يتعرف الطالب هنا على 

الهوامش الخاصة 

بالصفحات المختلفة 

وهوامش الطباعة وتغيير 

 اتجاه الصفحة

تكوين مجموعة  - واجتاه الصفحاتاهلوامش 

نقاشية من خالل 

المحاضرات 

النظرية والعملية 

لمناقشة 

الموضوع 

المطروح والذي 

يتطلب التفكير 

والتحليل 

 .واالستنتاج

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشية تتعلق 
 بالمادة الدراسية

تزويدالطلبة  التعرف على الدوال البسيطة  2 9
باالساسيات 
والمواضيع 

المتعلقة 
بمخرجات التفكير 

 والتحليل

إمتحانات يومية 
 .باسئلة علمية

تزويدالطلبة  التعامل مع الدوال اجلاهزة  2 01
باالساسيات 
والمواضيع 

المتعلقة 
بمخرجات التفكير 

 والتحليل

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضيع 
 الدراسية

تكوين مجموعة  بناء الدوال   2 00
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 Excle 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 , ب ـ المراجع االلكترونية

 

 واالستنتاج

يتعرف الطالب هنا على  2 02

واحدة من الميزات المهمة 

في االكسل والتي لها دور 

كبير في تسهيل عملية 

 البيانات وتصنيفهاادخال 

خيارات االكسل وبناء القوائم 
 املنسدلة

تكوين مجموعة 
نقاشية من خالل 

المحاضرات 
النظرية والعملية 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
يتطلب التفكير 

والتحليل 
 واالستنتاج

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشية تتعلق 
 بالمادة الدراسية

يكون في هذه المحاضرة  2 01
الطالب قد اصبح متمكن من 

تطبيق االكسل وجاهز 
للتعامل وبناء المعادالت 

 الرياضية

املعادالت البسيطة  تصميم اجلدول
 اليدوية

تكوين مجموعة 
نقاشية من خالل 

المحاضرات 
النظرية والعملية 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
يتطلب التفكير 

والتحليل 
 واالستنتاج

إمتحانات يومية 
 باسئلة علمية

 

 

يتعرف الطالب هنا على  2 14
الدوال الجاهزة التي يوفرها 

التطبيق وبكل الفئات 
المتنوعة المختلفة الت قد 

 يحتاجها في تخصصه

الطلب من الطلبة  الدوال
مجموعةمن 

االسئلة التفكيرية 

خالل 

المحاضرات مثل 
ماذا، وكيف، ) 

( ومتى، ولماذا 

 لمواضيع محددة

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشية تتعلق 
 بالمادة الدراسية

يتم هنا طرح مجموعة من  2 15
األفكار العملية العلمية ضمن 

التخصص للطالب على 
شكل فزورات لغرض 
 إضافة المهنية للطالب

تزويدالطلبة  الفزورات
باالساسيات 
والمواضيع 

المتعلقة 
بمخرجات التفكير 

 والتحليل

إمتحانات يومية 
 علميةباسئلة 
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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)البرنامج بان نجاح الكلية تؤمن  .الحاسباتمجال 

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

 

 

 


