
                                                                                            
 انًمشسًَىرج وصف 

 وصف انًمشس      

هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان  املقرريوفر وصف 
 قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج
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 وغشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى يخشخبد انزؼهى انًطهىثخ .1

 

 االهذاف انًؼشفُخ-أ

 الذهنية الطالبات قدرات وتنمية -1

 اآللي الحاسب مجال في الطالبات مفاهيم وتنمية تطوير-2

 البرامج تطبيق و األجهزة لتشغيل الالزمة الفنية المهارات اكتساب-3

 

 

 االهذاف انًهبسارُخ  انخبصخ ثبنًىظىع–ة 

 .فهى انًضبئم  انًزؼهمخ ثبالخزصبص وكُفُخ انزؼبيم يؼهبانطبنجخ  لذسح -  1

 .اصزخذاو انزطجُمبد انجشيدُخ  ثكفبءح انطبنجخ يٍ يهبساد رًكٍُ  -2 

 .  SPSSثشايح اكضم و  رًكٍُ انطبنجخ يٍ انزذسَت-3 

 



 غشائك انزؼهُى وانزؼهى

 

  انجبوسثىَُذ وانشصىو انزىظُحُخ(يحبظشاد رفصُهُخ  َظشَخ)ثبصزخذاو ثشَبيح انؼشوض . 1

 ػشض ثؼط األفالو انؼهًُخ راد انصهخ ثبنًمشس نزشصُخ انًؼهىيخ ػُذ انطبنجبد.. 2

 .ركهُف انطبنجبد ثجؼط األَشطخ وانىاخجبد . 3

                                         

 غشائك انزمُُى

. 

 .يٍ خالل اخشاء ايزحبَبد َىيُخ يفبخئخ وغُش يفبخئخ بنجبدرمُُى انط -1

 .يٍ خالل اخشاء ايزحبَبد فصهُخ بنجبدرمُُى انط -2

 انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسس. -3

  كهفذ ثهب انطبنجخ. انزٍرمُُى األثحبس انفشدَخ واندًبػُخ  -4

 .رمُُى انىاخجبد وانًُبلشبد -5

 

 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ . -ج

 انطبنت نهؼًم ػهً أداء انىاخجبد ورضهًُهب فٍ انًىػذ انًمشس.رطىَش لذسح  -1ج 

 ثبنًمشس.اكضبة انطبنجخ انًؼبسف وانًهبساد األصبصُخ انًشرجطخ -2ج

 ثشايح صغُشح ورمًُهب نُدبحهب.حش انطبنجخ ػهً ردهُز  -3ج

 حش انطبنجخ نشصى اشكبل رىظحُه نكم خزء يبدٌ فٍ انحبصت. -4ج

 

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى

 ورمًُُه. خًبػٍركهُف يدًىػبد يٍ انطبنجبد ثؼًم  -1

 ركهُف انطبنجبد ثأػًبل فشدَه ورمًُُهب. -2

 .المطلوبة التقارير و المقرر موضوعات عن البحث في الكمبيوتر استخدام-3
 

 ورش.الكمبي عرض أدوات ستخداما-4

 

 

 غشائك انزمُُى

 

 ػًهُخ وػهًُخ . ثأصئهخايزحبَبد َىيُخ  -1

 ثهى. خوانزمبسَش انًكهفوظغ دسخبد نهىاخجبد انجُزُخ   -2

 .ايزحبَبد فصهُخ نهًُهح انذساصٍ اظبفخ انً ايزحبٌ َصف انضُخ وااليزحبٌ انُهبئٍ -3

  انفشدَخ.و رمُُى األػًبل اندًبػُخ - -4

 .انًُبلشبد انؼهًُخ فٍرمُُى يذي رفبػم انطبنجخ  -  -5

 

 انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ(انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ)  -د 

 

 رؼهُى انطبنجخ انمذسح ػهً يىاخهخ انىالغ انؼًهٍ ويزطهجبد صىق انؼًم نًب ثؼذ انزخشج. -1د

 رًكٍُ انطهجخ يٍ انزطىَش انزارٍ انًضزًش وانزفكُش ثكم يب هى خذَذ فٍ يدبل اخزصبصهب .  -2د

 نحبصىة نغشضحىل انًىاظُغ انخبصخ ثًبدحابنجبد بثخ انزمبسَش خبصخ نهطكزو حهمبد دساصُخألبيخ  -3د

  انزطىَش انزارٍ نشخصُبرهى .

 . ػهى انحبصىةرًكٍُ انطبنجخ يٍ رمُى رارهب ثفبػهُخ ثًب َخذو انًًبسصخ انًهُُخ فً يدبل   -4د

 نحبصىة.ػهى اٌَضزخذو شجكخ انًؼهىيبد فً انحصىل ػهً انًؼهىيبد وانًؼبسف فٍ يدبل   -5د
 
 



 ثُُخ انًمشس .9

 انضبػبد األصجىع

يخشخبد 

انزؼهى 

 انًطهىثخ

 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزؼهُى اصى انىحذح / انًضبق أو انًىظىع

 3 االول
يقذيح ػٍ 

 انحاسىب
 ياهى انحاسىب وياهً يكىَاته

قهى وسثىرج+ 

يحاضراخ 

يؼروضح تشكم 

power point 

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

+تدارب ػًهٍح 

 +ايتحاَاخ

 شهري

 اخٍال انحاسىب ويًٍساخ كم خٍم اخٍال انحاسىب  3 انثبٍَ

قهى وسثىرج+ 

يحاضراخ 

يؼروضح تشكم 

power point 

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

+تدارب ػًهٍح 

+ايتحاَاخ 

 شهري

 انثبنش+

 انشاثغ+

 انخبيش+

 انضبدس

12 

 

 

 

 

 

 

 

َظاو انتشغٍم 

 7ووٌُذوز

 كٍفٍح تشغثم واطفاء انحاسىب +
 كيفية انشاء

 ملف وتسميته وتسميته ومسحة واعادته+ +

 تثذٌم خهفٍه انشاشه نهحاسىب  كٍفٍح 

 +ترتٍة االٌقىَاخ ػهى سطح انًكتة 

+كٍفٍح اضافح او يسح يهفاخ يٍ شرٌط 

 انًهاو

قهى وسثىرج+ 

يحاضراخ 

يؼروضح تشكم 

power poin 

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

+تدارب ػًهٍح 

+ايتحاَاخ 

 شهري

قهى وسثىرج+ 

يحاضراخ 

يؼروضح تشكم 

power poin 

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

+تدارب ػًهٍح 

+ايتحاَاخ 

 شهري

قهى وسثىرج+ 

يحاضراخ 

يؼروضح تشكم 

power poin 

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

+تدارب ػًهٍح 

+ايتحاَاخ 

 شهري

قهى وسثىرج+ 

يحاضراخ 

يؼروضح تشكم 

power poin 

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

+تدارب ػًهٍح 

+ايتحاَاخ 

 شهري

 3 انضبثغ
كٍفٍح اظهار نىحح انًفاتٍح ػهى سطح 

 انًكتة وانتحكى تها  

قهى وسثىرج+ 

يحاضراخ 

يؼروضح تشكم 

power poin 

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

+تدارب ػًهٍح 

+ايتحاَاخ 

 شهري

انثبيٍ 

 وانزبصغ
6 

 االَظًه انؼذدٌه 

 
 ياهً االَظًه انؼذدٌه ويًٍساخ كم َظاو

قهى وسثىرج+ 

يحاضراخ 

يؼروضح تشكم 

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

+تدارب ػًهٍح 

+ايتحاَاخ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

power point شهري 

انؼبشش 

وانحبدٌ 

 ػشش

 االَظًه انؼذدٌه  6
 انتحىٌم تٍٍ االَظًح

 

قهى وسثىرج+ 

يحاضراخ 

يؼروضح تشكم 

power poin 

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

+تدارب ػًهٍح 

+ايتحاَاخ 

 شهري

 انخىارزيٍه 6 13و 12

 

تؼرٌف انخىاريٍح وكٍف َستخذيها فً حم 

 انًسائم

قهى وسثىرج+ 

يحاضراخ 

يؼروضح تشكم 

power poin 

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

+تدارب ػًهٍح 

+ايتحاَاخ 

 شهري

15.14 9 
 انًخطط

 االَسٍاتً 

تؼرٌف انًخطط االَسٍاتً وكٍفٍح رسًه 

 نحم انًسائم

 

قهى وسثىرج+ 

يحاضراخ 

يؼروضح تشكم 

power poin 

ٌىيٍح  ايتحاَاخ

+تدارب ػًهٍح 

+ايتحاَاخ 

 شهري

16.17.18

.19.20 
18 

ترَايح انىورد 

2010 

 َظرج ػايه ػٍ انثرَايح 

 +كٍفٍح فتح ترَايح انىورد واَشاء يهف 

 +شرٌط انؼُىاٌ وشرٌط انتثىٌة 

 +قائًح يهف 

 +قائًح انسفحح انرئٍسٍه 

 +قائًح ادراج

 +قائًح تخطٍط انصفحح  

 +يراخغ

قهى وسثىرج+ 

يحاضراخ 

يؼروضح تشكم 

power point 

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

+تدارب ػًهٍح 

+ايتحاَاخ 

 شهري

 

  . خطخ رطىَش انًمشس انذساص31ٍ

 هذا يمثل أن ينبغي) .أسبوعيا  حالطالب توفيهارش أن المتوقع التعلم ساعات/إضافية خاصة دراسة ساعات-

 أسبوع لكل المطلوب وليس دراسي فصل لكل المتوسط

 

 Nancy Stern& Robert Stern "Compiling in-1 انكزت انًمشسح انًطهىثخ  -1
information age", John Wily &sans 1998 

 (سرور دمحم سرور) ترجمة-بالعربية مترجم الكتاب نفس-2
 بالقصيم الجامعة فرع

 - عسالة طارق-المعلومات تقنية و اآللي الحاسب في مقدمة-3
 ه1430-الرياض للنشر الوطن دار



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

يكتثح انكهٍح نهحصىل ػهى انًصادر االضافٍح  نهًُاهح   انًشاخغ انشئُضُخ ) انًصبدس( -2

 انذراسٍح.

  االطالع ػهى انًىاقغ االنكتروٍَح انؼهًٍح نالطالع ػهى

 انًستدذاخ انحذٌثح فً انًادج .
انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً ثهب  -ا

 انؼهًُخ ,انزمبسَش,.......()انًدالد 
 انًدالخ انؼهًٍه انرصٍُه انتً نها ػالقه تانًقرر.

 انًىاقغ واالنكتروٍَه انتً نها ػالقح  تًفرداخ انًقرر انًشاخغ االنكزشوَُخ , يىالغ االَزشَُذ  -ة



 يخطػ يهبساد انًُهح

 َشخً وظغ اشبسح فٍ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشخبد انزؼهى انفشدَخ يٍ انجشَبيح انخبظؼخ نهزمُُى

 يخشخبد انزؼهى انًطهىثخ يٍ انجشَبيح 

انضُخ / 

 انًضزىي
 اصى انًمشس سيز انًمشس

 أصبصٍ

 أو اخزُبسٌ

 األهذاف انًؼشفُخ
األهذاف انًهبسارُخ 

 انخبصخ ثبنجشَبيح
األهذاف انىخذاَُخ 

 وانمًُُخ

انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ 

انًُمىنخ) انًهبساد األخشي 

انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف 

 وانزطىس انشخصٍ(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

 * * * * * * * * * * * * * * * * اخزُبسٌ انحبصىة  انسُه االونى
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