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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الحكمة الجامعة يميةالمؤسسة التعل .1

 قسم اللغة االنكليزية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 استمارة وصف البرنامج االكاديمي 

 بكالوريوس لغة انكليزية   اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

  فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021/11/6 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

الداء العديد من المهام على الحاسوب ومن امثلة  للمستخدمتهدف البرمجيات التطبيقية الى تقديم الخدمة 

وهو احد  (Microsoft  Excel اكسلمايكروسوفت  برنامج الجداول االلكترونية ) البرمجيات التطبيقية

 .البرامج الموفرة ضمن حزمة اوفيس ، وهو مخصص للعمليات الحسابية واالحصائية والمخططات البيانية
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
 مقدمة عن برنامج اكسل -أ1

 وفت اكسلتشغيل برنامج مايكروس -أ2

 واجهة برنامج مايكروسوفت اكسل  -أ3

 (Tablesادخال البيانات للجداول ) -أ4

 مقدمة عن الشبكات ،تعريف الشبكات ، فوائد الشبكات -أ5 

 متصفحات الويب -أ6

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

  Excelمعرفه كيفيه استخدام برنامج  – 1ب 

 واستخدامه Excelمعرفة كيفيه فتح برنامج   – 2ب 

 معرفة مكونات الشبكات واجزائها    – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 (google classroomعن بعد من خالل منصة )مناقشات واختبارات صفية  

 

 

 
 طرائق التقييم      

 الكترونيةامتحانات , تقارير, تقديم, و واجبات  1

 

 

 

 
 داف الوجدانية والقيمية .األه -ج

 اعتماد اسلوب الحوار يين الطالب واالستاذ -1
 معرفة الطالب اسلوب الحوار والمناقشة.  -2
 اعتماد اسلوب الوصف الذهني.  -3

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشات -

 المحاضرات -

  حل االسئله -
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 طرائق التقييم     

 الحاسوب وتطبيقاته المكتبية.  يقيم الطالب على نجاحه في استخدام -1

 ىالقدرة على شرح المشروع الُمناط بالطالب. -2

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 

 قات العامة الفتح افاق جديدة للطالب وتوضيح الع   -1

 القدرة على استخدام األمثلة. -2

 تصال الحديثة للتفاعل االيجابي مع االستاذ   الام وسائل ااستخد -3

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 التحدث -1

 المناقشة -2

 الحوار الجماعي-3

 الحوار المزدوج-4

 االستماع لمحادثات المنهج -5

 

 طرائق التقييم     

 

 تقييم االداء الفردي-1

 اختبار شفوي-2

 اختبار تحريري-3

 قرير كتابة ت-4

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية 

 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 1 2 الحاسوب  الثانية
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 :التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 
 
 

 المعهد(متعلقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة ال ع)وضمعيار القبول  .13

 قبول خرجيني, اختبار, مقابلة
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الثالثاساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية الجزء 

 باالضافة الى مصادر مختلفه من مقاالت وبحوث وكتب واالنترنت
 
 

 



 مخطط مهارات المنهج

 ات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربع

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
التأهيلية وارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ اساسي الحاسوب  االولى
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