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 2زاعثاخ

 وطف انًقشس
 

َىفش وطف انًقشس هزا إَداصاً يقرؼُاً ألهى خظائض انًقشس ويخشخاخ انرعهى انًرىقعح يٍ انطانة ذسقُقها 

ً عًا إرا كاٌ قذ زقق االعرفادج انقظىي يٍ فشص انرعهى انًرازح. والتذ يٍ انشتؾ تُُها وتٍُ وطف  يثشهُا

 انثشَايح.

 

 كهُح انعهىوخايعح دَانً/ انًؤعغح انرعهًُُح .1

 قغى عهىو انرقاَح االزُائُح انقغى اندايعٍ/انًشكض .2

 Computer 2/   2زاعثاخ اعى/ سيض انًقشس .3

 زؼىس داخم اندايعح أشكال انسؼىس انًرازح .4

 فظهٍ انفظم/ انغُح .5

 عاعح 30   عذد انغاعاخ انذساعُح )انكهٍ( .6

 3/10/2022 ذاسَخ إعذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًقشس .8

انًقشس انً ذضوَذ انطالب تًهاساخ انساعىب األعاعُح انالصيح إلثشاء زظُهرهى انفكشَح وانفُُح فٍ َهذف 

يداالخ عهىو انساعة اِنٍ وذطثُقاذها انًخرهفح فؼال عٍ ذعشَف انطانة تثعغ انثشايح انًهًح انرٍ ذذعى 

َايح انعشوع انرقذًَُح وتش 2016ذسظُهه انعهًٍ يثم ذطثُقاخ يعانح انُظىص ياَكشوعىفد اوفُظ ووسد 

نًا نهًا يٍ ذطثُقاخ كثُشج وواععح فٍ يدال انرعهُى وانثسىز انعهًُح واعذاد  2016ياَكشوعىفد تىستىَُد 

 انرقاسَش انثسثُح
 

 .يخشخاخ انًقشس وؽشائق انرعهُى وانرعهى وانرقُُى10

 االهداف المعرفية  -1
 ذعشَف اعاعُاخ انساعىب -1أ

 انشئُغح نهساعىبذسذَذ انًكىَاخ -2أ

 ذعشَف ايٍ انساعىب وذشاخُض انثشايح -3أ

 ذعشَف َظى انرشغُم -4أ
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 االهذاف انًهاساذُح انخاطح تانًقشس   -ب 

 انرزكش-يهاساخ انًعشفح  -1ب

 يهاساخ انرزكُش وانرسهُم   - 2ب

 يهاساخ االعرخذاو وانرطىَش        - 3ب 

 ؽشائق انرعهُى وانرعهى      

 انًطىسج )انعشوع انرقذًَُح(انًساػشج  ●

 انًُاقشح ●

 انعظف انزهٍُ ●

 اعرخذاو انرقُُاخ انرعهًُُح )انفُذَى انرعهًٍُ(

 ؽشائق انرقُُى      

ي  ●
 بحوث وأوراق عمل وتقارير ( –) أسئلة شفهية تقويم بنائ 

 يهف إَداص انطانة ( –) االخرثاساخ انرسشَشَح ذقىَى َهائٍ 

 وانقًُُحاالهذاف انىخذاَُح  -ج

 خهق سوذ انعًم اندًاعٍ تٍُ انطالب -1ج

 ذعضَض ثقح انطانة تُفغه يٍ خالل انًُاقشاخ انُىيُح-2ج

 انًهاساخ انعايح وانرأهُهُح انًُقىنح )انًهاساخ األخشي انًرعهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىس انشخظٍ(. -د 

 انًشاسكح فٍ انًؤذًشاخ انعانًُح-1د

 َشش انثسىز-2د

 انًشاسكح فٍ انُذواخ-3د

 يىاكثح انرطىس انساطم فٍ يدال االخرظاص   -4د

 

 .تُُح انًقشس11

األعثى

 ع
 انغاعاخ

يخشخاخ 

انرعهى 

 انًطهىتح

 ؽشَقح انرقُُى ؽشَقح انرعهُى اعى انىزذج / أو انًىػىع

1 
ع2ٌ+2)

) 
 

يقذيح, ذشغُم تشَايح انىوسد 

 , واخهح تشَايح انىسد 2010

يساػشج انكرشوَُح 

تاعرخذاو يسشس 

 ياَكشوعىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

2 
ع2ٌ+2)

) 
 

يساػشج انكرشوَُح    file tab, ذثىَة يهف 

تاعرخذاو يسشس 

 ياَكشوعىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

3 
ع2ٌ+2)

) 
 

 homeذثىَة انظفسح انشئُغُح 

tab ذثىَة ذخطُؾ انظفسح ,

page layout tab , 

يساػشج انكرشوَُح 

يسشس تاعرخذاو 

 ياَكشوعىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

4 
ع2ٌ+2)

) 
 

, ذثىَة ادساج  viewذثىَة 

insert يدًىعح طفساخ ,

pages 

يساػشج انكرشوَُح 

تاعرخذاو يسشس 

 ياَكشوعىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

5 
ع2ٌ+2)

) 
 

,  tables, يدًىعح اندذاول 

يدًىعح انشعىياخ انرىػُسُح 

illustration 

انكرشوَُح يساػشج 

تاعرخذاو يسشس 

 ياَكشوعىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

  , link, يدًىعح االسذثاؽاخ  ع2ٌ+2) 6
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 Header andسأط وذزَم  (

Footer يدًىعح َض ,text ,

 symbolsيدًىعح انشيىص 

7 
ع2ٌ+2)

) 
 

Mid term exam  يساػشج انكرشوَُح

تاعرخذاو يسشس 

 ياَكشوعىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

8 
ع2ٌ+2)

) 
 

يقذيح, ذشغُم تشَايح   

, واخهح 2010انثىستىَُد  

 تشَايح انثىستىَُد 

يساػشج انكرشوَُح 

تاعرخذاو يسشس 

 ياَكشوعىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

9 
ع2ٌ+2)

) 
 

يساػشج انكرشوَُح    file tab, ذثىَة يهف 

تاعرخذاو يسشس 

 ياَكشوعىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

10 
ع2ٌ+2)

) 
 

 homeانظفسح انشئُغُح  ذثىَة

tab ذثىَة انرظًُى ,design 

tab 

يساػشج انكرشوَُح 

تاعرخذاو يسشس 

 ياَكشوعىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

11 
ع2ٌ+2)

) 
 

, view tabذثىَة عشع 

اػافح االشكال انرهقائُح 

 وذُغُقها

يساػشج انكرشوَُح 

تاعرخذاو يسشس 

 ياَكشوعىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

12 
ع2ٌ+2)

) 
 

, insert tabذثىَة ادساج 

يدًىعح خذاول , يدًىعح 

طىس, يدًىعح سعىياخ 

 ذىػُسُح

يساػشج انكرشوَُح 

تاعرخذاو يسشس 

 ياَكشوعىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

13 
ع2ٌ+2)

) 
 

, linkيدًىعح اسذثاؽاخ 

, symbolيدًىعح سيىص 

 ,  mediaيدًىعح وعائؾ

يساػشج انكرشوَُح 

تاعرخذاو يسشس 

 ياَكشوعىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

14 
ع2ٌ+2)

) 
 

اػافح زشكاخ انششائر, ذثىَة 

 اَرقاالخ , انرىقُد 
  

15   Mid exam 2   

 

 .انثُُح انرسرُح 12

  الكتب المقررة المطلوبة      -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 

 

 اندضء انثاٍَ –اعاعُاخ انساعىب وذطثُقاذه انًكرثُح 

  
 

ي يوصي بها  -1
الكتب والمراجع الت 

 )المجالت العلمية، التقارير، ...( 
 

ونية، مواقع  -2 المراجع االلكت 
نت...   االنت 
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 .خطح ذطىَش انًقشس انذساع13ٍ

اتيجيات التعليم والتعلم.  ● ي است 
 
 اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد ف

 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث العلمية الحديثة.  ●

اتيجيات التدريس الحديثة. تطبيق  ●  بعض است 

 توسيع مفردات المنهج.  ●

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حديثة.  ●

 اعداد ورش عمل مستقبلية.  ●

 


