
 وصف المقرر 

 الثاني الحاسبات / ثاني فيزياء / الكورس 

 م.د مهند عبد الكريم سعدون 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  

 البرنامج. 

 وصف المقرر 

 العلوم كلية/  واسط  جامعة التعليمية  املؤسسة .1

 الفيزياء قسم  املركز /  العلمي القسم  .2

  فيزياء ثاني        الحاسبات املقرر  رمز/  اسم  .3

 الكتروني املتاحة  الحضور  أشكال .4

 2021  – 2020  -الثاني الفصل السنة /  الفصل .5

 2 (الكلي ) الدراسية الساعات عدد .6

 15-10-2020  الوصف  هذا إعداد تاريخ .7

 املقرر  أهداف .8

 بطريقة احترافية    Excelتمكين الطالب من استخدام برامج الـ -1
 Visual Basicتمكين الطالب من استخدام برنامج الـ -2

 أعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا   -3

 المقررتمكين الطلبة من استخدام التكنولوجيا الحديثة في فهم  -4

 تمكين الطالب من استخدام برامج االوفس في البحث العلمي -5
 تطوير الطلبة على مهارات البحث العلمي وربطها في سوق العمل  -6

 

 والتقييم  والتعلم التعليم  وطرائق املقرر  مخرجات .9



 األهداف المعرفية  -أ
 تمكين الطالب من استخدام الحاسبة وبرنامج الجداول والرسوم   -1أ
 تمكين الطالب من استخدام لغة البرمجة الفيجوال بيسك   -2ا
 تمكين الطالب من استخدام المستويات المتقدمة في برامج االوفس   -3ا

 

  باملقرر  الخاصة املهاراتية  االهداف  - ب

 تنمية مهارة التعلم الذاتي والتقويم الذاتي    – 1ب 
 تعزيز مهارات الطباعة بصورة احترافية لدى الطالب  – 2ب 

  والتعلم التعليم  طرائق     

 

 استخدام التكنولوجيا في التعلم  -

 تعزيز مشاركة الطلبة   -

 تدريب الطلبة على التعلم الذاتي  -

 

  التقييم طرائق     

بأنواعها     Formativeاالختبارات التحريرية المقالية والموضوعيه اثناء الكورس التعليمي وفي نهايته مثل الـ 
   Summativeالمختلفة   والـ   

 
 والقيمية الوجدانية  االهداف -ج

 االستقبال  -أ
 االستجابة  -ب
 تكوين القيم  -ج
 التنظيم  -د

 التقويم  -هـ
 
   

  والتعلم التعليم طرائق     

 استعمال طرائق التدريس الحديثة مثل المناقشة والمجموعات الصغيرة والكبيرة  

 

  التقييم طرائق   

 
 االختبارات الشفهية والتحريرية خالل الفصل الدراسي وفي نهايته 

 



 (. الشخص ي  والتطور  التوظيف بقابلية املتعلقة األخرى  املهارات)  املنقولة والتأهيلية العامة   املهارات  - د

 التركيز على مهارة التفكير االبداعي  -1د 
 تطوير مهارة البحث العلمي -2د 
 تطوير مهارة التدريس  -3د 
 الحث على التعلم الذاتي  -4د    

 
 

 املقرر  بنية .10

 الساعات  األسبوع 
 التعلم مخرجات

 املطلوبة

 أو/  الوحدة اسم 

 املوضوع 
 التقييم  طريقة التعليم  طريقة

1 2 

 في اليها املشار     

 وكل  السابق املحور 

  املحتوى  حسب

Introduction of 

Microsoft Excel  

Home and File  
 – االلقاء

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

2 2 = 
Insert menu االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

3 2 = 
Draw menu  االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

4 2 = 
Layout menu  Page االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

5 2 = 
Design Tables االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

6 2 = 

Review, View and 

Help menus  
 – االلقاء

  املناقشة

 االستجواب

 الحي

 االختبارات

 التحريرية

7 2 = 
Print  االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

8 2 = 
Formulas االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

9 2 = 
Data menu  االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

10 2 = 
Insert Function االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

11 2 = 
Charts properties االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

12 2 = 

Introduction of Visual 

Basic 
 – االلقاء

  املناقشة

 االستجواب

 الحي

 االختبارات

 التحريرية

13 2 = 
Practice1 : Design a 

calculator  
 – االلقاء

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

14 2 = 
Practice2 : Design a 

Word program 
 – االلقاء

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية



15 1 = 
Summative exam االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية
 

 

 

 

  التحتية البنية .11

 IC3 Book (املصادر ) الرئيسية املراجع -1

 االنترنيت ،مواقع االلكترونية املراجع (1

،..... 
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