ًَىرج ()12
خايعح/أكادًَُح  :وصاسج انتؼهُى انؼانٍ
كهُح /يعهذ  :انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انتطثُقُح  -انتدًغ انخايس
قضى  :انتصًُى انذاخهً و االثاث
تىصُف يقرر دراصٍ

 -1بيانات المقرر
انفرقح  /انًضتىٌ  :األونً
انريز انكىدٌ1213 :
انفصم انذراصً  :انثاٍَ
إصى انًقرر  :حاصة آنً
انعاو انذراصٍ2018/ 2017:
درس ( )3
انتخصص :انتصًُى انذاخهً واألثاث عذد انىحذاخ انذراصُح  :يحاضرج () 1

 -2هدف المقرر:

إكساب انطانة انًؼاسف وانًهاساخ انخاصح -1 :تؼشَف انحاسثاخ وتصُُفاتها انؼهًُح
وتاسَخه انتطثُقاخ انؼايح نهحاسثاخ إيكاَُاخ انحاسة اِنً انفُُح.
 -1استخذاو انحاسة اِنً كأداج فً يدانً انفٍ وانتصًُى استخذاو إيكاَُاخ انحاسة
اِنً فً تكىٍَ انًُارج
 -2استخذاو انحاسة فً ػًم انؼشوض انًشئُح  PRESENTATIONتستخذاو
تشَايح . Power Point

 -3المستهدف من تدريس المقرر  :أن يكون الطالب فى نهاية المقرر قادرا ً على :
أ -المعلومات
والمفاهيم :
ب -المهارات
الذهنية :

جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر:
د – المهارات
العامة :

أَ -1زكش أسس تصًُى يهفاخ انكتاتح وانحصش انًتؼهقح تًششوػاخ انتصًُى انذاخهً .
أَ -2ؼذد االسانُة انتقُُح انحذَثح تاستخذاو انحاسة اِنً إلظهاس يششوػاخ انتصًُى
انذاخهً .
أَ -3زكش أسس وقىاػذ انشسى تاستخذاو انحاسة األنً .
بَ -1ستُح انؼالقح تٍُ تصًُى يهف فً تشَايح وطثُؼح استخذايح فً انتصًُى انذاخهً .
بَ -2ستُثظ افكاس تاستخذاو تشايح انحاسة اِنً إلظهاس يهفاخ يُتح انتصًُى انذاخهً.
بَ -3ضغ تصًُى تاستخذاو تشايح انحاسة اِنً َشتظ تٍُ انكتهه وانفشاؽ فٍ إَداد
حهىل تصًًُُح نهًساحاخ .
بَ -4ستُح حهىل يتُىػح نًتطهثاخ انتصًُى انذاخهٍ و إػذاد انشسىو انتحضُشَح
تاستخذاو انحاسة األنً .
خـَ -1ستخذو انثشايح انًتخصصح إلظهاس يششوػاخ انتصًُى انذاخهً.
خـَ -2صُؾ األفكاس انتصًًُُح تأكثش يٍ شكم.
خـَ -3قذو انشسىو انهُذسُح تإستخذاو انحاسة اِنً.
دَ -1تقٍ انتؼايم يغ انكًثُىتش وانثشايح انًتخصصح انًختهفح الَتاج انتصًًُاخ
وانتحهُم وكتاتح انتقاسَش
دَ -2قذو انؼشض انفؼال نهتطثُقاخ انخاصح تانًششوػاخ انتً قذيها .
دَ -3خشج انتصًُى تانكفاءج انًطهىتح طثقا ً نهىظائف واِداء انًتىقغ.
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 -4محتوي المقرر :
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

عدد
الساعات

محاضرة

درس

الموضوع

عرض ألهذاف انًقرر وتىصُفه ويحتىَاته وياتى يٍ خطط انتحضٍُ
عٍ انعاو انًاضً
يقذيح عٍ ترَايح MICROSOFT WORD

4

1

3

4

1

3

يقذيح عٍ ترَايح MICROSOFT EXCEL

4

1

3

8

2

6

4

-

-

16

4

12

4

1

3

4
4

1
-

3
-

يقذيح عٍ ترَايح MICROSOFT POWER POINT
إظهار انًعهىياخ انخاصح تًهفاخ WORD+ EXCELوعرضها
عهً يهفاخ POWER POINT
اختثار أعًال انضُح
يقذيح عٍ ترَايح ) AUTOCAD(2 Dوكُفُح إظهار انًشروع
تثرَايح )AUTOCAD(2 D
يقذيح عٍ ترَايح PHOTOSHOP
تهىٍَ انًشروع تاصتخذاو ترَايح فىتى شىب
تقُُى قثم انُهائً نألعًال انفصهُح
تقُُى َهائً (ايتحاٌ َهاَح انفصم انذراصٍ)

 -5أساليب التعليم
والتعلم

 -6أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات المحدودة

5أ -يحاضشاخ
5ب -يُاقشاخ
5ج -ػشوض
5ص -يشاسَغ تطثُقُح
5هـ -انؼصف انزهًُ
6أ -يحاضشاخ (انساػاخ انًكتثُح)
6ب -انتؼهى انتؼاوٍَ (تقسُى انطالب إنً يدًىػاخ صغُشج تهذف تحسٍُ
يستىاهى )

 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب
المستخدمة

ب-التوقيت

أ-1تكهُفاخ وواخثاخ يُضنُح

نتقُُى

أ-2يُاقشاخ وتقُُى أداء فصهٍ

نتقُُى

أ-3اختثاس ػًهٍ

نتقُُى

أ-4ايتحاٌ َظشٌ (َهاَح انؼاو)

نتقُُى

ب -1انتقُُى 1

تكهُفاخ وواخثاخ يُضنُح

نتحفُض انتؼهى انزاتً نذي
انطالب
انقذسج ػهً انتفكُش اإلتذاػٍ
واالتتكاسٌ واستخذاو
انكًثُىتش
إخادج انتطثُق نهثشايح انخاصح
تانًدال
يذي تحقق أهذاف انًقشس
دوسي كم اسثىع
2

جـ -توزيع
الدرجات

ب -2انتقُُى 2

يُاقشاخ وتقُُى أداء فصهٍ

االسثىع 14

ب -3انتقُُى 3
ب -4انتقُُى 4

اختثاس ػًهٍ
ايتحاٌ َظشٌ (َهاَح انؼاو)

اإلسثىع 8
َهاَح انفصم انذساسً
انثاًَ
%15
%15
%10
%60

ج-1تكهُفاخ وواخثاخ يُضنُح
ج-2يُاقشاخ وتقُُى أداء فصهٍ
ج-3اختثاس ػًهٍ
ج-4ايتحاٌ َظشٌ (َهاَح انؼاو)

%100

انًدًىع
 -8قائًح انكتة انذساسُح وانًشاخغ :
أ -يزكشاخ
ب -كتة يهضيح
خـ  -كتة يقتشحح

كتاب انًقشس ،دَ/دالء ػضخ احًذ
يزكشاخ أ.د /أحًذ وحُذ ػهٍ يىقغ كهُح انفُىٌ انتطثُقُح -ج حهىاٌ
سهسهح انكتُثاخ اإلنكتشوَُح-األساسُاخ – 2010ػثذ هللا دمحم انغايذٌ 2002
يدذي دمحم أتى انؼطا"انًشخغ األساسً نًستخذيً "PHOTOSHOP
كًثُىساَُس انؼشتُح نؼهىو انحاسة ،ISPN:977-5735-55-6انقاهشج
 ،انطثؼح األونً 2001،
دمحم ػثذ انشحُى انشخال" انشسى انهُذسٍ ثُائً األتؼاد"يكتثح داس
انًؼشفحISPN:977-5423-16-3 ،2004،
دمحم سايً حسٍُ"يقذو انؼشوض  ،"POWER POINT 2000انًشكض
انؼشتً نتكُىنىخُا انًؼهىياخISPN: 977-17-0381-1 .2002، ،

د -دوريات علمية
أو نشرات  ...الخ
أصتار انًادج  :ا.و.د  /صعاد عثذ انحهُى يحًىد

قائى تأعًال رئُش يدهش انقضى انعهًٍ  :ا.و.د َ /ها فخري عثذ انضالو
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