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ػشض ألهذاف انًقشس

يقذيح ػٍ تشَايح MICROSOFT
WORD

يقذيح ػٍ تشَايح MICROSOFT
EXCEL

اختثاس أػًال انسُح
يقذيح ػٍ تشَايح MICROSOFT
POWER POINT
إظهاس انًؼهىياخ انخاصح تًهفاخ
وػشضها ػهً WORD+ EXCEL
POWER POINTيهفاخ

يقذيح ػٍ تشَايح AUTOCAD(2
) Dوكيفيح إظهاس انًششوع تثشَايح
)AUTOCAD(2 D

يقذيح ػٍ تشَايح PHOTOSHOP
تهىيٍ انًششوع تاستخذاو تشَايح فىتى
شىب

تقييى انُهائً

تقييى قثم انُهائً نألػًال انفصهيح

ػشوض

يُاقشاخ









إخشاء تحىث







يشاسيغ تطثيقيح

يحاضشاخ

حم يشكالخ

تًاسيٍ

تداسب يؼًهيح







صياساخ ييذاَيح











انؼصف انزهًُ





انتؼهى انتؼاوًَ









انتؼهيى اإلنكتشوًَ




إيتحاٌ َظشي

خـ -2يصيؾ األفكاس انتصًيًيح تأكثش يٍ شكم.



































تقييى يششوػاخ تصًيًيح


































تكهيفاخ وواخثاخ يُضنيح









































يُاقشاخ وتقييى آديء صفي

جـ-
جـ1-
جـ2-









































اختثاس شفىي

ب4-























































































انًالحظح

ب3-





اختثاس ػًهً

ب2-



































الوعلىهاخ والوفاهين
يزكش أسس تصًيى يهفاخ انكتاتح وانحصش انًتؼهقح تًششوػاخانتصًيى انذاخهً .
يؼذد االسانية انتقُيح انحذيثح تاستخذاو انحاسة اآلنً إلظهاس
يششوػاخ انتصًيى انذاخهً .
يزكش أسس وقىاػذ انشسى تاستخذاو انحاسة األنً .
الوهاساخ الزهنيح
يستُح انؼالقح تيٍ تصًيى يهف فً تشَايح وطثيؼح استخذايح فً
انتصًيى انذاخهً .
يستُثظ افكاس تاستخذاو تشايح انحاسة اآلنً إلظهاس يهفاخ يُتح
انتصًيى انذاخهً
يضغ تصًيى تاستخذاو تشايح انحاسة اآلنً يشتظ تيٍ انكتهه
وانفشاؽ في إيداد حهىل تصًيًيح نهًساحاخ .
يستُح حهىل يتُىػح نًتطهثاخ انتصًيى انذاخهي و إػذاد انشسىو
انتحضيشيح تاستخذاو انحاسة األنً .
الوهاساخ الوهنيح الخاصح تالوقشس
يستخذو انثشايح انًتخصصح إلظهاس يششوػاخ انتصًيى انذاخهً .



التقىين الثنائً والتكىيني

انًقاتالخ

أ3-
ب-
ب1-

استشاتيجيح التعلين
الوثاشش

استشاتي
جيح
التعلين
غيش
الوثاشش

استشا
تيجيح
التعلن
الزاتً

استشاتيج
يح التعلين
والتعلن
التفاعلً

التقىين
الختاهً
والنهائً

انتقىيى انشخصً نهطانة

أ2-

النتائج التعليويح
الوستهذفح

أستشاتيجيح وطشق التعلين والتعلن
استش
اتيج
يح
التعل
م
التج
سيثً

أسالية وطشق التقيين

يهف اإلَداص

أ-
أ1-

الثاني

إكساب انطانة انًؼاسف وانًهاساخ انخاصح -1 :تؼشيف انحاسثاخ وتصُيفاتها انؼهًيح وتاسيخه انتطثيقاخ انؼايح نهحاسثاخ إيكاَياخ انحاسة اآلنً انفُيح.
 -1استخذاو انحاسة اآلنً كأداج فً يدانً انفٍ وانتصًيى استخذاو إيكاَياخ انحاسة اآلنً فً تكىيٍ انًُارج
 -2استخذاو انحاسة فً ػًم انؼشوض انًشئيح  PRESENTATIONتستخذاو تشَايح . Power Point

الوىضىعاخ تاألسثىع

م
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جـ3-
د-
د1-
د2-
د3-

يشسى انشسىو انهُذسيح تإستخذاو انحاسة االني
الوهاساخ العاهح
يتقٍ انتؼايم يغ انكًثيىتش وانثشايح انًتخصصح انًختهفح الَتاج
انتصًيًاخ وانتحهيم وكتاتح انتقاسيش
يقذو انؼشض انفؼال نهتطثيقاخ انخاصح تانًششوػاخ انتً
قذيها .
يخشج انتصًيى تانكفاءج انًطهىتح طثقا ً نهىظائف واآلداء انًتىقغ.

أستار الوادج :ا.م.د  /سعاد عثذ الحلين






















































































































































قائن تأعوال سئيس هجلس القسن العلوي  :ا.م.د  /نها فخشي عثذ السالم
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