الجمهورية العربية السورية

Syrian Arab Republic

وزارة التعـميــم العـالـــــــــي

Ministry of Higher Education

الجامعة االفتراضية السورية

Syrian Virtual University

وثيقة تعريف :مهارات الحاسوب
معمومات أساسية:
اسم المقرر

مهارات الحاسوب

رمز المقرر

CS

ساعات الجمسات المسجمة
ساعات الجمسات المتزامنة

18

ساعات المذاكرة
 57د

ساعات االمتحان
ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المسجمة
ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المتزامنة
عدد الساعات المعتمدة
 -1المقررات المطموب دراستها قبل المقرر مباشرةً:
المقرر

الرمز

ال يوجد
 -2الهدف من المقرر:
يهدف هذا المقرر إلى تعميم الطالب أساسيات التعامل مع الحاسوب وانشاء المستندات والعروض التقديمية .توضح الفصول األربعة
األولى أساسيات المعموماتية :التجهيزات الحاسوبية ،البرمجيات الحاسوبية ،الشبكات الحاسوبية ،اإلنترنت ،قضايا أساسية عند استخدام
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .ننتقل بعدها إلى تعميم الطالب مهارات نظام التشغيل  :Windows7النوافذ ،األيقونات ،الفأرة ،لوحة
المفاتيح ،التع امل مع الممفات ،إعدادات الحاسوب ،الطابعة .ثم ينتقل الطالب إلى تعمم إنشاء المستندات باستخدام برنامج تحرير

النصوص  : Word 2013تحرير النصوص ،التنسيق ،الجداول ،الكائنات ،الطباعة .يتابع الطالب بعدها تعمم إعداد العروض
التقديمية باستخدام برنامج  :Power Point 2013إعداد الشرائح ،العرض ،تأثيرات الحركة ،تأثيرات االنتقال.
يتابع الطالب تعمم مفاهيم البريد االلكتروني  :Outlook 2013التعامل مع البريد ،جهات االتصال ،إدارة برنامج البريد االلكتروني.
ومن ثم ينتقل الطالب لتعمم مفاهيم متقدمة عن برنامج الجداول االلكترونية  :Excel 2013إنشاء المصنفات وأوراق العمل ،الفرز
والبحث واالستبدال ،التعبئة ،الصيغ والدوال ،التنسيق ،المخططات ،الطباعة.
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 -3المحصالت التعميمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives / Outcomes
الرمز

المحصّالتّالتعليميّة المرجوة ّ

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1

التعرف على التجهيزات والمعدات الحاسوبية

ILO2

التعرف على مختلف أنواع البرمجيات الحاسوبية

ILO3

التعرف على أساسيات الشبكات الحاسوبية واإلنترنت

ILO4

فهم تأثيرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ILO5

التعرف على أساسيات نظام التشغيل Windows 7

ILO6

تعلم جميع طرق التعامل مع الملفات

ILO7

تعلم تغيير مختلف إعدادات الحاسوب ،والتعامل مع الطابعات

ILO8

التعرف على أساسيات برنامج تحرير النصوصWord 2013

ILO9

تعلم طرق تحرير النصوص

 ILO10تعلم طرق التنسيق
 ILO11تعلم التعامل مع الجداول والكائنات المختلفة ،وتعلم آليات تنسيق الصفحة والطباعة
 ILO12التعرف على أساسيات برنامج العروض التقديميةPowerPoint 2013
 ILO13تعلم التعامل مع الشرائح وتطبيق تأثيرات الحركة واالنتقال
 ILO14تعلم برنامج البريد االلكتروني Outlook 2013
 ILO15التعرف على أساسيات وعناصر برنامج الجداول االلكترونية Excel 2013
 ILO16تعلم الصيغ والدوال .
 ILO17تعلم إنشاء المخططات.
 ILO18تعلم آليات تنسيق أوراق العمل والطباعة.
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 -4محتوى المقرر 18 (:ساعة مجموع الساعات المتزامنة)
القسم النظري مع مالحظات

المحصالت التعميمية

وتوضيحات إن وجدت

ساعات
مسجمة

ساعات
متزامنة

ILO1




الذواكر ووحدات التخزين



وحدات اإلدخال واإلخراج

ILO2




نظام التشغيل



البرمجيات التطبيقية

 اختبارات
1

 اختبارات

الشبكات

ILO3

مفهوم الشبكات وأنواعها



شبكة اإلنترنت



طرق االتصال باإلنترنت



اإلنترانت واإلكسترانت.

1

 اختبارات

تأثيرات تكنولوجيا المعمومات


وجدت

1

البرمجيات

مفهوم الكود البرمجي

مالحظات وتوضيحات إن

 اختبارات

العتاد الحاسوبي

أنواع الحواسيب

أنماط المهام

القسم العممي مع

الع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالم االلكترون ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي

والمجتمعات االفتراضية
ILO4



الصااحة والبيئااة مااع اسااتخدام

1

الحاسوب.


المسائل األمنية.



المسائل القانونية.
 اختبارات

أساسيات نظام التشغيل
ILO5

Windows7



انًيزززشالجاندذ زززذظجمززز ج زززبوج
انتشغيمجو نذوس.5
استخذاوجانفأرظ.

1

 تمارين )(TD
وظائف

Windows 7
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ILO6

ILO7

 انتعبيمجيعجاأل قى بل.
 انتعبيمجيعجاننىامذ.
 استخذاوجانًسبعذظ.
التعامل مع الممفات
 إ شبءجانًهفبلجوانًدهذال.
 أ ىاعجانًهفبل.
 بز بيحجانذمتز.
 تزتيززززززفجانًهفززززززبلجو ززززززز ج
انعزض.
 سزززززززززمجو قزززززززززمجانًهفزززززززززبلج
وانًدهذال.
 حذفجواستعبدظجانًهفبل.
 انبحثجعنجانًهفبل.
 ضغطجانًهفبل .ج
إعدادات الحاسوب
 إعذادالجانتبر مجوانىقت.
 إعذادالجحدىجانصىل.
 إعذادالجانشبشة.
 إعذادالجسطحجانًكتف.
 إعذادالجنىحةجانًفبتيح.
 إعذادالجانفأرظ.
 أدوالجانًعهىيبل.
إعدادات الطابعة
 تثبيتج ببعة.
 تعيينجانطببعةجاالمتزاضية.
 خيبرالجانطببعة.
إدارظجيهبوجانطببعة.
أساسيات برنامج تحرير
النصوص
 واخهززززةجبز ززززبيحج Word
.2013
 إ شبءجانًستنذال.
 حفظجانًستنذال.
 استخذاوجانًسبعذظ .ج
تحرير النصوص
 تحز زجاننصىص.
 تحذ ذجاننصىص.
 إدراججانزيىس.

 اختبارات

 تمارين )(TD
وظائف
1

 اختبارات

ILO9

Windows 7

 تمارين )(TD
وظائف

1

 اختبارات
 تمارين )(TD

Word 2013

ILO8

Windows 7

1

وظائف

Word 2013

 اختبارات
1

 تمارين )(TD
وظائف

Word 2013
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ILO10

ILO11

ILO12

ILO13

 سمجو قمجاننصىص.
 انتزاخعجواإلعبدظ.
 انبحثجواالستبذال.
ز جعزضجانًستنذال .ج

التنسيق
 انخطى جانًختهفة.
 تنسيقجاننصىص.
 تنسيقجانفقزال.
 استخذاوجانقىائى.
 األ ًب .
 تخطيطجانصفحة.
الجداول والكائنات
 انعًمجيعجاندذاول.
 إدراججوتحز ززززززززجانكبئنزززززززبلج
انًختهفةجم جانًستنذ .ج
تنسيق الصفحة والطباعة
 تخطيطجانصفحة.
 هىايشجانصفحة.
 رأصجوتذ يمجانصفحة.
 انتذقيقجاإليالئ .
 انطببعة .ج
أساسيات برنامج
PowerPoint 2013
 واخهززززززززززززززززززةجبز ززززززززززززززززززبيحج
.PowerPoint 2013
 إ شبءجانعزوض.
 حفظجانعزوض.
 انتعبيمجيعجانشزائح.
ز جانعزض.

التعامل مع الشرائح
 انتنسيق.
 انسًبل.
 تنسيقجانشزائح.
 انشز حةجانزئيسية.
تأثيرات الحركة واالنتقال
 عزضجانشزائح.
 تأثيزالجاال تقبل.
 تأثيزالجانحزكة.

 اختبارات
 تمارين )(TD

1

وظائف

Word 2013

 اختبارات
 تمارين )(TD
وظائف
1

Word 2013

 اختبارات
 تمارين )(TD
1

وظائف

PowerPoint 2013

 اختبارات
 تمارين )(TD
وظائف
1

PowerPoint 2013
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ILO14

ILO15

ILO16

ILO17

أساسيات برنامج
Outlook 2013
 انتعبيمجيعجانبز ذ.
 خهبلجاالتصبل.
 إدارظجبز ززززززززززززبيحجانبز ززززززززززززذج
االنكتزو
أساسيات برنامج
Excel 2013
 واخهةجانبز بيح.
 إ شبءجانًصنفبل.
 حفظجانًصنفبل.
 متحجانًصنفبل
عناصر برنامج
Excel 2013
 تحذ ذجانخال ب.
 إدراججوحزززززززززذفجاألعًزززززززززذظج
وانصفىف.
 تعيزززززينجأرتفزززززبعجانصززززززفىفج
وعزضجاألعًذظ.
 تدًيذجانصفىفجواألعًذظ.
 انتعبيمجيعجأورا جانعًم.
 انتعبيمجيعجانخال ب.
 انفزس.
 انبحثجواالستبذال.
 انتعبئة .ج
الصيغ والدوال
Excel 2013
 انصيغ.
 اسززتخذاوجاسززًبءجانخال ززبجمزز ج
انصيغ.
 يزاخعجانخال ب.
 أخطبءجانصيغ.
 تذقيقجانصيغ.
 انذوال .ج
إنشاء المخططات
Excel 2013
 إ شبءجانًخططبل.
 تحز زجانًخططبل.
 تغييزج ىعجانًخططبل.

 اختبارات
1

 تمارين )(TD
وظائف

Outlook 2013

 اختبارات
 تمارين )(TD
وظائف

1

Excel 2013

 اختبارات
 تمارين )(TD

1

وظائف

Excel 2013

 اختبارات
1

 تمارين )(TD
وظائف

Excel 2013
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 عنبصزجانًخططبل.
آليات تنسيق أوراق العمل

ILO18

والطباعة
Excel 2013
 تنسيقجانخال ب.
 تنسزززززيقجاألرقزززززبوجوانتزززززبر مج
وانىقتجوانعًهة.
 تنسيقجانخطى .
 سمجونصقجانتنسيق.
 انحذودجوانت هيم.
 انتهى ن.
 إعذادجورقةجانعًم.
 رأصجوتذ يمجانصفحة.
 حقىلجرأصجوتذ يمجانصفحة.
 خيبرالجانطببعة.

 اختبارات
 تمارين )(TD
وظائف

1

Excel 2013

 -5معايير التقويم:

ILO
Code

المحصالت التعميمية

النتائج

التعميمية

نمط التقويم
تفاعل في
الجمسات

عممي

امتحانات

المتزامنة

ILO1

التعرف عمى التجهيزات والمعدات الحاسوبية





ILO2

التعرف عمى مختمف أنواع البرمجيات الحاسوبية





ILO3

التعرف عمى أساسيات الشبكات الحاسوبية واإلنترنت





ILO4

فهم تأثيرات استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت





ILO5

التعرف عمى أساسيات نظام التشغيل







ILO6

تعمم جميع طرق التعامل مع الممفات







ILO7

تعمم تغيير مختمف إعدادات الحاسوب ،والتعامل مع الطابعات



















Windows 7

ILO8

التعرف عمى أساسيات برنامج تحرير

ILO9

تعمم طرق تحرير النصوص



ILO10

تعمم طرق التنسيق









ILO11

النصوصWord 2013

تعمم التعامل مع الجداول والكائنات المختمفة ،وتعمم آليات تنسيق
الصفحة والطباعة

عروض

ومقابالت

تقارير
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التقديميةPowerPoint 2013

ILO12

التعرف عمى أساسيات برنامج العروض

ILO13

تعمم التعامل مع الشرائح وتطبيق تأثيرات الحركة واالنتقال

ILO14

تعمم برنامج البريد االلكتروني

ILO15

التعرف عمى أساسيات وعناصر برنامج الجداول االلكترونية

























ILO16

تعمم الصيغ والدوال .







ILO17

تعمم إنشاء المخططات.







ILO18

تعمم آليات تنسيق أوراق العمل والطباعة.







Outlook 2013
Excel

2013

 -6أدوات ومختبرات القسم العممي:
إسم األداة
Windows 7
Word 2013
PowerPoint 2013
Outlook 2013
Excel 2013

توصيفها
بوجانتشغيم .ج
بز بيحجيعبندةجاننصىص .ج
بز بيحجانعزوضجانتقذ ًية .ج
بز بيحجانبز ذجاالنكتزو  .ج
بز بيحجاندذاولجاالنكتزو ية.

 -7المراجع األساسية:

1- Wallace Wang, Office 2013 for Dummies, 2014, Kindle Edition.
2- Steve Schwartz, Microsoft Office 2013, 2013, Pearson Education.
 -8المراجع اإلضافية:

