كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر :حاسبات ومعلومات
المقرر يمثل عنص ارً رئيسياً أو ثانوياً بالنسبة لمبرامج  :عنص اًر رئيسياً
القسـم الذي يتبعه البرنامج :حاسبات ومعلومات
القسم الذي يتبعه المقرر

:

:

العام الدراسي 0200/0202

اللغة االنجليزية وآدابها تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 0202

أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر :تطبيقات عمى

الرمز الكودي:

الحاسب اآللي

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

1

نظري

الفرقة /المستوي :الثانية
2

عممي و  /أو تمارين

3

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -0أهداف المقرر

أن ٌتعرف الطالب على كٌفٌة استخدام الحاسب اآللى فى
انتاااال العااارخت ال ختلفاااة فاااى كافاااة ال اااال خكااا ل
التعرف على لغا البر ة ال ختلفة خخظٌفة كل لغة.

Aims

-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بعد االنتهاء من دراسة المقرر يكون الطالب قادراً على أن:
أ -المعرفة و الفهم

أٌ 0.تعرف علً العناصر خاألٌقخنا األساسٌة لبرنا ج Power
Point

Knowledge and Understanding
أٌ 0.شرح كٌفٌة ع ل عرت تقدٌ ً خإضافة رسخ ا خصخ
خفٌدٌخ.
أٌ .3.لخص ال فاهٌم األساسٌة للبر ة
ب -القدرات الذهنية

بٌ .0.فرق بٌن ختلف أنخاع العرخت التقدٌ ٌة
 Intellectual skillsبٌ .0.حدد هارا العرت ال الئ ة لكل حالة
ب.4.بفسر الغرت ن برنا ج كتخب بلغة البٌزٌ .

جـ -المهارات المهنية

لٌ .0.ص م عرت تقدٌ ً ل خضخع فً التخصص
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 Professional Skillsلٌ .0.شغل العرت التقدٌ ً خٌضٌف ؤثرا

ختلفة

لٌ .3.بتكر برنا ج بلغة البٌزٌ .
د -المهارات العامة

دٌ .0.تعا ل ع الحاسب ختكنخلخ ٌا ال علخ ا فى
خاالطالع خالبحث عن ال علخ ا .
General Skills

 -3حتخي ال قرر

دٌ .0.كخن

Syllabus

اعا

خٌستفٌد ن الع ل ال اعً

ال خضخع

 -4أسالٌب التدرٌس خالتعلم

ال تخصصه

عدد الساعا

التعرٌف ببرنا ج الرسخم
خالعرخت خكٌفٌة استخدا ه

6

التعرٌف بالقخائم خاألخا ر
خخظٌفتها

6

إنشاء العرخت خعرت الع ل

9

تنسٌق خ شاركة البٌانا
خالخسائط ال تعددة

9

التعرف على لغا البر ة
البر ة ال ختلفة

6

البر ة بلغة البٌز

6

.4أ.االلقاء خال حاضرة

.4 Teaching and learning methodsب.ال ناقشة خالحخار
.4ل .ع ل حاسب
 -5أسالٌب التدرٌس خالتعلم للطالب خي القدرا
ال حدخدة

.5أ.تفعٌل نظام اإلرشاد األكادٌ ً
.5ب.استخدام أسالٌب دٌدة للتخاصل

Teaching and Learning methods for
.5 disablesل.زٌادة عدد الساعا ال كتبٌة
 -6أسالٌب التدرٌس خالتعلم للطالب ال ت ٌزٌن

.6أ.التعلم ال اتً
.6ب.طرٌقة ال حاكاة خالتشبٌه

 -7تقٌٌم الطالب

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة

Tools

االمتحان التحريري لقياس القدرة عمى الكتابة والتعبير عن الفهم
الصحيح
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االمتحان العممي لقياس قدرة الطالب عمى تطبيق ما تعممه
ب -التوقيت

Time schedule

ج -توزيع الدرجات

نهاية الفصل الدراسي
نهاية الفصل الدراسي %72
اإلسبوع الثاني عشر %32

د – نظام تحديد التقديراتGrading system

ممتاز .02-08
جيد جداً .07 – 06
جيد 05-03
مقبول 00-02

 -8قائ ة الكتب الدراسٌة خال را ع :List of references
أ -مذكرات

خعة الحاسب اآللى ا عة بنها :قد ة فً
أساسٌا الحاسب اآللى ،ا عة بنها.

Course notes

ب -كتب ممزمة




خلٌد عبد الرازقPower Point 2003 :
الغرٌب زاهر :تعلم بنفس باخر بخٌن  0222خطخة
خطخة.



بٌل هخل :استخدام الك بٌختر لل رة األخلى ،تر م.

)Required books (Text books

ج -كتب مقترحة
Recommended books
د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ

www.microsoft.com
www.bramjnet.com
university.arabsbook.com

Periodicals, web sites.. etc.
 -9االمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم








زٌادة ال خصصا ال الٌة العضاء هٌئة التدرٌس
زٌادة عدد القدرا الخاصة بتن ٌة قدرا اعضاء هٌئة
التدرٌس

نسق ال قرر (ال ادة)
أ.د.م /هالة حل ً زاٌد
التارٌخ / /
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رئٌس القسم
أ.د /ناز عبد اللطٌف
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