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 الحاسوب مهارات مقرر مواصفات
 

I.  :معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course 
 الحاسوب مهارات :اسم المقرر 1 

 FR116 رمز المقرر ورقمه: 2 

 الساعات المعتمدة: 3 
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

2 0 1 0 3 

 االول الفصل /ولاال المستوى المستوى والفصل الدراسي:  4

 اليوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  5

 اليوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6 

 الطب البيطري   درس له المقرر:يالبرنامج الذي  7 

 انجليزي /عربي  لغة تدريس المقرر: 8 

 انتظام/فصلي  نظام الدراسة: 9 
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 معد)ي( مواصفات المقرر:
 محمد خصروف.م
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  تاريخ اعتماد مواصفات المقرر:
  

II. المقرر وصف Course Description 

  وليتنا ثحي المختلفة؛ الحياة مجاالت في توظيفه واهمية للحاسوب األساسية والمهارات بالمفاهيم الطالب تزويد الى المقرر هذا يهدف
 مع الحاسوب  غيلتش ونظم ومعالجتها  البيانات لتمثي وكيفية العالقة  اتذ والمفاهيم والبرمجية ةالمادي هتناومكو الحاسوب مفهوم
 لتعاملل األساسية والمهارات المساعدة  الخدمية البرامج من وعدد Windows10 النوافذ غيلتش نظام مع لالتعام مهارات على التركيز

 وأهم اإلنترنت مفهوم الى إضافة  )Accessو Excel PowerPointو Ms. Word( Microsoft Office حزمة برامج بعض مع
 والمهنية الدراسية حياته في واالنترنت الحاسوب توظيف من الطالب يُمكن بما منها؛ اإلفادة وكيفية وحمايتها الحاسوب وشبكات خدماتها
 . بكفاءة مستقبال
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III. . المقرر تعلم مخرجات Course Intended Learning Outcomes (CILOs) : 

 :أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر ة دراس نم االنتهاء بعد

a1   -  العالقة ذات والمفاهيم واالنترنت للحاسوب األساسية للمفاهيم سليما وفهما معرفة يُظهر. 

a2   - مجال تخصصه  في وتطبيقاتهما ب واالنترنتسولحاا توظيف وأهمية والبرمجية المادية بسوالحا مكونات ضحيو
 .مختلفةال الحياة ومجاالت

 - b1  ومعالجتها تمثيلها من حيث البيانات مع الحاسوب تعامل كيفية يفسر. 

c1  - النوافذ تشغيل نظام مع ويتعام الحاسوب يستخدم  Windows10  بفاعلية والخدمية المساعدة وبرامجه. 

c2  - بكفاءة تخصصه مجال وفي والتعلم لبحثا عملية في واالنترنت الحاسوب تطبيقات يوظف. 

d1  - المختلفة وتطبيقاتهما واالنترنت الحاسوب إمكانات استثمار خال من ذاتيا والمهنية العلمية قدراته يُطور. 

d2  - المجتمع وقيم االستخدام معايير ذلك في مراعيا بفاعلية الكترونيا االخرين مع صليتوا. 

 
IV. للبرنامج التعلم مخرجات مع المقرر تعلم مخرجات مواءمة: 

Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs 
(Program Intended Learning Outcomes) 

 رالمقر من المقصودة التعلم مخرجات
(Course Intended Learning Outcomes) 

 التعلم مخرجات

 نامجالبر من المقصودة
(Program Intended Learning Outcomes) 

a1 - للحاسوب األساسية للمفاهيم سليما هماوف معرفة يُظهر 

 .العالقة ذات والمفاهيم واالنترنت
A1 

 والعلوم العامة الثقافة ومبادئلمفاهيم  سليما وفهما معرفة يظهر

 .للطب البيطريالداعمة و االساسية
  

a2 – توظيف وأهميةمكونات الحاسوب المادية والبرمجية  ضحيو 

 ومجاالت تخصصهل مجا في وتطبيقاتهماالحاسوب واالنترنت 

 .المختلفة الحياة

b1 
– 
  

 تمثيلها من حيث البيانات مع الحاسوب تعامل كيفية يفسر

 .ومعالجتها
B1 دراسة وتقييم قد في ايمارس بكفاءة مهارات التفكير التحليلي والن

وفي للحيوانات وقراءة نتائج الفحوصات الطبية  الصحية المشاكل

 العلوم ذات الصلة.
c1 - النوافذ تشغيل نظام مع ويتعام الحاسوب يستخدم  

Windows10  بفاعلية والخدمية المساعدة وبرامجه. C2 

  

بما  والبحثية والسريريةوالتشخيصية يمارس المهارات العملية 

البيطري والعلوم طب الفي مختلف مجاالت فيها جمع العينات 

 المهنة. بشكل آمن وفعال مراعيا في ذلك أخالقيات ذات العالقة
  

c2 -  والتعلم البحث عملية في واالنترنت الحاسوب تطبيقات يوظف 

 .بكفاءة تخصصه مجال وفي

d1 - معايير ذلك في مراعيا بفاعلية الكترونيا االخرين مع يتواصل 

 .المجتمع وقيم االستخدام
D1  بفاعلية ومالك الحيوانات  مهنة من زمالءيتواصللللللل مع االخرين

 .ره بوضوح وموضوعيةويعبر عن افكا

d2 - إمكانات استثمار خال من ذاتيا والمهنية العلمية قدراته يُطور 

 .المختلفة وتطبيقاتهما واالنترنت الحاسوب
D2 في يستجد ما ويتابع ذاتيا والبحثية والمهنية العلمية قدراته يطور 

 وتكنولوجيا الحاسللللوب تطبيقات ذلك في موظفا تخصللللصلللله مجال

 .صاالتواالت المعلومات
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 والتقويم والتعلم التعليم باستراتيجيات التعلم مخرجات مواءمة

Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 :والتقويم والتعلم التعليم باستراتيجية) والفهم المعارف (المقرر تعلم مخرجات مواءمة :أوال
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 والفهم المعرفة /المقرر مخرجات
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريس استراتيجية
Teaching Strategies 

 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1 - واالنترنت للحاسوب األساسية للمفاهيم سليما وفهما معرفة يُظهر 

 .العالقة ذات والمفاهيم
 ةالمحاضر-

 .والمناقشة الحوار -

 .الذاتي والتعلم التكاليف -

 التعاوني التعلم -

 .الذهني العصف -

 .التحريرية االختبارات-

 .الشفهية االختبارات -

تقارير التكاليف  تقييم -
 الفردية

 .والجماعية

 القصيرة االختبارات -

 الكوزات((

a2 – يفتوظ وأهميةمكونات الحاسوب المادية والبرمجية  ضحيو 

 الحاسوب واالنترنت

 .المختلفة الحياة ومجاالت تخصصهل مجا في وتطبيقاتهما

 
 :والتقويم التدريس باستراتيجية) الذهنية المهارات (المقرر تعلم مخرجات مواءمة :ثانيا

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs 
 الذهنية المهارات /المقرر مخرجات

Intellectual Skills CILOs 
 التدريس استراتيجية

Teaching Strategies 
 التقويم استراتيجية

Assessment Strategies 
b1 – 

  
 المحاضرة- .ومعالجتها تمثيلها من حيث البيانات مع الحاسوب تعامل كيفية يفسر 

 .والمناقشة الحوار -

 .الذهني العصف -

 الذاتي التعلم -

 .المشكالت حل -
 ومجموعات المهام والتكاليف -

 .لعملا

 .التحريرية الختباراتا-

 .القصيرة االختبارات -

 .التقارير تقييم -

 

 :والتقويم التدريس باستراتيجية) والعملية المهنية المهارات (المقرر تعلم مخرجات مواءمة :ثالثا
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 والعملية المهنية اتالمهار /المقرر مخرجات

Professional and Practical Skills CILOs 
 التدريس استراتيجية

Teaching Strategies 
 التقويم استراتيجية

Assessment Strategies 
c1 - النوافذ تشغيل نظام مع ويتعام الحاسوب يستخدم  Windows10  

 .بفاعلية والخدمية المساعدة وبرامجه
 .االداء مالحظة- .محاكاةوال العملية العروض-
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c2 - 
  

 وفي والتعلم البحث عملية في واالنترنت الحاسوب تتطبيقا يوظف

 .بكفاءة تخصصه مجال
 .والتكاليف العملية التطبيقات -

 .تالمشكال حل -
 التعاوني التعلم -

 .الزمالء بين الخبرات تباد -

 .والمناقشة الحوار -
 الذاتي التعلم -

 .التحريرية االختبارات -

 تقويم الواجبات -
 .التطبيقية والتكليفات

 .الشفهية االختبارات -

 

 :والتقويم التدريس يةباستراتيج) العامة المهارات (المقرر تعلم مخرجات مواءمة :رابعا
Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 المقرر مخرجات
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريس استراتيجية
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

d1 - إمكانات استثمار خال من ذاتيا والمهنية العلمية قدراته يُطور 

 .المختلفة وتطبيقاتهما واالنترنت الحاسوب
 والمناقشة الحوار-

 الذاتي التعلم -

 .التعاوني التعلم -

 .اليفوالتك المهام -

 الزمالء بين الخبرات تبادل -

 .األداء مالحظة-

تقييم تقارير التكليفات  -
 والمشاريع

 .التقديمية العروض تقييم -
d2 - معايير ذلك في مراعيا بفاعلية الكترونيا االخرين مع يتواصل 

 .المجتمع وقيم االستخدام

 

V. . المقرر محتوى موضوعات Course Content 

 Theoretical Aspect النظري لجانبا موضوعات :أوال
 قمالر

Order 
 /الرئيسة الموضوعات
 تالوحدا

Topic List / Units 
 لتفصيليةا الموضوعات

Sub Topics List 
 عدد
 بيعاألسا

Number of 

Weeks 

 الساعات
 الفعلية

Contact 

Hours 

 رموز
 مخرجات

 التعلم
 للمقرر

 الحاسوب مفهوم 1

 سيةاالسا ومكوناته

 .المعلومات وتقنية للحاسوب اسيةأس مفاهيم ▪

 ومجاالت الحاسبات وأنواع واجياله الحاسوب مفهوم ▪

 .استخدامه ومبررات ▪

2 W 5 
a1, a2, 

b1, c1, 
d1 

 وتصانيفها Hardware المادية الحاسوب مكونات ▪

 .فيها مكون كل ووظيفة

  :Software البرمجيةلحاسوب ا مكونات ▪

مساعدة  يةتشغيل (لحاسوبا برامج مفهومها وأنواع

 .منهاكل  واهمية) تطبيقية

أداء  على المؤثرةمل والعوا حاسوبيا البيانات تمثيل ▪

 .الحاسوب

 الحاسوب تشغيل نُظم 2

 المعلومات وحماية

 مفهومها وأنواعها وخصائصها :نظم تشغيل الحاسوب ▪

 .فيها المستخدم وواجهات
3 W  
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ته، ومميزا اصداراته :Windows النوافذتشغيل  نظام ▪ والبيانات

 على نظام التركيز مع .فيه المكتب سطح واجهة مكونات

 المكتب ومكوناتهسطح  Windows10 النوافذ تشغيل

 ولوحةTask Bar المهامشريط و ،النوافذ، الفأرة،

  Control Panel التحكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 

 

 

 

 

 

 
a1, a2, 
b2, c1, 
b1, d1 

النوافذ  تشغيل بنظام Accessories الملحقة البرامج ▪

Windows10▪  

الملفات والمجلدات في نظام النوافذ  إدارة ▪

Windows10  

 وطرق وانواعها ماهيتها فيروسات الحاسوب: ▪

 .مكافحتها برامج وأشهر منها والوقاية بها االصابة

 ،المعلومات وحماية  امن مفهوموحماية المعلومات : امن ▪

 صيةالخصو ،معلومات نظام أي تواجه التي المخاطر

 .لها االحتياطي والنسخ البيانات وحماية
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 االساسية المهارات

 برامج مع للتعلم

 Microsoft حزمة

Office 

   :برنامج معالجة النصوص ▪

الصفحة الرئيسية ،  تبويبات: أوامر ،فيه واجهة المستخدم

 ،،تنسيق الخط ، تنسيق الفترة ، األنماط النصوص تحرير

 لحافظة ، والبحث واالستبدال ، ادراج الصفحات.ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 W 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a1, a2, 
b1, c1, 

c2, d1, 
d2 

 ،أوامر تبويبات ملف  Word  :النصوص معالجة تابع ▪

 تخطيط ، عرض، إدراج، تصميم، الرئيسية، الصفحة

 .طباعتهو وتأمينه المستند وحفظ مراجعة،

  :Microsoft Excel البيانات جدولة برنامج  ▪

، واجهة  Excel برنامج جداول البيانات مقدمة عن ▪

مع الجداول  العمل والتعامل اوراق وادارة فيه المستخدم

 وتنسيقها وتحرير البيانات والصفوف واالعمدة والخاليا 

 والمحاذة البيانات وتصفيتها وفرز الخاليا وتأمين

 .الحدود راتوتأثي

 انشاء المخططات : Excel البيانات جداول معالجة ..تابع ▪

 والصيغ  والدوال ،وحفظ وتنسيقها البيانية والرسوم

 عمل وطباعة ومعاينة ورقة وطباعته وتأمينه المصنف

 العمل . ورقة من محددة مساحة

 العروض التقديمية  -:    
تها ،وواجهة مقدمة عن العروض التقديمية، واهمي

 إدراج النصوص والجداول ، PPTالمستخدم في 

 والفيديو واالشكال والصور والصوت والمخططات
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 حركات واضافة التأثيرات اليها واضافة وتنسيقها

الشرائح  عرض داخل الشريحة، عناصر على وتأثيرات

 وتأمينه العرض حفظ والتحكم فيها واالنتقال بينها

 .وطباعته

 

  :  البيانات عدقوا برنامج

خطوات  برامجها، أشهر Database قواعد البيانات أهمية

 بيانات قاعدة أنشاء كيفية ،بيانات قاعدة تصميم

 مكونات ،MS-Access برنامج جهةوا فارغة،

 ،Tables: الجداول Access بيانات ةعدقا
 التقارير ،Forms النماذج ،Queries ماتستعالاال

Reports  الصفحات ، Pages ،الماكرو Macros 
البيانات  قاعدة حفظ،  Modules النمطية الوحدات،

 . Data Type البيانات ،أنواع

 وشبكات االنترنت 4
 الحاسوب

البرتوكول ، االنترانت ( االنترنت والمفاهيم ذات العالقة : ▪

 خادماتها وأهم) البحث محرك المتصفح، االكسترانت، ،

 وخصائص أجيالهاالويب و مفهوم توظيفها، ،ومجاالت

 .منها ومميزات كل وأدوات

2 W 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
a1, a2, 
b1, c1, 
c2, d1, 

d2 

 .واهميته البيانات تراسل مفهوم ▪

واهم  ،اهميتها، انواعها مفهومها، :شبكات الحاسوب ▪

 .بربطها الخاصة المعدات

 الفعلية والساعات بيعاألسا عدد اجمالي
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 28  

 
 Practical Aspect العملي الجانب موضوعات :ثانيا

 الرقم
Order ت تدريبا /العملية التجارب 

Practical / Tutorials topics 
 عدد
 بيعاألسا

Number of 

Weeks 

 الساعات
 الفعلية

Contact Hours 
 مخرجات رموز

 التعلم
Course ILOs 

 a1, a2, b2, c1 2 1 والبرمجية ديةالما الحاسوب مكونات ▪  .1

2.  
              :   النوافذ نظام مع التعامل مهارات ▪

 ،الفأرة التعامل مع وتغيير مظهر، ومكوناته المكتب سطح

 النظام ،التعامل معلومات ، استعراض النوافذ التعامل مع

1 2 a1, a2, b2, c1, d1 
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 ابدأ قائمة مع ،التعامل Task Bar  المهام شريط مع

Start Menuإليها زر ةوإضاف ونقل. 

3.  

  :  النوافذ نظام مع التعامل مهارات تابع ▪
 برنامج تثبيت ،Control Panelالتحكم  لوحة مع التعامل

 والتأريخ الوقت تعديل ،وإزالته تطبيقي

، تغيير لغة النظام ، التعامل مع البرامج الملحقة لنظام 

 ، المفكرة Calculator،الحاسبة  Accessoriesالتشغيل 

Notepad الكلمات برنامج تحرير       WordPad  ،

الصور من الشاشة،  التقاط القطع، ،اداة Paint الرسام

، تهيئة  Windows انشاء حساب مستخدم ،جدار حماية 

 .والطباعة جديد جهاز إضافة ص،األقرا

1 2 a1, a2, b2, c1, d1 

4.  

 إنشاء   النوافذ: نظام في والمجلدات الملفات إدارة مهارات

 المحذوفات واستعادة وحذفه وحفظه وتسميته ملف مجلد أو

 أو ملف نقلو نسخ

 الملفات إخفاء Short Cut مختصرة أيقونة إنشاء مجلد

 طريقة الملفات تغيير وترتيب فرز ،والمجلدات وإظهارها

 ،Explorer النوافذ والمجلدات، مستكشف الملفات عرض

 عرض ،اتوالمجلد الملفات عنالبحث 

 الغاءو zip والمجلدات الملفات ،ضغط الملفئص خصا

 التقسيم( التخزين أجهزة ادارة ،األدوات الذكية ضغطها ،

 .)التهيئة

1 2 a1, a2, b1, c1, d1 

 من الحاسوب حماية برامج مع ملالتعا مهارات ▪  .5

 a1, b1, c1 2 1 .للبيانات االحتياطيلنسخ وا ،الفيروسات

6.  

  :  الكلمات معالجة برنامج مع التعام مهارات
 ،التبويبات Word برنامج في المستخدم واجهة ▪

 تخصيص الشريط، ،المجموعات واالوامر ،االشرطة

 .السريع الوصول شريط

النصوص  تحرير :الرئيسية الصفحة تبويب أوامر ▪

 ال.واالستبد والبحث ،األنماط، الحافظة وتنسيقها،

 الرسوم، ،،الجداول الصفحات :إدراج تبوياب أوامر ▪

 .والرموز التعليقات ،والتذييل ،االرتباطات الرأس

1 2 a1, a2, b1, c1, 

c2, d1 

7.  
 ملف :تبويبات أوامر ( (Word لنصوصا معالجة تابع

 وتخطيط وتصميم

 .وطباعته وتأمينه المستند وحفظ ومراجعة وعرض
1 2 a1, a2, b1, c2, 

c3, d1 

8.  
 Microsoftت البيانا جدولة برنامج مع التعامل مهارات ▪

Excel: 

 والتعامل مع العمل اوراق وادارة فيه واجهة المستخدم

 البيانات ،وتحرير والخاليا الجداول والصفوف ،واألعمدة

2 4 a1, a2, b1, c2, 

c3, d1 
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البيانات وتصفيتها ،  وفرز ،الخاليا وتأمين وتنسيقها،

البيانية  المخططات وانشاء الحدود، وتأثيرات والمحاذة

 .وتنسيقها

9.  
 في االدوات االساسية وبعض الصيغ التعامل مع مهارات ▪

 وتأمينه المصنف ،وحفظ  Microsoft Excelبرنامج  

 .وطباعته
1 2 a1, a2, b1, b2, 

c2, c2, d1 

10.  

 برنامج في المستخدم واجهة أوامر التعامل مع مهارات ▪

PowerPointوحذفها وتنسيقها : إدراج الشرائح 

 واالشكال ،والمخططات  والجداول النصوص وادراج

التأثيرات  واضافة وتنسيقها والفيديو والصوت والصور

داخل  عناصر على وتأثيرات حركات اضافة اليها المناسبة

 فيها، والتحكم بينها واالنتقال عرض الشرائح الشريحة ،

 .وطباعته وتأمينه العرض حفظ

1 2 a1, a2, b1, c2, 

c3, d1, d2 

 ,MS-Access  1 2 a1, a2, b1, c2, c2 برنامج تخدامباس بيانات قاعدة أنشاء ▪  .11

d1 
 التصفح ،( خدماتها وبعض االنترنت مع التعامل مهارات ▪  .12

 .)البريدية االلكتروني ،القوائم البريد
1 2 a1, a2, b1, c2, 

d1, d2 
 ,a1, a2, b1, c2 2 1 .البيانات وتراس الحاسوب شبكات ▪  .13

d1, d2 
  28 14 إجمالي األسابيع والساعات

 

 : Teaching Strategies التدريس استراتيجيات .1
   التفاعلية المحاضرة ▪

   والمناقشة الحوار ▪

 الذهني العصف ▪

  المشكالت حل ▪

   العملية والعروض المحاكاة ▪

 العمليبيق التط ▪

   والتكاليف والمهام المشروعات ▪

   الذاتي التعلم ▪

 التعاوني التعلم ▪

 الزمالء بين الخبرات لتباد ▪
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 Tasks and Assignments والتكليفات االنشطة . .2
 الرقم

Order التكليف / االنشطة 
Assignments/ Tasks 

 نوع
 التكليف

 )تعاوني /فردي(
 الدرجة

 لمستحقةا

Mark 
 أسبوع
 التنفيذ
Week 

Due 

 التعلم مخرجات
CILOs 

(symbols) 

انشاء مستند نصي يشتمل على نصوص وجداول واشكال ورسوم وعناوين  1
  W6 3 يفرد Wordعية وجداول واشكال باستخدام برنامج رئيسية وفر

a1, a2, b1,  
c1, c2, d1  

وتنسيقها  الجداول وادخال البياناتفي تصميم  Excelخدام برنامج تاس 2
 وفقا لمحددات يحددها استاذ المقرر.  الدوال االساسيةوتوظيف بعض 

 يفرد
3 W9  

a1, a2, b1,  
b2, c1, c2, 

d1  

وفقا للتعليمات المعدة  PPTباوربوينتتعليمي باستخدام برنامج انتاج عرض  3
 لذلك. 

 يفرد
4 W11  

a1, a2, b1, 
c1, c2, d1, 

d2  
   Total Score  10إجمالي الدرجة  

 

VI. تعلم:لمصادر ا 
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

      :Learning Assessment 3  التعلم تقييم.  

 مخرجات التعلم
 CILOs (symbols) 

 نسبة الدرجة إلى
 الدرجة النهائية

Proportion of 
Final 

Assessment 

 الدرجة 
 Mark 

 أسوع
 مالتقيي

Week due 

 أنشطة التقييم  
 Assessment Tasks 

 
 الرقم 
 No. 

a1, a2, b1, b2, c1, 

c2, c3, d1, d2   % 10 10 
W6, 9, 

11  

  التكليفات والواجبات 
 Tasks and Assignments  

 
 1 

a1, a2, b1, b2, c1, 

c2, c3, d1  % 10  10  W8 
 اختبار نصف الفصل 

 Midterm Exam 
 

 2 

a1, a2, b1, b2, c1, 

c2, c3, d1  % 20  20   W15 
  )عملي(اختبار نهاية الفصل 

 Final Exam (practical) 
 

 3 

a1, a2, b1, b2, c1, 

c2, c3, d1   % 60 60   W16 
 (نظري)اختبار نهاية الفصل 

 Final Exam (theoretical) 
 

 4 

    Totalاإلجمالي     100  %100   
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 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة
 اساسيات الحاسوب واالنترنت، االمين للطباعة والنشر، صنعاء. (:2019)هالل القباطي 

 المراجع المساعدة
 ، صنعاء.والتوزيعتطبيقات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، مكتبة ابن خلدون للطباعة والنشر (: 2014فهد الوصابي )    

Brandon Heffernan and Tim Poulsen (2010). Introduction to Personal Computers, Windows 10 

Edition, Axzo Press.  

Guy Hart-Davis(2010). Beginning Microsoft Office 2010, Apress 

 

 االنترنت الدولية المعلومات شبكة
 .http://www.grassrootsdesign.com/intro/ 
 .http://www.cprogramming.com/tutorial.html 
 http://www.functionx.com/word/index.htm 
 http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm 

 
 

  .Course Policies  4الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعل  باآلتي:  حللوائبعد الرجوع 

  :Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمي ة

  عدم الوفاء بذلك. ل% من المحاضرات ويحرم في حا75حضور يلتزم الطالب ب -

% ويتم اقرار الحرمان 25ياب غال حال تجاوزاالمتحان في  لياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخوغتاذ المقرر تقريرا بحضور وسيقدم أ-

  من مجلس القسم.

 1 

  :Tardyالحضور المتأخر

مرات يحذر شفويا  ثوإذا تأخر زيادة عن ثال  سيالدرا لمرات في الفص ثالثلمدة ربع ساعة للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر  يسمح -
 . دخول المحاضرةعدم االلتزام يمنع من  المقرر وعندمن أستاذ 

 2 

: Exam Attendance/Punctuality  ضوابط االمتحان 

 بدء االمتحان  من  ( دقيقة20)النهائي إذا تأخر مقدار  دخول االمتحانللطالب  محال يس -

 الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.  تطبق اللوائحالطالب عن االمتحان النهائي  تغيبإذا  -

 3 

: Assignments & Projects  التعيينات والمشاري ع 

 ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكليفات وتسليمها.  ليحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفص -

 أخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. إذا ت -

 4 

http://www.grassrootsdesign.com/intro/
http://www.grassrootsdesign.com/intro/
http://www.grassrootsdesign.com/intro/
http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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: Cheating  ال ش 

 الئحة شؤون الطالب.  تطبق عليهش في االمتحان النصفي أو النهائي غثبوت قيام الطالب بال لفي حا -

 مشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. في التكليفات وال لش او النقغثبوت قيام الطالب بال لفي حا -

 5 

: Plagiarism  االنتحال 

  الالئحة الخاصة بذلك  قشخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطب لينتح  صفي حالة وجود شخ -

 6 

: Other policies  سياسات أخر ى 

  .... الخأو مواعيد تسليم التكليفات . لاستخدام الموباي لأي سياسات أخرى مث -

 7 
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 الحاسوب  هاراتخطة مقرر: م

  

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم م. محمد خصروف أسبوعيا( /3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف  صنعاء  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 2-صباحا8 
 البريد اإللكتروني             مساء  

 

I. علومات عامة عن المقرر: مGeneral information about the course 

 :اسم المقرر  .1
Course Title الحاسوب مهارات 

 رمز المقرر ورقمه:  .2
Course Code and Number FR116 

 الساعات المعتمدة:  .3
Credit Hours 

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة
2 0 1 0 3 

 المستوى والفصل الدراسي:  .4
Study Level and Semester  االول الفصل /االول المستوى 

 :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5
Pre-requisites (if any) 

 اليوجد
None 

 (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6
Co-requisites (if any) 

 اليوجد
None 

 له المقرر: درسيالبرنامج الذي   .7
Program (s) in which the course is offered  الطب البيطري 

 عربي / انجليزي  لغة تدريس المقرر:  .8
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المقرر محتوى       .v 

  

 :  Theoretical Aspectأوال: الموضوعات النظرية

 الساعات
 الفعلية

Contact 

Hours 

 عدد
 بيعاألسا

Number 

of 

Weeks 

 فصيليةلتا الموضوعات
Sub Topics List 

 /الرئيسة الموضوعات
 تالوحدا

Topic List / Units 

 قمالر
Order 

3  W1 ▪ ومحدداته الدراسية وخطته ومتطلباته المقرر عن تعريفية مقدمة . 

 ومبررات ومجاالت الحاسبات وأنواع واجياله الحاسوب مفهوم ▪
 . استخدامه

 الحاسوب مفهوم

 سيةاالسا ومكوناته
1  

2   W2 ▪ المادية الحاسوب مكونات Hardware مكون كل وتصانيفها ووظيفة 

 .فيها

 برامج : مفهومها وأنواع :Software الحاسوب البرمجية مكونات ▪

 .كل منها واهمية) مساعدة تطبيقية تشغيلية (الحاسوب

 .أداء الحاسوب على والعوامل المؤثرة حاسوبيا البيانات تمثيل ▪

Language of teaching the course 
  مكان تدريس المقرر  .9

 Location of teaching the course 
 معمل الكلية

I. المقرر وصف Course Description 

  وليتنا ثحي المختلفة؛ الحياة مجاالت في توظيفه واهمية للحاسوب األساسية والمهارات بالمفاهيم الطالب ويدتز الى المقرر هذا يهدف
 مع الحاسوب  غيلتش ونظم ومعالجتها  البيانات لتمثي وكيفية العالقة  ذات والمفاهيم والبرمجية ةالمادي هتناومكو الحاسوب مفهوم
 لتعاملل األساسية والمهارات المساعدة  الخدمية البرامج من وعدد Windows10 النوافذ غيلتش نظام مع لالتعام مهارات على التركيز

 وأهم اإلنترنت مفهوم الى إضافة  )Accessو Excel PowerPointو Ms. Word( Microsoft Office حزمة برامج بعض مع
 والمهنية الدراسية حياته في واالنترنت الحاسوب توظيف من بالطال يُمكن بما منها؛ اإلفادة وكيفية وحمايتها الحاسوب وشبكات خدماتها
 . بكفاءة مستقبال
II. . المقرر تعلم مخرجات Course Intended Learning Outcomes (CILOs) : 

 :أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر ة دراس من االنتهاء بعد

a1   -  العالقة ذات والمفاهيم واالنترنت للحاسوب األساسية للمفاهيم سليما وفهما معرفة يُظهر. 

a2   - مجال تخصصه  في وتطبيقاتهما ب واالنترنتسولحاا توظيف وأهمية والبرمجية المادية بسوالحا مكونات ضحيو
 .المختلفة الحياة ومجاالت

 - b1  ومعالجتها تمثيلها من حيث البيانات مع الحاسوب تعامل كيفية يفسر. 

c1  - النوافذ تشغيل نظام مع امويتع الحاسوب يستخدم  Windows10  بفاعلية والخدمية المساعدة وبرامجه. 

c2  - بكفاءة تخصصه مجال وفي والتعلم لبحثا عملية في واالنترنت الحاسوب تطبيقات يوظف. 

d1  - فةالمختل وتطبيقاتهما واالنترنت الحاسوب إمكانات استثمار خال من ذاتيا والمهنية العلمية قدراته يُطور. 

d2  - المجتمع وقيم االستخدام معايير ذلك في مراعيا بفاعلية الكترونيا االخرين مع صليتوا.c3 - تطبيقات يوظف   
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2   W3 ▪ وواجهات مفهومها وأنواعها وخصائصها :نظم تشغيل الحاسوب 

 .فيها المستخدم

ومميزاته،  اصداراته :Windows النوافذتشغيل  نظام ▪

 تشغيل على نظام التركيز مع .فيه المكتب سطح واجهة مكونات

 ،النوافذ، الفأرة، المكتب ومكوناتهسطح  Windows10 النوافذ

 Control Panel التحكم ولوحةTask Bar المهامشريط و
 الحاسوب تشغيل ظمنُ 

 المعلومات وحماية

 والبيانات

2  
2   W4 ▪ الملحقة البرامج Accessories النوافذ  تشغيل بنظام

Windows10▪  

 Windows10الملفات والمجلدات في نظام النوافذ  إدارة ▪

 2  W5 ▪ :بها وطرق االصابة وانواعها ماهيتها فيروسات الحاسوب 

 .فحتهامكا برامج وأشهر منها والوقاية

 التي المخاطر وحماية المعلومات ، امن وحماية المعلومات :مفهوم امن ▪

 والنسخ البيانات وحماية معلومات، الخصوصية نظام أي تواجه

 .لها االحتياطي

2   W6 ▪ 3   (اول) قصير اختبار  

 

     :برنامج معالجة النصوص ▪ 

 ، تحريرالصفحة الرئيسية  تبويبات: أوامر ،فيه واجهة المستخدم

الحافظة ،  ،،تنسيق الخط ، تنسيق الفترة ، األنماط النصوص
 والبحث واالستبدال ، ادراج الصفحات.

 

 االساسية المهارات

 برامج مع للتعلم

 Microsoft حزمة

Office 

 

2  W7  ▪ النصوص معالجة تابع:  Word  الرئيسية، الصفحة ،أوامر تبويبات ملف 

 وتأمينه المستند وحفظ اجعة،مر تخطيط ، عرض، إدراج، تصميم،

 .وطباعته

2  W8  ▪ (نظري) نصفي تحريري اختبار  

2  w9  ▪  البيانات جدولة برنامج  :  

 وادارة فيه ، واجهة المستخدم Excel برنامج جداول البيانات مقدمة عن ▪

وتحرير  مع الجداول والصفوف واالعمدة والخاليا  العمل والتعامل اوراق

 والمحاذة البيانات وتصفيتها وفرز الخاليا وتأمين قهاوتنسي البيانات

 .الحدود وتأثيرات

2  W10  ▪ البيانات جداول معالجة ..تابع Excel : البيانية والرسوم انشاء المخططات 

ومعاينة  وطباعته وتأمينه المصنف والصيغ  والدوال ،وحفظ وتنسيقها

 العمل . ورقة من محددة مساحة عمل وطباعة ورقة

4 
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2  w11   : -  العروض التقديمية 
 ، PPTمقدمة عن العروض التقديمية، واهميتها ،وواجهة المستخدم في 

 واالشكال والصور والصوت والمخططات إدراج النصوص والجداول

 على وتأثيرات حركات واضافة التأثيرات اليها واضافة وتنسيقها والفيديو

 حفظ والتحكم فيها ال بينهاالشرائح واالنتق عرض داخل الشريحة، عناصر

 .وطباعته وتأمينه العرض

2  w 12  البيانات: قواعد برنامج 

 قاعدة خطوات تصميم برامجها، أشهر Database قواعد البيانات أهمية

 بيانات قاعدة أنشاء كيفية ،بيانات

 مكونات ،MS-Access برنامج جهةوا فارغة،

 ،Tables: الجداول Access بيانات ةعدقا
 التقارير ،Forms النماذج ،Queries ماتستعالاال

Reports  الصفحات ، Pages ،الماكرو Macros ،النمطية الوحدات 

Modules  ،البيانات البيانات ،أنواع قاعدة حفظ Data Type . 

 

2  w13  ▪ : االكسترانت، البرتوكول ، االنترانت ،( االنترنت والمفاهيم ذات العالقة 

الويب  مفهوم توظيفها، ،ومجاالت خادماتها وأهم) حثالب محرك المتصفح،

 .منها ومميزات كل وأدوات وخصائص وأجيالها
 وشبكات االنترنت

 الحاسوب
4  2  w14  ▪ واهميته البيانات تراسل مفهوم. 

 الخاصة واهم المعدات ،اهميتها، انواعها مفهومها، :شبكات الحاسوب ▪

 .بربطها

2  w15  ▪ والمهام التكاليف من عينة اقشةومن واستعراض مراجعة .  

2  W16  ▪ (نظري)  لالفص نهاية اختبار     

32  16  
 الفعلية والساعات بيعاألسا عدد اجمالي

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
 

 
 ثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي  

 الساعات
 الفعلية

Cont. H 

 األسبوع
Week 
Due 

  التمارين /المهام
 Tutorials/ Exercises   

 الرقم
Order 

2  W2  ▪ 1 والبرمجية المادية الحاسوب مكونات  

2  

  

W3  
        :  النوافذ نظام مع التعامل مهارات ▪

النظام  معلومات ، استعراض النوافذ التعامل مع ،الفأرة التعامل مع وتغيير مظهر، ومكوناته المكتب سطح

 .إليها زر وإضافة ونقلStart Menu ابدأ قائمة مع ،التعامل Task Bar  مهامال شريط مع ،التعامل

2  
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2  W4  ▪ النوافذ نظام مع التعامل مهارات تابع:    

 والتأريخ الوقت تعديل ،وإزالته تطبيقي برنامج تثبيت ،Control Panelالتحكم  لوحة مع التعامل

 ، المفكرة Calculator،الحاسبة  Accessoriesقة لنظام التشغيل ، تغيير لغة النظام ، التعامل مع البرامج الملح

Notepad الكلمات برنامج تحرير       WordPad الرسام ، Paint الصور من الشاشة،  التقاط القطع، ،اداة
 .والطباعة جديد جهاز إضافة ص،، تهيئة األقرا Windows انشاء حساب مستخدم ،جدار حماية 

3  

2  w5  النوافذ نظام في والمجلدات الملفات ارةإد مهارات:   
 أو ملف نقلو نسخ المحذوفات واستعادة وحذفه وحفظه وتسميته ملف مجلد أو إنشاء 

 طريقة الملفات تغيير وترتيب فرز ،والمجلدات وإظهارها الملفات إخفاء Short Cut مختصرة أيقونة إنشاء مجلد

 عرض ،والمجلدات الملفات عنالبحث  ،Explorer النوافذ والمجلدات، مستكشف الملفات عرض

 التقسيم( التخزين أجهزة ادارة ،األدوات الذكية ضغطها ، الغاءو zip والمجلدات الملفات ،ضغط الملفئص خصا

 .)التهيئة

4  

  

 .للبيانات االحتياطيلنسخ وا ،الفيروسات من الحاسوب حماية برامج مع ملالتعا مهارات ▪
 

5 

 

2  W6  

  

 :  الكلمات معالجة برنامج مع لالتعام مهارات
 شريط تخصيص الشريط، ،المجموعات واالوامر ،االشرطة ،التبويبات Word برنامج في المستخدم واجهة ▪

 .السريع الوصول

 ال.واالستبد والبحث ،األنماط، الحافظة النصوص وتنسيقها، تحرير :الرئيسية الصفحة تبويب أوامر ▪

 .والرموز التعليقات ،والتذييل ،االرتباطات الرأس الرسوم، ،الجداول، الصفحات :إدراج تبوياب أوامر ▪
6  

2  w7  لنصوصا معالجة تابع Word) ) وتخطيط وتصميم ملف :تبويبات أوامر 

  7 .وطباعته وتأمينه المستند وحفظ ومراجعة وعرض

2  W8  الفص  نصف اختبار  (Midterm Exam  ) 8  

2  w9  ▪ البيانات  جدولة رنامجب مع التعامل مهاراتMicrosoft Excel: 

 البيانات ،وتحرير والخاليا الجداول والصفوف ،واألعمدة والتعامل مع العمل اوراق وادارة فيه واجهة المستخدم

البيانية  المخططات وانشاء الحدود، وتأثيرات البيانات وتصفيتها ، والمحاذة وفرز ،الخاليا وتأمين وتنسيقها،

 .وتنسيقها

9  

2  W10  ▪ برنامج   في االدوات االساسية وبعض الصيغ التعامل مع مهاراتMicrosoft Excel  المصنف ،وحفظ 

 .وطباعته وتأمينه
10  

2  w11  ▪ برنامج في المستخدم واجهة أوامر التعامل مع مهارات PowerPointوحذفها وتنسيقها : إدراج الشرائح 

التأثيرات  واضافة وتنسيقها والفيديو والصوت والصور طاتواالشكال ،والمخط والجداول  النصوص وادراج

 والتحكم بينها واالنتقال عرض الشرائح داخل الشريحة ، عناصر على وتأثيرات حركات اضافة اليها المناسبة

 .وطباعته وتأمينه العرض حفظ فيها،

11  

2  W12  ▪ برنامج باستخدام بيانات قاعدة أنشاء MS-Access  12  

2  w13  ▪ 13 .)البريدية االلكتروني ،القوائم البريد التصفح ،( خدماتها وبعض االنترنت مع التعامل هاراتم  

2  w14  ▪ 14 .البيانات وتراس الحاسوب شبكات  



 
 الجمهورية اليمنية          

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جامعة صنعاء            

 كلية الطب البيطري          

 

    

 رئيس الجامعة          الجودة وضمان عميد مركز التطوير     عميد الكلية             نائب العميد لشئون الجودة      

 أ.د. هدى العماد                أ.د. القاسم محمد عباس         د. عبدالرقيب الشامي          د. عبدالرؤف الشوكاني          

 

17  
 

 

 

2  W15  (عملي)  لالفص نهاية اختبار Final Exam    15  

28  14  
 والساعات الفعلية األسابيعاجمالي 

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

 

 : Teaching Strategies التدريس استراتيجيات .5
   التفاعلية المحاضرة ▪

   والمناقشة الحوار ▪

 الذهني العصف ▪

  المشكالت حل ▪

   العملية والعروض المحاكاة ▪

 العمليبيق التط ▪

   والتكاليف والمهام المشروعات ▪

   الذاتي التعلم ▪

 التعاوني التعلم ▪

 لزمالءا بين الخبرات لتباد ▪
 Tasks and Assignments والتكليفات االنشطة . .6

 الرقم
Order التكليف / االنشطة 

Assignments/ Tasks 
 نوع

 التكليف
 )تعاوني /فردي(

 الدرجة
 لمستحقةا

Mark 
 أسبوع
 التنفيذ

Week Due 
انشاء مستند نصي يشتمل على نصوص وجداول واشكال ورسوم وعناوين رئيسية  1

  W6 3 يفرد Wordاشكال باستخدام برنامج وفرعية وجداول و

الجداول وادخال في تصميم  Excelخدام برنامج تتبرز قدرته على اس لجداوتصاميم  2
 وفقا لمحددات يحددها استاذ المقرر.  الدوال االساسيةوتنسيقها وتوظيف بعض  البيانات

 يفرد
3 W9  

 يفرد قا للتعليمات المعدة لذلك. وف PPTباوربوينتانتاج عرض تعليمي باستخدام برنامج  3
4 W11  

  Total Score  10إجمالي الدرجة  

التعلم تقييم        

 نسبة الدرجة إلى
 الدرجة النهائية

Proportion of 
Final 

Assessment 

 الدرجة 
 Mark 

 أسوع
 مالتقيي

Week due 

 أنشطة التقييم  
 Assessment Tasks 

 
 الرقم 
 No. 
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I. تعلم:لمصادر ا 
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة
 اساسيات الحاسوب واالنترنت، االمين للطباعة والنشر، صنعاء. (:2019)هالل القباطي 

 المراجع المساعدة
 ، صنعاء.والتوزيعتطبيقات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، مكتبة ابن خلدون للطباعة والنشر (: 2014فهد الوصابي )    

Brandon Heffernan and Tim Poulsen (2010). Introduction to Personal Computers, Windows 10 

Edition, Axzo Press.  

Guy Hart-Davis(2010). Beginning Microsoft Office 2010, Apress 

 

 االنترنت الدولية المعلومات شبكة
 .http://www.grassrootsdesign.com/intro/ 
 .http://www.cprogramming.com/tutorial.html 
 http://www.functionx.com/word/index.htm 
 http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm 

 
 

  .Course Policies  7الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 % 10 10 
W6, 9, 

11  

  التكليفات والواجبات 
 Tasks and Assignments  

 
 1 

% 10  10  W8 
 اختبار نصف الفصل 

 Midterm Exam 
 

 2 

% 20  20   W15 
  )عملي(اختبار نهاية الفصل 

 Final Exam (practical) 
 

 3 

 % 60 60   W16 
 (نظري)اختبار نهاية الفصل 

 Final Exam (theoretical) 
 

 4 

    Totalاإلجمالي     100  %100 

http://www.grassrootsdesign.com/intro/
http://www.grassrootsdesign.com/intro/
http://www.grassrootsdesign.com/intro/
http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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   الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعل  باآلتي:  حللوائبعد الرجوع 

  :Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمي ة

  عدم الوفاء بذلك. ل% من المحاضرات ويحرم في حا75بحضور يلتزم الطالب  -

% ويتم اقرار 25ياب غال حال تجاوزاالمتحان في  لياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخوغتاذ المقرر تقريرا بحضور وسيقدم أ-

  الحرمان من مجلس القسم.

 1 

  :Tardyالحضور المتأخر

مرات يحذر  ثوإذا تأخر زيادة عن ثال  سيالدرا لمرات في الفص ثالثلمدة ربع ساعة  للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر يسمح -
 . دخول المحاضرةعدم االلتزام يمنع من  المقرر وعندشفويا من أستاذ 

 2 

: Exam Attendance/Punctuality  ضوابط االمتحان 

 بدء االمتحان   من ( دقيقة20)النهائي إذا تأخر مقدار  دخول االمتحانللطالب  محال يس -

 الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.  تطبق اللوائحالطالب عن االمتحان النهائي  تغيبإذا  -

 3 

: Assignments & Projects  التعيينات والمشاري ع 

 ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكليفات وتسليمها.  ليحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفص -

 تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. إذا  -

 4 

: Cheating  ال ش 

 الئحة شؤون الطالب.  تطبق عليهش في االمتحان النصفي أو النهائي غثبوت قيام الطالب بال لفي حا -

 لمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. في التكليفات وا لش او النقغثبوت قيام الطالب بال لفي حا -

 5 

: Plagiarism  االنتحال 

  الالئحة الخاصة بذلك  قشخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطب لينتح  صفي حالة وجود شخ -

 6 

: Other policies  سياسات أخر ى 

  ..... الخأو مواعيد تسليم التكليفات  لاستخدام الموباي لأي سياسات أخرى مث -

 7 
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