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القسـم الذي يتبعه البرنامج المالبس والنسيج

تاريخ إقرار التوصيف1002/6/2 :

القسم الذي يتبعه المقرر المالبس والنسيج

أ -معمومات أساسية:

اسم المقرر /برمجيات حاسب
عدد الوحدات /الساعات
الدراسية:
 -أهداف المقرر Aims

الرمز الكودي:
2

نظري

الفرقة /المستوي :ثانية ماجستير
2

عممي و  /أو تمارين

3

اإلجمالي

وقىف انطبنت ػهً االيكبَُبد انًزبحخ فً انحبصت االنً وكُفُخ رشغُهخ
واإلصزفبدح يُّ

-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
أ.اٌ يزؼهى انطبنت أهًيخ انحبست االنى .
أ -المعرفة و الفهم
 Knowledge andأ.أٌ يذكر أيكبَيبد انحبست االنى
 Understandingأ.3.يزؼرف ػهى َظبو انكًجيىرر االخهسح وانجريديبد
أٌ يذرك انجرايح وكيفيخ ػًههب يٍ خالل َظبو انزشغيم.
أٌ يحهم ثيبَبد انجحىس.
ب -القدرات الذهنية
 Intellectual skillsة.أٌ يأخذ في االػزجبر كيف يؼبنح انكًجيىرر انجيبَبد
جـ -المهارات المهنية ج.يشغم انكًجيىرر ثطريقخ أيُه
 Professional Skillsج.يسزطيغ انزؼبيم يغ انجريديبد انًخزهفه
ج.ريسزطيغ انزجحر فى شجكخ االَزر َذ
د.يزؼبيم يغ انكًجيىرر ثسهىنخ
د -المهارات العامة

 -3يحزىٌ انًقرر Syllabus
اإلسجىع

ػًهً

َظري

ػذد انضبػبد

ٌ

ع ج

االول

انزؼبيم يغ اإلَزرَذ ودراصخ كُفُخ انحصىل ػهً
انًؼهىيبد وانجحث فً صفحبد انىَت

انزذرَت ػهً اإلَزرَذ

4 2 2

انثبًَ

إصتتتتزكًبل انزؼبيتتتتم يتتتتغ اإلَزرَتتتتذ ودراصتتتتخ كُفُتتتتخ
انحصتتتىل ػهتتتً انًؼهىيتتتبد وانجحتتتث فتتتً صتتتفحبد
انىَت
انزؼبيتتتم يتتتغ ثرَتتتبي ال  wardنهزؼبيتتتم يتتتغ تتتر
انكزبثبد انًخزهفخ

ربثغ انزذرَت ػهً اإلَزرَذ

4 2 2

انزذرَت ػهً ال word

4 2 2

اصزكًبل انزؼبيم يغ ال ward

ربثغ انزذرَت ػهً ال word

4 2 2

انخبيش

يؼًُ قىاػذ انجُبَبد – اصش اَشبء قبػذح انجُبَبد

انزذرَت ػهً اصش قىاػذ انجُبَبد

4 2 2

انضبدس

احزجبر شفىي

احزجبر شفىي

4 2 2

انضبثغ

اصزكًبل انؼًم ػهً قىاػذ انجُبَبد

انزذرَت ػهً ػًم قبػذِ ثُبَبد

4 2 2

انثبيٍ

ثرَبي ال excel

ربثغ انزذرَت ػهً ػًم قبػذح انجُبَبد

4 2 2

انزبصغ

اصزكًبل ثرَبي ال excel

انزذرَت ػهً انزؼبيم يغ ثرَبي excel

4 2 2

انؼبشر

ثرَبي access

ربثغ انزذرَت ػهً انزؼبيم يغ ثرَبي excel

4 2 2

انحبدي
ػشر

اصزكًبل ثرَبي access

انزذرَت ػهً ثرَبي access

4 2 2

انثبًَ
ػشر

انجراي اإلحصئُخ وانزؼبيم يؼهب

ربثغ انزذرَت ػهً ثرَبي access

4 2 2

انثبنث
ػشر

اصزكًبل انجراي اإلحصبئُخ

انزذرَت ػهً انجرَبي اإلحصبئً

4 2 2

انراثغ
ػشر

احزجبر رحرَري

اصزكًبل انزذرَت ػهً انجرَبي اإلحصبئً

4 2 2

انثبنث

انراثغ

4
.4أ.انًحبضرح
 أصبنُت انزذرَش وانزؼهى.4 Teaching and learningة.انجيبٌ انؼًهى
.4 methodsج.انًُبقشخ

3

 -يحزىٌ انًقرر

Syllabus

.5أ.اسزخذاو وسبئم إيضبذ واسطىاَبد رؼهيًيخ
 -5أصبنُت انزذرَش وانزؼهى نهطالة روٌ
.5ة.
انقذراد انًحذودح
.5 Teaching and Learning methods forج.
disables
 -6أصبنُت انزذرَش وانزؼهى نهطالة انًزًُزٍَ

 -7رقُُى انطالة

.6أ.اسزخذاو أسهىة انزؼهى انذارى وانًىديىالد
.6ة.

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة

Tools

......أختبارتحصيمى.لقياس الجانب المعرفي

.....اختبارعممى ..لقياس الجانب المهارى

رىقُذ اإليزحبٌ
انزقُُى انُظري
و

اإلصجىع

َىع االيزحبٌ

انذرجبد

1
2
3

انضبدس
انراثغ ػشر
انُهبئً

شفىي
رحرَري
رحرَري

5
11
01

انزقُُى انؼًهً
و

اإلصجىع

َىع االيزحبٌ

انذرجبد

1

انضبدس

شفىي

5

د – َظبو رحذَذ انزقذَرادGrading system

انُسجخ انًئىيخ

انزقذير

أقم يٍ %45
يٍ  :%45اقم يٍ%66
يٍ  : %66اقم يٍ%06
يٍ  : %06اقم يٍ%06

ضؼيف خذا
ضؼيف
يقجىل
خيذ

يٍ  : %06اقم يٍ%06

خيذ خذا

أكثر يٍ %06

إيزيبز

 -0قبئًخ انكزت انذراصُخ وانًراجغ :List of references
أ -مذكرات

Course notes

ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books
ج -كتب مقترحة
Recommended books
د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ
Periodicals, web sites.. etc.

 -9االيكبَُبد انًطهىثخ نهزذرَش و انزؼهى
 .1دارب شى
 .2قبػبد كًجيىرر يدهسح ثؼذد انطهجخ
 .3اَزرَذ يزصم ثصفخ دائًخ
.4

منسق المقرر(أستاذ المادة ) :ا.د /نشأت نصر الرفاعي
رئيس القسم:ا.د /نشأت نصر الرفاعي
التاريخ :الفصل الدراسي االول 2102/2102

