
 مختصر توصيف المقرر

 مهارات الحاسب  و تقنية المعلومات اسم المقرر:

 INF 110 رقم المقرر:

 ال يوجد اسم  ورقم  المتطلب السابق

 األول مستوى المقرر:

 3 الساعات المعتمدة:

Computer Skills and Information Technology Module Title: 

INF 110 Module ID: 

No Found Prerequisite: 

First Level: 

3 Credit Hours: 

 Module Description      وصف المقرر :
 

 -معالج النصوص  -ويندوز  –الحواسيب و مكوناتها -
 برنامج اإلكسيل -برنامج البوربوينت 

 برنامج معالجة  قواعد البيانات )أكسس (, -
 التعلم الذاتي االختياري  -اإلنترنت. -

 

- All about Computer (computers and its 
components) 
- Using PC and Managing Files and 

Folders 
- Word Processing : Microsoft Word 
- Presentation : Microsoft Power Point 
- Spread Sheet Handling : Microsoft 

Excel 
- Microsoft access 
- Internet 
- Self Learning Elective 

 Module Aims                           أهداف المقرر :
 

1 
إكساب الطالب المهارات الالزمة للتعامل 

 .الحاسب االلي بكفاءة عالية مع

Provide IT-Skills to the students to 
be capable of using computer with 
high efficiency . 

 . والبحثيةمهارات الطالب العلمية   تنمية 2
development scientific and 
research  students skills  . 

3 
اكساب الطالب القدرة على تصميم بعض البرمجيات 

 التعليمية المبسطة

Provide the capability to the 
students to be able to design 
sample educational software 

 Learning Outcomesالتعليم:                                         مخرجات

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:
 

 المعرفة التامة بأجهزة الحاسب اآللي ومكوناته 1
The student has full knowledge of 

the computer. 

2 
برمجيات امتالك كافة المهارات العملية على 

 Microsoft التطبيقات الجاهزة
Office 

The student has all the practical 
skills 

In Microsoft Office. 

 Prepare reports and presentationsإعداد التقارير وإعداد العروض التقديمية بما  3



يساعد الطالب في إعداد البحوث 
 والمشاريع.

to help the student to 
prepare  projects. 

 

4 

القدرة على تصفح االنترنت بالشكل األمثل 
واستخدام كافة خدماته مثل 

االلكتروني،وتصفح المواقع  البريد
 التعليمية.

The ability to surf the Internet and e-
mail and educational web sites 

properly . 
 

 
 باللغة المعتمدة في التدريس( محتوى المقرر )يتم تعبئتها

 

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 3 1 المعلومات تكنولوجيا في أساسية مفاهيم

 6 2 المكونات المادية للحاسب

 3 1 الذاكرة والتخزين واألداء

 6 2 أنظمة العد الرياضي

 6 2 البرمجيات

 18 6 اإلكسيل برنامج - البوربوينت برنامج - النصوص معالج - ويندوز

 3 1 االختياري الذاتي التعلم  -.اإلنترنت

 تعبئتها بلغة الكتاب الذي يدرس( الكتاب المقرر والمراجع المساندة: )يتم
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