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 نموذج وصف المقرر

 ((مراجعة البرنامج األكاديمي))مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

 الطالب تحقيقها

من الربط بينها  والبد. مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 وبين وصف

 .البرنامج

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة االنبار المؤسسة التعليمية .1

 ادارة االعمالقسم  المركز/ القسم الجامعي  .2

 تطبيقات حاسوب رمز المقرر/ اسم  .3

 الثالثةالمرحلة / الدراسات االولية  البرامج التي يدخل فيها .4

   اسبوعيا ساعتين/الكتروني تعليم  أشكال الحضور المتاحة .5

 0202/0202 – االولالفصل الدراسي  السنة/ الفصل  .6

 ساعة  02 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 7/22/0202 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 :أهداف المقرر  .9
  تعلم كيفية استخدام برانمجMicrosoft office Access ألنشاء قواعد البياانت والتعامل معها. 



  املهارات عن طريق االختبارات الدوريةتطوير. 
 هتيئة الطالب لالستفادة من املادة ابلسنوات القادمة وكذلك يف احلياة العملية كوهنا مادة حاسوب 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفةوالفهم -أ
 .الطلبةتعليم المنهج نظري عن طريق طرح المادة للطلبة مع تفعيل مشاركة  -

 .تعليم المادة عمليا باستخدام الحاسوب  -

 .توظيف الطالب لتطبيق المادة عمليا بالحاسبة -

 .اجراء اختبارات ضمنية اثناء المحاضرة  -

المادة لتأكيد وترسيخ المادة اضافة الى تفعيل اختبار المادة بالمحاضرة التي تلي شرح  -

 .اختبار مدى فاعلية المادة لدى الطلبة

 المهرات الخاصة بالموضوع  –ب  
شرح المادة وتطبيقها عمليا على الحاسوب وبثها للطلبة بشكل مباشر من خالل برنامج  -

Google meet . 

 .Microsoft office Excelو  Windowsاستخدام اخر اصدارات  -

 طرائق التعليم والتعلم

 .االختبارات اليومية المفاجئة واالسبوعية المستمرة   -
 .الطلبة الى بعض المواقع االلكترونية لالستفادة منهاارشاد  -

  .تدريبات ال صفية -

 
 طرائق التقييم

 
  .اثناء المحاضرةالمشاركة  -

 .اختبارات فصلية ونهائية وانشطة صفية اخرى  -

 .المناقشة مع الطلبة -

 
 مهارات التفكير -ج

 
 تطوير قدرة الطالب على اساليب الحوار والمناقشة الناجعة  -

 .واالنتقال به الى مستوى التفكير العاليقدرة الطالب وتعزيز مهارة التفكير حسب تطوير  -

 .تنمية روح المثابرة والجدية لدى الطالب في اداء العمل وانجازه بالشكل المطلوب  -

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

على نحو تطبيقي مرتبط بواقع الحياة اليومية لجذب الطالب الى موضوع  المحاضرةادارة  -

 الدرس 

 تكليف الطالب ببعض االنشطة والواجبات الجماعية  -

 واالختبارات  لألنشطةتخصيص نسبة من الدرجة  -
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 طرائق التقييم

 

 الدرس دليل التزام الطالب لموضوع الدرس وتحمله المسؤولية  المشاركة الفاعلة في -

 االختبارات األسبوعية والشهرية والفصلية  -

 .االلتزام بالوقت المحدد للمحاضرات و تقديم التقارير البحثية  -

 
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 
 .اللفظي التواصل -
 .العمل الجماعي -
 .التحليل والتحقق -
 .الكتابيالتواصل  -
 .التخطيط والتنظيم -
 .المرونة -
 .إدارة الوقت -
 .المبادرة والدافعية في العمل -

 
 

 

 

 الساعات األسبوع
مخرجات 

 التعلم 
 المساق أو الموضوع/ اسم الوحدة 

طريقة 
 التعليم

 طريقة التقييم

 2 االول
التعرف على 

البرنامج 
  والتعامل معه

 خواص البرنامج -
الواجهة الرئيسية  -

 للبرنامج
 تبويب ملف -
مكونات الواجهة  -

 الرئيسية للبرنامج
 

 نظري
+ 

 عملي

امتحان ومناقشة أسئلة 
 عامة 

 2 الثاني
كيفية انشاء 
 قاعدة بيانات

 وانشاء جدول 

 انشاء قاعدة البيانات -
 انشاء جداول -
 المفتاح االساسي -
 تبويب الصفحة الرئيسية -

 نظري
+ 

 عملي

امتحان ومناقشة اسئلة 
 عامة 



 تمرينات 2 الثالث

الجدول  ءتمرينات ال نشا -
 بطرق متعددة 

تمرينات لتطبيق اوامر  -
 ةالصفحة الرئيسي

 نظري
+ 

 عملي

امتحان ومناقشة اسئلة 
 عامة

 2 الرابع
انشاء 

 االستعالمات
 البسيطة

 معالج االستعالمات -
معالج االستعالمات  -

 البسيطة
معالج االستعالمات  -

 الجدولية
معالج استعالمات البحث  -

 التكرارعن 
معالج استعالم البحث  -

 عن غير المتطابقات

 نظري
+ 

 عملي

امتحان ومناقشة اسئلة  
 عامة

  االستعالمات 2 الخامس

انشاء االستعالم بواسطة  -
 االداة تصميم االستعالم

 العالقات -

 نظري
+ 

 عملي

امتحان ومناقشة اسئلة  
 عامة

 تمرينات 2 السادس

انشاء تمارين على  -
 واالستعالماتالجداول 

 نظري 
+ 

 عملي

امتحان ومناقشة اسئلة  
 عامة

 امتحان 2 السابع
-  

 امتحان شهري 

 النماذج 2 الثامن

انشاء نموذج بواسطة  -
 االداة نموذج

انشاء نموذج بواسطة  -
 االداة تصميم نموذج

 نظري
+ 

 عملي

امتحان ومناقشة اسئلة  
 عامة 

 النماذج 2 التاسع

تكملة تبويب تصميم  -
 النموذج

تبويب تنسيق من ادوات  -
 تصميم النموذج

 انشاء نموذج فارغ  -
انشاء نموذج بواسطة  -

 معالج النماذج
شرح بقية ادوات انشاء  -

 النموذج

 نظري
 + 

 عملي

 امتحان ومناقشة عامة 

 تمرينات 2 العاشر

 نظري تمارين على النماذج -
+ 

 عملي
 امتحان ومناقشة عامة

الحادي 
 عشر

 امتحان  2
-  

 امتحان شهري 

 الثاني
 عشر

2 

 

 

 التقارير

انشاء تقرير بواسطة  -
 االداة تقرير

انشاء تقرير بواسطة  -
 االداة تصميم التقرير

 نظري
+ 

 عملي

 امتحان ومناقشة عامة
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 الثالث
 عشر

2 

 تبويب اعداد الصفحة  - التقارير
 اداة تقرير فارغ -
 اداة معالج التقارير -

 نظري
+ 

 عملي

 امتحان ومناقشة عامة

 الرابع
 عشر

2 

 نظري تمرينات - تمرينات

+ 
 عملي

 امتحان ومناقشة عامة

 الخامس 
 عشر

2 
 مراجعة

 المادة 
-  

  



 

 البنية التحتية  .11

 :القراءات المطلوبة 
 كتب المقرر ▪

 اخرى  ▪

 

وتطبيقاته المكتبية الجزء   اساسيات الحاسوب -1

, 6112, غسان عبد الحميد واخرون. د.أ، الثالث

 بغداد

 كتب مستخرجة من االنترنت -6

 

 اليوجد    متطلبات خاصة 


