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======================================= 

 Course: Computer Skills مهارات الحاسباسم المقرر: 

 Course Number and Code: CT1202 تقن1202 رقم المقرر ورمزه:

 --- :Prerequisite ---المتطلب السابق للمقرر: 

عربيةال لغة تدريس المقرر:  Course Teaching Language: Arabic 

 Course Level: The First Common Semester الفصل األول المشترك   مستوى المقرر:

 Credit Hours: 3 (2+1) (1+2) 3 الساعات المعتمدة:

 
           Module Description      : المقرروصف 

 

تشددددددغ ددد  ليقددددل المقرر للطال المادددارات الا مدددة 

سدددتمدال الباسدددب اتلم ويتمدددما المقرر التعري  وا

بالباسب االلم ومكوناته واساس ات التعام  مع شبكة 

التشددددددغ   ونظال الارة الملمات   ما االنترنت ونظال 

يقدل المقرر للطال الماارات السددددداسددددد ة السدددددتمدال 

تطب قدددات ةزمدددة امو  س ما ااج برامر الوورل 

 واإل س  والبوربوينت.

The course provides students with the 

necessary skills for using computers, the 

course contains the basics of computers 

and its components, using internet, 

managing files. The course also provides 

the basic skills of MS Office word, excel 

and power point. 

 
 
                                  Module Aims     هداف المقرر :أ
 

تعري  الطال بددالبدداسدددددددب اتلم ومكوندداتدده ونظددال 

 الباسب. تشغ  

Introduce students to the computer and 

its components and operating system. 

ل الماارات الا مة للتعام  مع الباسب اا سال الط

 االلم بكماءة عال ة.

Provide students with the necessary skills 

to deal with the computer efficiently. 

 :العمل ة الستمدال التطب قاتتقديم الماارات 

 Word, Excel and PowerPoint. 

Provide practical skills to use Word, 

Excel and PowerPoint. 

 

 )هـ(نموذج 

 خطة المقرر
Module Syllabus 



 
 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(

 

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:
 

 .بأجازة الباسب اتلم ومكوناتهالمعر ة التامة 
Define the computer and list its 

components. 

معالجة النصوص برامر امساس ة ل  زاتالم يعدل

 .والعروض التقديم ة الب اناتجداوج و

List the features of word-processing, 

spreadsheets and presentations 

programs. 

اممث  واستمدال  ا ة ادماته تصمح االنترنت بالشك  

ما ااج المتصمح   مث  البريد االلكترونم

(EDGE). 

Handle the skills of surfing the Internet 

and its services like e-mail by using the 

browser (EDGE) 

التعام  مع ماارات تبرير النصوص والجداوج 

 ا ة االلكترون ة ووالعروض التقديم ة باستمدال 

 اصائص برامر وورل وا س   وبوربوينت.

Deal with the skills of editing texts, 

spreadsheets and presentations using all 

the features of Word, Excel and 

PowerPoint. 

 
 

 :والمراجع المساندة الكتاب المقرر
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 الباسب االلمماارات 

عمالة السنة امولى 
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