جامعة بنها
كلية التمريض
توصيف مقرر Computer

مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى يقدم من خاللها المقرر :
Bachelor degree in nursing science
المقرر يمثل عنصراً رئيسيا ً أو ثانويا ً بالنسبة للبرامج :
supportive
القسم العلمى المسئول عن البرنامج:
All academic department of the faculty Nursing, faculty of low ,faculty of
education, and art ,technology and computer, relevant parts of medicine
faculty
القسم العلمى المسئول عن تدريس المقرر :قسم الحاسب االلى بكلية الحاسبات والمعلومات
السنة الدراسية  /المستوى2nd year/bachelor degree:
تاريخ إعتماد توصيف البرنامج 6202 / 9 / 62 :

( أ ) البيانات األساسية
العنوانComputer :

الكود:

الساعات المعتمدة(التدريسية) /3:اسبوع
المحاضرة1x15weeks:

الدروس العملية2x15weeks :
المجموع  54:ساعة

ساعات اإلرشاد األكاديمى ----:

( ب ) البيانات المهنية
 0ـ األهداف العامة للمقرر :

1

the course aims to equip the students with essential knowledge ,skills and
attiude & prepare them to understand spread sheets and its applications, it
teaches them MS Excel and it also introduces them to the internet and
network protocols.
 ـ النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر6
At the end of the course the student should be able to be able to:
: أ ـ المعرفة والفهم
1-أ- dentify the concept of spread sheet applications.
2-أ-Enumerate the basic elements of MS Excel.
3-أ-Identify how to add equations and graphs to the spread sheets.
4-أ-Explain uses of the internet.
5-أ-Discuss the computer network topologies and protocols.
: ب ـ المهارات الذهنية
1-ب- Formulate the skills of Excel to make applications that benefit the
students in their profession.
: جـ ـ المهارات المهنية والعملية الخاصة بالمقرر
1- جUse and managing the general skills of MS Excel.
2-ج-Manage the skills of using all the services of the internet.
3-ج-Manage and formatting the sheets.
4—جlearn how to Print the sheets.
: د ـ المهارات العامة
1—دcommunicate bad news to patients & relatives in a compassionate
ethical manner
2

2-دwork productively in a team
3- دsearch effectively in web sites relevant to clinical cases for certain
subjects
:  ـ محتوى المقرر3
محاضرة ساعات
إرشاد
دروس
أكاديمية
 عملية/

عدد
الساعات
/
األسبوع

الموضوع

2

4

1-Introduction to spread sheets

2

4

2-Working with MS excel

2

5

3-Adding equation and graphs

2

5

4-Managing and formatting the sheets

2

4

5-Printing the sheets

2

5

6-Services of the internet

2

4

7-Component of computer network

2

4

8-Net work topologies

2

5

9-Ethernet and token ring protocols

2

5

10.Wireless networks

45

Total
:  ـ أساليب التعليم والتعلم5

4-1- lectures
4-2- Demonstration & Redemonstration
3

 4ـ أساليب تقييم الطالب
لتقييم:

written examination-1-5
جدول التقييم

 0التقييم written examinationاألسبوع 15
التقييم  ............................... 6األسبوع ..........................
التقييم  ............................... 3األسبوع ..........................
التقييم  ............................... 5األسبوع ..........................
النسبة المئوية لكل تقييم :
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى
امتحان نهاية العام  /الفصل الدراسى
اإلمتحان الشفوى

%
)Final term examination (100%

%

اإلمتحان العملى
أعمال السنة  /الفصل الدراسى
أنواع التقييم األخرى
المجموع

%
%
%
% 022

أى تقييم أخر بدون درجات
 2ـ قائمة المراجع
 2ـ  0ـ مذكرات المقرر
Hand out prepared by Ass. prof. Hala Helmy Zayed
 2ـ  6ـ الكتب الدراسية
…………………………………….
 2ـ  3ـ مجالت دورية  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ
 www.google.com
 www.Yahoo.com.
4

 ـ اإلمكانيات المطلوبة للتعليم والتعلم7
 Overhead projector
 A video projector and a PC.
 Data show
 White board
 A lab equipped with PCs connected to the internet and a LAN .
/

/ ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ
:أستاذ المادة

Ass. prof. Hala Helmy Zayed

: رئيس القسم
: التوقيع

: التوقيع
/

5

/

: التاريخ

