Jerash University

جامعة جرش

Course Title: Introduction to computer and internet

مدخل الى الحاسوب واالنترنت
ــــــــــ Course prerequisite(s):

Course code: 0000000

Credit hours: 3

Course Level: any year

معلومات مدرس المادة
Room
No

Office Hours

000

ح ث
9:30-11:00
نر
11-12:30

E-mail

Instructor Name s

Malak1_2009@yahoo.com

وصف المادة

Miss Dua'a Al-Qudah

Course Description

يتضمن هذا المساق تعريف الطالب بشبكة االتنترتن ااه استدااماتاا امن أه الماضاعا التي
يتعرض لاا المساق ما يلي :كيفية تصفح مااقع االتنترتن  ,كيفية التعامل مع البريا االلكتراتني  ,البحث من
دالل االتنترتن  ,كما يعرض هذا المساق بعض من تطبيقا

الحاساب كاستداا الحاساب في التعلي

االتجارة االلكتراتنية ,امن دال ل هذا المساق سيتعرف على بعض القضايا الحاسابية اادالقيا استداا
الحاساب  ،كما سيكان الطالب قاار على استداا برتنامج الشيربايتن

األدهداف

Objectives

بعد االنتهاء من المادة من المتوقع أن يكون الطالب قادر ا ً على:
1
2

لعمل صفحا الكتراتنية

التعرف على الداما التي يافرها االتنترتن اكيفية استدااماا
التعرف على اتنااع شبكا الحاساب ااستدااماتاا
الحاساب ااإلتنترتن

3

التعرف على بعض من تطبيقا

4

استداا برتنامج الشيربايتن لعمل صفحا الكتراتنية

5

التعرف على بعض القضايا الحاسابية

6

التعرف على الشبكا االجتماعية
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محتوى المادة

Course Contents:

الموضوع

شبكة اإلنترنت

تفاصيل الموضوع
-

ما دهي شبكة االنترنت؟

-

محتويات اإلنترنت

-

أنواع الخدمات الموجودة على اإلنترنت.

-

طرق االرتباط باإلنترنت.

-

التعرف على واجهة العمل.

-

عناوين المواقع على شبكة اإلنترنت.

-

نطاقات الرتبة العليا للمؤسسات.

-

اإلشارات المرجعية

-

البـــحث فـي اإلنــترنت

االسبوع
1,2,3

احداث
وظيفة رقم 0

(برامـج ،وأدلـة ،وأدوات وطـرق).

شبكات الحاسوب

الخدمات االلكترونيـة

-

البريد اإللكتروني E-mail

-

أساسيات شبكات الحاسوب.

-

فوائد شبكات الحاسوب.

-

وسائل االتصال.

-

التعامل مع الشبكة

-

أنواع الشبكات

-

اشكال الشبكات

-

المكونات المادية للشبكة

-

تطبيقات شبكات الحاسب

-

برمجيات شبكات الحاسبات

-

العوامل المؤثرة سلبا على الشبكة

-

التجـارة االلكترونيـة.

-

التعليم االلكتروني.

-

الحكومة االلكترونية

االمتحان االول /مناقشة مقترح المشاريع

4,5

6

وظيفة رقم 0

امتحان مفاجيء
0
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-

الشبكات االجتماعية

-

أنواع الشبكات االجتماعية

-

الخدمات التي تقدمها الشبكات االجتماعية

-

الفيس بوك

-

التويتر

-

السكايبي

-

اليوتيوب

-

تطبيقات قوقل

-

المدونات

-

الملكية الفكرية.

-

أخالقيات الحاسوب واالنترنت

-

أمن وحماية البيانات

-

جرائم الحاسوب واالنترنت

-

فيروس الحاسوب

-

انشاء صفحات األنترنت

انشاء صفحات الويب
بإستخدام برنامج
الشيربوينت

-

اضافة صفحات الويب

-

ادارة صفحات الويب والصور

-

نشر صفحة اإلنترنت بإستخدام خادم الويب

أخالقيات استخدام الحاسوب

-

أخالقيات إستخدام الحاسب بين الشخص ونفسه

-

أخالقيات إستخدام الحاسب بين الشخص وغيره

-

اخالقيات بين المستخدم والجهاز

-

القواعد االخالقيه الخمس

-

تسليم المشاريع ومناقشتها

شبكات التواصل االجتماعي

قضايا حاسوبية

7,8

9,10

11,12

وظيفة رقم 0

وظيفة رقم 0

امتحان مفاجيء
0

االمتحان الثاني

االمتحان النهائي

13

00

وظيفة رقم 5

امتحان مفاجيء
0
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طريقة التقييم
التقييم
االمتحـان االول
االمتحان الثانـي
الواجبات
االمتحانات القصيرة
الم شاركة والحضور
المشروع النهائي
االمتحان النهائي

Assessment and Grade Distribution
الدرجة
%00
%00
%5
%5
%5
%5
%00

ادوات التعليم والتقييم

التاريــــــخ
تشرين الثاني  -بالفترة ( ) 00/00 – 00/01
كانون أول – بالفترة ( )00/02- 00/00

يحدد من قبل دائرة التسجيل

Teaching and Learning Methods:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع
 امتحانات قصيرة
 واجبات  :تسلم الواجبات في المواعيد المقررة في إجندة المادة .
 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير
 امتحانات فصلية ونهائية محددة .

الكتب والمراجع

Text Book and References:

د.عارف أبو حسين  ،د.ياسر مطيع  ......،وآخرون  ،مهارات الحاسوب وتطبيقاته  ،مكتبة المجتم ع
العربي . 0000،
أ.دهبة مصطفى كافي  ،التجارة اإللكترونية ،ألفا للوثائق .0002،
مهند أنور الشبول  ،التعليم اإللكتروني  ،دار الصفاء للنشر والتوزيع .0000 ،

