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وكيفية العمل عليها  البرمجيةوالمعرفة بالخصائص  الحاسوب برامحفي  اكساب الطلبة المعارف العلمية

لزيادة األدراك و أختصاص الطلبة برامج على الحاسوب التي تدخل في مجال الوتعلم بعض تطبيقات 
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تمكنهم من األضافة والتجديد على تطوير مهارات جديدة للمتعلمين االلكترونية  يحتويو المجتمعفي 

 . ختصاصهم الدراسيضمن أ

 

عملية( اسبوعيا بواقع وحدتين توزع مفرداتها على  )ساعة واحدة نظرية +ساعة مادة تطبيقية بواقع  – 2
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