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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 توصيف مقرر دراسيمنوذج 

  .كلية العلوم والدراسات االنسانية يف حوطة سدير  –جامعة اجملمعة : املؤسسة

 قسم احلاسب اآللي  –كلية العلوم والدراسات االنسانية  : القسم /الكلية

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه (أ

 comp314تقنيات الويب وبرجمة الويب : اسم ورمز املقرر الدراسي .1

  ( . عملي  2  ,نظري  2) ساعات  3: عدد الساعات املعتمدة .2

 . ي يقدم ضمنه املقرر الدراسيذالربنامج أو الربامج ال .3

 (بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج, يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج)

 .   HTMLوحمرر النصوص لكتابة أكواد , برنامج مرتجم للغة اجلافا 

 حيدد من قبل القسم   :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .4

 .املستوى الرابع   :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .5

 )COMP 213 2 )برجمة حاسبات :(إن وجدت)املتطلبات السابقة هلذا املقرر .6

 يوجد  ال  :(إن وجدت)املتطلبات اآلنية هلذا املقرر  .7

 ال يوجد   :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية .8

 

  :األهداف( ب
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 :املسجلني يف املقرروصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة -1

يهدف الي التعريف بشبكة االنرتنت وطرق استخدامها وتقنياتها وتطبيقاتها وكذلك امن 

ولغة   HTMLواكساب الطالب مهارة تصميم صفحات الويب بلغة , الشبكة وخصوصيتها 

JAVA  . 

مثل االستخدام املتزايد . )صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني  املقرر الدراسي -2

لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال 

لتدرب ا تشجيع الطالب على  -وعمليات التعلم الذاتي  -القراءات اخلارجية      (.   الدراسة

 .على برجمة صفحات الويب من خالل التمارين يف احملاضرة والواجبات املنزلية

ينبغي إرفاق توصيف عام يف االستمارة املستخدمة يف النشرة : مالحظة)توصيف املقرر الدراسي ( ج

 (.  التعريفية أو الدليل 

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

Introduction to the Internet (terms and concepts) 1 5 

Protocol TCP – IP 1 5 

Basics of HTML 1 5 

Coordination in HTML (colors and font styles) 1 5 

Coordination in HTML (fonts) 1 5 

Images and web pages 1 5 

Links, Voice & Video, Tables, Lists, Frames, 

FROMS 

2 10 

CSS(Cascading Style Sheets) 1 5 

Entrance to the language Java Script 2 10 
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Variables and parameters in Java Script 1 5 

Sentences control  in Java Script 1 5 

 

   (: إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي)مكونات املقرر الدراسي -2

 :احملاضرة

 .ساعه  34

 :الدرس  مادة

تقنيات االنرتنت 

 وبرجمة الويب

 املخترب

        - 

/      ميداني/عملي

  تدرييب

 .عملي ساعه  33

 :أخرى

             - 

 

ينبغي أن . )ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا/ساعات دراسة خاصة إضافية-3

 أسبوعيا  ساعتنيساعة مبا يعادل  15(: ميثل هذا املتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبوع

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 : بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي

 موجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها . 

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل . 

 لتقييم نتائج التعلم يف هذا اجملال الدراسي الطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدراسي . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . أ

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 .مصطلحات االنرتنت والويب  معرفة - 

 .  TCP , IPبروتوكالت االتصال  معرفة  -

 .ولغة اجلافا سكريبت   htmlلغة برجمة الويب  اساسيات معرفة - 
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  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 . التمارين التطبيقية  –احملاضرة 

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 .جمموعات تعاونية   –املناقشة  –( النهائي  – فصلي)االختبارات 

  :دراكيةاملهارات اإل . ب

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 .  HTML  ,  XMLبرجمة صفحات الويب بلغة  مهارةالطالب  اكساب -

 . Java Script متكني الطالبة من مهارة الربجمة بلغة   -

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 . التطبيق يف املعمل  –التدريب على املسائل 

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 .التطبيق اجلماعي  –االختبار  –الواجبات املنزلية 

  :مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية.  ج

 :وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها-1

تنمية مهارة  –تطبيق مبادئ العالقات اإلنسانية مع االخرين  -تنمية القدرة على العمل اجلماعي 

.التعلم الذاتي   

 :اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات-2

 .التشجيع على البحث يف املراجع املختلفة وكذلك استخدام االنرتنت  –العمل اجلماعي 

 

 :مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالبطرق تقويم -3

اعطاء افكار للبحث عنها او طرح اسئلة معينة لتمكني الطالبة من البحث   –املناقشة اجلماعية 

 . واالستنتاج 
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   :مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية. د

 :تنميتها يف هذا اجملالتوصيف للمهارات املراد -1

لتصميم عروض   )  word – powerpoint) استخدام برامج التطبيقات املكتبية  -

 . تقدميية وكتابة التقارير 

 . تنمية مهارة البحث عن املعلومة باستخدام احلاسب واالنرتنت  -

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 .باملقرر تتصل مواضيع وعرض بتقديم الطالب تكليف -

 .طرح أسئلة تتصل باملقرر وتشجيع الطالبات للبحث عن حلوهلا  -

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

.  والعروض لكل طالب  رتقييم التقاري –املناقشة اجلماعية   

 :(إن وجدت) النفسية املهارات احلركية. هـ

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 

 :جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي. 5

, مشروع راختباكتابة مقال, )مهمة التقويم  التقويم

 (اخل...مجاعي, اختبار نهائي

من  هنسبت األسبوع احملدد له

التقويم 

 النهائي

اختبارات -(واجبات)تطبيقات عملية 1

 أسئلة حتضرييه-قصرية

بداية من األسبوع الثاني 

 وحتى نهاية الفصل

23 % 

 %43 سابعاالسبوع ال  اختبار فصلي 2

 %43 نهاية الفصل الدراسي  امتحان نهائي  3

 :الدعم الطالبي. د
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أذكر قدر الوقت )تدابري تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب -1

 (.  سبوعأالذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 .ساعه مكتبية  14

 :مصادر التعلم. هـ 

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

The Internet -- 3rd Edition, Course Technology, 2002, By: Gary P. Schneider and Jessica Evans 

 :املراجع الرئيسة-2

Internet & World Wide Web How to Program, 4/e, Harvey M. Deitel and Paul J Deitel, Prence 

Hall 2008, ISBN:0-13-175242-1 

Web Technologies, Jeffrey C. Jackson, Pearson Prence Hall 2007, ISBN: 0-13-185603-0 

 . مواد الكرتونية ومواقع االنرتنت 

 ( أرفق قائمة بها( )اخل...اجملالت العلمية, التقارير,)الكتب و املراجع اليت يوصى بها -3

 :اخل...املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت-4

اللوائح /األسطوانات املدجمة, واملعايري /مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي-5

 :التنظيمية الفنية

 .   XMLو   HTMLحمرر نصوص للغة 

 Java Script   برنامج مرتجم للغة 

 :املرافق الالزمة. و 
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عدد املقاعد داخل الفصول : أي)بّين متطلبات  املقرر الدراسي  مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملختربات 

 (.  إخل...الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة

 . معمل حاسب آلي  –قاعة دراسية 

 :(اخل...قاعات احملاضرات, املختربات,) بانيامل-1

 قاعة دراسية 

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 . Data Showاستخدام احلاسب االلي وجهاز عرض املعلومات  

 :(رفق قائمة بهاأأذكرها, أو , خاصة ربيةىل جتهيزات خمإاحلاجة : مثل...حددها)مصادر أخرى -3

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس -1

 بصفة التدريس أسلوب فاعلية ومدى املقرر حول وآرائهم مالحظاتهم إبداء الطلبة ميكن -

 .درس امل موقع خالل من أو مباشرة

 من خالل نتائج االختبارات  -

 . االستبانات   -

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 .استبيان تقييم الطالبة لعضو هيئة التدريس -



 

8 

 

 :عمليات تطوير التدريس -3

 .تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقديم املقرر الدراسي -           

   .تشجيع القراءات اخلارجية وعمليات التعلم الذاتي -          

 .تشجيع الطالب على املناقشات اجلماعية -          

عمال الطلبة بواسطة أتدقيق تصحيح عينة من : مثل) عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب -4

رات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مدرسني  مستقلني, والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبا

 .والتصحيح اجلماعي بالقسم املراجعة   :(مؤسسة أخرى

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

.مقابلته من حيث احملتوى واملستوى ملقرر آخر يقدم يف برنامج مشابه -  

.  املصادر واملراجع اخلاصة باملقرر بشكل منتظم وفق لتطورات املقررحتديث  -  

 

 

 


