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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى x متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري x  إجباري ب.

ة األول سن يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 أولى

 

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 ال ينطبق وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 .الحاسب االلي بكفاءة عالية إكساب الطالب المهارات الالزمة للتعامل مع

 . علمية والبحثيةمهارات الطالب ال  تنمية

 اكساب الطالب القدرة على تصميم بعض البرمجيات التعليمية المبسطة

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1 المعرفة التامة بأجهزة الحاسب اآللي ومكوناته 1.1

 Microsoft Office K1 امتالك كافة المهارات العملية على برمجيات التطبيقات الجاهزة 1.2

1.3   

  المهارات 2

 S1 ريع.إعداد التقارير وإعداد العروض التقديمية بما يساعد الطالب في إعداد البحوث والمشا 2.1

2.2  S2 

2.3   

2...   
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  القيم 3

االلكتروني،وتصفح  القدرة على تصفح االنترنت بالشكل األمثل واستخدام كافة خدماته مثل البريد 3.1

 المواقع التعليمية

C1 

3.2   

3.3   
 

  المقرر موضوعاتج. 
 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 مفاهيم أساسية في تكنولوجيا المعلومات
 6 2 المكونات المادية للحاسب
 3 1 الذاكرة والتخزين واألداء

 6 2 أنظمة العد الرياضي
 6 2 البرمجيات

كسيلاإل برنامج - البوربوينت برنامج - النصوص معالج - ويندوز  6 18 
االختياري الذاتي التعلم  -.اإلنترنت  1 3 

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 محتضرات ومناقشات اآللي ومكوناتهالمعرفة التامة بأجهزة الحاسب  1.1
 االمتحانات 

 ومتابعة الواجبات

1.2 
امتالك كاااافاااة المهاااارات العملياااة على برمجياااات 

 Microsoft Office التطبيقات الجاهزة
 المناقشات محتضرات ومناقشات

…    

 المهارات 2.0

2.1 
د إعداد التقارير وإعداد العروض التقديمية بما يساااع

 إعداد البحوث والمشاريع.الطالب في 
 التقارير التقنيات

2.2    

…    

 القيم 3.0

3.1 

القاادرة على تصاااااافح االنترناات بااالشااااااكاال األمثاال 

واساااااااااااتاااااخااااادام كاااااافاااااة خااااادمااااااتاااااه ماااااثااااال 

 اللكتروني،وتصفح المواقع التعليميةا البريد

 التقارير للتطبيق الميداني

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر الحضور والمشاركة بالمناقشات 2

 %20 7 األول الشهرياالختبار  3
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 13 الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 مرشد حسب الضرورة(  طالب لل40-30يتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من الطلبة بما يعادل )

ع مرشده النظام أو المراسلة أو وجها لوجه عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق و

 مع تبادل اآلراء. ويتناقشون في الخطة.

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 د.بالل الزعبي -الحاسوب والبرمجيات الجاهزة  للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

 تكنولوجيا الحاسبأساسيات 

 -د.ثوار عارف

 مان/األردنع-دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

2010 

  اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 فقط بحاجة لمتابعة وعنايةكل القاعات متوفرة والمختبرات أيضاً  إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 األجهزة متوفرة في القاعات ولكن بحاجة إلى صيانه مستمرة

 متوفر  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم التقويممجاالت 

تم تقويم المقرر من خالل الطلبة وتوزيع 

 االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 المناقشة الحرة المحاضرين نتائج الطلبة تقارن مع التدريب

 تخصيص وقت جلسات حرة مناقشة المحاضرين مع بعضهم مواجهة مباشرة مع الطالب
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
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 . اعتماد التوصيف ح
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