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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 توصٌف مقرر دراسًنموذج 

  جامعة المجمعة :المؤسسة

 قسم الحاسب اآللً –كلٌة العلوم والدراسات اإلنسانٌة بحوطة سدٌر : الكلٌة/القسم 

 :التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ(

  comp101 مقدمة فً الحاسب اآللًاسم ورمز المقرر الدراسً:  .1

 ساعات  3عدد الساعات المعتمدة:  .2

 ي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً. ذالبرنامج أو البرامج ال .3
ٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج(  )فً حال وجود مقرر اختٌاري عام فً عدة برامج, ب

 المستوى الثانً  –مقرر إجباري  – كٌمٌاءبكالورٌوس 

 ٌحدد من قبل القسم  :اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً .4

  :السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً .5
 كٌمٌاء – المستوى الثانً .6

 ال ٌوجد   :المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت( .7

  :المقرر )إن وجدت(المتطلبات اآلنٌة لهذا  .8

 ال ٌوجد   :موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة .9

 

  :األهدافب( 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً المقرر:-1
 :معرفه التالً   ةالطالب من توقعٌ المقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد

 واالتصاالت  فً تقنٌة المعلومات   األساسٌة المفاهٌم و المبادئ -

 . برمجٌات و عتاد من المعلومات تقنٌة مكونات استخدام فً  الالزمة المهارات  -
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تزاٌد صف بإٌجاز أٌة خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  المقرر الدراسً . )مثل االستخدام الم-2
لتقنٌة المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً 

 مجال الدراسة(.   

لتحسٌن المقرر الدراسً وتطوٌره اإللمام بكل ما هو جدٌد فً مجال تكنلوجٌا المعلومات   -1

 . التغٌرات والمستجدات الحدٌثة المحلٌة والعالمٌة فً ضوء

وتطوٌر المادة التعلٌمٌة بناء على اآلراء والمقترحات التً ترد من المدرسٌن  تحدٌث -2

 .والطلبة

)مالحظة: ٌنبغً إرفاق توصٌف عام فً االستمارة المستخدمة فً توصٌف المقرر الدراسً ج( 
 النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل (.  

 :الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها-1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع

ساعات 

 التدرٌس 

 األساسٌة المهارات,   البرمجٌات و العتاد فً األساسٌة المفاهٌم و المبادئ

 ( Word) النصوص معالجة برنامجالتعامل مع الوٌندوز  ,  فً
2 8 

 النصوص معالجة برنامج فً األساسٌة المهارات,   شبكات الحاسب اآللً
(Word) 

1 4 

وأهم أخالقٌات  تقنٌة المعلومات ومجاالت استخدامها فً الحٌاة الٌومٌة 
 ( Excelالمهارات األساسٌة فً برنامج الجداول اإللكترونٌة )الحوسبة , 

2 8 

, المهارات األساسٌة فً برنامج قواعد البٌانات أمن المعلومات 
(Access) 

2 8 

فً برنامج قواعد  المهارات األساسٌة ,   الفٌروسات وخدع الهاكرز
 (Accessالبٌانات )

2 8 

المهارات  , مفاهٌم العمل عن بعد والتجارة اإللكترونٌة والعالم اإللكترونً 
 (Accessاألساسٌة فً برنامج قواعد البٌانات )

2 8 

, المهارات األساسٌة فً برنامج  المعلومات واالتصاالت وتطبٌقاتها 
 ( PowerPointالعروض التقدٌمٌة) 

2 8 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(: -2
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 المحاضرة:

 ساعة دراسٌة22

 الدرس:  مادة

مقدمة فً 

 الحاسب اآللً

 المختبر

 - 

عملً/مٌدانً/      
 تدرٌبً

 ساعة دراسٌة22

 أخرى:

- 

 

دراسة خاصة إضافٌة/ساعات التعلم المتوقع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌاً. )ٌنبغً أن  ساعات-3
 ساعة  15  ٌمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسً ولٌس المطلوب لكل أسبوع(:

  

 

 تطوٌر نتائج التعلم فً  مختلف مجاالت التعلم  -4

ٌّن لكل من مجاالت التعلم المبٌنة أدناه ما ٌلً:   ب

 سرٌع للمعارف أو المهارات التً ٌسعى المقرر الدراسً إلى تنمٌتها.  موجز

فً  المقرر الدراسً بغٌة تطوٌر تلك المعارف أو  مستخدمةتوصٌف الستراتٌجٌات التدرٌس ال
 المهارات. 

 الطرق المتبعة لتقوٌم الطالب فً المقرر الدراسً لتقٌٌم نتائج التعلم فً هذا المجال الدراسً.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف . أ

 :توصٌف للمعارف المراد اكتسابها-1
 :معرفه التالً   ةالطالب من توقعٌ المقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد

 .التطبٌقات و البرامج و المعلومات لتقنٌة األساسٌة المفاهٌم .1

 .الحواسٌب أنواع  .2

 .الشبكات أنواع و التشغٌل أنظمة ممٌزات  .3

 .بٌنها التمٌٌز و المكتبٌة التطبٌقات أهم محتوى و اإلنترنت مكونات .4

 بعد عن التعلٌم و اإللكترونً التعلٌم بٌن التفرٌق .5

  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المعارف-2
 ,  العصف الذهنً ,  التفكٌر الناقد ,  أسلوب التعلٌم الجماعً والتعاونً  والحوار   , المناقشة 

 . السبورة الذكٌة ,   جهاز عرض البٌانات,  اجهزة الحاسب اآللً 
 

 :طرق تقوٌم المعارف المكتسبة-3
 .االختبار النظري النهائً الطالبة أثناء المحاضرة  ,  تفاعل, أوراق عمل , اختبارات قصٌرة 
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  دراكٌة:المهارات اإل . ب

  :المراد تنمٌتها دراكٌةتوصٌف للمهارات اإل-1
 . المكتبٌة البرامج و التشغٌل أنظمة مع التعامل على القدرة -

  القدرة على التعامل مع الوحدات المختلفة للحاسب اآللً . -

 . اإللكترونً البرٌد و اإلنترنت مهاراتالقدرة على ممارسة  -

   :المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات استراتٌجٌات التدرٌس-2
 .  وشبكات اإلنترنت  التطبٌق العملً  باستخدام أجهزة الحاسب اآللً

  :لدى الطالب دراكٌةطرق تقوٌم المهارات اإل-3
 .أثناء المحاضرة   الطالبة متابعة تطبٌق .1
 .واجبات  تنفذ باستخدام برمجٌات الحاسب  .2
 إجراء العروض التقدٌمٌة .  .3
 عملٌة  اختبارات .4

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرٌن و تحمل المسؤولٌة

 وصف لمهارات العالقات الشخصٌة والقدرة على تحمل المسؤولٌة المطلوب تطوٌرها:-1
 و برامجه بمختلف الحاسوب مع التعامل على القدرة طرٌق عن بالنفس الثقة اكتساب .1

 .مفاهٌمه

 .الثابتة قواعده له محدد نظام وفق المهام بمختلف القٌام على التدرب .2

 القدرة على فهم واحترام آراء الطالبات بعضهم لبعض . .3

 التً األعمال مختلف خالل من الطالبة لدى التمٌز و اإلبداع موهبة صقل و اكتساب .4

 .  تنجزها

 .الطالبات بٌن المنافسة و االبتكار على التشجٌع .5

 . على التعلم التعاونً والعمل ضمن فرٌق عمل القدرة .6

 القدرة على المناقشة الجماعٌة لتقلٌل الفجوة بٌن الطالبات وعضو هٌئة التدرٌس للمقرر .7

 

 استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:-2
 إدارة حلقة نقاش من الطالبات داخل القاعات الدراسٌة -
 .تنمٌة مهارات استخراج المعلومة الصحٌحة بالطرق العلمٌة  -
 التعاونً  التعلم -

 

 :طرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة على تحمل المسؤولٌة لدى الطالب-3

 االختبارات الشفهٌة لمحتوي المادة العلمٌة النظرٌة . .1

 التزام الطالبة  بمتطلبات العمل المسند لها .2

 القدرة على العرض واإللقاء أمام بعضهن البعض . .3

 . مناقشة التطبٌقات والتدرٌبات التً تقدمها الطالبات .4
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 أوراق العمل الجماعٌة  .5

   :د. مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة

 
 :توصٌف للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال-1

 .المنطقً و العلمً التحلٌل مهارة .1
 .الدقٌق المنهجً البحث و االستنتاج مهارة .2
 .اإلنترنت عبر العصرٌة االتصال أنواع كل مع التعامل مهارة .3
  power pointاستخدام الحاسب اآللً فً كتابة األبحاث وعرضها باستخدام  مهارة .4

 .استخدام الحاسب اآللً فً تقدٌم األبحاث والتقارٌر العلمٌة المطلوبةمهارة  .5

 .استخدام التقنٌات الحدٌثة فً البحث العلمً مهارة  .6

  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2
 استخدام التعلٌم االلكترونً . -
 استخدام المعامل . -
 التطبٌقات والتمارٌن العملٌة . -
 البحوث التطبٌقٌة . -

 

 :طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل لدى الطالب-3
 . البرٌد اإللكترونً  بٌن العضو والطالبات  التواصل من  خالل -
 المالحظة المباشرة .  -
 .االختبارات العملٌة  -
 .البحوث  -
 .العروض التقدٌمٌة  -

 :)إن وجدت( النفسٌة هـ. المهارات الحركٌة

 :المراد تنمٌتها ومستوى األداء المطلوبالنفسٌة توصٌف للمهارات الحركٌة -1

 . مع وحدات اإلخراج واإلدخال للحاسب اآللً القدرة على التعامل 

 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2
 الشرح والتطبٌق من خالل أجهزة الحاسب اآللً 

 :لدى الطالبالنفسٌة طرق تقوٌم المهارات الحركٌة -3
 المالحظة المباشرة  أثناء المحاضرة . 

 األجزاء العملٌة أمام الطالبات  شرح بعض
 
 

 :. جدول مهام تقوٌم الطالب خالل الفصل الدراس5ً

من  هنسبتاألسبوع , مشروع جماعً, رمهمة التقوٌم )كتابة مقال, اختبا التقوٌم
التقوٌم 
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 النهائً المحدد له اختبار نهائً...الخ(

 %11 3 اختبارات قصٌرة  1

 %11 7  -1-اختبار اعمال السنة  2

 %11 5 اختبارات قصٌرة  3

 %11 11 -2-اختبار اعمال السنة  4

 %21 13 االختبار العملً 6

 %41 15 االختبار النهائً  7

 

 :د. الدعم الطالبً

تقدٌم أعضاء هٌئة التدرٌس لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً للطالب )أذكر قدر الوقت  تدابٌر-1
 سبوع(.  أالذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل 

 ساعات فً األسبوع. 6الساعات المكتبٌة بواقع  -1
 .الل البرٌد االلكترونً التواصل مع الطلبة من خ -2

 :التعلم هـ . مصادر

 :الكتب المقررة المطلوبة-1
 , تألٌف : أ. د . عبدهللا بن عبدالعزٌز الموسى مقدمة فً الحاسب واإلنترنت  

  :المراجع الرئٌسة-2

  مقدمة فً الحاسب واإلنترنت  , تألٌف : أ. د . عبدهللا بن عبدالعزٌز الموسى -
 , مجدي محمد أبو العطا  Microsoft Office 2010تٌسٌر  -

 الكتب و المراجع التً ٌوصى بها )المجالت العلمٌة, التقارٌر,...الخ( )أرفق قائمة بها( -3

 , مجدي محمد أبو العطا  Microsoft Office 2010تٌسٌر 

 :المراجع اإللكترونٌة, مواقع اإلنترنت...الخ-4

http://ar.wikipedia.org 

مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللً/األسطوانات المدمجة, والمعاٌٌر /اللوائح -5
 :التنظٌمٌة الفنٌة

 Microsoft Office 2010حزمة  -

  Windowd7نظام تشغٌل  -

 جهاز عرض البٌانات  -

http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
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 سبورة ذكٌة  -

 :و . المرافق الالزمة

ٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  بما فً ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل  ب
 الفصول الدراسٌة والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة...إلخ(.  

 قاعة محاضرات مجهزة بجهاز عرض البٌانات وسبورة ذكٌة 

 موصول بشبكة االنترنت  ( جهاز 24معمل حاسب آلً )

 :)قاعات المحاضرات, المختبرات,...الخ( بانًالم-1
 معمل حاسب آلً -قاعة محاضرات  

 :مصادر الحاسب اآللً-2
 –ماسح ضوئً  – مٌكروفون وسماعات– السبورة الذكٌة –جهاز كمبٌوتر  –جهاز عرض البٌانات 

 طابعة 

 :قائمة بها(رفق أخاصة، أذكرها، أو  برٌةلى تجهٌزات مخإمصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة -3

 ال ٌوجد

 تقٌٌم المقرر الدراسً وعملٌات تطوٌره  . ز

 :استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس -1

 لما تم.ا وتقبله اواستٌعابه ا, وفهمهعضوبأداء ال اوقناعته ةرضى الطالب مدى تقٌس استبانة -
 مقابلة عٌنة من طالب المقرر. -

 :استراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم عملٌة التدرٌس من قبل المدرس أو القسم -2

 استطالع آراء الزمالء المشاركٌن فً تدرٌس المقرر .  -
 متابعة رئٌس القسم ألداء عضو هٌئة التدرٌس . -
 إعداد تقارٌر عن المقرر الدراسً. -
 .بٌن أعضاء هٌئة التدرٌسزٌارات متبادلة  -

 .التقٌٌم الذاتً  -

 :عملٌات تطوٌر التدرٌس -3

االطالع علً الجدٌد  بصفة مستمرة فٌما ٌتعلق بالمادة من خالل شبكة االنترنت وتتبع الكتب  -
 الجدٌدة.

اآلخذ بتوصٌات المراجعة الداخلٌة والخارجٌة للمقرر ) أعضاء هٌئة التدرٌس من الداخل ومن  -
 الخارج(.

 ألعضاء القسم لتبادل الخبرات. االجتماعات الدورٌة -
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 ورش عمل ودورات تدرٌبٌة لتنمٌة مهارات أعضاء هٌئة التدرٌس. -

 . مراجعة آراء الطالب والزمالء والرؤساء أوال بأول -

عمال الطلبة بواسطة أعملٌات التحقق من معاٌٌر اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من -4

بصورة دورًٌة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس مدرسٌن  مستقلٌن, والتبادل 

 :من مؤسسة أخرى(

  لجنة خاصة من القسم.عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة  ومراجعةتدقٌق  -

 .التبادل بصورة دورًٌة لتصحٌح االختبارات مع طاقم تدرٌس من مؤسسة أخرى -

 بٌن الزمالء الذٌن ٌدرسون نفس المقررتدقٌق المشاركة والتبادل فً التصحٌح وال -

 :صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها-5

 مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دوري. -

استشارة الزمالء الذٌن ٌدرسون نفس المقرر حول توزٌع الموضوعات وطرق التقوٌم المتبعة  -

 .وغٌرها

 مصادر التعلم المرتبطة بالمقرر. تحدٌث -

 االستفادة من آراء المختصٌن فً العمل التربوي. -

تعرف مدى إفادة الطالب من هذا المقرر فً مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق  -

 التدرٌس الخاصة, وتصمٌم وتطوٌر الدروس, والتدرٌب المٌدانً.

 نبٌة(.االطالع على األبحاث فً مجال التخصص )العربٌة واألج -

 استخدام نتائج تقوٌم الطالب فً تطوٌر المقرر. -

 المقارنة بمقررات مماثلة فً جامعات أخرى. -

 

 

 

 

 

 


