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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 5 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

  √ أخرى   متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى األول

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

 %100 ساعة تدريسية 75  اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 15 محاضرات 1

 60 إستوديوأو معمل  2

 - إضافية دروس  3

 - تذكر( )ى أخر 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 - ساعات االستذكار 1

 - الواجبات 2

 - المكتبة 3

 - المشاريع /إعداد البحوث 4

 45 اختبارات قصيرة أسبوعية + المشاركة في منتديات النقاش للمقرر  –  ()تذكرأخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار،  للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، 
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 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقررالعام لوصف ال. 1
 

ُوبنيتهُيُ  ُمجالُالحاسبُاآللي ي
)مهاراتُالحاسبُوتقنيةُالمعلومات(ُبتقديمُجملةُمنُالمعارفُالمرتبطةُفى ُمقرُر عنى

مجية،ُوالتطرقُإلُموضوعاتُشبكاتُالحاسبُوأنواعهاُ،ُوتكنولوجياُالمعلوماتُ وآليةُعملُمكوناتهُالماديةُوالبر
ُالبياناتُوح ى اتيجياتُتأمير ُمايتها.ُوتطبيقاتهاُالحياتية،ُواستبر

ُ
ُالمقررُبتعليمُمهاراتُاستخدامُعددُمنُبرمجياتُالحاسبُاألساسيةُ،ُكنظامُتشغيلُالحاسبُوإدارةُكماُيُ  عنى

ُالبياناتُ ُالنصوصُوجداول ُالمكتبية،ُكمعالج ُاألعمال ُمجال ي
ُفى ُالمستخدمة ُوالتطبيقات ،ُ ُ)ويندوز( الملفات

ُوالعروضُالتقديميةُ.
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
 

مجيات(ُ،ُوماُيرتبطُبهُمنُ ُومكوناتهُالرئيسيةُ)الماديةُ،ُالبر يهدفُالمقررُإلُتعريفُالطالبُبنظامُالحاسبُاآللي
ُإضافةُ ُالبياناتُوحمايتها. ى ُتأمير اتيجيات ُالحياتيةُواستبر ُالمعلومات ُتكنولوجيا ُالحاسبُوتطبيقات تقنياتُكشبكات

ُاألس ُلعددُمنُتطبيقاته ُالطالب ُاستخدام ُإجادة ونيةُإل ُااللكبر ُالجداول ُالنصوصُوبناء ُالتشغيلُومعالج اسيةُكنظام
ُتعدُجميعهاُُ ي

هاُشيوعاُواستخداماُُُ-بالُشكُُُُ–ومصممُالعروضُالتقديميةُ،ُوالنر امجُعىلُاإلطالقُوأكبر منُأهمُالبر
ُحياتهُالعلميةُوالعمليةُ. ي

ُكأدواٍتُلزيادةُمستوىُاإلنتاجيةُلدىُالطالبُفى
 

 ر:للمقرمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

مجية 1.1  . معرفة المفاهيم األساسية للحاسب ومكوناته المادية والبر

 2ع
ي الحياة اليومية 1.2

 
 . معرفة استخدامات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ف

اتيجيات 1.3  . المتنوعة لتأمير  البيانات وحمايتها  معرفة االستبر

 . معرفة المفاهيم األساسية لشبكات الحاسب وأنواعها  1.4

  المهارات 2

 3، م2، م 1م التعرف عىل مهام ووظائف نظم تشغيل الحاسب ونظم إدارة الملفات.   2.1

امج الحاسب المكتبية المتنوعة  2.2  4، م 3م التعرف عىل المهام والوظائف التطبيقية لبر

2.3  . ي
ون  يد اإللكبر ي والبر

ون  نت ونظام التعليم االلكبر  التواصل باستخدام خدمات اإلنبر
 4، م 3، م2، م1م

ي جمع المعلومات.  2.4
 
 استخدام شبكات المعلومات ومحركات البحث ف

ي األغراض التعليمية و المواقف اليومية.  2.5
 
امج التطبيقية التحريرية ف  4، م 3، م 2م استخدام تقنية المعلومات والبر

  الكفاءات 3

3.1 

 ال ينطبق 
3.2 

3.3 

3... 
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

ُوتكنولوجياُالمعلوماتُ 1 ُالحاسبُاآللي ي
 15 مقدمةُفى

 15 استخدامُالحاسوبُوإدارةُالملفاتُباستخدامُمايكروسوفتُويندوز 2

 15 معالجةُالنصوصُباستخدامُبرنامجُمايكروسوفتُوورد 3

ونيةُباستخدامُبرنامجُمايكروسوفتُاكسل 4  15 الجداولُااللكبر

 15 باستخدامُبرنامجُمايكروسوفتُبوربوينتالعروضُالتقديميةُ 5

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

 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعارف 1.0

مجيةمعرفة المفاهيم األساسية للحاسب  1.1  . ومكوناته المادية والبر
ات  •  المحاض 

 المناقشات  •

  االختبارات •
 ألسبوعية ا

المناقشات   •
الجماعية  
 للطالب 

نتائج االختبارات   •
األسبوعية  
 والنهائية

ي الحياة اليومية 1.2
 
 . معرفة استخدامات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ف

اتيجيات 1.3  . المتنوعة لتأمير  البيانات وحمايتها  معرفة االستبر

 . معرفة المفاهيم األساسية لشبكات الحاسب وأنواعها  1.4

 المهارات 2.0

 التعرف عىل مهام ووظائف نظم تشغيل الحاسب ونظم إدارة الملفات.    2.1

ات  •  المحاض 

 المناقشات  •

  االختبارات •
 ألسبوعية ا

المناقشات   •
الجماعية  
 للطالب 

االختبارات  نتائج  •
األسبوعية  
 والنهائية

2.2 
امج الحاسب المكتبية   التعرف عىل المهام والوظائف التطبيقية لبر

 المتنوعة  

2.3 
يد  ي والبر

 
ون نت ونظام التعليم االلكبر التواصل باستخدام خدمات اإلنبر

 . ي
 
ون  اإللكبر

ي جمع  2.4
 
 المعلومات. استخدام شبكات المعلومات ومحركات البحث ف

2.5 
ي األغراض 

 
امج التطبيقية التحريرية ف استخدام تقنية المعلومات والبر

 التعليمية و المواقف اليومية.  

 الكفاءات 3.0

3.1 

 3.2 ال ينطبق

… 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

يُن 1 ُ اختبارينُقصبر  ُ%20 كلُأسبوعُدراسي

2 ُ فصىلي ُاألسبوعُ اختباُر  ُ%18 دراسياُالعاش 

 ُ%2 كافةُاألسابيعُالدراسية المناقشاتُوالتفاعلُمعُزمالءُالفصل 4

5 ُ ي
نهائ  ُدراسيُا اختباُر  ُ%60 األسبوعُالسادسُعش 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض  شفهي،  ، تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ُالكليةُ.ُ-كلُاسبوعُمنُُُلطلبةُالمقرُرساعاُتُمكتبية3ُُتخصيصُ ي
ُجميعُأيامُاألسبوعُفى ي

 معُالتواجدُالدائمُفى

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

 للمقرر المرجع الرئيس

مجياتُالجاه ةُُ ،Windows 8 – Office 2013ُ المهاراتُاألسوووواسوووويةُُُ–الحاسوووووبُوالبر
ُعبدهللاُوخالدةُمحمدُ ايعةُ)الجامعةُاألردنية(ُوسهبر ُود.ُأحمدُالش  ي د.ُمحمدُباللُال عنر

ُ ي ونُوموزعون،ُالطبعةُاألول،ُال عنر  مُ.2016،ُزم مُناش 
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 المساندةالمراجع 

ُُ Windows 8 – Office 2013ُمهاراتُالحاسووووووووووبُاآللي ،ُوحدةُمهاراتُالحاسووووووووووبُاآللي
ونُُُ–بكليوةُالحواسوووووووووووووووبواتُوتقنيوةُالمعلومواتُُ جوامعوةُالملوكُعبودالعزي ،ُخوارزمُالعلميوةُنواش 

 مُ.2015ومكتبات،ُالطبعةُالسادسة،ُ

 اإللكترونيةالمصادر 

 

1- http://www.kutub.info/library/book/11574 

2- https://support.office.com/ 

3- http://www.thewindowsclub.com/microsoft-office-2016-quick-
start-guides 

4- https://www.lynda.com/Office-
tutorials/Welcome/378044/432765-4.html 

5- https://www.lynda.com/Excel-
tutorials/Welcome/376985/431592-4.html 

6- https://www.lynda.com/PowerPoint-
tutorials/Welcome/375928/431477-4.html 

7- https://www.lynda.com/Windows-
tutorials/Welcome/379064/423153-4.html 

  ىأخر

مجياتُالحاسوبيةُاآلتيةُ: ُالبر ُتوفبر
 

-ُ( أحدثُ(7ُُنظامُتشغيلُمايكروسوفتُويندوُز ُالمقرُرُيدرُسحسبُمُاُ–أُو ي
 ُ.فى

أحدث(2010ُُح مةُتطبيقاتُمايكروسوفتُأوفيسُ)ُ- ُالمقرُرُيدرُسحسبُماُُ–أُو ي
 فى

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب  30سعة  – التطبيق العمىلي  –معمل حاسب آلي  إلخ( ...  قاعات المحاكاة،  العرض  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

مجيات اآلتية:  ي المعامل بالبر
 
 تجهبر  أجهزة الحاسب اآللي ف

أو أحاد(  بااللغة  7نظاام تشااااااااااااااغيال وينادو   إصاااااااااااااادار   •
 نسخة 30عدد  –العربية 

أو   2010حزمة برامج مايكروساااوفت أوف)إ  إصااادار   •
 نسخة 30عدد  –أحد(  باللغة العربية 

نااات  •  ألجهزة معمااالتاااأمير  االت ااااااااااااااااا   شاااااااااااااابكاااة االنبر
 الحاسب

 ال يوجد  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

نامجُ،ُأعضاءُهيئةُالتدريسقياداتُ التدريسفاعليةُ ،ُالطلبةالبر ُُ،ُالمراجعُالنظبر ُمباش 

 فاعليةُطرقُتقييمُالطالب
ُأعضاءُهيئةُ ُالتدريس،ُالمراجعُالنظبر

ُالطلبة
ُ ُمباش 

ُ ُمباش  ُغبر

 مدىُتحصيلُمخرجاتُالتعلمُللمقرر
نامجُ،قياداتُ ُأعضاءُهيئةُالتدريسُالبر

ُ  المراجعُالنظبر

ُ ُمباش 
ُُُُ ُمباش   غبر

التعلمفاعليةُ ُأعضاءُهيئةُالطلبة،ُُمصادُر ُُالتدريس،ُالمراجعُالنظبر ُمباش 
 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

http://www.kutub.info/library/book/11574
https://support.office.com/
http://www.thewindowsclub.com/microsoft-office-2016-quick-start-guides
http://www.thewindowsclub.com/microsoft-office-2016-quick-start-guides
https://www.lynda.com/Office-tutorials/Welcome/378044/432765-4.html
https://www.lynda.com/Office-tutorials/Welcome/378044/432765-4.html
https://www.lynda.com/Excel-tutorials/Welcome/376985/431592-4.html
https://www.lynda.com/Excel-tutorials/Welcome/376985/431592-4.html
https://www.lynda.com/PowerPoint-tutorials/Welcome/375928/431477-4.html
https://www.lynda.com/PowerPoint-tutorials/Welcome/375928/431477-4.html
https://www.lynda.com/Windows-tutorials/Welcome/379064/423153-4.html
https://www.lynda.com/Windows-tutorials/Welcome/379064/423153-4.html
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 . اعتماد التوصيف  ح

 قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


