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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة المجمعة إسم المؤسسة التعليمية: م2/1/2018 :صيفالتوتاريخ  

 كلية المجتمع بالمجمعة / قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية :القسم /لكليةا

 

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ

 (COM 112) مبادئ الحاسب اآللي وتقنية المعلومات: ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1

 5ت المعتمدة: . عدد الساعا2 .1

  دبلوم الموارد البشرية :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .2

 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة ب

 لالمستوى الدراسي األوالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .3

 ال يوجد )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .4

 ال يوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .5

  كلية المجتمع بالمجمعة مقرالرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .6

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %100 النسبة: √ المحاضرات التقليدية قاعات .أ
 

   

 %50 النسبة: √ كترونيلاإل التعليم .ب
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .ب

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

مجيات( ، وما يرتبط يهدف المقرر إىل تعريف الطالب بن ظام الحاسب اآلىلي ومكوناته الرئيسية )المادية ، البر
ن البيانات  اتيجيات تأمير به من تقنيات كشبكات الحاسب وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات الحياتية و استبر

وص وحمايتها. إضافة إىل إجادة استخدام الطالب لعدد من تطبيقاته األساسية كنظام التشغيل ومعالج النص
ي تعد جميعها 

ونية ومصمم العروض التقديمية ، والتر امج عىل  -بال شك  –وبناء الجداول االلكبر من أهم البر
ي حياته العلمية والعملية. 

ن
ها شيوعا واستخداما كأدواٍت لزيادة مستوى اإلنتاجية لدى الطالب ف  اإلطالق وأكبر
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)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 

ن المقرر عن طريق المراجعة الدورية والمتابعة المستمرة ألحدث الكتب والمراجع المتعلقة  يتم تحسير
نت، إضافة إىل التواصل المستمر مع الزمالء الذي بالمحتوى العلمي له  ، وذلك باالستعانة بشبكة االنبر

ي جامعات المملكة وخارجها. كذلك االعتماد عىل وسائل تكنولوجيا 
ن
ة ف يقومون بتدريس المقررات النظبر

ح جديدة لمحتوى المقرر مع تطوير أس اليب المعلومات والتكنولوجيا الحديثة إلبتكار أساليب تقديم وشر
ن المطلوب  .تقييم الطلبة فيه إلحداث التحسير

 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ج

  عام للمقرر: وصف

 
 
ي ي

ن
 مجال الحاسب عتن مقرر )مهارات الحاسب وتقنية المعلومات( بتقديم جملة من المعارف المرتبطة ف

مجية، والتطرق إىل موضوعات شبكات الحاسب وأنواعها ،  اآلىلي وبنيته وآلية عمل مكوناته المادية والبر
ن البيانات وحمايتها.  اتيجيات تأمير  وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها الحياتية، واستبر

 

 
 
اسية ، كنظام تشغيل الحاسب عتن المقرر بتعليم مهارات استخدام عدد من برمجيات الحاسب األسكما ي

ي مجال األعمال المكتبية، كمعالج النصوص وجداول 
ن
وإدارة الملفات )ويندوز( ، والتطبيقات المستخدمة ف

 البيانات والعروض التقديمية. 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

ي الحاسب اآلىلي وتكنول
ن
 15 3 وجيا المعلومات مقدمة ف

 15 3 استخدام الحاسوب وإدارة الملفات باستخدام مايكروسوفت ويندوز

 15 3 معالجة النصوص باستخدام برنامج مايكروسوفت وورد

ونية باستخدام برنامج مايكروسوفت اكسل  15 3 الجداول االلكبر

 15 3 العروض التقديمية باستخدام برنامج مايكروسوفت بوربوينت
 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 
 دروس إضافية محاضرات

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 73 0 0 60 0 13 ساعات التدريس الفعلية

 73 0 0 60 0 13 الساعات المعتمدة

 

 ل اسبوعساعات ك 3 أسبوعيا:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
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 هاتدريس واستراتيجياتقياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقًا مخرجات التعلم  .4

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب لقياس قابلة ل بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أواًل -

 .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيًا -

هدفة أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثًا -

مخرجات تعلم  كل مقرر أن يتضمن لزم، مع مالحظة أنه ال يلتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في
 

 جدول مخرجات التعلم للمقرر

 م
إلطار الوطني ا لمجاالتوفقًا  للمقرر مخرجات التعلم

 لمؤهالتل
 يموتقطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

 هتانو كمو  بساحللمعرفة المفاهيم األساسية  1-1
 . ةيجمبر لاو  ةيداملا

 تاضن احملا •

 تابجاو لا •

 تاشقانملا •

  ةيلصفلا نير امتلا •

المناقشات والعمل الجماعي  -
ي للطالب. 

 التعاونن
اإلمتحانات واإلختبارات  -

 المرحلية والنهائية . 
 ءا طعإالبحوث و  بلط -

 األمثلة والنماذج . 
ي  -

ن
مالحظة أداء الطالب ف

 القاعة الدراسية . 

 تامو لعملا ا يجو لو نكت تامادختسا ةفر عم 1-2
ي  ا هتاقيبطتو 

ن
 . ةيمو يلا ةايحلا ف

ن مأتل ةعو نتملا تايجيتابر تس ال ا ةفر عم 1-3  تانايبلا ير
 . ا هتيامحو 

 بساحلا تاكبشل ةيساسأل ا ميهافملا ةفر عم 1-4
 . ا هعاو نأو 

 المعرفيةالمهارات  2

نظم تشغيل الحاسب  فئاظو و  ماهمالتعرف عىل   2-1
 ونظم إدارة الملفات. 

 تاضن احملا •

 ىلي معلا قيبطتلا •

 تابجاو لا •

 تاشقانملا •

 ةيلصفلا نير امتلا •

 . المناقشاتو  ةكر اشملا -
 . اإلمتحانات واإلختبارات -
 ءا طعإالبحوث و  بلط -

 األمثلة والنماذج . 
ي  -

ن
مالحظة أداء الطالب ف

 القاعة الدراسية . 

 جمابر ل ةيقيبطتلا فئاظو لاو  ماهملا ىلع فر عتلا 2-2
  ةعو نتملا ةيبتكملا بساحلا

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

المتعلقة  ةينيمأتلاالمحافظة عىل الجوانب  3-1
 . هتايجمر بو  باستخدام أجهزة الحاسوب

------------------ ------------------- 

ي جميع  3-2
ن
تقدير أهمية إجادة مهارات الحاسوب ف

 ميادين الحياة وتنميتها للتأهيل لسوق العمل. 
------------------ ------------------- 

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

نت  4-1 ونظام التواصل باستخدام خدمات اإلنبر
ي 
ونن . التعليم االلكبر ي

ونن يد اإللكبر  والبر
طلب الواجبات وفتح أبواب النقاشات 
حول موضوعات المقرر خارج وقت 

ة  المحاضن

تصحيح الواجبات وتقييم 
ي النقاشات

ن
 مدى المشاركة ف

ي  4-2
ن
استخدام شبكات المعلومات ومحركات البحث ف

 جمع المعلومات. 
طلب الواجبات وتكاليف المتعلقة 

 بالمقرر
تصحيح الواجبات وتقييم 

اة توثيق صحة دقتها مع مراع
 مصادر المعلومات 

امج التطبيقية  4-3 استخدام تقنية المعلومات والبر
ي األغراض التعليمية و المواقف 

ن
التحريرية ف

 اليومية. 

من خالل التطبيق العمىلي داخل 
ة، وطلب الواجبات  المحاضن

 التطبيقية

تصحيح الواجبات ، واألسئلة 
ي االختبارات 

ن
 المضمنة ف

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

 ال ينطبق
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 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

 ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال

يم ينسبته من التق لتسليمهاألسبوع المحدد 

 النهائي

ين  1  %20 بوع دراسي كل أس اختبارين قصبر

 %15 األسبوع الثامن دراسيا اختبار فصىلي أول 2

ي  3
 %15 األسبوع الثالث عشر دراسيا اختبار فصىلي ثانن

 11،  9،  7،  5،  3األسابيع ) الواجبات والتكاليف 4
 
 %10 ( دراسيا

ي  5
 %40 األسبوع السادس عشر دراسيا اختبار نهان 

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .د

ذكر مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي  الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس بات إتاحة ترتي

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدم

ي جميع أيام ا  -ساعا ت مكتبية لكل مجموعة كل اسبوع  3
ن
ي الكلية. مع التواجد الدائم ف

ن
 ألسبوع ف

 
 

 مصادر التعّلم .ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

مجيات الجاهزة  -1 ، د. محمد Windows 8 – Office 2013 المهارات األساسية  –الحاسوب والبر

ي  ايعة )الجامعة األردنية( وسهبر عبدهللا وخالدة محمد الزعتر ي ود. أحمد الشر ، زمزم بالل الزعتر

ون   م. 2016وموزعون، الطبعة األوىل، ناشر

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 

، وحدة مهارات الحاسب اآلىلي بكلية Windows 8 – Office 2013مهارات الحاسب اآلىلي   -1

ون ومكتبات، الطبعة جامعة الملك عبدالعزيز، خوارزم العلم –الحاسبات وتقنية المعلومات  ية ناشر

 م. 2015السادسة، 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3
 

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 

 

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

ي المقرر –أو أحدث (  7نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز ) -1
ن
 حسب ما يتم تدريسه ف

ي المقررحسب  –أو أحدث(  2010حزمة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس ) -2
ن
 ما يتم تدريسه ف

 

http://www.kutub.info/library/book/11574
https://support.office.com/
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/Excel-tutorials/Welcome/376985/431592-4.html
https://www.lynda.com/PowerPoint-tutorials/Welcome/375928/431477-4.html
https://www.lynda.com/Windows-tutorials/Welcome/379064/423153-4.html
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 المطلوبةالمرافق  .و

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بّين متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .1
 

2-  

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .2
 

    2سبورة ذكية حديثة : عدد  -3   /      2: عدد  شاشة عرض  -2   /     2جهاز عرض )بروجيكتور( : عدد  -1
حزمة برامج مايكروسوفت  -5 / نسخة  30عدد  –أو أحدث( باللغة العربية  7نظام تشغيل ويندوز )إصدار  -4

ي -6  /   نسخة 30عدد  –أو أحدث( باللغة العربية  2010أوفيس )إصدار 
ن
نت ف ن االتصال بشبكة االنبر تأمير

ات ومعم ات النظرية – 1جهاز حاسب آىلي : عدد  -7   / ل الحاسب  قاعة المحاضن  لقاعة المحاضن

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هناكمثالً : مصادر أخرى )حددها .3
 

 ال يوجد
 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز

 :الب بخصوص فعالية التدريسمن الط استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1

ي ختبارات لنتائج اإل المراجعة الدورية  -1
ة والفصلية واالختبار النهان   القصبر

 ء تدريس المقررا متابعة مدى إنجاز التكاليف المسندة للطلبة أثن -2
 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2

ي  -1
ن
  تقييم المقرر وأنشطتهتوزي    ع إستبانة الستطالع رأي الطالب ف

ي المقرر -2
ن
 متابعة نتائج الطالب ف

 

 :تطوير التدريس إجراءات .3

ي تدريس المقرر.  -1
ن
 استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي ف

 زيادة وتنوي    ع األعمال والتكاليف المسندة للطلبة فيما يتعلق بموضوعات المقرر.  -2
 تحديث المحتوى العلمي للمقرر بشكل مستمر -3
 المستمر لعضو هيئة التدريس التدريب الدوري -4
ي تخدم المقرر.  -5

مجيات ووسائل التقنية الحديثة التر  توفبر أحدث البر
ات والكفاءات -6  تبادل الخبر

 

 أعضاء هيئة تدريسإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .4

تدريس من مؤسسة  أعضاء هيئةالختبارات أو عينة من الواجبات مع لتصحيح ا مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة

 أخرى(:

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسي المقرر -1
ن  -2 ن المدرسير  لتصحيح االختبارات بير

ً
 التبادل بصورة دورية

ن  -3 ن المدرسير  تبادل عينة من الواجبات بير
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 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهة ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعاليِص .5

 اإلطالع المستمر والمراجعة الدورية للمقرر -1
ن  -2 ات بير  عضاء هيئة التدريس داخل الجامعة وخارجهاأتبادل الخبر
ي نفس مجال -3

ن
 المقرر استخدام احدث المراجع ف

ي تدريس -4
ن
 المقرر استخدام احدث الوسائل التعليمية ف

ي التطبيق الحاىلي لموضوعات المقمواكبة  -5
ن
 سوق العمل رر ف

 
 

 

  

 د. محمد عبدالمنعم طعيمة :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:
 

       


