اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي
اململكة العربية السعودية

منوذج توصيف مقرر دراسي
املؤسسة:

جامعة اجملمعة

الكلية/القسم  :كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير – قسم احلاسب اآللي
أ)التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
 .1اسم ورمز املقرر الدراسي :املنطق الرقمي comp 214
 .2عدد الساعات املعتمدة3 :
بكالوريوس حاسب آلي – مقرر اجباري للمستوى الثاني
 .3اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي :حيدد من قبل القسم
 .4السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي :املستوى الثاني – حاسب آلي
 .5املتطلبات السابقة هلذا املقرر(إن وجدت) :مهارات احلاسوب COMP121

 .6املتطلبات اآلنية هلذا املقرر (إن وجدت):
 .7موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية :ال يوجد
ب) األهداف:
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 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف املقرر:
 أن تتعرف الطالبة على بعض أنظمة العـد. أن تتعلم الطالبة التحويل من نظام عددي إىل آخر. أن تتقن الطالبة القيام بالعمليات احلسابية األساسية على أنظمة العـد املدروسة. أن تعرف الطالبة األنواع الرئيسية للبوابات الرقمية. -2صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني املقرر الدراسي ( .مثل االستخدام املتزايد
لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت ،والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال
الدراسة).
– إدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوني للجامعة وإتاحة الفرصة للتعلم الذاتي .
– حتديث موضوعات املقرر مبا يتوافق مع التطور التقين والعلمي.
– توظيف مواقع االنرتنت املتخصصة ،واملكتبة االلكرتونية اخلاصة باجلامعة يف حتسني املقرر
الدراسي.
– مواكبة املقرر ألحدث املعلومات يف جمال تقنية الدارات الرقمية.
– استخدام املراجع معتمداً على املكتبات وتكنولوجيا املعلومات..
ج) توصيف املقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام يف االستمارة املستخدمة يف النشرة
التعريفية أو الدليل ).
 -1املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
عدد

قائمة املوضوعات

ساعات

األسابيع التدريس
Introduction to numbering system (Binary, Decimal, Hexadecimal,
)Octet

2

8

Boolean algebra and logic gates

2

8

Gates- level minimization

2

8

2

Combinational logic gates

3

12

Synchronous Sequential Logic

2

8

Registers and Counters

2

8

Revision

1
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 -2مكونات املقرر الدراسي (إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
احملاضرة:

مادة الدرس:

 33ساعة

املنطق الرقمي

املخترب

عملي/ميداني/
تدرييب

أخرى:
-

 33ساعة

 -3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن
ميثل هذا املتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبوع) 23 :ساعة
حتتاج الطالبة إىل ( )4 – 2ساعات أسبوعية يف املنزل للمذاكرة واستيعاب املادة العلمية واكتساب
املهارات واجناز التدريبات التطبيقية

 -4تطوير نتائج التعلم يف خمتلف جماالت التعلم
لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح :
 ملخص موجز للمعرفة أو املهارات اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.أ .املعارف:
 -1توصيف للمعارف املراد اكتسابها:
 أن تعرف الطالبة وظيفة وبنية وتقنية كل واحدة من مكونات الدارات الرقمية. أن تتمكن الطالبة من استيعاب املادة العلمية للمقرر وتقييم هذا االستيعاب .3

 -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف:
 احملاضرات النظرية والعملية واستخدام أحدث الطرق يف العرض والتدريس املناقشات العلمية حملتوى احملاضرة التدريب العملي -3طرق تقويم املعارف املكتسبة:
 االختبارات الدورية النظرية والعملية املربجمة توجيه عدد من األسئلة يف بداية احملاضرة السرتجاع املادة العلمية للمحاضرة السابقةوربطها مع احملاضرة اجلديدة
 الوظائف املنزلية املشاريع واألحباث الصغرية الفردية واجلماعية االختبارات الفصلية االختبارات النهائيةاملهارات اإلدراكية:

ب.

 -1توصيف للمهارات اإلدراكية املراد تنميتها:
 تشجيع الطالب على متابعة وقراءة املراجع العلمية-

تنمية التفكري العلمي لدى الطالب

-

تشجيع الطالب على حتليل و مقرنة املبادئ واألفكار العلمية

 تنمية اجلانب العملي والتطبيقي لدى الطالب -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
 احملاضرات النظرية والعملية واستخدام أحدث الطرق يف العرض والتدريس املناقشات العلمية حملتوى احملاضرة التدريب العملي املشاريع والوظائف املنزلية -3طرق تقويم املهارات اإلدراكية لدى الطالبات:
 املشاريع والوظائف العملية-

املشاريع واألحباث الصغرية الفردية و اجلماعية

 ا الختبارات النظرية والعملية الدورية واملفاجئة االختبارات الفصلية النظرية والعملية-

االختبارات النهائية النظرية والعملية
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ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية:
 -1وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها:
 تنمية مهارة التعلم الذاتي لدى الطالب تنمية مهارة العمل مع الزمالء بروح الفريق الواحد تشجيع الطالب على حتمل املسئولية املوكلة إليه تنمية مهارة املناقشة العملية تنمية روح املبادرة الستنباط وطرح أفكار جديدة تنمية مهارة املواجهة واإللقاء -2اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:
 عمل املشاريع اجلماعية الوظائف الفردية املناقشات اجلماعية -3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب:
 اإلشراف املالحظة التقويم الذاتي تقويم الزميلد .مهارات التواصل ،وتقنية املعلومات ،واملهارات العددية:
 -1توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال:
 القدرة على البحث يف االنرتنت القدرة على استخدام برامج احلاسب املناسبة القدرة على توزيع وتنسيق العمل ضمن جمموعات -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
 اجناز مشاريع ضمن جمموعات صغرية العمل والبحث يف املراجع عمل عروض توضيحية -االطالع والتعلم الذاتي
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 -3طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب
 االختبارات الكتابية والشفهية النظرية والعملية-

عمل مشاريع مجاعية

هـ .املهارات احلركية النفسية (إن وجدت):
 -1توصيف للمهارات احلركية النفسية املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوب:
 -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
 -3طرق تقويم املهارات احلركية النفسية لدى الطالب:
 .4جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
التقويم

مهمة التقويم (كتابة مقال ،اختبار ،مشروع مجاعي،
اختبار نهائي...اخل)

األسبوع
احملدد له

نسبته من
التقويم
النهائي

1

اختبار فصلي أول

6

%15

2

اختبار فصلي ثاني

12

%15

3

اختبار قصري

4

تكاليف ومتارين

5

وظائف أسبوعية عملية

6

اختبار نهائي نظري

على مدار
الفصل
على مدار
الفصل
على مدار
الفصل
15

%13

%13

%13
%43

د .الدعم الطالبي:
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اإلجراءات أو الرتتيبات املعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة
واإلرشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك ( مع حتديد مقدار الوقت – الساعات املكتبية -الذي
يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس يف األسبوع)  13 :ساعات مكتبية
هـ  .مصادر التعلم:
 -1الكتب املقررة املطلوبة:
- Morris Mano, "Digital logic & Computer Designe", by Prentice – Hall 2011
 -2املراجع الرئيسة:
Logic and Computer Design Fundamentals: International Version by M. Morris Mano
and Charles Kime
John F.Warrly, ”Digital Design Principal & Practices”, Pearson Education ,Russia.

-

 -3الكتب و املراجع اليت يوصى بها (اجملالت العلمية ،التقارير...،اخل) (أرفق قائمة بها)
- Computer, Engineering and Trade Magazine
- Encyclopedia design Definition from PC Magazine Logic

 -4املراجع اإللكرتونية ،مواقع اإلنرتنت...اخل- :
 – 5مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايري املهنية أو
األنظمة- :
و  .املرافق الالزمة:
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بيّن متطلبات املقرر الدراسي مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملختربات (أي :عدد املقاعد داخل الفصول
الدراسية واملختربات ،وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل).
 -1املباني (قاعات احملاضرات ،املختربات...،اخل):
 قاعة حماضرات جهاز عرض )(Data Show -2احلاسب اآللي:
 طابعة  +سبورة تفاعلية -3مصادر أخرى (حددها...مثل :احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة ،أذكرها ،أو أرفق قائمة بها):
ز .تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره
 -1اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :
-

إجراء استبيان تقويم الطالب للمقرر

 املناقشات العلمية الدائمة مع الطالب -2اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم :
 من عضو هيئة التدريس : التحقق من بلوغ الطالب ألهداف املقرر عن طريق مالحظات أستاذ املقرر واالمتحانات واألخذ برأيالزمالء يف التخصص أو اللذين لديهم خربة سابقة يف تدريس املقرر
 من القسم : املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة اخلطط الدراسية -توافر سجالت درجات الطالب
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 -3عمليات تطوير التدريس :
 تنوع طرق التدريس اخلاصة باملقرر ( عملي – نظري ) استخدام التقنيات احلديثة يف التدريس (عرض الكرتوني  ،الشبكة االلكرتونية)... ، التأكيد على التطبيقات والتكليفات العلمية الفردية املتابعة املستمرة للتقنيات احلديثة يف جمال معاجلة وختزين ونقل البيانات املتابعة املستمرة للتقنيات احلديثة يف جمال محاية البيانات -4عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
مدرسني مستقلني ،والتبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من
مؤسسة أخرى):
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم. التبادل بصورة دوري ًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر -5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:
 دراسة ومقارنة نتائج الطلبة السرتشاد بآراء الطالب حول مدى استيعابهم واستفادتهم من املقرر املواظبة على تطوير أساليب التدريس ومشاركة الطالب األخذ بعني االعتبار املقرتحات املقدمة من أعضاء هيئة تدريس هلم خربة وجتربة سابقة يف تدريساملقرر
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