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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 توصيف مقرر دراسيمنوذج 

  جامعة اجملمعة:املؤسسة

 قسم احلاسب اآللي –كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير : القسم /الكلية

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه (أ

 COMP213( 2 )برجمه حاسبات: اسم ورمز املقرر الدراسي

 (تدريب  1+عملي  2+ نظري  3)ساعات  4: عدد الساعات املعتمدة

 . ي يقدم ضمنه املقرر الدراسيذالربنامج أو الربامج ال

 (بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج, يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج)

 حيدد من قبل  القسم :عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسياسم 

 حاسب آلي – املستوى الثالث :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي

 ( 1 )اتبرجمة حاسب :(إن وجدت)املتطلبات السابقة هلذا املقرر

 ال يوجد   :(إن وجدت)املتطلبات اآلنية هلذا املقرر 

 ال يوجد   :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية
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  :األهداف( ب

 :وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف املقرر-1

 :معرفه التالي   ةالطالب من توقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد

 مبادئ ومفاهيم الربجمة الشيئية -1

كيفيه استخدام الربجمة الشيئية حلل املشكالت واملسائل العلمية والعملية يف التطبيقات -2

 املتقدمة

 .كيفيه استخدام امكانيات متطورة يف الربجمة الشيئية-3

مثل االستخدام املتزايد . )صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني  املقرر الدراسي -2

اجع اإلنرتنت, والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال لتقنية املعلومات أو مر

 (.   الدراسة

 إدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوني للجامعة

 .حتديث موضوعات املقرر مبا يتوافق مع التطور التقين والعلمي

 .قرر الدراسيتوظيف مواقع االنرتنت املتخصصة, واملكتبة االلكرتونية يف حتسني امل

ينبغي إرفاق توصيف عام يف االستمارة املستخدمة يف النشرة : مالحظة)توصيف املقرر الدراسي ( ج

 (.  التعريفية أو الدليل 

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

1 - Introduction to object-oriented programming 
+ Basic definition content to each program 

1 6 
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2 - the basics of C + + object-oriented 
+ Training to write a simple program 

1 6 

3 - vocabulary object-oriented programming 1 6 

4 - methods and software features advanced in dealing with 
classifications and objects in the language of c + + + exercises 

2 12 

5- constructors and types with examples + exercises 1 6 

6- overload of operations in the language of c + + + exercises 2 12 

7- inhertance in Object Oriented Programming and examples + 

practical application on the kinds of inhertance 

3 18 

8- formal pluralism in Object Oriented Programming language c + 
+ + exercises 

2 12 

 

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

 :احملاضرة

 ساعة 33

 :الدرس  مادة

برجمه حاسبات 

2 

 املخترب

 

/      ميداني/عملي

 تدرييب

 ساعة 33

 :أخرى

- 

 

ينبغي أن . )ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا/ساعات دراسة خاصة إضافية-3

 ساعات أسبوعيا 3ساعة مبعدل  11 (:ميثل هذا املتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبوع

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 : بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي

 . موجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها

 . يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل
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 .  الطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم يف هذا اجملال الدراسي

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 :معرفه التالي   هالطالب من توقعی املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد

 مبادئ ومفاهيم الربجمة الشيئية -1

الشيئية حلل املشكالت واملسائل العلمية والعملية يف التطبيقات  كيفيه استخدام الربجمة-2

 املتقدمة

 .كيفيه استخدام امكانيات متطورة يف الربجمة الشيئية-3

  ..معرفه كيفيه التعامل مع الربامج العاليه املستوى واالكثر تعقيد بالنسبه للمربمج-4

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 العصف الذهين,احلوار واملناقشة ,  سبورة ذكية وجهاز عرض البيانات,اجهزة احلاسب اآللي 

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 االختبار العملي , االختبار النظري النهائي , أوراق عمل , اختبارات قصرية 

  :دراكيةاملهارات اإل

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 ان تدرك اساسيات الربجمة الشيئية واهميتها جلل الكثري من املشكالت
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 .والتعرف على امليزات املختلفة من خصائص التوريث والتكوين وغري ذلك

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 التطبيق العملي 

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 .ليةاختبارات عم

 .واجبات وأعمال

 . متابعة الطلبة أثناء تأدية األعمال املكلفني بها

  :مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية.  ج

 :وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها-1

 مفاهيمه و براجمه مبختلف احلاسوب مع التعامل على القدرة طريق عن بالنفس الثقة إكتساب

 الثابتة قواعده له حمدد نظام وفق املهام مبختلف القيام على التدرب

 تنجزها اليت األعمال خمتلف خالل من الطالبة لدى التميز و اإلبداع موهبة صقل و إكتساب

 الطالبات بني املنافسة و اإلبتكار على التشجيع

 .التواصل مع أستاذ املقرر

 

 :التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهاراتاسرتاتيجيات -2

 أوراق عمل مجاعية 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 شرح عروض تقدميية من إعداد الطالبات
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  تقويم األعمال والواجبات

 .مالحظة تعاون الطالب مع زمالئه داخل احملاضرات يف املعمل

   :مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية .د

 

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 ++c ى وادراك العديد من استخدامات لغةاملستو عامل مع برامج ذات اللغات العاليةعلى الت القدرة

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 العروض التقدميية+السبورة الذكية +جهاز العرض +احلاسب االلي جهاز 

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 الطالبة يف احملاضرة أداء

 .ةلألستاذاستخدام الربيد االلكرتوني إلرسال حل الواجبات 

 :(إن وجدت) النفسية املهارات احلركية. هـ

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 ال يوجد

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 اليوجد

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

  ال يوجد
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 :جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي. 1

, مشروع مجاعي, ركتابة مقال, اختبا)مهمة التقويم  التقويم

 (اخل...اختبار نهائي

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %11 3 اختبارات قصرية  1

 %11 7  -1-اختبار اعمال السنة  2

 %11 1 اختبارات قصرية  3

 %11 11 -2-اختبار اعمال السنة  4

 %21 13 االختبار العملي 6

 %41 11 االختبار النهائي  7

 

 

 :الدعم الطالبي. د

أذكر قدر الوقت )تدابري تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب -1

 (.  سبوعأالذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 .ساعات يف األسبوع 11الساعات املكتبية بواقع 

 .التواصل مع الطلبة من خالل الربيد االلكرتوني واملنتديات

 :مصادر التعلم. هـ 
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 :الكتب املقررة املطلوبة-1

C++Programming: From Problem Analysis to Program Design , D.S.Malik 

  :املراجع الرئيسة-2

Essential Reference for procedural and object oriented programming- 

 ( أرفق قائمة بها( )اخل...اجملالت العلمية, التقارير,)الكتب و املراجع اليت يوصى بها -3

C++ Language Tutorial 

  - :اخل...املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت-4

اللوائح /واملعايري األسطوانات املدجمة, /مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي-1

  -: التنظيمية الفنية

 :املرافق الالزمة. و 

عدد املقاعد داخل الفصول : أي)بّين متطلبات  املقرر الدراسي  مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملختربات 

 (.  إخل...الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة

 .بشبكة االنرتنتموصول (.جهاز24) معمل حاسب آلي

 :(اخل...قاعات احملاضرات, املختربات,) بانيامل-1

 قاعة حماضرات – معمل حاسب آلي

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 ميكروفون ومساعات– الذكية السبورة –جهاز كمبيوتر  –جهاز عرض البيانات 
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 :(رفق قائمة بهاأأذكرها, أو , خاصة ربيةىل جتهيزات خمإاحلاجة : مثل...حددها)مصادر أخرى -3

 ال يوجد

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس -1

 .تصميم استبانة معتمدة من القسم لتوزيعها على الطلبة لتقييم فعالية التدريس

 .حلقات مناقشة مع الطالب

 .رأيهم بطريقة تدريس املقرر أو حمتواهمناقشة الطلبة واخذ 

 .عقد لقاءات مع الطلبة لالستماع إىل مالحظاتهم خبصوص فعالية التدريس 

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 .متابعة رئيس القسم ألداء عضو هيئة التدريس 

 .إعداد تقارير عن املقرر الدراسي

 :عمليات تطوير التدريس -3

 .االطالع علي اجلديد  بصفة مستمرة فيما يتعلق باملادة من خالل شبكة االنرتنت وتتبع الكتب اجلديدة

 (.أعضاء هيئة التدريس من الداخل ومن اخلارج) اآلخذ بتوصيات املراجعة الداخلية واخلارجية للمقرر 

 صلة ذات موضوعات تتناول ,خارج من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورشل القسم تنظيم

 .فيها املشاركة على املقرر طلبة وحتفيز ,باملنهاج
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عمال الطلبة بواسطة أتدقيق تصحيح عينة من : مثل) عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب -4

ات مع طاقم تدريس من مدرسني  مستقلني, والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجب

 :(مؤسسة أخرى

 .مراجعة عينة من أوراق إجابات الطالب ومشاريعهم من قبل بعض أعضاء آخرين يف القسم

 .تعيني مراجع خارجي للتدقيق

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-1

 .باملقرر للتأكد من مواكبة التطورات املستجدة يف اجملال باستمرارحتديث مصادر التعلم اخلاصة  -

 .مراجعة توصيف املقرر بشكل دوري  وتزويده باملستجدات -

 .على األحباث اجلديدة يف جماالت املقرر  االطالع -

 .استطالع أراء الطالب حول املقرر -

 .متابعة الكتب واملراجع احلديثة يف موضوعات املقرر -

 صيف مقررات مشابهة يف جامعات أخرىعلى تو االطالع -

 

 

 


