الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
المملكة 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 :
.1

اسم ورمز املقرر الدراسي :تنظيم احلاسبات Comp215

 .2عدد الساعات املعتمدة3 :ساعات ( 2نظري 2+عملي 1+تدريب )
 .3الربنامج أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.
ال من إعداد قائمة بهذه الربامج)
(يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج ,بيّن هذا بد ً
بكالوريوس حاسب آلي – مقرر اجباري للمستوى الثالث
 .4اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي :حيدد من قبل القسم
 .5السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي :املستوى الثالث – حاسب آلي
 .6املتطلبات السابقة هلذا املقرر(إن وجدت) :برجمة حاسبات (!ظ9
 .7املتطلبات اآلنية هلذا املقرر (إن وجدت) :اليوجد
 .8موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية :اليوجد
ب) األهداف:
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 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف املقرر:
تعريف الطالبة بوحدات احلاسبات اإللكرتونية وربطها وبرجمتها واكتساب املهارات يف الربجمة
بلغة التجميع .
 -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 املقررالدراسي.

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
System nombres.

1

6

Theory, logic and Relationship.

1

6

Boolean algebra, arithmetic duo.

1

6

Digital circuit design synthetic , logical phrases, logic gates.

2

12

Sequential digital circuits, impellers.

1

6

2

Switching between accurate records and processes .

2

12

Basic computer organization and design.

3

18

Organize and CPU

2

12

Organizing input / output.

1

6

 -2مكونات املقرر الدراسي (إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
احملاضرة:
 33ساعة دراسية

مادة الدرس:
تنظيم

املخترب

عملي/ميداني/

-

تدرييب

احلاسبات

أخرى:
-

 33ساعة دراسية

 -3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن
ميثل هذا املتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبوع) 15 :ساعة

 -4تطوير نتائج التعلم يف خمتلف جماالت التعلم
بيّن لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي:
 موجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها.
 توصيف السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.
 الطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم يف هذا اجملال الدراسي.

أ .املعارف:
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 -1توصيف للمعارف املراد اكتسابها:
بعد االنتهاء من دراسة هذا املقرر يتوقع من الطالبة التعرف على :
 وحدات احلاسبات اإللكرتونية وربطها وبرجمتها . اكتساب املهارات يف الربجمة بلغة التجميع . معرفة كيفية عمل املعاجل . تصميم بعض الدوائر املنطقية الرقمية املستخدمة يف جمال احلاسب. -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف:
 أسلوب احملاضرة . املناقشة واحلوار . استخدام أسلوب التعليم اجلماعي والتعاوني. العصف الذهين. التطبيق العملي باستخدام أجهزة احلاسب اآللي-

استخدام جهاز عرض البيانات smart board ,

 -3طرق تقويم املعارف املكتسبة:
 اختبارات حتريرية. تقارير واجبات منزلية تطبيق عمليب.

املهارات اإلدراكية:

 -1توصيف للمهارات اإلدراكية املراد تنميتها:
 القدرة على تنفيذ الدوائر املنطقية . القدرة على حماكاة عمل املعاجل . القدرة على التعامل مع وحدات احلاسب اآللي -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
التطبيق العملي باستخدام اجهزة احلاسب اآللي
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 -3طرق تقويم املهارات اإلدراكية لدى الطالب:
 اختبارات عملية إعداد عروض تقدميية من قبل الطالبات.ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية:
 -1وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها:
-

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

مفاهيمه
 التدرب على القيام مبختلف املهام وفق نظام حمدد له قواعده الثابتة . إكساب و صقل موهبة اإلبداع و التميز لدى الطالبة من خالل خمتلف األعمال اليت تنجزها التشجيع على اإلبتكار و املنافسة بني الطالبات . التواصل مع زميالتها ومع األستاذة عرب قنوات االتصال املتاحة. تتحمل مسؤولية البحث عن معلومات جديدة . العمل ضمن جمموعات والقدرة على إبداء الرأي. -2اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:
 أوراق عمل مجاعية التعلم التعاوني -3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب:
 شرح عروض تقدميية من إعداد الطالبات مالحظة أداء الطالبة أثناء تواصلها مع زميالتهاد .مهارات التواصل ,وتقنية املعلومات ,واملهارات العددية:
 -1توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال:
 إكتساب أساسيات التحليل العلمي و املنطقي .5

 استخدم احلاسب اآللي لعرض املادة العلمية. توظيف خدمات االنرتنت يف التواصل بني الطالبة وبني زميالتها وبينها وبني أستاذة املقرر. استخدم شبكة االنرتنت واملكتبة االلكرتونية باجلامعة للحصول على البيانات واملعلومات اليتتفيدها يف دراسة املقرر.
 -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
 التعلم التعاوني استخدام احلاسب اآللي يف تصميم وتنفيذ الربامج استخدام الربيد االلكرتوني يف تقديم التكليفات املطلوبة -3طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:
 مالحظة أداء الطالبات أثناء العمل اجلماعي الواجبات املنزليةهـ .املهارات احلركية النفسية (إن وجدت):
 -1توصيف للمهارات احلركية النفسية املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوب:
القدرة على التعامل مع وحدات اإلدخال واإلخراج يف احلاسب.
 -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
جهاز حاسب آلي
 -3طرق تقويم املهارات احلركية النفسية لدى الطالب:
آداء الطالبة وتعاملها مع ملحقات احلاسب
 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
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التقويم

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

األسبوع
احملدد له

نسبته من
التقويم
النهائي

1

حضور  ,تطبيقات عملية  ,واجبات ,عمل عروض تقدميية,
اختبارات عملية)

تقويم
مستمر

%23

3

اختبار اعمال السنة -1 -

7

%13

5

اختبار اعمال السنة -2 -

11

%13

6

االختبار العملي النهائي

13

%23

7

االختبار النظري النهائي

16

%43

د .الدعم الطالبي:
 -1تدابري تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب (أذكر قدر الوقت
الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع).
الساعات املكتبية واإلرشادية  13 -8 :ساعات اسبوعياً
التواصل مع الطالبات من خالل الربيد االلكرتوني ومواقع التواصل االجتماعي .
هـ  .مصادر التعلم:
 -1الكتب املقررة املطلوبة:
1-Hennessy\Patterson's computer organization & design the
hardware\software interface
2- Mano & Kime , logic and computer design fundamentals, 2nd
Edition update . NJ: prentice hall
3- Marut, Yu , Assembly language programming for the IBM pc ,Mcg raw hill
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 -2املراجع الرئيسة:
. Introduction to Assembly Language Programming: From 8086 to Pentium
Processors, Dandamudi, 1st edition, Springer, 2000.
 -3الكتب و املراجع اليت يوصى بها (اجملالت العلمية ,التقارير...,اخل) (أرفق قائمة بها)
Computer System Architecture, Morris Mano, 3rd edition, Prentice Hall, 1992.
Logic and computer Design Fundamentals, Mano & Kime, 4th ed, Prentice Hall,
2007.
 -4املراجع اإللكرتونية ,مواقع اإلنرتنت...اخل:
http://www.friedspace.com/assembly/intro.php

 -5مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة ,واملعايري /اللوائح
التنظيمية الفنية:
 برامج حماكاة املعاجل سبورة ذكية جهاز عرض البيانات برامج تصميم الدوائر املنطقيةو  .املرافق الالزمة:
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  ,معمل حاسب آلي  ,انرتنت  ,الربامج املطلوبة ضمن املقرر
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 -2مصادر احلاسب اآللي:
جهاز عرض البيانات  ,جهاز كمبيوتر حممول  ,شاشة عرض  ,السبورة الذكية  ,ماسح ضوئي.
 -3مصادر أخرى (حددها...مثل :احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة ,أذكرها ,أو أرفق قائمة بها):
ال يوجد

ز .تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره
 -1اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :
 تصميم استبانة معتمدة من القسم لتوزيعها على الطالبات لتقييم فعالية التدريس. حلقات مناقشة مع الطالبات. تعبئة االستمارة االلكرتونية على موقع اجلامعة لتقييم االستاذ. مناقشة الطالبات واخذ رأيهم بطريقة تدريس املقرر أو حمتواه. عقد لقاءات مع الطالبات لالستماع إىل مالحظاتهم خبصوص فعالية التدريس. -2اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم :
 متابعة رئيس القسم ألداء عضو هيئة التدريس . إعداد تقارير عن املقرر الدراسي. -امكانيه التبادل بني أعضاء هيئة التدريس يف تدريس وحدات املقرر فيما بينهم.
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 -3عمليات تطوير التدريس :
 اإلطالع على اجلديد بصفة مستمرة فيما يتعلق باملادة من خالل شبكة االنرتنت وتتبع الكتب اجلديدة. األخذ بتوصيات املراجعة الداخلية واخلارجية للمقرر ( أعضاء هيئة التدريس من الداخل ومناخلارج)
-

تنفيذ حلقة نقاش متعلقة باملقرر من اجل مناقشة كل ما هو جديد من تقنيات تعليمية يتم
إدخاهلا إىل العملية التعليمية.

 تنظيم القسم لورش عمل يقدمها أعضاء من داخل القسم أو من خارج ,تتناول موضوعات ذاتصلة
باملنهاج ,وحتفيز طالبات املقرر على املشاركة فيها.
 حتفيز الطالبات على حضور احملاضرات واملؤمترات اليت تعقد داخل حرم اجلامعة ,وكتابةالتقارير حوهلا.
 -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):
 املشاركة اجلماعية ألعضاء هيئة التدريس يف بناء فقرات االختبارات النهائية. تبادل عينات من أعمال الطالبات بني أعضاء هيئة التدريس وتقييمها من قبلهم. استضافة جمموعه من اخلرباء واملختصني لتقديم خرباتهم للطالبات وتقييم أعمال الطالبات. -تبادل تصحيح أوراق اإلجابات بني أعضاء هيئة التدريس.
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 -5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:
 مراجعة توصيف املقرر بشكل دوري وتزويده باملستجدات. اإلطالع على األحباث اجلديدة يف جماالت املقرر . استطالع أراء الطالبات حول املقرر. متابعة الكتب واملراجع احلديثة يف موضوعات املقرر. اإلطالع على توصيف مقررات مشابهة يف جامعات أخرى -إدخال التعديالت على املقرر يف ضوء ما سبق.
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