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 توصيف مقرر دراسينموذج 

  المجمعة :جامعة  .1

 نظم المعلومات اإلدارية: القسم  بالغاط دراسات اإلنسانيةالعلوم و ال :الكلية .2

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه  -ا

 (تقن 141)مهارات الحاسب : اسم ورمز المقرر الدراسي .3

 ساعات 3: عدد الساعات المعتمدة .4

 . ي يقدم ضمنه المقرر الدراسيالبرنامج أو البرامج الذ .5
 (بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج, تياري عام في عدة برامجد مقرر اخفي حال وجو)

 برنامج بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية

 سهام صـميــدة.أ :اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي .6

 المستوى األول :المقرر الدراسي المستوى األكاديمي الذي يعطى فيهالسنة أو  .7

 ال توجد (:إن وجدت)بقة لهذا المقررالساالمتطلبات  .8

 :طرق التدريس 

 استخدام الكمبيوتر في البحث عن موضوعات المقرر و التقارير المطلوبة 

 استخدام أدوات عرض الكمبيوتر 

  :األهداف -ب

 :وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر-

 تطوير وتنمية قدرات الطالبات الذهنية 

  مفاهيم الطالبات في مجال الحاسب اآلليتطوير وتنمية 

 اكتساب المهارات الفنية الالزمة لتشغيل األجهزة و تطبيق البرامج 
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 المقرر الدراسي  توصيف -ج

 تدريسها يجب التي الموضوعات قائمة -3

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 

 التدريس 

 4 2 مبادئ الحاسب اآللي

 4 2 (البناء و الوحدات)اسة مكونات الحاسب اآلليدر

 2 1 معالجة البيانات

 2 1 وحدة المعالجة المركزية

 2 1 الذاكرات وأنواعها

 2 1 وحدات قياس السعة التخزينية

 2 1 وحدات التخزين الثانوية

 4 2 نظم التشغيل

 4 2 أنظمة الترقيم

 2 1 لغات برمجة الحاسب اآللي 

 77windows)) 3 6وويندوزنظام التشغيل 

 5 10 (Microsoft Word)النصوص  ةامج معالجبرتطبيقات 

 4 8 (Microsoft Excel) الجداول اإللكترونية المحاسبة و امجبرتطبيقات 

 Microsoft Power)الشرائح التعليمية اإللكترونية  تطبيقات برامج
Point) 

2 4 

 

 ساعات التدريس لكل فصل دراسيإجمالي عدد )المقرر الدراسي

 أخرى تدريبي/ميداني/عملي المختبر مادة الدرس المحاضرة

2 - - 2 - 

 

ً /إضافية خاصة دراسة ساعات-3 ينبغي أن . )ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا

 (: يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع
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 :ممصادر التعل. د 

  :الكتب المقررة المطلوبة-1

 Nancy Stern& Robert Stern "Compiling in information age", John 
Wily &sans 1998 

 فرع الجامعة بالقصيم( سرور دمحم سرور)ترجمة -نفس الكتاب مترجم بالعربية 

 هــ 1431-دار الوطن للنشر الرياض -طارق عسالة -مقدمة في الحاسب اآللي و تقنية المعلومات 

 :المراجع الرئيسة-2

 Nancy Stern& Robert Stern "Compiling in information age", John 
Wily &sans 1998 

 

  ( أرفق قائمة بها( )الخ...المجالت العلمية، التقارير،)الكتب و المراجع التي يوصى بها -3

 :الخ...المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت-4

اللوائح /األسطوانات المدمجة، والمعايير /أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآلليمواد تعليمية -5

 :التنظيمية الفنية

 التقويم -هـ 

مشروع جماعي أو ,مثال اختبار قصير)  طرق التقويم المستخدمة

 (اختبار فصلي

 درجة التقويم النهائي درجة األعمال الفصلية

 10 (ئلةأس-واجبات)نشاط خالل المحاضرة 

 10 اختبار فصلي أول

 10 اختبار فصلي ثاني

 20 اختبار عملي

 50 اختبار نهاية الفصل

 


