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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك √  متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 

 السنة  التحضيرية

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 3 المحاضرات التقليدية 1

 --- --- التعليم المدمج  2

 --- ---  اإللكترونيالتعليم  3

 --- ---  عن بعدالتعليم  4

 --- ---  أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 15 محاضرات 1

 30 إستوديوأو معمل  2

 --- إضافيةدروس  3

 --- تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 26 ساعات االستذكار 1

 20 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

 --- ()تذكرأخرى  5

 66 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمهارات األساسية والمتقدمة للتعامل مع الحاسب اآللي وتوظيفه في البيئة الدراسية والمكتبية 

 أحدبتعريف الطالب بمفاهيم ومصتتطلحات تقنية المعلومات، وتزويدب بالمعرفة المةمة ادارة وتوظيف  ويقوم المقرروالمنزلية. 

نظم التشتتليل الشتتائعة ألجهزة الحاستتب اآللي. كما يستتعى المقرر إلى إكستتال الطالب القدرات التطبيقية المختلفة الستتتعما  حزم 

برمجيات اانتاج المكتبي بما يخدم مستتتتيرته التعليمية والوظيفية. كما يهدف المقرر إلى إعداد الطالب ألنماط التعليم المتقدمة من 

. ويعتمد المقرر والحوستتبة الستتحابية ة المناستتبة عن مفاهيم وأستتس نظم التعليم عن بعد والتعليم االلكترونيخم  تزويدها بالخلفي

 في تحقيقه لهذب األهداف على تبني التعليم التطبيقي كمنهجية دراسية.

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

واستخداما  في مجا  الحاسب  المصطلحات االكرر شيوعا  إكسال الطالب المهارات االساسية للتعامل مع الحاسب اآللي ومعرفة 

 .اآللي

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ال يوجد للحاسب اآللي المكونات المادية يميز 1.1

الشتتتتتبكات وانواعها وانظمة التعليم االلكتروني المكونات البرمجية للحاستتتتتب اآللي وف على تعر  ي 1.2

 الحوسبة السحابيةوتطبيقات 

 ال يوجد

  المهارات 2

وتطبيقات الحوستتتتبة الستتتتحابية وأنظمة التعليم  (Microsoft Office)يستتتتتخدم البرامم المكتبية 2.1

 االكتروني.

 ال يوجد

  الكفاءات 3

ر محتوى رقمي باستخدام االدوات  3.1  ال يوجد والبرمجيات المناسبة مرل البرامم المكتبية.يطو 
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 مقدمة في تقنية المعلومات 1

 Windows 4 10نظام تشليل ويندوة  2

 4 والتعليم االكتروني الشبكات واانترنت 3

 6 الحوسبة السحابية 4

 9 أو أحدث( 2016) مايكروسوفت وورد برنامم معالجة النصوص  5

 8 أو أحدث(  2016الجداو  االكترونية  ) مايكروسوفت اكسل برنامم  6

 8 أو أحدث( 2016العروض التقديمية ) مايكروسوفت بوربوينت برنامم  7

 45 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 المكونات المادية للحاسب اآللييميز  1.1
 محاضرات

 الحوار والمناقشة 

 التعلم الذاتي

 اختبارات قصيرة

 اختبار نصفي 

 اختبار نهائي
1.2 

الشتتتبكات المكونات البرمجية للحاستتتب اآللي وف على تعر  ي

بة وتطبيقات وانواعها وانظمة التعليم االلكتروني  الحوستتتتتت

 السحابية

 المهارات 2.0

2.1 

وتطبيقات  (Microsoft Office)يستخدم البرامم المكتبية

 الحوسبة السحابية وأنظمة التعليم االكتروني.
 التطبيقات العملية

 التعاونيالتعلم 

 التعلم الذاتي            

 

 واجبات

 نصفي اختبار

 اختبار نهائي

 الكفاءات 3.0

3.1 

ر محتوى رقمي بتتتاستتتتتتتختتتدام االدوات والبرمجيتتتات  يطو 

 المناسبة مرل البرامم المكتبية.

 الحوار والمناقشة 

 التطبيقات العملية

 

 واجبات

 اختبار عملي 

 اختبار نهائي

 

  الطلبة تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 10 عشر الراني -السادس قصيرةاختبارات  1

 20 الرامن نصفياختبار  2

 20 عشر الرابع عملياختبار  3

 10 الرالث عشر –السابع  واجبات  4

 40 السادس عشر نهائياختبار  5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 مكتبية.ساعات الال

 .لطملل األكاديميالمرشد 

 نظام بمك بورد. ياتمنتد

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
إعداد قسم الحاسب اآللي بعمادة السنة التحضيرية   -لطلبة التحضيرية اآللياسب مهارات الح

 م2020الطبعة الخامسة  -جامعة الحدود الشمالية-والدراسات المساندة

 المساندةالمراجع 

إعداد وحدة مهارات الحاستتتتتتب اآللي بكلية الحاستتتتتتبات وتقنية   - مهارات الحاستتتتتتب اآللي

 م 2021الطبعة التاسعة -زيزجامعة المل  عبدالع -المعلومات

 م2021 - عمادة السنة األولى المشتركة )جامعة المل  سعود(- مهارات الحاسب اآللي

 البمك بورد اإللكترونيةالمصادر 

 لمكتبة الرقمية لجامعة الحدود الشماليةا  ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 اآللي معامل الحاسب إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاة

 نظام بمك بورد -السبورة الذكية  -اجهزة العرض المرئي

 ال يوجد تبعا  لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر الطمل فاعلية التدريس

 فاعلية طرق التقييم
القستتتتتم  -اعضتتتتتاة هيئة التدريس -الطمل

 العلمي
 غير مباشر -مباشر

 مصادر التعلم
القستتتتتم  -اعضتتتتتاة هيئة التدريس -الطمل

 العلمي
 غير مباشر -مباشر

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطمل، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامم،قيادات  التدريس،أعضاة هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 آلليقسم الحاسب ا جهة االعتماد

 الرابعة رقم الجلسة

 هـ 13/07/1443 تاريخ الجلسة

 


