
 

 

 دراسى توصيف مقرر

 جامعة المجمعه 

 عمادة السنه التحضيريه

 تحديد المقرر والمعلومات العامة ) أ ( 

 

 اسم املقرر ورقمه:  – 1
 

 مهارات احلاسب 

 الساعات املعتمدة:  – 2
 

 ساعتان

 :الربنامج أو الربامج اليت يتم تقدمي املقرر ضمنها – 3
 

 البكالوريوس

 ريس املسئول عن تدريس املقرر:اسم عضو هيئة التد – 4
 

 سطام املطارنه .أ

 املقرر فيه: اقدم هذيي ذال الدراسي املستوى  – 5
 

 الفصل الدراسي االول

 :)إن وجدت( املقرر اهلذ السابقةاملتطلبات  – 6
 

 اليوجد

 :)إن وجدت( املقرر ااملتطلبات املصاحبة هلذ – 7
 

 ال يوجد

 ن يف املقر الرئيس للمؤسسة كان تدريس املقرر إن مل يكم -8
 التعليمية:
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 ( األهداف )ب

 التعرف على املكونات املاديه للحاسب االيل .1 الرئيسيهالتعلم  مبخرجاتموجز  – 1

 التعرف على مفهوم الربنامج   .2

 تخدامها التمييز بني انواع الربجميات و اس  .3

  استيعاب مفهوم نظام التشغيل و معرفة كيفية عمله  .4

 تعلم استخدام نظام التشغيل ويندوز   .5

 تعلم كيفية ادارة و اجياد مصادر احلاسب   .6

و اهتتم  (Microsoft office)استتتخدام برجميتتات املكتتتب  .7
 الوظائف لكل من :

 معاجل النصوص(Ms Word) 

   اجلداول االلكرتونيه(Ms Excel) 

  ض التقدمييه العرو( Ms PowerPoint) 

 التعرف على العناصر االساسيه للمواقع االلكرتونيه .8

 تعلم كيفية تصفح االنرتنت .9
االعتمتتتتاد علتتتتتى اجلانتتتتتب العملتتتتتي و التوجتتتته لعمتتتتتل امتحانتتتتتات الكرتونيتتتتته يف   تطوير املقرر الدراسي خطط  - 2

 املستقبل 
 عطتتي مقدمتته ة حملتتو ااميتتة احلاستتوبية  وياملفتتاهيم ااساستتي قتترر يغطتتيهتتذا امل توصيف املقرر -3

نظمتتة التشتتغيل وحتتزم الربجميتتات املختلفتتة اهلامتتة ملعاجلتتة النصتتوص وجتتداول ا
 االساستيه بعت  املفتاهيم اىلأيضتا  كمتا يتطتر البيانات والعروض التقدمييتة.  

والربيتتتتتد  املواقتتتتتع االلكرتونيتتتتتهمبتتتتتا يف  لتتتتت  االلكرتونيتتتتته إلنرتنتتتتتت وا تتتتتدمات ل
 .بشكل اساسيالتدريب العملي  و يعتمد علىاإللكرتوين. 
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 ج ( وصف المقرر) 

 املطلوب حبثها ومشوهلا املوضوعات( 1)
 ساعات االتصال عدد ااسابيع املوضوع

 6 2 مقدمة يف املكونات املاديه للحاسب

 6 2 مقدمه يف برجميات احلاسب مفهومها و انواعها

 3 1 تعريف نظم التشغيل و كيفية عمله

 MS Windows 7 2 6ويندوز  لظام التشغين

 Ms Word 2010 3 9معاجل النصوص 

 Ms Excel 2010 3 9انات يجداول الب

 Ms PowerPoint 2 6العروض التقدمييه 

 6 2 االنرتنت و الربيد االلكرتوين 

 مكونات املقرر)جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي(: ( 2)
 أخرى عملي / التدريب التعاوين ال الدروس ا اصة احملاضرة

  ساعه 33  ساعه 21

    

دراستتتة إضتتتافية خاصتتتة/ ستتتاعات تعلتتتم متوقعتتتة متتتن الطلبتتتة  يف ااستتتبوع ) املطلتتتوب هنتتتا املعتتتدل املتوقتتتع للفصتتتل الدراستتتي  ( 3)
 وليس املتطلبات احملددة يف كل أسبوع(:

 
 جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح:     لكل   نطاقاتهأو  التعلم جماالتتطوير نتائج التعلم يف ( 4)
 املعرفة. ●

 املهارات املعرفية )اإلدراكية(. ●
 ات واملهارات احلسابية )العددية(.وتقنية املعلوم االتصالمهارات  ●
 هارات احلركية )إن كانت مطلوبة(.امل ●
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 :املعرفة : 4-1

 قرر:وصف املعرفة اليت سيتم اكتساهبا يف امل -1
 للحاسب الرئيسيه ان يتعرف الطالب على املكونات املاديه 

 ان يتعرف على مفهوم الربجميات 

 ان يتعرف على مفهوم نظام التشغيل وامهيته و طريقة عمله 

 ان يتعرف الطالب مصطلحات احلاسب الشائعه 
 :اسرتاتيجيات التعليم )التدريس( املطلوب استخدامها لتطوير تل  املعرفة -2

 واضيع املتعلقه باملاد  باستخدام السبور  الذكيه و الرسومات شرح امل 

  استخدام جهاز العرضdata show 

 استخدام اسلوب احلوار و النقاش 

 

 :طر  تقييم املعرفة املكتسبة -3
  امتحان قصري 

 عدد من االسئله عند اكتمال املواضيع يف االمتحان الفصلي االول من نوع اختيار من متعدد 

 :ارات املعرفية )اإلدراكية(امله :4-2

 )اإلدراكية( املطلوب تطويرها: املهارات املعرفية-1
  القدر  على التعامل مع جهاز احلاسوب 

  القدر  على التعامل مع الربجميات اجلاهز 

 القدر  على استخدام الربجميات يف اجناز املهام اليوميه مثل الطباعه و استخدام اجلداول االلكرتونيه 
 :اإلدراكية جيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات املعرفيةاسرتاتي-2

  استخدام الشرح العملي داخل خمترب احلاسب 

 اعطاء الطلبه الفرصه لشرح موضوع من املقرر 

 النقاش و احلوار 
 املكتسبة: )اإلدراكية( طر  تقييم املهارات املعرفية  –3

  مات املقرر% من جمموع عال 63االختبارات العمليه ويكون هلا 

  الواجبات البيتيه 
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 :واملسئولية ( الشخصيةالبينية )مهارات العالقات   :4-3

 وصف ملهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين  والقدرة على حتمل املسئولية املطلوب تطويرها:   – 1
 االعتماد على الذات و حتمل املسؤوليه 

  العمل بروح الفريق 

 القدر  على توزيع العمل مع اجلماعه 

 
 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذ  املهارات والقدرات:- 2

  توزيع الطالب يف جمموعات داخل املخترب 

 تكليف الطالب يف و اجبات مجاعيه يقوم الطالب بتوزيع املهام بينهم 
 درهتم على حتمل املسئولية:طر  تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وق – 3

 :مناقشة الطالب يف الواجب اجلماعي ووضع العالمه بناءا على معايري مثل 

 مشروع  نقاشالطلب من الطالب تقدمي و 
 

 :حتديد اجلدول الزمين ملهام التقومي اليت يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي  (5)
رقم 
 التقييم

 طبيعة مهمة التقييم
 قالة  أو اختبار قصري  أو مشروع مجاعي  أو اختبار فصلي... اخل)مثال: م

نسبة الدرجة إىل درجة   ااسبوع املستحق
 التقييم النهائي

 %5 االسبوع الثالث اختبار قصري 1

 %23 االسبوع السادس االختبار الفصلي االول 2

 %5 االسبوع الثامن امتحان قصري 3

االستتتتتتتتتتتتبوع الثتتتتتتتتتتتتاين  ( االختبار الفصلي الثاين ) عملي 4
 عشر

23% 

االستتتتتتتتتتتتبوع الرابتتتتتتتتتتتتع  مشروع مجاعي  5
 عشر

13% 

االستتتتتتتتبوع الستتتتتتتتابع  االمتحان النهائي 6
 عشر

43% 
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 د( الدعم المقدم للطلبة)

  ستتتاعات مكتبيتتته استتتبوعيا  4ختتتالل الستتتاعات املكتبيتتته و يكتتتون لكتتتل متتتدرس يتواجتتتد اعضتتتاء التتتتدريس يف مكتتتاتبهم
 للتواصل مع الطلبه

 اعضاء جلنة االرشاد االكادميي لتقدمي الدعم للطلبه  حتديد امساء 

 هـ ( مصادر التعلم) 

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة املطلوبة:   – 1
Computing Basics series .part1- 1v, Cheltenham courseware, 1

st 
Edition) 

 املراجع ااساسية:  – 2
 الكتاب املقرر 

  املالحظات اليت يكتبها املدرس 

 االضافيه اليت يتم توزيعها اثناء الفصل الدراسي االورا   

 
 الكتب واملراجع املوصى هبا  ) الدوريات العلمية  التقارير... اخل( )يرفق قائمة بذل (: – 3

  منهاج الرخصه الدوليه لقيادة احلاسبICDL 

 
 مواقع االنرتنت ... اخل: و  املواد االلكرتونية – 4

 http://www.tutorialspoint.com/word_2010/index.htm 

 http://www.gcflearnfree.org/word2010 

 http://office.microsoft.com/en-us/training-FX101782702.aspx 

  

 مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو ااقراص املضغوطة أو املعايري املهنية أو اانظمة: – 5
  حزمة برامج املكتبMicrosoft office 

  نظام التشغيلMicrosoft windows 7 

 
 

http://www.tutorialspoint.com/word_2010/index.htm
http://www.gcflearnfree.org/word2010
http://office.microsoft.com/en-us/training-FX101782702.aspx
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 و ( المرافق المطلوبة) 

مبا يف  ل  حجم الفصول واملختربات )أي عدد املقاعد يف الفصول واملختربات ومدى توافر أجهزة  د متطلبات املقررحد
 الكمبيوتر .. اخل(.

 :)حجرات احملاضرات واملختربات .. اخل(التعليمية املرافق  – 1
  قاعات تدريس بعدد الشعب 
 :أجهزة الكمبيوتر – 2

 25 – 33 تدريسيه جهاز حاسوب يف كل قاعه 
 :قائمة( اكتبمثال: إ ا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات أو  –موارد أخرى )حددها  – 3

 سبورات  كيه 

  جهاز العرضData show 

 ز ( تقييم المقرر وعمليات التحسين)  

 :اسرتاتيجيات احلصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم – 1
 قرر الدراسيعمل استبيان سري حول تقييم امل 
 طريق القسم: منطريق ااستا  أو  منإما  التعليمعملية  تقييم املتبعة يف االسرتاتيجيات ااخرى – 2

 اخذ مالحظات مباشر  من الطلبه و مناقشتها مع املدرسني 
 : عمليات حتسني التعليم– 3

 عقد ورش عمل لتطوير اداء اعضاء هيئة التدريس للمقرر 

 نقاش حول املقرر و طر  التدريست عقد اجتماعات و حلقا 
متن قبتل عضتو هيئتة تتدريس مستتقل التصحيح أو التدرجات )مثال: فحص  لبة عمليات التحقق من مستويات إجناز الط – 4

عضتتو  تصتتحيح عينتة متن الواجبتات أو االختبتارات بصتفة دوريتة  متع تبتادل قيتام أستتا  املقترر بو    لعينتة متن أعمتال الطلبتة
 :يف مؤسسة تعليمية أخرى( س املقرر آخر لنف هيئة تدريس

 كتابة االسئله من قبل اعضاء هيئة التدريس للمقرر و مراجعتها من قبلهم مجيعا و مع منسق املقرر 

  حبيتث يكتون لكتل شتعبه متدرس و مراجتع يقتوم بالتتدقيق حتديد جلنه ممتحنني مكونه من اعضاء هيئة التدريس للمقترر
 على اورا  االمتحانات 

 :والتخطيط للتحسنياملقرر علية الفوا طط املعدة للمراجعة الدورية تيبات رت صف ال – 5
  توزع استبانه على الطلبه ملعرفة مدى رضاهم عن املقرر و اخذ مالحظاهتم على مواضيعه 

 عمل اجتماع يف هناية كل فصل ملناقشة حمتويات املقرر و مراجعتها و اضافة كل ما هو جديد له 


