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  :الدراسيالتعریف بالمقرر . أ
  (1+1)2  :المعتمدةالساعات . 1

  المقررنوع . 2
   أخرى   متطلب قسم   لیةمتطلب ك    جامعة متطلب .أ

     اختیاري    إجباري .ب

    ولى السنة األ   یقدم فیھ المقرر الذيالمستوى /  السنة. 3

  )وجدت إن(المتطلبات السابقة لھذا المقرر . 4
  یوجد ال

  )وجدت إن(المتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
 دال یوج

 

 
 )اختر كل ما ینطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط  م
    المحاضرات التقلیدیة 1
     التعلیم المدمج  2
  100٪  اإللكترونيالتعلیم  3
    عن بعدالتعلیم  4
    أخرى 5

  

  )مستوى الفصل الدراسي على( االتصال ساعات. 7

  ساعات التعلم  النشاط  م

  ٣٠  محاضرات  1
  ٣٠  إستودیوأو معمل   2
    إضافیةدروس   3
    )تذكر(ى أخر  4

  ٦٠  اإلجمالي  
  

 :التعلیمیةالمقرر ومخرجاتھ  ھدف -ب
  :لمقررالعام لوصف ال. 1

كذلك أن یدرك  الحاسب، یتعرف الطالب على المفاھیم الرئیسیة والعامة للحاسب اآللي وعلى آلیة عمل نأ
واستخداماتھ في المجاالت المختلفة مع مشاركة الطالب زمالئھ في التعلم والبحث عن الطالب دور الحاسب 

  .التقنیات الحدیثة للحاسب وتقنیات المعلومات
  
  الھدف الرئیس للمقرر. 2

  .الحاسب اآللي علومأن یتعرف الطالب على المفاھیم الرئیسیة في  .1
  .اآللي ومكوناتھ أن یتعرف الطالب على آلیة عمل الحاسب .2
 .أن یدرك الطالب دور الحاسب في واستخداماتھ في المجاالت المختلفة .3
 وتقنیاً  للحاسب ةالحدیث التقنیات عن والبحث التعلم في زمالئھا الطالب یساھم أن .4

 .للمقرر اإللكترونیة المشاركة وسائل خالل من المعلومات
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 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 للمقررمخرجات التعلم 
   رمز

المرتبط التعلم مخرج 
   للبرنامج

   المعرفة والفھم 1
  .استیعاب ممیزات الحاسب وأنواعھ المختلفة ومكوناتھ األساسیة 1.1
   ٠المختلفة مجاالتھتطبیقات الحاسب وتعرف على ال 1.2
  . أدوار الحاسب وأھمیة تطبیقاتھ المتعددة التعرف على 1.3

  المھارات 2

  .استخدام وتشغیل الحاسب اآللي والمقارنة بین األنواع المختلفة لھ وتطبیقاتھ ومجاالتھ اتقان 2.1

  )وورد ، اكسل ، باوربوینت ( تطبیق استخدام برامج مایكروسوفت  2.2

  . استخدام نظام التعلم اإللكتروني وادواتھ المختلفة 2.3

  القیم 3

  .وطرحھا بوضوح األفكاروار وتبادل حالقدرة على ال اظھار 3.1

  .والتعلم من االقران إیجابیةقات الن عیضمن فریق وتكوالجماعي العمل  3.2

تط�ویر المھ�ارات ل مھارات التعامل مع مش�كالت التفاع�ل م�ع المح�یط م�ن خ�الل منھجی�ة ح�ل المش�كالت 3.3
 .المحددة الوقت وتحدید األولویات وااللتزام بالموعد النھائي لتسلیم المھام إلدارةالالزمة 

 

  

  المقرر موضوعات. ج

  االتصالساعات  قائمة الموضوعات  م

1 

 )نظري( )البالك بورد(نظام التعلم اإللكتروني التدریب على 

عل�ى الم�تعلم بالت�دریب والتجرب�ة  وج�زء تطبیق�ي یق�ومفي معامل التعلم االلكتروني  تدریب حضوري
  .وكافة ادواتھ المستخدمة خالل دراسة المقرراستخدام البالك بورد 

 

٤ 
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  )نظري( :الوحدة األولى

 مقدمة للتعلم االلكتروني 

o مفھوم التعلم االلكتروني 

o مفھوم التعلم عن ُبعد 

 تطور التعلم االلكتروني 

 مبررات استخدام التعلم االلكتروني 

  التعلم االلكترونيأھداف 

 معوقات التعلم االلكتروني 

 أنواع التعلم اإللكتروني 

 أدوات التعلم اإللكتروني 

 ُمتطلبات التعلم اإللكتروني 

 نماذج توظیف التعلم اإللكتروني في التدریس 

o المكمل(النموذج المساعد( 

o المخلوط(النموذج الممزوج( 

o الكامل(النموذج الخالص( 

  األنظمة(اإللكترونيبرامج التعلیم( 

o  اإللكتروني نظام إدارة التعلیم)LMS( 

o  التعلم نظام إدارة محتوى)LCMS( 

  )العملي( -

  . وأدوات التحكم بھ )ویندوز(التعرف على نظام التشغیل 
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  الوحدة الثانیة

 البیانات والمعلومات 

  البیاناتتعریف  

o تصنیف البیانات 

  المعلومات تعریف 

  البیانات والمعلوماتوحدة قیاس 

 الفرق بین البیانات والمعلومات 

 أمثلة عملّیة 

 تّصنیف الحاسبات 

 التركیب التقني 

o الحواسیب التناظریة 

o الحواسیب الرقمیة 

 الغرض من االستخدام 

o الحاسب متعدد األغراض 

o الحاسب المتخصص 

 الحجم والقدرة التنّفیذیة 

  )العملي( -

  . وادواتھ) وورد (التعرف على برنامج محرر النصوص 

  

 

٤ 
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  الوحدة الثالثة

 ما ھو الحاسب اآللي؟ 

 المكونات العامة لنظام الحاسب اآللي. 

o األجزاء المادیة 

o األجزاء البرمجیة 

  وحدة النظام في الحاسبSystem Unit  

o المعالج 

o  الذاكرة 

  الذاكرة الرئیسیة وحدة(الذاكرة( 

o  ذاكرة الوصول العشوائيRAM  

o  ذاكرة القراءة فقطROM  

  وحدات التخزین الثانویةSecondary Storages 

o  محرك األقراص الصلبةHard Disk 

o  محرك األقراص الممغنطةFloppy Disk  

o  محرك األقراص اللیزریةCD- Rom Driver 

o  ذاكرة الفالشFlash Memory  

  وحدات اإلدخالInput Devices  

  اإلخراجوحداتOutput Devices  

  البرمجیاتSoftware 

  )العملي( -

 . وادواتھ المتقدمة) وورد (التعرف على برنامج محرر النصوص 

٤ 
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  الوحدة الرابعة

 تعریف الشبكات وأنواعھا 

o تعریف الشبكات 

o مكونات الشبكة 

o أنواع شبكات الحاسب 

 شبكة االنترنت 

o نبذة تاریخیة 

o تعریف االنترنت وخدماتھ 

o  محركات البحث 

o الویب 

  االنترنت والتجارة االلكترونیة 

o مفھوم التجارة االلكترونیة 

o شركات التجارة االلكترونیة 

o  االلكترونیة  التحتیة للتجارةالبنیة 

o أنواع التجارة االلكترونیة 

  االنترنت والحكومة االلكترونیة 

o أھمیة الحكومة االلكترونیة 

o  اإللكترونیة؟ماھي أھداف برنامج الحكومة 

o  متطلبات بناء الحكومة االلكترونیة 

  )العملي( -

  . وادواتھ )اكسل(التعرف على برنامج 

 

 

٤  
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 الوحدة الخامسة

 أنواع أنظمة التشغیل 

  تصنیف أنظمة تشغیل 

 أمثلة على أنظمة التشغیل 

o  ویندوز 

o  ابل ماكنتوش 

o لینكس 

 مفھوم قواعد البیانات 

  تركیبات قواعد البیانات 

 قاعدة البیانات مكونات 

 نظام إدارة قاعدة البیانات 

  )العملي( -

  . وادواتھ المتقدمة )اكسل(التعرف على برنامج 

 

٤ 
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 الوحدة السادسة

  الفیروسات 

o أجزاء الفیروس 

o المناطق التي یھاجمھا الفیروس 

 أنواع الفیروسات 

٤ 
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 كلمة السر وشروطھا  

  علم التشفیر)Cryptology( 

o أسباب اعتماد علم التشفیر 

o آلیات علم التشفیر 

  التشفیر(Encryption)  

  التقطیع)(Hashing  

  التوقیع)Signature ( 

 مكافحة الفیروسات 

o اكتشاف الفیروسات ومكافحتھا 

o مضادات الفیروسات 

o مكافحة الفیروسات 

o الوقایة من الفیروسات 

o  التنصت)Sniffing( 

  )العملي( -

 . وادواتھ) باوربوینت(التعرف على برنامج تقدیم العروض 

 

8 

  .مراجعة نھائیة لكافة الوحدات
  )العملي( -

 . وادواتھ المتقدمة) باوربوینت(التعرف على برنامج تقدیم العروض 
٢ 

 ٣٠  المجموع
 

 :والتقییمالتدریس  .د
 یم یالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتیجیات التدریس  ربط . 1

 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات  مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفھم 1.0

1.1 

استیعاب ممیزات الحاسب وأنواع�ھ المختلف�ة ومكونات�ھ 
 .األساسیة

أسلوب المحاضرة الحضوریة -
والنق�اش ك��ذلك التطبی�ق العمل��ي 
ل������بعض ب������رامج وتطبیق������ات 
الحاس���ب المختلف���ة ف���ي الج���زء 

  .العملي
أس�������لوب االط�������الع عل�������ى  -

المحاض���رة المس���جلة والم���واد 
اإلض�����افیة عل�����ى نظ�����ام إدارة 

  .التعلم اإللكتروني
 

اختب����ار قص����یر معرف����ي  - 
عل����������ى نظ����������ام ال����������تعلم 

  .اإللكتروني
تطبی���ق عمل���ي حض���وري  -

 .وتغذیة راجعة مباشرة

 ٠المختلفة مجاالتھتطبیقات الحاسب وتعرف على ال 1.2

أس�لوب المحاض��رة الحض��وریة 
والنق�اش ك��ذلك التطبی�ق العمل��ي 
ل������بعض ب������رامج وتطبیق������ات 
الحاس���ب المختلف���ة ف���ي الج���زء 

  .العملي
أس�������لوب االط�������الع عل�������ى  -

المحاض���رة المس���جلة والم���واد 
اإلض�����افیة عل�����ى نظ�����ام إدارة 

  .التعلم اإللكتروني
 

اختب��ار قص��یر معرف��ي عل��ى 
  .نظام التعلم اإللكتروني

تطبی���ق عمل���ي حض���وري  -
  .وتغذیة راجعة مباشرة

لوحة المناقشات على نظام  -
إدارة ال�������تعلم اإللكترون�������ي 

 )البالك بورد(

أدوار الحاس���ب وأھمی���ة تطبیقات����ھ  التع���رف عل���ى 1.3
 . المتعددة

أس�لوب المحاض��رة الحض��وریة 
والنق�اش ك��ذلك التطبی�ق العمل��ي 
ل������بعض ب������رامج وتطبیق������ات 

اختب��ار قص��یر معرف��ي عل��ى 
  .نظام التعلم اإللكتروني

حض���وري  عمل���يتطبی���ق  -
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 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات  مخرجات التعلم  رمزال

الحاس���ب المختلف���ة ف���ي الج���زء 
  .العملي

أس�������لوب االط�������الع عل�������ى  -
المس���جلة والم���واد المحاض���رة 

اإلض�����افیة عل�����ى نظ�����ام إدارة 
 .التعلم اإللكتروني

  .وتغذیة راجعة مباشرة
لوحة المناقشات على نظام  -

إدارة ال�������تعلم اإللكترون�������ي 
 )البالك بورد(

 المھارات 2.0

2.1 

اآلل��ي والمقارن��ة ب��ین اتق��ان اس��تخدام وتش��غیل الحاس��ب 
 .األنواع المختلفة لھ وتطبیقاتھ ومجاالتھ

أس��������������لوب المحاض��������������رة  -
الحض�����وریة والنق�����اش ك�����ذلك 
التطبی��ق العمل��ي ل��بعض ب��رامج 
وتطبیقات الحاسب المختلفة ف�ي 

 . الجزء العملي
أس��������لوب االط���������الع عل���������ى 
المحاض���رة المس���جلة والم���واد 
اإلض�����افیة عل�����ى نظ�����ام إدارة 

 .التعلم اإللكتروني

اختب��ار قص��یر معرف��ي عل��ى 
  .نظام التعلم اإللكتروني

تطبی���ق عمل���ي حض���وري  -
  .وتغذیة راجعة مباشرة

لوحة المناقشات على نظام  -
إدارة ال�������تعلم اإللكترون�������ي 

 )البالك بورد(

2.2 
وورد ، اكسل ، ( تطبیق استخدام برامج مایكروسوفت 

أس��������������لوب المحاض��������������رة  - )باوربوینت 
  .الحضوریة والتطبیق العملي

تطبی���ق عمل���ي حض���وري  -
  .وتغذیة راجعة مباشرة

 
 . استخدام نظام التعلم اإللكتروني وادواتھ المختلفة 2.3

أس��������������لوب المحاض��������������رة  -
 .الحضوریة والتطبیق العملي

اختب��ار قص��یر معرف��ي عل��ى 
  .نظام التعلم اإللكتروني

تطبی���ق عمل���ي حض���وري  -
  .وتغذیة راجعة مباشرة

لوحة المناقشات على نظام  -
إدارة ال�������تعلم اإللكترون�������ي 

 )البالك بورد(
  القیم 3.0

3.1 
وطرحھ��ا  األفك��اروار وتب��ادل ح��الق��درة عل��ى ال اظھ��ار

 .بوضوح
أس��������������لوب المحاض��������������رة  -

 .الحضوریة والنقاش

تطبی���ق عمل���ي حض���وري  -
  .وتغذیة راجعة مباشرة

 

3.2 
 إیجابی�ةق�ات الن عیض�من فری�ق وتك�والجماعي العمل 

 .والتعلم من االقران
أس��������������لوب المحاض��������������رة  -

 .الحضوریة والتطبیق العملي

لوح��ة المناقش��ات عل��ى نظ��ام 
إدارة ال�������تعلم اإللكترون�������ي 

 )البالك بورد(
مھارات التعامل مع مش�كالت التفاع�ل م�ع المح�یط م�ن  3.3

تطویر المھارات الالزمة ل خالل منھجیة حل المشكالت
الوق���ت وتحدی���د األولوی���ات وااللت���زام بالموع���د  إلدارة

أس�����������لوب المحاض�����������رات  - النھائي لتسلیم المھام
الحضوریة والتطبیقی�ة، وك�ذلك 

 .المھام والواجبات اإللكترونیة

اختبارات قص�یرة وواجب�ات 
متنوع���ة عل���ى نظ���ام ال���تعلم 

  .اإللكتروني
تطبی���ق عمل���ي حض���وري  -

  .وتغذیة راجعة مباشرة
ى نظام لوحة المناقشات عل -

إدارة ال�������تعلم اإللكترون�������ي 
 )البالك بورد(

  الطلبة  تقییم أنشطة. 2

  توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 )باألسبوع(

  النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 ٪20 6 إلكتروني أول اختبار 1

2 
ب��الك ( والمناقش��اتاالختب��ارات القص��یرة، والواجب��ات، 

 )بورد
 ٪20 مستمرة خالل الفصل الدراسي

 ٪20 12 إلكتروني ثاني اختبار  3
 ٪10 مستمرة خالل الفصل الدراسيمعم��ل  ( والمناقش��اتاالختب��ارات القص��یرة، والواجب��ات،   4
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  توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 )باألسبوع(

  النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

( 
 ٪30 15 إلكتروني نھائي اختبار  5
 

  )الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقدیميعرض  شفھي، ،تحریري اختبار(یم یالتق أنشطة

 
 :الطالبياألكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 

  .ودعم الطالب، ومجدولة بطریقة رسمیة إلرشادمخصصة الحضوریة  الساعات المكتبیة من خالل
ل والبرید اإللكتروني خال، )البالك بورد(كذلك تقدیم المساعدة والدعم من خالل برید المقرر على نظام التعلم اإللكتروني 

  . األسبوع الدراسي
 .التوجیھ بالقسموحدة االرشاد و -

 
  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
  :التعلممصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئیس
عبد هللا بن عبد العزیز الموسى، مؤسسة شبكة البیانات، . د واالنترنت،مقدمة في الحاسب 

 .الریاض
 

 ألفت .الحاسب اآللي واستخداماتھ في التعلیم د المساندةالمراجع 

 ) البالك بورد(نظام التعلم اإللكتروني  العدید من المصادر المساعدة تتاح من خالل اإللكترونیةالمصادر 

   ىأخر

  

 :المطلوبةالمرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  )إلخ...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسیة، المختبرات، قاعات القاعات(

  قاعة ذات حجم مناسب -
  ةحمریمقاعد  -
  سبورة -
 أجھزة حاسب آلي -

 التقنیة التجھیزات
  )البرمجیات الذكیة،السبورة  البیانات،عرض  جھاز(

 جھاز حاسب آلي -
 جھاز عرض -

  )تبعاً لطبیعة التخصص( ىأخر تجھیزات

معمل حاسب آلي یحتوي على العدد الكافي من األجھزة ومجھزة بالبرامج 
  :التالیة

  نظام التشغیل ویندوز -

  مایكروسوفت ووردبرنامج  -

  برنامج مایكروسوفت اكسل -

 برنامج مایكروسوفت باوربوینت -
  

  :لمقرراجودة  تقویم. ز

  یمقیطرق الت ونالمقیم  مجاالت التقویم

  مباشر  وقیادات البرنامج -أعضاء ھیئة التدریس .عملیة التدریسفاعلیة یم وتق
  مباشرمباشر وغیر   الطلبة .تقویم طرق التعلم والتقییم للطلبة

  مباشر وغیر مباشر الطلبة -وقیادات البرنامج  -أعضاء ھیئة التدریس . تقویم تحقیق مخرجات التعلم



 
10 

  یمقیطرق الت ونالمقیم  مجاالت التقویم

 .تقویم أدوات ومصادر التعلم
الجھ�ات  –الطلب�ة  –وقیادات البرن�امج  -أعضاء ھیئة التدریس

 .الداعمة للتعلم اإللكتروني
  مباشر وغیر مباشر

  )إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقییم الطالب، مدى تحصیل ، فاعلیة التدریس .مثل(مجاالت التقویم 
  )تحدیدھا تمی( أخرى ،یرظالمراجع الن البرنامج،قیادات  التدریس،أعضاء ھیئة  الطلبة،( ونالمقیم
  )مباشر وغیر مباشر(یم قیالت طرق

  

  اعتماد التوصیف . ح
    جھة االعتماد

    الجلسةرقم 

    تاریخ الجلسة
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