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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 (0، 1، 2) 3 المعتمدة: . الساعات1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 األول

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال توجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 %100 60 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

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 30 أستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 60 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 30 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 120 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

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

الطالب للتعامل بفاعلية مع الحاسب اآللي وذلك من خالل يحتوي هذا المقرر على المهارات األساسية التي ينبغي أن يتقنها 

التعرف على مكونات الحاسب األساسية ووظائف هذه المكونات وكيفية عملها. كما يتمكن الطالب بعد إتقان هذه المهارات من 

امل مع تروني وكيفية التعكما يسلط المقرر الضوء على التعلم اإللك ،إنجاز األعمال من خالل التطبيقات األساسية للحاسب اآللي

باإلضافة إلى المفاهيم األساسية ألمن المعلومات واجرائات حمايتها. ويختم المقرر محتوياته بتوضيح أخالقات التعامل  تطبيقاته.

 .مع الحاسب اآللي

 

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

يهدف المقرر بشكل أساسي إلى تعريف الطالب بالمهارات األساسية الستخدام الحاسب اآللي، والتعامل مع 

 تقنياته المختلفة بطريقة صحيحة، آمنة وأخالقية. 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع .األجزاء الرئيسية للحاسب يعرف 1.1

 1ع .وظيفة كل جزء من أجزاء الحاسب الرئيسية يحدد 1.2

 1ع والخدمات اإللكترونية والشبكات وأمن المعلومات. المفاهيم األساسية للحاسب يعرف  1.3

  المهارات 2

 1م )ويندوز(.بواسطة نظام تشغيل النوافذ  ادارة الحاسب 2.1

 1م استخدام تطبيقات الحاسب األساسية: وورد، باوربوينت، وأكسل.   2.2

استخدام الخدمات التقنية األساسية كالبريد اإللكتروني، محركات البحث، تطبيقات التعلم  2.3

 اإللكتروني، والحوسبة السحابية.

 1م

 1م تطبيق اجرائات الحماية والخصوصية للمعلومات واألجهزة اإللكترونية. 2.4

  الكفاءات 3

األثر السلبي إلسائة استخدام الحاسب وتقنياته، ودور التعامل األخالقي مع الحاسب على  تحديد 3.1

 الفرد والمجتمع المحلي والدولي. 

 3ك

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 )نظري( .الحاسب اآللي ومكوناته 1

 4 )نظري( .نترنتالشبكات واال 2

 2 )نظري(. قواعد البيانات 3

 4 )نظري( .التعلم اإللكتروني 4

 4 ري()نظ سحابية(الحوسبة ال، واإللكترونية حكومةال، اإللكترونية  تجارةالتالخدمات اإللكترونية ) 5

 4 أمن المعلومات. )نظري( 6

 4 (نظري)أخالقيات التعامل مع الحاسب اآللي.  7

 2 (نظري) مواضيع مختارة 8

 4 )عملي( نظم التشغيل وإدارة الملفات 9

 6 )عملي( Wordمعالجة النصوص باستخدام الوورد  10

 6 )عملي( PowerPointتجهيز العروض التقديمية باستخدام برنامج البوربوينت  11

12 
 برنامج الجداولباستخدام  ابية و الدوال عليهاسيقها و إستخدام العمليات الحسدخال البيانات وتنإ

 )عملي((  Excelاإللكترونية )
6 

 2 . )عملي(البريد اإللكتروني والبحث على اإلنترنتإنشاء  13
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 المكتبة الرقميةوالبحث في ، KKUxللتعلم اإللكتروني   الملك خالد  جامعة منصةاستخدام 

 السعودية.)عملي( 
2 

15 
 Google eduوالتعرف على برامج ومنتجات وخدمات   Google Driveانشاء حساب على 

 )عملي(
2 

 2 )عملي( (البريد اإللكترونيتحديثات النظام، أمن المعلومات )كلمة المرور،  16

 المجموع
)نظري(، 30

 )عملي(30

 

 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

محاضرة في القاعات  .األجزاء الرئيسية للحاسب يعرف 1.1

 الدراسية، مجموعات النقاش.
 اختبارات، اختبارات قصيرة

محاضرة في القاعات  .وظيفة كل جزء من أجزاء الحاسب الرئيسية يحدد 1.2

 النقاش.الدراسية، مجموعات 
 اختبارات، اختبارات قصيرة

والخدمات  المفاهيم األساسية للحاسب يعرف  1.3

 اإللكترونية والشبكات وأمن المعلومات.

محاضرة في القاعات 

 الدراسية، مجموعات النقاش.
 اختبارات، اختبارات قصيرة

 المهارات 2.0

بواسطة نظام تشغيل النوافذ  ادارة الحاسب 2.1

 )ويندوز(.

تطبيق عملي في معامل 

 الحاسب
 اختبارات، واجبات منزلية

استخدام تطبيقات الحاسب األساسية: وورد،  2.2

 باوربوينت، و أكسل.  

تطبيق عملي في معامل 

 الحاسب
 اختبارات، واجبات منزلية

استخدام الخدمات التقنية األساسية كالبريد  2.3

اإللكتروني، محركات البحث، تطبيقات التعلم 

 اإللكتروني، والحوسبة السحابية.

تطبيق عملي في معامل 

 الحاسب
 اختبارات، واجبات منزلية

تطبيق اجرائات الحماية والخصوصية للمعلومات  2.4

 واألجهزة اإللكترونية.

تطبيق عملي في معامل 

 الحاسب
 اختبارات، واجبات منزلية

 الكفاءات 3.0

3.1 
استخدام الحاسب  تحديد األثر السلبي إلسائة

وتقنياته، ودور التعامل األخالقي مع الحاسب على 

 الفرد والمجتمع المحلي والدولي.

محاضرة في القاعات 

 الدراسية، مجموعات النقاش.
 اختبارات

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 15 – 2 قصيرة + واجباتاختبارات  1

 %20 7 اختبار فصلي )نظري( 2

 %10 8 اختبار فصلي )عملي( 3

 %5 15 - 1 تقويم مستمر 4

 %20 16 اختبار نهائي )عملي( 5

 %40 17 اختبار نهائي )نظري( 6

 %100  المجموع 7
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 األكاديمي: واإلرشادستشارات الطالب الفردية لتقديم االعضاء هيةة التدريس أل األوقات المتاحة تنظيم

 .الجدول الزمنيعلى مرتبة  يةساعات مكتب .1

 .المكتبالحضور إلى يشجع الطالب على التواصل عبر البريد اإللكتروني أو في  .2

 صفحة المعلم على شبكة اإلنترنت. .3

 لقاعة الدراسية.في ا اتاالمتحانتصحيح أخطاء  .4

 .مالحظات لكل طالباعطاء  .5

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 . عبدهللا بن عبدالعزيز الموسى. كتاب مقدمة في الحاسب واإلنترنت، لـلمؤلف د

 م 2010 –ه  1431الطبعة األولى 

 المساندةالمراجع 

كتاب الحقبة التدريبية: مقدمة لتطبقات الحاسب لجميع التخصصات في كليات التقنية، انتاج 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المنهاج بالمملكة 

 العربية السعودية.

ة ميسرة، للمؤلفين د. خالد بن سليمان الغثبر و د.مهندس/ محمد كتاب أمن المعلومات بلغ

 .م 2009 -هـ  1429بن عبدهللا القحطاني. الطبعة األولى 

 م. 2009كتاب أخالقيات الحاسب، للمؤلف ديبوراه جونسون. الطبعة الرابعة 

 اإللكترونيةالمصادر 

 :KKUxمنصة جامعة المل  خالد للتعلم اإللكتروني  .1
https://kkux.org/ 

 المكتبة الرقمية السعودية: .2
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx 

 :Google eduمنصة منتجات وبرامج قوقل التعليمية  .3
https://edu.google.com/?modal_active=none 

 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 جهاز عرض البيانات 

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطلبة  فاعلية التدريس وطرق تقييم الطالب 

 مباشر )استطالع الرأي(غير  .1

تقققققيققيققم الققمقققققرر مققن خققالل  .2

اسققققققتطالع الرأي المتاح على 

موقع الجقققامعقققة بعقققد نهقققايقققة 

 الفصل الدراسي.

https://kkux.org/
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
https://edu.google.com/?modal_active=none
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تلقي آراء الطالب المطروحققة  .3

 على موقع الكلية.

صققققققققققنققققدوق الشققققققققققكققققاوى  .4

 واإلقتراحات.

 اجع النظيرالمر فاعلية التدريس وطرق تقييم الطالب 
مباشقققر )تقييم االختبارات عن  .1

 طريق لجنة االختبارات(

 عضو هيةة التدريس مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

لطالب  .1 ختبقققارت ا جعقققة ا مرا

والذي يقوم به عضققققققو هيةة 

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

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس قسم إدارة االعمال جهة االعتماد

 هـ1441-3/3/3/1440رقم  رقم الجلسة

 هـ17/2/1441 الـموافق االربعاء تاريخ الجلسة

 


