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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
 48 المعتمدة:الساعات . 1
 المقررنوع . 2
   أخرى X متطلب قسم   لیةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختیاري X  إجباري ب.
األولى /    یقدم فیھ المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 األول
 

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

 
 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5

 ال یوجد
 

 
 (اختر كل ما ینطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
 %33 13 المحاضرات التقلیدیة 1
 %26 10 التعلیم المدمج  2
 %8 3  اإللكترونيالتعلیم  3
    عن بعدالتعلیم  4
 %33 13  أخرى 5

 
 

 مستوى الفصل الدراسي) (على التعلم الفعلیة للمقرر ساعات. 7
 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 
 20 محاضرات 1
 20 إستودیوأو معمل  2
 - إضافیةدروس  3
 8 (تذكر)ى أخر 4
 48 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 15 ساعات االستذكار 1
 20 الواجبات 2
 20 المكتبة 3
 15 المشاریع /إعداد البحوث 4
  (تذكر)أخرى  5
 70 اإلجمالي 

، ویش��مل ذلك: جمیع أنش��طة التعلم، مثل: س��اعات االس��تذكار، للمقررھي مقدار الوقت المس��تثمر في النش��اطات التي تس��ھم في تحقیق مخرجات التعلم * 
 إعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة
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 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

�ع�ي هذا املقرر بتعر�ف الطالب بماهية تقنية املعلومات وتار�خها و�ني��ا األساسية مع ال��ك�� ع�� التطبيقات ا�حديثة 

 لتقنية املعلومات املستخدمة بمجال علم املعلومات .
 
 
  الھدف الرئیس للمقرر. 2

 يهدف املقرر ايل إملام الطالب بتقنية املعلومات احلديثة ومكو�هتا املختلفة وطرق استخدامها وتوظيفها .

 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
 1ع املعلوماتيعرف النظر�ت واملفاهيم األساسية املتعلقة بتقنية  1.1

 1ع يستوعب اتريخ تقنية املعلومات وتطورها 1.2

 4ع يدير نظم التشغيل وبرامج تقنية املعلومات املختلفة 1.3

1...   
  المھارات 2
 1م يوظف املفاهيم األساسية لتقنية املعلومات 2.1

 2م يطبق استخدامات ا�حاسب اآل�� ا�ختلفة بمجال علم املعلومات 2.2

 1م �ستخدم ال��امج التشغيلية ا�ختلفة بمهارة 2.3

2...   
  الكفاءات 3
 2ك يوظف تقنية املعلومات �� حل �عض املشكالت 3.1

 1ك �شارك زمالئھ العمل ا�جما�� بفاعلية 3.2

3.3   
3...   

 
  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 واهمي��ا املعلومات تقنية مفهوم  1

 3 التطور التار��� لتقنية املعلومات واألسباب وراء انتشارها 2

 3 املكونات األساسية لتقنية املعلومات  3

 3 التعرف عمليا ع�� املكونات االساسية لتقنية املعلومات 4

 3 معاي�� اختيار تقنية املعلومات 5

 3 املعلوماتالبنية األساسية لتقنية  6

 3 برامج التشغيل  7

 3 ال��امج التطبيقية 8
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 3 تطبيقات تقنية املعلومات �� مجال حفظ واس��جاع املعلومات 9

 3 تطبيقات تقنية املعلومات �� مجال خدمات املعلومات اإللك��ونية 10

 3 تطبيقات شبكة االن��نت واستخدامها 11
 6 تقنيات حفظ واس��جاع املعلومات التدر�ب ع�� 12
 9 التدر�ب ع�� تقنيات معا�جة املعلومات 13

 48 المجموع
 

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

 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0

1.1 
يعرف النظر�ت واملفاهيم األســــاســــية املتعلقة 

 بتقنية املعلومات

 العروض العلمية •

 وا�حوار  املناقشة

 تقر�ر الك��و�ي جما��

1.2 
 العروض التقديمية • يستوعب اتريخ تقنية املعلومات وتطورها

 املناقشة وا�حوار 

 تقر�ر الك��و�ي فردي.

1.3 
املعلومات يدير نظم التشــــــــــغيل وبرامج تقنية 

 املختلفة

بطــاقــة مالحظــة االداء  • التدر�ب العم��

 العم�� 

 اختبار الك��و�ي
 المھارات 2.0

2.1 
 العروض العملية • يوظف املفاهيم األساسية لتقنية املعلومات

 التعلم الذا�ي
 بطاقات تقدير األداء

2.2 
يطبق اســـــــــــــتخــــدامــــات ا�حــــاســـــــــــــــــب اآل�� ا�ختلفــــة 

 بمجال علم املعلومات

 التدر�ب العم�� •

 التعلم بالنمذجة •

 التعلم النشط

بطــاقــة مالحظــة االداء  •

 العم��

 اختبارات الك��ونية

2.3 
 �ستخدم ال��امج التشغيلية ا�ختلفة بمهارة

 التدر�ب العم��
بـــــــطـــــــاقـــــــة مـــــــالحـــــــظـــــــة االداء 

 العم��
 الكفاءات 3.0

3.1 

 العصف الذه�ي • يوظف تقنية املعلومات �� حل �عض املشكالت

 التعليم التعاو�ي •

 التعلم النشط

 بطاقة مالحظة •

 تقييم االقران

3.2 
 التعليم التعاو�ي • �شارك زمالئھ العمل ا�جما�� بفاعلية

 التعلم باالكتشاف
 بطاقات مالحظة   •

 تقييم االقران
…    

 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 15 9 اختبار منتصف عملى  1
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 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 15 9 ياختبار منتصف نظر 2
 10 10 يتكلیف فرد 3
 10 12 يجماعأو بحث فردى  4
 25 14 يعمل النھائياالختبار  5
 25 14 ينظر ياالختبار النھائ 6
7    
8    

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

 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادیمي والھیئة التعلیمیة أعضاء ھیئة التدریس ترتیبات إتاحة 

 ر الوقت الذي یتوقع أن یتواجد خاللھ أعضاء ھیئة التدریس لھذا الغرض في كل أسبوع).  اقدمذكر مع (
 

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

 للمقرر المرجع الرئیس

 لزعبي، محمد بالل, و الزعبي, خالدة محمد,دروس في اOffice 2010 الجامعة ,
 عبدهللا الثاني لتكنلوجیا المعلوماتاألردنیة, كلیة الملك 

  .جروش، أودى. تقنیات المعلومات فى المكتبات والشبكات. ترجمة حشمت قاسم
 1999Kالریاض: مكتبة الملك عبد العزیز العامة، 

  المساندةالمراجع 

  اإللكترونیةالمصادر 

   ىأخر

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 المقررمتطلبات  العناصر

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

 التقنیة التجھیزات
 مایكروسوفت أوفیسجھاز عرض البیانات ، السبورة الذكیة ، برمجیات  البرمجیات) الذكیة،السبورة  البیانات،عرض  (جھاز

  تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات
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 لمقرر:اجودة  تقویمز. 
  

 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم
 استبیان الطالب فاعلیة التدریس

 مباشر سأعضاء ھیئة التدریقیادات البرنامج ،  فاعلیة طرق تقییم الطالب

المراجع النظیر ، أعض���اء ھیئة الطالب ،  للمقرر مدى تحصیل مخرجات التعلم
 غیر مباشر الدریس ، قیادات البرنامج

   
   
   
   

 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

  رقم الجلسة
  تاریخ الجلسة
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