
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قنية المعلوماتتمهارات  المقرر:اسم 

 CCIT 100 المقرر:رمز 

 السنة التحضيرية البرنامج:

  نظم وتقنية المعلومات العلمي:القسم 

 علوم وهندسة الحاسب الكلية:

 جدةجامعة  المؤسسة:

 

 

  



 

 
2 

 

 المحتويات
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ...................................................................................................................... لعام للمقرر:وصف اال. 1

 4 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 6 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم:

 6 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 7 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 7 ................................................................................... اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة  -هـ 

 7 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق: –و 

 7 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم:1

 7 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 8 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر:

 8 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 

 
3 

  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

: األولى/ يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 حسب الخطة

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %111 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

 ساعات االتصال

 2 محاضرات 1

 1 إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

  ساعات االستذكار 1

  الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

  اإلجمالي 
ويشتتتمل :لج: جميع أنشتتتطة التعلم، م ل: ستتتاعات االستتتتذكار، ، للمقررهي مقدار الوقت المستتتت مر في النشتتتاطات التي تستتتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 



 

 
4 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال .1

لومات، حيث تتنوع المواضيع متنوعة ومعاصرة في مجال الحاسبات وتقنية المع عيقدم المقرر لمحة عامة عن مواضي

ما بين تقديم المعارف األساسية في مجاالت الحوسبة وتقديم بعض التطبيقات الالزمة لدعم الطالب الجامعي خالل مرحلة 

 دراسته الجامعية. 

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر  .2

  تقديم لمحة عامة عن مبادْى تقنية المعلومات والحاسب اآللي -

 المعاصرة في مجال الحاسب وتقنية المعلومات التعريف بأهم المواضيع -

 التعريف باألخالقيات والسالمة السيبرانية -

 الجامعيةتطبيقات الحاسب األساسية لدعم الطالب الجامعي خالل دراسته  استخدام بعض -

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3 .3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

1.1 
التعرف على المفاهيم األساااساايق لت ايق المعل مال مجه ة الح ال اساان  ما ااتاا  اشم الت اا يه 

 . ال باال

 

1.2 
ال ديجق  المعاصااارح لت ايق المعل مال مجه الءااال انصاااوااعم  تعلم ا لق  الت ايالالتعرف على 

 .  ااترال األ ياال  ال اقع المعلل  ال اقع انفتراضم

 

  . التعرف على ال  اعد  ال يم األساسيق لمفا م السالمق السيبراايق 1.3

  المهارات 2

2.1 
امتالك اافق الماارال العمليق فم استخدام البرم يال األساسيق للتوبي ال ال اهلح مايار س فل 

 . إلعداد الت ارير  العر ض فم الب  ث  الم اريع

 

  . فم  ميع التعامالل اإللاتر ايق  الت ايقالسيبراايق لسالمق اتوبيق ةخالقيال  2.2

  .إت ان التعامه مع م راال الب ث  خدمال الس ابق اإللاتر ايق 2.3

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   

3.3   

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 الحوسبة إلى مدخل :األول الفصل
  المعلوماتساسية في تقنية أ مبادئ 1

  مقدمة في الكمبيوتر 1.1

  أجهزة الكمبيوتر 1.2

  تم يل البيانات 1.3

   الحاسب مكونات 2

  وحدة الحسابات المركزية 2.1

  :اكرة الكمبيوتر 2.2

  أجهزة المدخالت والمخرجات 2.3

  اللوحة االم 2.4

  وحدات التخزين 2.5

  يلالتشغ ظمن 3
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  تعريفها 3.1

  أنواعها 3.2

  وظائفها 3.3

  الشبكات 4

  وأهميتها تعريفها 4.1

  أنواع شبكات الكمبيوتر 4.5

  التكنولوجيا الالسلكية 4.6

  التقنيات الحديثة والمستقبلية في تقنية المعلومات 5

  الذكاء االصطناعي 5.1

   البيانات الضخمة وتعلم اآللة  5.2

  الجوال اتصاالت من الخامسيل لجا 5.3

  البيانات الضخمه  5.4

    ياءاألش نترنتا 5.5

  تاتوالروب 5.6

 تطبيقات الحاسبلثاني: ا الفصل
   تطبيقات االنترنت 1

   متصفحات االنترنت 1.1

   محركات البحث  1.2

  الخدمات السحابية  1.3

  التولصل االجتماعي  1.4

   النصوصير تحر رامجب 2

  برنامج تحرير النصوص استخداماساسيات  2.1

  األنماط المخصصة 2.2

   أعداد المخاطبات 2.3

  مراجعةال 2.4

  كيفية ادراج المراجع 2.5

  يمية التقد العروض برامج 3

  العروض التقديميةبرنامج  اساسيات استخدام 3.1

  الصور والفيديوهات 3.2

  رسوم المتحركةال 3.3

  الشريحة الرئيسية 3.4

  االعدادات 3.5

    الحسابات برامج 4

  برنامج الحسابات اساسيات استخدام 4.1

  لمعادالتا 4.2

  تم يل البيانات 4.3

  تحليل البيانات 4.4

  العرض والتقارير 4.5

  التحقق من صحة البيانات 4.6

 الفصل الثالث: االخالقيات والسالمة السيبرانية 
  السيبراني مباديء األمن  1

  الفضاء السيبراني 1.1

  أهمية القانون السيبراني 1.2

  السالمة السيبرانية  2

  التفكير النقدي 2.1

  التهديدات والمخاطر 2.2

  األخالقيات السيبرانية  3
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  األخالق السيبرانية في مجتمع اإلنترنت 3.1

  حسب القواعد والقوانين والعالقات االخالقيات السيبرانية 3.2

  المجموع

 

 

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1 .4

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1

1.1 
التعرف على المفاهيم األساااااساااايق لت ايق المعل مال 
مجاه ة الح ال ااسااااااان  ما ااتاا  اشم الت ااااااا يه 

 . ال باال

 –المعمل  –إلقاء المحاضرات 

 أنشطة وتكليفات عملية  
 االختبار النظري 

1.2 

التعرف على التوبي ال ال ديجق  المعاصااااارح لت ايق 
المعل مااال فم م الل  ياااتاااا الي ميااق مجااه الااءااااال 

  ال اقعانصاااوااعم  تعلم ا لق  ااترال األ اااياال 
 . المعلل  ال اقع انفتراضم

 -المعمل  –إلقاء المحاضتترات 

 أنشطة وتكليفات عملية  
 العملي ( –االختبار) النظري 

1.3 
التعرف على ال  اعااد  ال يم األسااااااااسااااااايااق لمفا م 

 . السالمق السيبراايق

 -المعمل  –إلقاء المحاضتترات 

 أنشطة وتكليفات عملية  
 االختبار النظري

 المهارات 2

2.1 

امتالك ااااافاااق المااااارال العملياااق فم اساااااااتخااادام 
البرم ياااال األسااااااااااساااااااياااق للتوبي اااال ال ااااهلح 
مااايار سااااااا فاال إلعااداد الت ااارير  العر ض فم 

 . الب  ث  الم اريع

 -المعمل  –إلقاء المحاضتترات 

 أنشطة وتكليفات عملية  
 العملي ( –االختبار) النظري 

2.2 
توبيق ةخالقيال  المفاهيم األساااااااساااااايق للسااااااالمق 
السااااااايابراايااااق فم  ميع التعااااامالل اإللاتر ايااااق 

 .  الت ايق

 -المعمل  –إلقاء المحاضتترات 

 أنشطة وتكليفات عملية  
 العملي ( –االختبار) النظري 

2.3 
إت ان التعامه مع م راال الب ث  خدمال الس ابق 
 .اإللاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااار ااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااق

 

 -المعمل  –إلقاء المحاضتترات 

 أنشطة وتكليفات عملية  
 العملي ( –االختبار) النظري 

 الكفاءات 3

3.1    

3.2    

3.3    
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2 .5

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 

حستتتتتتب توقيت  االختبارات النظرية 

االختبتتارات من 

الستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتة 

 التحضيرية 

 

2 

يتم تقستتتتتتيمهتتتا  االختبارات العملية 

ختتتالل التتتتتتتتترم 

 الدراسي 

 

3    

4    

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1 .6

 ، جامعة جدة رات االساسية في تقنية المعلوماتاالمه :كتاب للمقرر المرجع الرئيس

  المساندةالمراجع 

  اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر

7.  

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2 .8

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 معامل خاصة بالحاسب االلي  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

 جهاز عرض 

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   

   

   

   

   

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )م ل.مجاالت التقويم 

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 التوصيف . اعتماد ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


