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معايير
مادة
الحاسب
اآللي

المشرف العام
د .فيصل بن عبداهلل آل مشاري آل سعود
المشرف العلمي
د .عبداهلل بن علي القاطعي
مدير المشروع
د .عبداهلل بن صالح السعدوي
إعداد
د.يوسف العريفي
د.هشام التويجري
أ .أحمد المبارك
تحكيم
د.هشام شريفي
د.محمد النعيم
أ .محمد محجوب
مراجعة فنية
د .أحمد بن زيد المسعد
د .سعيد بن محمد الشمراني
د .سعود بن عبدالعزيز الخنين
د .مشعان بن زبن الحربي
د .فهد بن مبارك القحطاني
مراجعة لغوية
د .عبداهلل بن علي الشالل

مقدمة :
يفرض التغري االقتصادي والتقين على املؤسسات التربوية االعتن�اء بإكساب الطالب معارف ومهارات تتلاءم مع
احتي�اجات سوق العمل ومتطلبات العصر ،وتسهم يف إعدادهم لألدوار اإلجيابي�ة الفاعلة يف مجتمعاتهم ،وتطلب ذلك
ً
قاصرا على تلقني املعلومات واملعارف لطالبه أو تغطية محتوى
التغيري يف وظائف املدرسة ويف دور املعلم الذي لم يعد
املنهج يف مدة زمني�ة محددة ،بل امتد ليشمل مساعدتهم على التعلم ،والقيام بدور فاعل يف تهيئ�ة الطالب للحياة
والقيام بأدوارهم جتاه الذاتي�ة واألسرية واملجتمعية بما يتطلبه ذلك من معارف واجتاهات ومهارات.
وأدى التطور يف وظيفة املدرسة وأدوار املعلم إىل ارتفاع مستوى التأهيل املطلوب من املعلم؛ لذا فقد سعت وزارة
الرتبي�ة والتعليم -ممثلة يف مشروع امللك عبدهللا لتطوير التعليم العام-إىل استقطاب اكفأ املتقدمني من خرييج
اجلامعات لالخنراط يف مهنة التدريس ،و طورت لهذا الغرض معايري مهني�ة جديدة لتحديد ما يفرتض أن يتمكن منه
املعلم املبت�دئ ليكون قادرا على تدريس ختصصه يف مراحل التعليم العام بكل كفاءة واقتدار.

خطوات العمل:
تم العمل يف هذا املشروع وفق اخلطوات اآلتي�ة:
-1

التخطيط واإلعداد للعمل ،وشمل ذلك ما يلي:
أ .إعداد اإلطار العام للمعايري.
ب .إعداد اخلطة التنفيذية للمشروع.
ج .إعداد النماذج ،ومواصفات فرق العمل يف املشروع.

-2

تشكيل فرق العمل ،ويتضمن فريق العمل يف كل ختصص ما يلي:
أ .مختص عليم يف مجال المادة بدرجة دكتوراه.
ب .مختص تربوي يف مجال المادة (مناهج وطرق تدريس المادة) بدرجة دكتوراه.
ج .مشرف تربوي مختص يف مجال المادة.

-3

تدريب فرق العمل ،فقد قام املركز بعقد ورشة عمل مكثفة ملدة ثالثة ايام تضمنت ما يلي:
أ .التعريف باملشروع ،وأهدافه وخطواته.
ب .التعريف باملعايري ،واستعراض نماذج من املعايري والتجارب العاملية.
ج .التدريب العملي على صياغة املعايري واملؤشرات.

-4

إعداد النموذج األويل ،فقد قام الفريق بإعداد نموذج للعمل للتأكد من مالءمته للمواصفات واملعايري
املطلوبة.

معايير معلمي الحاسب اآللي

5

 -5إعداد مسودة املعايري :بعد إقرار النماذج قام الفريق بإعداد مسودة املعايري ،واستفاد من التجارب العاملية
والعربي�ة املتاحة.
-6

الفحص األويل ملسودة املعايري :قامت اللجنة املشرفة بالفحص األويل للمسودة للتأكد من وفائها باملوصفات
واملعايري املطلوبة.

-7

التحكيم العليم :بعد تسلم املسودة وفحصها من قبل اللجنة املشرفة أحيلت إىل فريق حتكيم عليم ،يتضمن
ثالثة مختصني علميني وتربويني يف مجال المادة التقل درجتهم العلمية عن الدكتوراه.
ً
التعديل وفقا مللحوظات املحكمني :فبعد انتهاء العمل من التحكيم أعيد مرة إىل فريق العمل ليقوم بتعديله وفقا
مللحوظات املحكمني.
ً
املراجعة النهائي�ة :بعد تسلم املنتج معدال من قبل فرق العمل روجع من قبل اللجنة املشرفة للتأكد من اتساق
املنتجات يف كافة التخصصات.

-8
-9
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خطوات العمل يف املشروع:
يوضح الشكل أدناه خطوات عمل إعداد املعايري:

اجتماع
فريق
العمل

إعداد
النموذج

إعداد
مسودة
المعايير
التعديل
وإعداد
نسخة
المعايير

تشكيل
فرق
العمل

خطوات
التخطيط

العمل في
المشروع
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تسليم نسخة
المعايير من
قبل فريق
العمل
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مكونات املعايري:

تتكون معايري معلم احلاسب اآليل من جزأين؛ اجلزء العام الذي يشرتك فيه مع جميع معليم التخصصات األخرى ،واجلزء
ً
الثاين املتعلق بالتخصص .وتشتمل املعايري املشرتكة على ( )11معيارا ،يتن�اولها بالتفصيل « املعايري املهني�ة الوطني�ة للمعلمني
ً
باململكة العربي�ة السعودية» ،فيما تشتمل املعايري التخصصية على ( )18معيارا تتن�اول بني�ة التخصص وطرق تدريسه.

المعايير
التخصصية

محتوى املعايري التخصصية:

المعايير
العامة
المشتركة

وتتن�اول املعايري التخصصية ما ينبغي على معلم احلاسب اآليل معرفته والقدرة على أدائه يف التخصص التدرييس وطرق
تدريسه ،ويتضمن ذلك املعارف واملهارات املرتبطة بالتخصص وما يتصل بها من ممارسات تدريسية فاعلة تشمل تطبيق
طرق التدريس اخلاصة والتحلي بالسمات والقيم املتوقعة من املعلم املتخصص حبيث يمثل يف ممارساته وسلوكياته الدور
المأمول من معلم احلاسب اآليل .فمعلم احلاسب اآليل الكفء لديه اهتمام كبري بتخصص احلاسب اآليل املتوقع أن يقوم
بت�دريسه ،ويملك الفهم والدراية الكاملة بالنظريات واحلقائق يف مجال ختصصه ،وله فهم ودراية بمناهجه وتطبيقاته أيضا،
ولديه فهم (للصورة الكلية( املتعلقة باملفاهيم املحورية واألفكار األساسية اليت تشكل ختصص احلاسب اآليل وعالقتها
بالتخصصات األخرى ،ويستطيع أن يقدم تفسريات واضحة لهذه املفاهيم ،ولديه خارطة مفاهيم واضحة لتخصصه
مرتبطة باملرحلة الدراسية اليت ّ
يدرسها ،ولديه معرفة بالتطور التارييخ لتخصص احلاسب اآليل ،وعلى وعي بأن املعارف يف
مجال ختصص احلاسب اآليل ليست ثابت�ة ،بل هي خاضعة للبحث والدراسة والتطوير ،ويعلم َ
علم اليقني أن هناك وجهات
نظر متعددة داخل ختصص احلاسب اآليل الذي سوف يقوم بت�دريسه ،ولديه الشعور بأهمية اكتساب معرفة جديدة يف
َ
مجال احلاسب اآليل ،ويملك اخلربة لتحصيلها ،ويعرف كيفية صياغة أسئلة مثرية وبن�اءة يف مجال ختصص احلاسب اآليل،
فهو يعرف على سبي�ل املثال :ماذا يعين أن تفكر كما يفكر علماء احلاسب اآليل ،وماذا يعين أن تشارك يف مناقشات علمية
وحوارات حول قضايا اجتماعية وتربوية مرتبطة بتخصص احلاسب اآليل .وهذه املعرفة ضرورية للمعلم إذا أريد ُ
نشر مثل
ّ
ً
نموذجا للقيم األساسية اليت تشكل املعارف يف
هذه املشاركات يف أوساط الطالب داخل الفصل .ويمكن للمعلم أن يقدم
ختصص احلاسب اآليل كالزناهة الفكرية واألمانة والرغبة يف تغيري أفكار اآلخرين يف ضوء األدلة العلمية .
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صياغة املعايري املهني�ة:
روعي يف إعداد املعايري التخصصية أن تكون ضمن اإلطار الكلي للمعايري املهني�ة للمعلم ،لذلك رتبت يف تسلسل رقيم
يب�دأ برقم التخصص ،ثم املعيار العام يف إطار املعايري العامة ،ثم معيار التخصص الذي يفصل يف عدد من املؤشرات ،كما
يتضح من الشكل التايل:

3

10

1

املعيار العام يف اإلطار
(املجاالت العامة ملهنة
التدريس)

رقم التخصص

ً
رقم املعيار وفقا
التسلسل
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1
.2

املعيار  :1 .10 .3يتقن معلم احلا�سب
املهارات الريا�ضية الأ�سا�سية املتعلقة
بعلم احلا�سب الآيل

.3
.4

املعيار  :2 .10 .3يلم معلم احلا�سب
بالت�صميم املنطقي.

1 .1يب�سط وي�صمم ويحلل الدوائر التجميعية .combinational
2 .2يب�سط وي�صمم ويحلل الدوائر الت�سل�سلية sequential
املتزامنة وغري املتزامنة .
3 .3يبني الدوائر الأ�سا�سية التي ت�ستخدم يف احلا�سبات وتطبيقاتها
مثل .decoder, mux

املعيار  :3 .10 .3يعرف معلم احلا�سب
عمارة احلا�سبات الآلية.

4يو�ضح كيفية متثيل البيانات والأوامر داخل املعالج .
5يحدد بو�ضوح خطوات تنفيذ الأوامر داخل املعالج.
6يعرف مكونات احلا�سب الأ�سا�سية ووظائفها.
7يبني مكونات املعالج الأ�سا�سية مثل الذاكرة الثانوية ووحدة
معاجلة احل�سابات.

.4

10

1يعرف التفا�ضل والتكامل ومقدمة للمعادالت التفا�ضلية.
2يفرق بني نظم الأعداد املختلفة ويعرف الطرق املختلفة لتمثيل
الأعداد ،مثل :النظام الثنائي والتحويل بني الأنظمة املختلفة
والقيام بالعمليات احل�سابية عليها
3يتعرف اجلرب املنطقي وم�سلمات نظريات بول وطرق التب�سيط
اجلربية لها.
4ي�صف امل�صفوفات وكيفية القيام بالعمليات الريا�ضيات عليها مثل
جمع و�ضرب امل�صفوفات و�إيجاد املعكو�س.

.5
.6
.7
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

املعيار  :4 .10 .3يعرف معلم احلا�سب
�شبكات احلا�سب وت�صميمها.

.2
.3
.4

املعيار  :5 .10 .3يعرف معلم احلا�سب
لغات الربجمة واملفاهيم الربجمية
الأ�سا�سية

1يعرف �أنواع ال�شبكات ،مثل :ال�شبكات املحلية وال�شبكات وا�سعة
النطاق واختالفاتها.
2ي�صف النموذج القيا�سي لل�شبكة (. )OSI model
3يحدد مكونات ال�شبكات ،مثل :املوزع واملبدل �...إلخ.
4ي�شرح كيفية �إن�شاء �شبكة حملية مب�سطة.

1 .1يعرف �أبرز لغات الربجمة وميزاتها وا�ستخداماتها.
2 .2يتقن لغتي برجمة على الأقل وي�ستخدم مكوناتهما يف بناء برامج
وفق �أ�ساليب الربجمة الأ�سا�سية (procedural, object
.)oriented
3 .3مييز بني طرق متثيل البيانات ال�شائعة (مثل stack, queue,

 )treesويوظفها يف ت�صميم برامج.
كاف.
4 .4يطبق معرفته يف لغات الربجمة لكتابة برامج ذات تعقيد ٍ
.1
.2

املعيار  :6 .10 .3يعرف معلم احلا�سب
�أنظمة قواعد البيانات وا�ستخداماتها

.3
.4
.5

1يعرف قواعد البيانات و�أهم مكوناتها.
2يبني مناذج متثيل البيانات للأنواع الأ�سا�سية من قواعد البيانات.
3ي�ستخدم العمليات اجلربية وتطبيعها (.)Normalization
4يعرف ا�ستخدامات لغة  SQLوكيفية كتابة ا�ستعالمات قواعد
البيانات بها.
5ي�ستخدم �أحد �أنظمة قواعد البيانات لبناء قاعدة بيانات (�إن�شاء
– �إن�شاء منوذج �إدخال – ا�ستعالم –تقرير).

معايير معلمي الحاسب اآللي

11

امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

1يو�ضح مفاهيم �أمن املعلومات مثل اجلدار الناري و�أهمية كلمات
املرور.
2يقارن بني �أنواع الت�شفري ،مثل :املفاتيح ال�سرية ،واملفاتيح العامة،
وحماية اخل�صو�صية للمعلومات.
3يبني ال�سيا�سات وامل�ستويات املختلفة وتنظيم الو�صول �إىل املوارد
واملعلومات.
4ي�صف �أهم نظم الت�شفري امل�ستخدمة ،مثل :ت�شفري املفاتيح العامة
واخلا�صة والتوقيع الإلكرتوين.
5ي�شرح �أهم طرق حماية امللقمات (الربوك�سي) ووظيفتها ويبني
مفهوم جدران احلماية.

.1

1يعرف الوظائف الأ�سا�سية لنظم الت�شغيل ،مثل :جدولة الربامج
داخل املعالج ،والتحكم مبلحقات احلا�سب.
22يبني العالقة بني نظام الت�شغيل واملكونات املادية للحا�سب الآيل
"العتاد".
3يقارن بني �أبرز نظم الت�شغيل ال�شائعة.
4يتقن تركيب �أو حتديث نظم الت�شغيل على الأجهزة ال�شخ�صية.
5يجيد ا�ستخدام �أحد �أنظمة الت�شغيل.

.2

املعيار  :7 .10 .3يعرف معلم احلا�سب
�أمن املعلومات.

.3
.4
.5

املعيار  :8 .10 .3يعرف معلم احلا�سب
نظم الت�شغيل

.2
.3
.4
.5
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

1يتقن ا�ستخدام برامج الإنتاجية ال�شخ�صية ،مثل :حمرر الن�صو�ص
 ،اجلداول احل�سابية  ،العرو�ض التقدميية  ،الن�شر املكتبي ..... ،
�إلخ
2يتقن ا�ستخدام برامج الو�سائط  :الر�سومات  ،ال�صوت وال�صورة،
الفيديو ويتقن ا�ستخدام الأجهزة الالزمة لها.
3يتقن ا�ستخدام برامج ت�صفح الإنرتنت مبهارة عالية .
4يتقن ا�ستخدام الإنرتنت ،مثل  :الربيد الإلكرتوين  ،البحث عن
املعلومات  ،رفع امللفات وحتميلها.
5يتقن ا�ستخدام �أحدث تطبيقات الوب ،وخا�صة ال�شبكات
االجتماعية املتعلقة بالن�شر وامل�شاركة والتوا�صل
6يتقن ا�ستخدام برامج �صيانة احلا�سب بالإ�ضافة �إىل املعرفة ب�أهم
املبادئ واملهارات ل�صيانته.

.1

1يجيد مهارات اال�ستق�صاء الريا�ضي وتطوير اخلوارزميات.
2يعرف التطور التاريخي للحا�سب الآيل و�أهم مراحله.
3يعرف العالقة بني املبادئ الرئي�سة للحا�سب الآيل والتخ�ص�صات
الأخرى.
4يعرف عالقة الريا�ضيات مع احلا�سب.

.1

1يعرف �أبرز جوانب ت�أثري احلا�سب على املجتمع .
2يلم بالق�ضايا القانونية والأخالقية املتعلقة باحلا�سب وتطبيقاته
املختلفة.
3يحدد التوجهات امل�ستقبلية للحا�سب.
4يدرك جوانب اال�ستخدام ال�صحي والأمن للموارد التقنية.

.2

املعيار  : 9 .10 .3يعرف معلم احلا�سب
�أهم تطبيقات احلا�سب الآيل ال�شائعة
ومهارات �صيانته.

.3
.4
.5
.6

املعيار  :10 .10 .3يعرف معلم
احلا�سب مهارات و�أ�ساليب املعرفة
والعمليات والتفكري واال�ستق�صاء
وعالقة احلا�سب الآيل ببقية
التخ�ص�صات.
املعيار  :11 .10 .3يعرف معلم
احلا�سب الق�ضايا الأ�سا�سية يف حمتوى
احلا�سب الآيل وعالقة احلا�سب
باملجتمع.

.2
.3
.4

.2
.3
.4
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املعيار

املعيار  :12 .10 .3يعرف معلم
احلا�سب �أهم التقنيات والأدوات
والتطبيقات التقنية احلديثة
وا�ستخداماتها يف التعليم.

امل�ؤ�شرات
.1

1يتقن �أبرز تطبيقات ونظم التعلم الإلكرتوين كنظم �إدارة التعلم
 LMSوالف�صول االفرتا�ضية وحقائب الإجناز الرقمية �إ�ضافة
�إىل املعرفة باملكتبات الرقمية و�أنظمة االختبارات الإلكرتونية.
2ي�ستخدم بع�ض الربامج والأنظمة التعليمية التي ت�ساعده يف
ت�صميم درو�س �إلكرتونية تفاعلية.
3يعرف بع�ض املبادرات الدولية لتوظيف التقنية يف التعليم ،مثل:
مبادرة �إنتل ،وثنك كوي�ست.
4ي�ستخدم �أدوات وتطبيقات احلا�سب يف نقل املعرفة للآخرين.
5ي�ساعد زمالءه وطالبه يف الو�صول �إىل مواقع وم�صادر ومكتبات
رقمية متعددة لتطوير مهاراتهم ومعارفهم �سواء داخل املدر�سة
�أو خارجها.

.1

1ي�ستوعب �أ�سا�سيات ومهارات طرق التدري�س املف�ضلة وتطبيقاتها يف
احلا�سب ،مثل :امل�شروعات  ،وحل امل�شكالت  ،والتدريب واملمار�سة
 ،والتو�ضيح العملي  ،واالكت�شاف  ،واملحاكاة  ،والتعليم املربمج ،
ودرا�سة احلالة  ،والتعلم التعاوين  ،وتدريبات املعمل.
2يعرف الطرق والإ�سرتاتيجيات التدري�سية ،مثل :خرائط
املفاهيم ،والتعلم التعاوين ،والبيان العملي ،وحل امل�شكالت
اخلا�صة بكل جمال من جماالت احلا�سب.
3ي�شرك الطالب يف �أن�شطة فعالة وم�شروعات تعليمية حقيقية
تتطلب املمار�سة والتطبيق � ،أو التفكري والتحليل.
4يوظف �أ�سا�سيات التدري�س الفعال لتعليم مهارات احلا�سب يف
املعمل ،ومن ذلك ا�ستخدام برامج �إدارة املعمل  ،ومتابعة الطالب
�أثناء عملهم على الأجهزة  ،وتزويدهم ب�أمثلة تو�ضيحية ،
و�إعطا�ؤهم وق ًتا كاف ًيا للتطبيق .
5يركز على متكن الطالب من املهارات الأ�سا�سية واملبادئ العامة
للتطبيقات �أكرث من �إتقانهم للربامج التطبيقية والأدوات نف�سها.

.2
.3
.4
.5

املعيار  :13 .10 .3يعرف معلم
احلا�سب طرق تدري�س منهج احلا�سب
الآيل بجانبيه النظري والعملي
مبا ي�ؤدي �إىل رفع م�شاركة الطالب
وفهمهم لأ�س�س علم احلا�سب والتمكن
من مهاراته.

.2

.3
.4

.5
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املعيار

امل�ؤ�شرات

املعيار  :14 .10 .3يعرف معلم
احلا�سب املناهج احلالية للحا�سب
يف التعليم العام و�أنظمة التدري�س
وتعليماته.

1 .1يعرف املناهج احلالية للحا�سب يف التعليم العام ،من حيث البنية
العامة  ،املجاالت الدرا�سية  ،واملو�ضوعات  ،والأهداف العامة.
2 .2يعرف الأهداف التعليمية املتوقع من الطالب الو�صول �إليها بنهاية
كل وحدة �أو در�س وبنهاية تدري�س منهج احلا�سب.
3 .3يعرف اللوائح الر�سمية ال�ستخدامات احلا�سب ،و�أنظمة احلا�سب
وتعليمات تعليمه ال�صادرة عن اجلهات امل�س�ؤولة عن التعليم.

املعيار  :15 .10 .3يظهر معلم
اطالعا ومتابعة للأبحاث
احلا�سب
ً
اجلديدة يف جمال التدري�س الفعال
للحا�سب وكيفية تعلم وتعليم الطالب
حمتوى احلا�سب يف املجاالت املختلفة

اطالعا ومتابعة للأبحاث والدرا�سات واالجتاهات
 .14 .4يظهر
ً
اجلديدة فيما يتعلق بالتدري�س الفعال للحا�سب.
 .25 .5يظهر �إطالعه ومعرفته ب�آخر نتائج الأبحاث يف كيفية تعلم
الطالب حمتوى احلا�سب ومهاراته .
 .36 .6ي�س ّمي واحدً ا على الأقل من �أبرز املنظمات �أو اجلمعيات �أو
املجالت �أو املواقع املهتمة بتدري�س احلا�سب .

املعيار  :16 .10 .3يفهم معلم احلا�سب
مهارات تعلم احلا�سب لدى الطالب،
ويظهر م�س�ؤوليته يف تطوير مهارات
تعلم احلا�سب لدى طالبه وجتاوز
ال�صعوبات التي يواجهونها.

1يبني مهارات تعلم احلا�سب لدى الطالب يف جماالت احلا�سب
املختلفة ،مثل :مهارات الربجمة ،وكتابة اخلوارزميات ،والطباعة،
وا�ستخدام الف�أرة .
2ي�صف �صعوبات تعلم احلا�سب التي ميكن �أن يواجهها الطالب �أثناء
تعلم مو�ضوعات احلا�سب  ،مثل� :صعوبات الريا�ضيات  ،والربجمة ،
و�صعوبات تعلم الربامج التطبيقية .
3يعرف طرق حتديد م�ستوى الطالب يف مهارات تعلم احلا�سب
وكيفية حتديد �صعوبات تعلم احلا�سب مثل :ا�ستخدام املقابالت
واالختبارات الأدائية وملفات الإجناز ونحوها.
4يبني م�س�ؤوليته يف تطوير مهارات جميع الطالب لتعلم احلا�سب
وي�ضع خطة لتطوير ذلك.

.1

.2

.3

.4
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

املعيار  :17 .10 .3ي�ستخدم
مو�ضوعات الربجمة واخلوارزميات
لتنمية وتعزيز مهارات التفكري العليا
لدى طالبه.

.2
.3
.4

املعيار  :18 .10 .3يبني �أهمية حتليل
وت�صنيف البيانات يف تطبيقات
وبرامج و�أدوات احلا�سب واال�ستفادة
منها .

16

1يدرب الطالب على حل امل�سائل الربجمية واخلوارزمية ب�أكرث من
طريقة.
2ي�ساعد الطالب على اكت�شاف الأخطاء يف امل�سائل الربجمية
واخلوارزمية و�إ�صالحها.
3ي�شجع الطالب على حل امل�سائل الربجمية واخلوارزمية ب�أف�ضل
طرق احلل.
4يدرب الطالب على حتليل عنا�صر و�أجزاء امل�سائل الربجمية التي
يوجهونها.

1 .1يدرب الطالب على ت�صنيف البيانات وفق خ�صائ�ص وموا�صفات
معينة با�ستخدام برامح و�أدوات قواعد البيانات املنا�سبة
وعر�ضها.
2 .2ي�ساعد الطالب على تنظيم البيانات يف برامح و�أدوات اجلداول
احل�سابية وتوظيفها يف حتليل البيانات واال�ستفادة منها بر�سوم
بيانية .
3 .3ي�شجع الطالب على تنظيم املعلومات يف برامج و�أدوات ت�صميم
العرو�ض املرئية ،وتعريفهم بدورها يف تركيز االنتباه والإ�صغاء
مل�شاهدي العرو�ض .
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