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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من وفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ي
ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن  قد حقق االستفادة القصوى من المتاحةالطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان 

 البرنامج

 

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة   المؤسسة التعليمية

 العربية للغة ا / المركز القسم العلمي

 الحاسوب مبادئ  او المهني اسم البرنامج األكاديمي 

 للغة العربية ابكالوريوس  اسم الشهادة النهائية 

  :النظام الدراسي

 سنوي /مقررات /أخرى 

  سنوي                                  

 15/10/2021 إعداد الوصف  تاريخ           

 أهداف البرنامج األكاديمي

 . رفد الوزارة والمؤسسات العلمية والفكرية والثقافية الحكومية منها واألهلية بهم .1

تشجيعهم على مواصلة دراستهم العليا الماجستير والدكتوراه ، لرفد الجامعات والمعاهد العراقية  .2
 والمؤسسات األكاديمية الحكومية منها واألهلية من أعضاء هيئة التدريس مستقبال.

 

مالكات كفوءة على وفق االتجاهات التربوية الحديثة ،للعمل بمهنة التدريس في مرحلة التعليم  إعداد .2   
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كسابهم االتجاهات والمهارات التي تؤهلهم للقيام  الثانوي ومعاهد المعلمين ،من خالل تزويدهم بالمعرفة العلمية وا 
ن ومحفزين لطلبتهم ،وقادرين على بمهام مهنتهم بفاعلية ،وتأدية عملهم بوصفهم موجهين ومنسقين ومشجعي

عدادهم لمواجهة مطالب الحياة في عصر سريع التطور والتغير  فهم حاجات الطلبة وخصائص نموهم وا 

 تزام بالمفردات الدراسية.لاال  .3  

 . إثراء المحاضة ببعض المواضيع التي تربط الدراسة بالمجتمع والتي تحقق فائدة علمية وتربوية.4  

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم                

 

 

 المعرفيةاالهداف 

 

 الحاسوب إثراء عقول الطلبة بمادة  العمل على -1أ

 علمي والعمل بما يتضمنه من دقة المالحظة واالستقصاء. التفكير بأسلوب اآلخر علىقدرة  تنمية -2أ

 .مشجرات التي تبين الموضوع بسهولة للمتعلماستخدام اللوحة وال -3أ

 اعداد الوسائل التوضيحية. -4أ

 لبعض الموضوعات. تقارير مختصرةاعداد  -5أ

 توظيف المحاضرات الفديوية. -6أ

 لخاصة بالبرنامجا المهاراتية األهداف ب

 وسائل االيضاح العامة والخاصة. 1ب 
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 توظيف االمثلة المالئمة. 2ب 

 طرح االسئلة االستكشافية على الطلبة. 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 االستاذ والتعلم ىيركز عليمكن تصنيف طرائق التعليم والتعلم وفق نظام شمولي يجمع بين نظام التعليم الذي   

 وفق طرق االتصال  والسيما االعتماد على الطرق النموذجية المالئمة ،ويركز على المتعلم والتفاعل بينهما  

 الحديثة التي تخدم انظمة التدريس.المعلوماتية الحديثة عن طريق االنترنيت ووسائل االتصال   

 

 طرائق التقييم

 الصفية. التحضيرات اليومية والمشاركات 3. االختبارات الشهرية 2االختبارات اليومية  .1
 االخالقي للطالب وااللتزام. االنضباط السلوكي 4والحضور اليومي                  

 

 الوجدانية والقيمية. األهداف -ج      

 حول الموضوعات القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف. طرح االسئلة -1ج             

 طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية. -2ج             

 اسئلة فكرية. متضمنةاجراء امتحانات يومية سريعة  -3ج             

 عداد تقارير في بعض الموضوعات الغير المألوفة.إتكليف الطلبة ب -4ج             

 طرائق التعليم والتعلم             
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 االختبارات الشفوية .1
 االختبارات الكتابية .2
 الحضور اليومي .3

 المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة لقابلية التوظيف والتطور الشخصي(  والتأهيليةد. المهارات العامة  
 
 استخدام الحاسوب  أداء. ان يتقن الطالب 1د 
 على العمل بروح الفريق الواحد للعمل ضمن فريق  القدرةالطالب  يمتلك. ان 2د 
 الحاسوب المكتبية  لتطبيقات التجاهات اإليجابية نحو استخدامها كتسب الطالبيأن . 3د
 استخدام الحاسوب وتطبيقاته  معلوماته عن . ان يطور الطالب4د
 

 

 طرائق التعليم والتعلم  

 الطريقة االستقرائية .1
 الطريقة القياسية .2
 طريقة المناقشة .3
 طريقة الحوار .4

 طرائق التقييم           

 االختبارات المهارية .1
 االختبارات الشفوية .2
 االختبارات اليومية .3
 تقارير علمية عن مفردات الوحدة. .4
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 . بنية البرنامج11

 الساعات المعتمدة     ادة الدراسيةاسم الم المرحلة الدراسية  تسلسلال

 عملي نظري      

   الحاسوب    الولىا  -1

 

 التخطيط للتطور الشخصي

 متكامل  إعداد منهج اكاديمي.1

 بدقة. البرنامج.متابعة 2

 .م الطلبةيشات الصفية وتقي.اعداد االسئلة والمناق3
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول           

حسب الضوابط المحددة من قبل وزارة التعليم العالمي عن طريق القبول المركزي ، ضوابط القبول المعتمدة )معيار القبول المركزي
 (للتقديم في القسم من قبل الجامعة والكلية، حسب رغبة الطالب 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
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 مخطط مهارات المنهج        

 المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في                      

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 التسلسل

 

 
/ السنة / المستوى

 املرحلة

ادة اسم الم
 الدراسية

 أساسي

 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

ارات العامة والتأهيلية المه
األخرى  المنقولة )المهارات

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 * * * * * * * * * * * * * * * *  الحاسوب  2021 -1

                    الولىا
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 ادة الدراسيةموذج وصف المن

 ادة الدراسيةوصف الم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعليمية

 العربية للغة ا القسم العلمي/ المركز

 الحاسوب المادة الدراسيةاسم 

 googlemeetو classroomأو ألكتروني عبر تطبيق  دوام رسمي )نظامي(   أشكال الحضور المتاحة

 الولىاالمرحلة  الفصل / السنة

 ساعة تقريبا 60 )الكلي( عدد الساعات الدراسية

 15/10/2021                  تاريخ إعداد هذا الوصف 

 ادة الدراسيةأهداف الم        

 المادة الدراسية .تزويد الطلبة بالمعلومات االساسية التي تمكنه من فهم 1

 .تزويد الطلبة بخصائص والوسائل الخاصة 2

 .االهداف العامة  بأهم.تزويد الطلبة 3 

 المادية العلمية  . ان يكون الطالب قادر على توظيف مفردات4 

 ..معرفة المناهج والمصادر القديمة والحديثة5  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
 البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

  األهداف المعرفية  

 استيعاب وفهم المادة -1أ

 استخدام اللوحة والقلم -2أ

 اعداد الوسائل التوضيحية -3أ

 اعداد تقارير مختصرة لبعض الموضوعات  -4أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. -ب

 وسائل التوضيح – 1ب
 االسئلة الفكريةصياغة  –. 2ب
     ممارسة مهارات االتصال االلكترون –. 3ب

 طرائق التعليم والتعلم

  . طريقة االستقراء والقياس5الذهني  . طريقة العصف4ل والجواب ا. طريقة السؤ 3. طريقة المحاضرة 2.طريقة المناقشة 1 

 طرائق التقييم

 االختبارات الشهرية –االختبارات الشفوية  –المناقشات الصفية  –اليومية  االختبارات  

 المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( والتأهيليةد. المهارات العامة 
 قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل التقويمية. تنمية .1د
 التعامل مع الشبكة العنكبوتية )االنترنيت(قدرة الطالب على  تنمية .2د
 . تنمية قدرة الطالب على كيفية التعامل مع المصادر والمراجع الخارجية3د



 األولىمرحلة ال -الحاسوب

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 تطور اجيال الحاسوب معرفة مهارية 3 االول
 

و  المحاضرة
 ناقشةالم

اختبارات 
 / يومية

 معرفة مهارية 3 الثاني
 الحاسوب االلكتروني

 والبيانات والمعلومات

و  المحاضرة
 ناقشةالم

اختبارات 
 يومية

 معرفة مهارية 3 الثالث 
مميزات الحاسوب , 
 ومجاالت االستخدام 

و  المحاضرة
 ناقشةالم

اختبارات 
 يومية

 الرابع 

 
 معرفة مهارية 3

 
 انواع الحواسيب

 
و  المحاضرة

 ناقشةالم
اختبارات 

 يومية

 الخامس 

3 
 
 
 

 
 

 معرفة مهارية
 

 مكونات الحاسوب

و  المحاضرة
 ناقشةالم

 
 

اختبارات 
 يومية
  

 السادس 

3 
 
 
 

 
 معرفة مهارية

 

أجهزة االجزاء المادية )
 (االدخال 
 

و  المحاضرة
 ناقشةالم

 
 اختبار شهري

 
 



 السابع 
3 
 
 

 
 معرفة مهارية

 

 
االجزاء المادية 
 )وحدات االخراج (

 

 
و  المحاضرة

 ناقشةالم

 
اختبارات 

 يومية
 

 معرفة مهارية 3 الثامن 
 

صندوق الحاسوب و 
 حدة المعالجة المركزية 

و  المحاضرة
 ناقشةالم

اختبارات 
 يومية
 

 3  التاسع 
 معرفة مهارية

 أنواع الذاكرة 
و  المحاضرة

 ناقشةالم

اختبارات 
 يومية
 

 العاشر 
3 
 

 
 معرفة مهارية

 الكيان البرمجي
 

و  المحاضرة
 ناقشةالم

 
 اختبار شهري

 

 معرفة مهارية 3 الحادي عشر 

الحاسوب الشخصي 
,منصة الحاسوب , 
العوامل التي يجب 
مراعاتها عند شراء 

 حاسوب

و  المحاضرة
 ناقشةالم

اختبارات 
 يومية
 

 معرفة مهارية 3 الثاني عشر 
أمان الحاسوب 

 وتراخيص البرامج 
و  المحاضرة

 ناقشةالم

اختبارات 
 يومية
 

 االختراق االلكتروني معرفة مهارية 3 الثالث عشر 
و  المحاضرة

 ناقشةالم

اختبارات 
 يومية
 

–الرابع عشر 
 الخامس عشر 

و  المحاضرة البرمجيات الخبيثة  معرفة مهارية 6
 ناقشةالم

اختبارات 
 يومية



 

–السادس عشر 
  السابع عشر 

 معرفة مهارية 6

 نظام التشغيل 
 تعريفه , وظائف,

أهدافه, تصنيف نظم 
التشغيل, أمثلة  لبعض 

 انظمة التشغيل 

و  المحاضرة
 ناقشةالم

اختبارات 
 يومية

–الثامن عشر 
 العشرون 

 معرفة مهارية 9
نظام التشغيل 

)تثبيتة   7الويندوز
 ومميزاته (

و  المحاضرة
 ناقشةالم

والتطبيق 
 العملي

 اختبارات
 يومية

 مكونات سطح المكتب  معرفة مهارية 3 الواحد والعشرون 

و  المحاضرة
 ناقشةالم

والتطبيق 
 العملي

اختبارات 
 يومية

–الثاني والعشرون 
 الثالث والعشرون 

 المجلدات والملفات  معرفة مهارية 6

و  المحاضرة
 ناقشةالم

والتطبيق 
 العملي

اختبارات 
 يومية

–الرابع والعشرون 
 الخامس والعشرون 

 معرفة مهارية 6
أبدا وشريط  قائمة

 المهام 

و  المحاضرة
 ناقشةالم

والتطبيق 
 العملي

اختبارات 
 يومية

السادس والعشرون 
 والثامن والعشرون 

 لوحة التحكم  معرفة مهارية 9

و  المحاضرة
 ناقشةالم

والتطبيق 
 العملي

اختبارات 
 يومية



 

 البنية التحتية

 اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية )الجزء االول ( ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2
.كتاب الوزارة المقرر بأشراف اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير مهارات 1

 الطلبة في مادة الحاسوب 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها

. سلسلة ُيسر المصطفى للعلوم " اساسيات الحاسوب و االنترنيت و 1
 " , د. زياد محمد عبود 2010أوفيس 

2. " Closer look  at windows 7  SKUs " 

 

مواقع االنترنيت  االلكترونية،ب ـ المراجع 
.... 

www.microsoft.com 

 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي

مواكبة التطور الحاصل في مجال التكنلوجيا  وذلك من خالل البحث على االنترنيت ومتابعة  اخر التطورات 
 الحاصلة واضافة مفردات جديدة وميزات جديدة الى المنهج الدراسي .

 

 

–التاسع العشرون 
 الثالثون 

 معرفة مهارية 6

تعريف بعض 
مصطلحات الحاسوب 
واهم اختصارات لوحة 

 المفاتيح 

و  المحاضرة
 ناقشةالم

والتطبيق 
 العملي

اختبارات 
 يومية

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/

