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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

 واملعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  2018/2019 للعام الدراسي

 :   اجلامعة 
 :  ة /املعهد  الكلي

  :     القسم العلمي 
 10/2020/    18/     م زينب عبدالرضا ثويينبواسطة   اتريخ ملء امللف :  

 
 

 التوقيع :  التوقيع : 
 اسم املعاون العلمي :  اسم رئيس القسم : 

 التاريخ :  التاريخ : 
 
 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي   شعبة 

 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة اسم مدير  
                   التاريخ     /     /

  التوقيع 
 مصادقة السيد العميد
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 السياسية كلية العلوم  جامعة بغداد/ المؤسسة التعليمية  .1

 فرع الفكر السياسي  / المركز علميالقسم ال .2

  UOB101  اساسيات الحاسوب  اسم / رمز المقرر  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 كورسات  الفصل / السنة  .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 10/2020/ 18 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 قرر مادة ختتص وهتدف اىل معرفة بداايت اخرتاع اجهزة احلاسوب ومراحل تطورها واجواء احلاسوب وانظمة التشغيل  امل -1

 

 ء منهاتعاريف علمية ملكوانت احلاسوب والية عمل كل جزبيان  -2

 استخدام احلاسوب وجماالت استخدامة يف االختصاصات املتنوعه بيان اهداف  -3

 ابلشكل العلمي االمثل واختيار نوعية اجلهاز وفق الغرض من استخدامة  كيبفية استخدام احلاسوبتعليم الطالب   -4

 . انواع احلواسيب وانواع اخلدمات املختلفة اليت تستطيع ان تقدمها االطالع على اهم  -5
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9
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  االهداف المعرفية -أ
والمفردات االساسية التي   اسياسيات الحاسوب تزويد الطالب بمعارف نظرية وعملية في مادة --1أ

 كل مجاالت خدمة الفرد والمجتمع تختص بها بوصفه من الموضوعات االساسية في 

 والتطبيق الطالب معارف بمنهجية التفكير   اكساب -2أ

 على اجهزة الحاسوب تزويد الطالب بمعارف نظرية وتطبيقية   -3أ
 بمراحل تطور الحاسوب وانواع الحواسيب واستخداماتها االلمام  -4أ
استخدام الحاسوب عبر التعرف على كيفية عملة والية حماية   توظيف مناهج البحث العلمي في -5أ

 زنة في داخلةالمعلومات المخ
 وعالقته بالعلوم االخرى  الحاسوب االلمام بمخرجات علم   -6أ

  
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 في مجال التخصص  العلميتعليم الطالب تنمية وتطوير مهارات التفكير  -1ب 

 الحاسوب وطباعة البحوث العلمية  استخدامتعليم الطالب مهارات -2ب 

 استخدام الحاسوب تعليم الطالب ربط المخرجات النظرية بالممارسات العملية في مجال  -3ب 

 

  

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 المحاضرات المختصرة والمطولة الستيعاب المادة العلمية -

 المناقشات الجماعية  -

Workshop- 
 على منصة كوكل كالس روم  power pointمباشرة ومسجلة تعرض بطريقة  محاضرات فيديوية-
 المناظرات العلمية وحلقات نقاشية ودراسية -

 كتابة االوراق والتقارير العلمية حول المادة داخل الصف االلكتروني  -     

 

 طرائق التقييم       

 

 ) ورقية + الكترونية ( يومية + شهرية + فصلية  االمتحانات بمختلف انواعها -

 التغذية االسترجاعية من الطلبة النقاش والنشاط والتفاعل -

 االوراق البحثية والبحوث والنشاطات االخرى  -

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 علميتة تعزيز ثقة الطالب بذاته وقدراته و   -1ج

   واالستفادة من الخبرة في مجال استخدام الحاسوب  الرغبة بالعمل بعد التخرج بمجال االختصاص   -2ج

 تعزيز العمل والتعاون بروح الفريق الواحد  -3ج

   حماية الحقوق الشخصية وحفظ حقوق االخرين   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المادة العلمية المحاضرات المختصرة والمطولة الستيعاب -
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 المناقشات الجماعية  -

Workshop- 
 واجبات صفية والصفية تحليلية واستنباطية -

 على منصة كوكل كالس روم  power pointمحاضرات فيديوية مباشرة ومسجلة تعرض بطريقة -
 المناظرات العلمية وحلقات نقاشية ودراسية -

 داخل الصف االلكتروني كتابة االوراق والتقارير العلمية حول المادة  -     

 

 

 

 طرائق التقييم     

 

 االمتحانات بمختلف انواعها ) ورقية + الكترونية ( يومية + شهرية + فصلية  -

 التغذية االسترجاعية من الطلبة النقاش والنشاط والتفاعل -

 االوراق البحثية والبحوث والنشاطات االخرى  -

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 التواصل اللفظي  -1د 

 العمل الجماعي  -2د 

 التحليل والتحقق  -3د 

 التواصل الكتابي   -4د 

 التخطيط والتنظيم  -5د 

 المرونة -6د 

 ادارة الوقت -7د 

 والدافعية في العملالمبادرة -8د 

    المدافعة والمناصرة العلمية والمهنية البحتة. -9د 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 اضافة مخرجات التعلم   1 االول 
المحاضرة  مقدمه عامه 

الصفية  

االختبار من  

خالل المناقشة 
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 والتفاعل  وااللكترونية 

 اضافة مخرجات التعلم  1 الثاني 
اطوار دورة حياة  

 الحاسوب 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 الثالث 
المحاضرة  تطور أجيال الحاسوب  

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

المناقشة خالل 

 والتفاعل 

  1 الرابع
المحاضرة  الحاسوب االلكتروني 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 الخامس
المحاضرة  البيانات والمعلومات  

الصفيىة 

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 السادس
المحاضرة  مميزات الحاسوب 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 السابع 
مجاالت استخدام  

 الحاسوب 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 الثامن 
المحاضرة  مكونات الحاسوب 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 التاسع 
المحاضرة  أنواع الحواسيب 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 العاشر
تصنيف الحواسيب 

حسب الغرض من 

 االستخدام 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 الحادي عشر 
تصنيف الحواسيب 

 حسب الحجم واالداء 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 الثاني عشر 
تصنيف الحواسيب 

حسب نوعية البيانات 

 المدخلة

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 الثالث عشر 
تصنيف الحواسيب 

 نظم التشغيل حسب 

المحاضرة 

الصفيىة 

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 الرابع عشر
محاضرة فديوية عن  

 انواع الحواسيب 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 الخامس عشر 
المحاضرة  عامة واختبار مراجعة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 
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 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1
 اسياسيات احلاسوب وتطبيقاتة املكتبية/اجلزء االول  

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 
 /عبدهللا عبدالعزيز املوسى مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت ملون

   
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

 اجمللة العراقية هلندسة احلاسبات واالتصاالت والنظم 
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 

 Researchواملراجع االلكرتونية املرفوعة على موقع  العلميةالتقارير 

Gate   
 اببلون واوركيد موقع االفرتاضية والباحث العلمي و وموقع املكتبة 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

%  في كل  10لتضمنيها في المقرر بنسبة  في علم الحاسوب اضافة مفردات ومواضيع التطور الحاصل  -

 عام دراسي 

 . اقتراحات لتطوير وتحديث المقرر الى اللجنة العلمية تقديمالكليات المناظرة لفي االساتذة التواصل مع  -

 

 


