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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

 بغداد:    اجلامعة 
  العلوم السياسية  : املعهد  ة /الكلي

 الفكر السياسي  :     القسم العلمي 
 2019/  7/    26بواسطة د .حسنني سعد عبد الزهرة  /   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

 UOB101اساسيات الحاسوب   اسم / رمز المقرر  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 كورسات  الفصل / السنة  .5

 64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2019/ 7/ 26 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

بالطرق العلمية والحفاظ على البيانات والمعلومات  استعمالهية فالحاسوب وكي تعليم الطلبة اساسيات 

لغرض اعداد مستخدمين قادرين على استخدام الحاسوب بالشكل االمثل بعد ان دخل  هالموجودة في

الحاسوب في معظم متطلبات حياة االنسان   ودخول استعمال الحاسوب في جميع العلوم  

 واالختصاصات األخرى وفي اإلنجاز البحوث العلمية. 

 

 

 

 

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  

 . مقررال
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
   اساسيات الحاسوب تزويد الطالب بمعارف نظرية وعملية وتطبيقية  في مادة --1أ

     التعريف باجزاء الحاسوب وكيفية عملة    -2أ

 التدريب على استخدام الجهاز والمحافظة على البيانات -3أ

 البرامج التي تفيد المستخدم حسب مجال التخصص  استخدام -4أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

باستخدام   تعليم الطالب تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في مجال التخصص  -1ب 

 الحاسوب 

 التدريب على استخدام الجهاز بالطرق العلمية   -2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 المحاضرات المختصرة والمطولة الستيعاب المادة العلمية -

 المناقشات الجماعية  -

 واجبات صفية  -

 ومسجلة تعرض على منصة كوكل كالس روم  وصوتية  محاضرات فيديوية-
 االلكتروني كتابة االوراق والتقارير العلمية حول المادة داخل الصف  -     

 

 طرائق التقييم       

 

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

 والتفاعل   المشاركة والحضور -

 مثل الواجبات البيتية  األخرىوالنشاطات   التقارير العلمية -

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 و بنفسه بذاته وقدراته وتخصصهتعزيز ثقة الطالب   -1ج

 الرغبة بالعمل بعد التخرج بمجال االختصاص   -2ج

 تعزيز العمل والتعاون بروح الفريق الواحد  -3ج

  تطوير مهارات الطلبة الستخدام االجهزة االلكترونية المتطورة     -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الستيعاب المادة العلمية المحاضرات المختصرة والمطولة -

 المناقشات الجماعية  -
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 واجبات صفية  -

 محاضرات فيديوية وصوتية  ومسجلة تعرض على منصة كوكل كالس روم -
 كتابة االوراق والتقارير العلمية حول المادة داخل الصف االلكتروني  -     

 

 

 

 

 طرائق التقييم     

 

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

 المشاركة والحضور والتفاعل  -

 مثل الواجبات البيتية  األخرىالتقارير العلمية والنشاطات  -

 

 

 
 خصي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 التواصل اللفظي  -1د 

 العمل الجماعي  -2د 

 التحليل والتحقق  -3د 

 التواصل الكتابي   -4د 

 التخطيط والتنظيم  -5د 

 المرونة -6د 

 ادارة الوقت -7د 

 المبادرة والدافعية في العمل-8د 

    المدافعة والمناصرة العلمية والمهنية البحتة. -9د 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 مقدمة عامة    اضافة مخرجات التعلم 1 االول 
المحاضرة 

ة  الصفي

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 
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 اضافة مخرجات التعلم  1 الثاني 
اطوار الحاسوب  

  أجيالوتطور 

 الحاسوب 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 الثالث 
 الحاسوب االلكتروني 

 البيانات والمعلومات 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 الرابع
 مميزات الحاسوب 

مجاالت استخدام  

 الحاسوب 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 الخامس
 مكونات الحاسوب 

 الحواسيب  أنواع

المحاضرة 

الصفيىة 

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 السادس

تصنيف الحواسيب 

حسب الغرض من 

االستخدام والحجم  

 واالداء

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 السابع 

تصنيف الحواسيب 

حسب نوعية البيانات 

المدخلة وحسب نظم  

 التشغيل 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 الثامن 
 الفصل  أسئلةمراجعة 

 واختبار 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 التاسع 
 مكونات الحاسوب 

المادية  األجزاء

 للحاسوب 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 العاشر
 االدخال  أجهزة

 االخراج  أجهزة

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

المناقشة خالل 

 والتفاعل 

 صندوق الحاسوب   1 الحادي عشر 
المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 الثاني عشر 
 الكيان البرمجي 

االعداد في  أنظمة

 الحاسوب 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 الثالث عشر 
 الحاسوب الشخصي 

 منصة الحاسوب 

المحاضرة 

الصفيىة 

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  1 الرابع عشر

العوامل التي يجب  

مراعاتها عند شراء  

 حاسوب 

المميزات الرئيسية  

 للحاسوب الشخصي 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 
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 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1

كتاب   غسان محيد واخرون/ أ. د.   اساسيات احلاسوب وتطبيقاته املكتبية
 صادر عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 د. زايد حممد  2010   اساسيات احلاسوب واالنرتنت 

 موقع شركة مايكروسوفت 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

 IC3كاتب اختبارات 

 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
   الشبكة العنبكوتيةقع  ا واملراجع االلكرتونية املرفوعة على مو  علميةالتقارير ال 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

اقتراحات لتطوير وتحديث المقرر الى اللجنة  تقديم في الفرع والكليات المناظرة ل االساتذة التواصل مع  -

 . العلمية ولجنة تحديث المناهج في فرع الفكر السياسي

 

 

 عامة واختبار مراجعة   1 الخامس عشر 
المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 


