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 1الصفحة 

 
  

   وصف البرنامج األكاديمي        

 

ص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  ذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائيوفر وصف الربانمج األكادميي ه 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 كلية الزراعة  املؤسسة التعليمية  .1

 دائقالبستنة وهندسة احلقسم   / املركز   ي القسم العلم .2

 1تطبيقات يف احلاسوب   او املهيناسم الربانمج األكادميي   .3

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية .4
 : النظام الدراسي   .5

 فصلي سنوي /مقررات /أخرى 

 دليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العربية املعتمد  برانمج االعتماد .6

   ميدانيةزايرات   املؤثرات اخلارجية األخرى  .7

 2022 –  2 –  4 اتريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف الربانمج األكادميي  .9

 تكنلوجيا المعلومات    -1

 XPويندوز  -2
 
 
 
 

 
 
 

 املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   خمرجات الربانمج   .10
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  االهداف املعرفية   -أ
 ه و مميزات احلاسوب مكوانتان يتعرف الطالب على      -1أ
 االجزاء الرئيسية للحاسوب الشخصي   ,  انواع احلواسيبالطالب    يتعرفان      -2أ

 شبكة املعلومات، الشبكات اهلاتفية   من التعرف على   الطالب   يتمكنان       -3أ
 تكوين وانشاء اجمللد، حذف اجمللداتمن الطالب    يتمكنان      -4أ
 نرتنيت على إمكانيات االالطالب    يتعرفان       -5أ
 اصة ابلربانمج خلا  يةاملهارات  األهداف  –ب  

  تطبيقات احلاسوبتعريف الطالب مبفهوم    –  1ب  
    احلاسوب استخدام برامج  قدرة الطالب على    –  2ب  
 استخدام االنرتنيتمتكني الطلبة من     -  3ب  

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
  املختربالدروس العملية يف   -4
 ة العلمي  الرحالت -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات  -3
 الوجدانية والقيمية .  األهداف  -ج

مبا    -1ج الطالب  يعتقد  ان  هو  املهارة  هذه  من  اهلدف  وان  الطالب  قدرة  حسب  التفكري  ملموس                 مهارة  هو 
 سني القدرة على التفكري بشكل معقول . وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتوفهم مىت  

 املالحظة واالدراك   -2ج
 التحليل والتفسري   -3ج
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 االعداد والتقومي   -4ج  
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم   -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذهين  -1
 للربانمج ستطاع الطالب ان يتعلم مفهوم االدارة الصحيح  اذا ا  مثال )جية التفكري حسب قدرة الطالب  اسرتاتي -2

 يكتسب مهارة ادارة وتنظيم حياته الشخصية . 
وهي مصطلح يرمز العلى مستوايت التفكري   Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم   -3

 طلوب . ليلها منطقياً للوصول اىل احلل املواليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حت
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات  -3

 

 املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. التأهيلية املهارات العامة و   -د  
 

 يف الكالم ( على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة التواصل اللفظي ) القدرة    -1د
 (   Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة    -2د
 حتليل التحقيق  مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حالً ملشكلة معينة. -3د
 .   االتصال الكتايب  القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة  -4د

 طرائق التعليم والتعلم
  التوضيحالشرح و  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
  املختربالدروس العملية يف   -4
 الرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6

 طرائق التقييم
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 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات  -3

 بنية الربانمج .11

 الساعات املعتمدة             اق اسم املقرر أو املس  ملقرر أو املساق رمز ا املرحلة الدراسية 
 عملي      نظري       

 3 2 1تطبيقات يف احلاسوب  االوىل 
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط .  -1
 ل املنظم مبواعيد. حتديد االولوايت مع القدرة على العمادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية و  -2
 القيادة : القدرة على توجيه وحتفيز اآلخرين .  -3
 االستقاللية ابلعمل .  -4
 لطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق . التفاوض واالقناع   -5
 الخرى وتقدير الثقافات االخرى . لطالب قادر على التحدث وفهم اللغات ااملهارات العاملية    -6

 
 املعهد(األنظمة املتعلقة اباللتحاق ابلكلية أو    ع )وض يار القبول  عم .13

 مركزي 

 أهم مصادر املعلومات عن الربانمج  .14
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 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -1
 املكتبة املركزية   -2
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة ابلقسم  -3
 االنرتنت  -4
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 خمطط مهارات املنهج 
 ربانمج اخلاضعة للتقييم بلة ملخرجات التعلم الفردية من اليرجى وضع اشارة يف املربعات املقا

 خمرجات التعلم املطلوبة من الربانمج  

 اسم املقرر  رمز املقرر  السنة / املستوى 
 أساسي

 أم اختياري 
 ة ياملعرف األهداف  

 يةاملهاراتاألهداف  
 ربانمج اخلاصة ابل

األهداف الوجدانية 
 قيمية وال

ارات العامة امله
 ) نقولةملاوالتأهيلية  

املهارات األخرى 
املتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 
 ( الشخصي

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

 االوىل
تطبيقات يف  

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي 1احلاسوب
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 وذج وصف املقرر من

 

 قرر وصف امل 

 

 

 كلية الزراعة  املؤسسة التعليمية  .1

 البستنة وهندسة احلدائققسم   / املركز   القسم العلمي   .2

 /   1تطبيقات يف احلاسوب   اسم / رمز املقرر  .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة  .4

 فصلي الفصل / السنة  .5

 ساعة   75 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2022 –  2 –  4 اتريخ إعداد هذا الوصف  .7
 املقرر أهداف   .8

 تعلم استخدام مهارت احلاسوب -1
 أدخال البياانت بشكل ألكرتوين -2
  XP، اصدارات ويندوز  Windows XPنظام التشغيل    خصائص  -3
 نظام امللفات الذي ينصح ابستخدامه يف ويندوز اكس يب التعرف على   -4
 التعرف على استخدام االنرتنيت  -5

 
 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  
 ؛ املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.التعلم  كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  
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 قييم وطرائق التعليم والتعلم والت  ات املقررخمرج  .10
  األهداف املعرفية    -أ

 مكوانته و مميزات احلاسوب ان يتعرف الطالب على     -1أ  
 االجزاء الرئيسية للحاسوب الشخصي   ,  انواع احلواسيبالطالب    يتعرفان      -2أ

 شبكة املعلومات، الشبكات اهلاتفية   من التعرف على   الطالب   يتمكنان      -3أ
 ء اجمللد، حذف اجمللداتتكوين وانشامن الطالب    يتمكنان      -4أ
 على إمكانيات االنرتنيت الطالب    عرفيتان      -5أ
  اخلاصة ابملقرر.   يةاملهاراتاألهداف     -ب  

  تطبيقات احلاسوبتعريف الطالب مبفهوم    –  1ب  
  استخدام برامج احلاسوب  قدرة الطالب على    –  2ب  
 استخدام االنرتنيتمتكني الطلبة من     -  3ب  

 التعلمطرائق التعليم و 
 الشرح والتوضيح  -1
  اضرة طريقة احمل -2
 اجملاميع الطالبية  -3
  املختربالدروس العملية يف   -4
 الرحالت العلمية  -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات  -3
 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

م  -1ج اهلدف  وان  الطالب  قدرة  حسب  التفكري  مبمهارة  الطالب  يعتقد  ان  هو  املهارة  هذه  ملموس                 ن  هو    ا 
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول . 

 املالحظة واالدراك   -2ج
 التحليل والتفسري   -3ج
 االعداد والتقومي   -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم   -5ج
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 التعليم والتعلمطرائق  
 الشرح والتوضيح  -1
 ريقة احملاضرة ط  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
  املختربالدروس العملية يف   -4
 الرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات  -3

 والتطور الشخصي (.   ات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهار   -د  
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم (   -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة    -2د
 . ( ملشكلة معينةحتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حالً  -3د
 .   ( ايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابةاالتصال الكت  -4د
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 بنية املقرر  .11

 خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 5 األول 
تكنلوجيا المعلومات، ما هو  

الحاسوب، مميزات الحاسوب،  
كونات الحاسوب، انواع  م

جزاء الرئيسية  الحواسيب. ال 
 للحاسوب الشخصي 

تطبيقات يف 
  1احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على 
مفهوم تطبيقات 

 احلاسوب 
 اإلمتحان

 الثاين
5 

برامج نظم التشغيل، تطوير  
النظم، شبكة المعلومات،  
الشبكات الهاتفية وعالم  

الحاسوب، البريد اللكتروني،  
الحاسوب في حياتنا  النترنت، 

وحقوق   اليومية، التأمين
 النسخ والقانون 

تطبيقات يف 
 1احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على 
 اإلمتحان تشغيل احلاسوب 

 الثالث 
ما هو نظام التشغيل   5

Windows XP  اصدارات ،
واهم الفروق    XPويندوز 

 بينها، خصائص الوبندوز،  

تطبيقات يف 
 1احلاسوب  

  ان يتعرف الطالب على  

 Windowsنظام التشغيل 
XP 

 اإلمتحان

 الرابع 
5 

التعامل مع القوائم واليقونات،  
المداخل الرئيسية للنظام  

)اليقونات( برنامج  
المستكشف، لوحة التحكم،  

ايقاف التشغيل، التحكم  
بالنوافذ، القائمة السريعة  

 لسطح المكتب 

تطبيقات يف 
 1احلاسوب  

  ان يتعرف الطالب على  

 اإلمتحان قوائم وااليقوانتالتعامل مع ال

 اخلامس 
طريقة تكوين وانشاء المجلد،   5

حذف المجلدات، قائمة الزر  
 اليمن للمجلدات والملفات 

تطبيقات يف 
 1احلاسوب  

  ان يتعرف الطالب على   

 اإلمتحان   طريقة تكوين وانشاء اجمللد

 السادس
5 

شرح القوائم، شرح مكونات  
النافذة، شريط الزرار او  

 ونات اليق

تطبيقات يف 
 1احلاسوب  

  الطالب على    ان يتعرف

مكوانت النافذة، شريط  
 االزرار او االيقوانت 

 اإلمتحان

 السابع 
5 

لوحة التحكم، قائمة الزر  
 اليمن لشريط المهام  

تطبيقات يف 
 1احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على 
 نشاء اجلداول 

 اإلمتحان

 الثامن
5 

خصائص شريط المهام،  
 قائمة ابدأ طريقة عرض 

تطبيقات يف 
 1احلاسوب  

  يتعرف الطالب على    ان 

قائمة الزر االمين لشريط  
 املهام

 اإلمتحان

 التاسع 
5 

 برنامج المستكشف 

تطبيقات يف 
 1احلاسوب  

  ان يتعرف الطالب على  

 اإلمتحان خصائص شريط املهام 

 العاشر
ما هو المتداد وما هي فائدته،   5

استخدامات بعض مفاتيح الكي  
 رد في نظام التشغيل بو

تطبيقات يف 
 1سوب  احلا

  ان يتعرف الطالب على  

 اإلمتحاناستخدام بعض 
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 خطة تطوير املقرر الدراسي  -13
وخاصة يف الدول املتقدمة لتطوير   اىل خارج العراق ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية     -1

  .خصصات املوجودة يف القسم العلمياملهارات كالً حسب رغبته وحبسب الت
 ل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العاملية . العراقية واجلامعات العاملية من خالالتعاون بني اجلامعات   -2
 . اليه العلم  تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية ابخلربات واخر ماتوصل  -3

 

الربامج امللحقة مع  
 ويندوز اكس يب 

 احلادي عشر 
البرامج المخفية في ويندوز   5

اكس بي، استخدام بعض  
البرامج الملحقة مع ويندوز  

 اكس بي

تطبيقات يف 
 1احلاسوب  

نظام   ان يتعرف الطالب على 
مللفات الذي ينصح  ا

 وز اكس يب ابستخدامه يف ويند
 اإلمتحان

 الثاين عشر 
5 

 برنامج المفكرة، برنامج الدفتر 
تطبيقات يف 

 1احلاسوب  
  ان يتعرف الطالب على  

 اإلمتحان خيارات بدء التشغيل

 الثالث عشر
5 

برنامج الرسام، طرق تسجيل  
القراص المضغوطة في  

ويندوز اكس بي دون تنصيب 
خاصة بحرق السيديات،  برامج  

CD burning 

يقات يف تطب
 1احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على 
 اإلمتحان استخدام االنرتنيت 

 الرابع عشر
5 

ما هو نظام الملفات الذي  
ينصح باستخدامه في ويندوز  

اكس بي، ولماذا، طرقة  
تحسين ظهرور خطوط الششة  

 عند استخدام اجهزة  

تطبيقات يف 
 1احلاسوب  

 الطالب على ان يتعرف 

استخدامات بعض مفاتيح  
 لكي بورد يف نظام التشغيلا

 اإلمتحان

 3 اخلامس عشر 
خيارات بدء التشغيل، ما هو  

جدار الحماية المتوفر في  
ويندوز اكس بي وكيف يتم 

تفعيله، الصدار النهائي  
 لويندوز اكس بي 

تطبيقات يف 
 1احلاسوب  

  ان يتعرف الطالب على  

طرق تسجيل االقراص 
ضغوطة يف ويندوز امل

 اكس يب 

 اإلمتحان
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 تطبيقات احلاسوب  الكتب املقررة املطلوبة 

               ـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا  ا
 اجملالت العلمية االكادميية العراقية  (   اجملالت العلمية , التقارير ,....  )  

 وبموقع اجلامعة / كفاءة احلاس يت .... ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتن


