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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   /  القسم العلمي  .2

 2تطبيقات 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   ؤثرات اخلارجية األخرى امل .7

 2022 –  2 –  4 اتريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف الربانمج األكادميي  .9

 2010برانمج مايكروسوفت وورد   -1
 2010برانمج مايكروسوفت االكسل  -2
 2010برانمج مايكروسوفت الباوروربوينت   -3
 االنرتنيت -4

 
 

 
 
 

 والتعلم والتقييم   املطلوبة وطرائق التعليم  خمرجات الربانمج   .10



  
 2الصفحة 

 
  

  فية  االهداف املعر  -أ
      برانمج املايكروسوفت ان يتعرف الطالب على مفهوم      -1أ
  استخدام برانمج املايكروسوفت وورد ملعاجة الكلمات الطالب    يتعرفان      -2أ
 ستخدام برانمج املايكروسوفت اكسل البياانت يف شبكة اخلالاي املتعددة ب الطالب  حيلل  ان       -3أ
 بستخدام برانمج املايكروسوفت بوربوينت   تفاعليةالعروض المن أعداد  الطالب    يتمكنان      -4أ
 على إمكانيات االنرتنيت الطالب    يتعرفان       -5أ
 خلاصة بلربانمج ا  يةاملهارات  األهداف  –ب  

  تطبيقات احلاسوبتعريف الطالب مبفهوم    –  1ب  
  ملايكروسوفت  استخدام برانمج اقدرة الطالب على    –  2ب  
 استخدام االنرتنيتة من  متكني الطلب   -  3ب  

 
 طرائق التعليم والتعلم

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

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 قارير والدراسات الت -3
 والقيمية .  دانيةالوج   األهداف  -ج

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

 ك املالحظة واالدرا  -2ج
 التحليل والتفسري   -3ج
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 التقومي داد و االع   -4ج  
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم   -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذهين  -1
 للربانمج مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم مفهوم االدارة الصحيح  اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب   -2

 شخصية . يكتسب مهارة ادارة وتنظيم حياته ال
وهي مصطلح يرمز العلى مستوايت التفكري   Critical Thinkingد يف التعلم  اسرتاتيجية التفكري الناق -3

 واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل املطلوب . 
 

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

 

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

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

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
  املختربالدروس العملية يف   -4
 الرحالت العلمية  -5
 قة التعلم الذايت طري -6

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

 بنية الربانمج .11

 الساعات املعتمدة             اسم املقرر أو املساق  رمز املقرر أو املساق  املرحلة الدراسية 
 عملي      نظري       

 3 2 2تطبيقات يف احلاسوب   الثانية 
     
     
     
     

 

 خصي لتطور الشالتخطيط ل .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط .  -1
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولوايت مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد.  -2
 القيادة : القدرة على توجيه وحتفيز اآلخرين .  -3
 االستقاللية بلعمل .  -4
 صل اىل اتفاق . ري واقناع االخرين للمناقشة والتو واالقناع  الطالب قادر على التأث  التفاوض -5
 املهارات العاملية  الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى .  -6

 
 املعهد(األنظمة املتعلقة باللتحاق بلكلية أو    ع )وض معيار القبول   .13

 مركزي 

 ات عن الربانمج أهم مصادر املعلوم  .14



  
 5الصفحة 

 
  

 ة  للكلية واجلامعاملوقع االلكرتوين -1
 املكتبة املركزية   -2
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة بلقسم  -3
 االنرتنت  -4
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 خمطط مهارات املنهج 
 يرجى وضع اشارة يف املربعات املقابلة ملخرجات التعلم الفردية من الربانمج اخلاضعة للتقييم 

 مج خمرجات التعلم املطلوبة من الربان 

 اسم املقرر  رمز املقرر  السنة / املستوى 
 أساسي

 أم اختياري 
 ة ياملعرف األهداف  

 يةاملهاراتاألهداف  
 ربانمج اخلاصة ابل

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

ارات العامة امله
 ) املنقولةوالتأهيلية  

املهارات األخرى 
املتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 
 ( الشخصي

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

 الثانية
 

تطبيقات يف 
 2احلاسوب

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 8الصفحة 

 
  

 وذج وصف املقرر من

 

 وصف املقرر 

 

 

 كلية الزراعة  املؤسسة التعليمية  .1

 البستنة وهندسة احلدائققسم   / املركز   القسم العلمي   .2

 /   2تطبيقات 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
 أهداف املقرر  .8

 تعلم استخدام مهارت احلاسوب -1
 أدخال البياانت بشكل ألكرتوين -2
 يقدم بيئة عمل رايضية, إحصائية, ومنطقية  -3
 لية إعداد العروض التفاع  -4
 نيت التعرف على استخدام االنرت  -5

 
 

لطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من ا
 ؛ املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.التعلم    ن قد حقق االستفادة القصوى من فرصكا 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   ات املقررخمرج  .10
  األهداف املعرفية    -أ

      برانمج املايكروسوفتان يتعرف الطالب على مفهوم      -1أ  
  استخدام برانمج املايكروسوفت وورد ملعاجة الكلمات الطالب    يتعرفان      -2أ
 املتعددة بستخدام برانمج املايكروسوفت اكسل البياانت يف شبكة اخلالاي  لطالب  احيلل  ان      -3أ
 من أعداد العروض التفاعلية بستخدام برانمج املايكروسوفت بوربوينت الطالب    يتمكنان      -4أ
 على إمكانيات االنرتنيت الطالب    يتعرفان      -5أ
  اخلاصة بملقرر.   يةاملهاراتاألهداف     -ب  

  سوبتطبيقات احلاعريف الطالب مبفهوم  ت  –  1ب  
  استخدام برانمج املايكروسوفت  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
 الرحالت العلمية  -5

 التقييمطرائق  
 االختبارات النظرية  -1
 ختبارات العملية اال -2
 التقارير والدراسات  -3
 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

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

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

 قييمطرائق الت
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات  -3

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.   -د  
 ثقة يف الكالم ( التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح و   -1د
 (Team workعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  العمل اجلما  -2د
 . (حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة -3د
 .   ( االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة  -4د
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 بنية املقرر  .11

 خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 األول 
5 

برنامج االوفيس وواجهة البرنامج،  
مفتاح االوفيس ومحتوياته، اشرطة  
البرنامج، تبويب الصفحة الرئيسية،  

 تبويب ادراج ومجموعاتها 

تطبيقات يف 
  2احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على 
هوم تطبيقات مف

 احلاسوب 
 اإلمتحان

 الثاين
5 

تبويب تخطيط الصفحة ومجموعاتها،  
 تبويب المراجع ومحموعاتها 

تطبيقات يف 
 2احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على 
 اإلمتحان تشغيل برانمج الوررد 

 الثالث 
5 

تبويب مراسالت ومحموعاتها، تبويب 
مراجعة ومجموعاتها، تبويب عرض  

مع الكائنات    ومجموعاتها، التعامل
 المدرجة في المستند 

تطبيقات يف 
 2احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على 
استخدام االشرطة 

 واالدوات 
 اإلمتحان

 الرابع 
شريط تبويب تنسيق ادوات الصورة،   5

شريط تبويب تنسيق ادوات الرسم،  
شريط تبويب تصمصم من ادوات  
الجدول، شريط تبويب تخطيط من  

 ادوات الجدول 

تطبيقات يف 
 2احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على 
نشاء نص ذو مؤثرات أ

 خاصة 
 اإلمتحان

 اخلامس 

5 

شريط تبويب تصميم من ادوات  
المعادالت، اشرطة التمرير االفقي  

والرأسي والمساطر في برنامج  
 ، التظليل 2007اوفيس 

تطبيقات يف 
 2احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على  
استخدام االشكال 
االساسية, والصور 

لرسوم واملخططات وا
 مج املرفقة بلربان

 اإلمتحان

 السادس
مقدمة تعريفية للبرمامج اكسيل،   5

اشرطة التبويب، مكونات واجهة  
 البرنامج، مفتاح االوفيس 

تطبيقات يف 
 2احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على 
 تشغيل برانمج االكسل 

 اإلمتحان

 السابع 
5 

بعض المفاهيم والمصطلحات في  
، تبويب الصفحة  برنامج االكسيل

تها، تبويب ادراج  الرئيسية ومجموعا
 ومجموعاته 

تطبيقات يف 
 2احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على 
 اإلمتحان نشاء اجلداول 

 الثامن
5 

تبويب تخطيط الصفحة ومجموعاتها،  
 تبويب الصيغ )المعدالت( ومجموعتها 

تطبيقات يف 
 2احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على 
 اإلمتحان نشاء متسلسلة, دالة 

 التاسع 
5 

مج، بعض المفاهيم  واجهة البرنا 
المستخدمة في برنامج بور بوينت،  

 تبويب الصفحة الرئيسية ومجموعاتها 

تطبيقات يف 
 2احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على 
أدارة البياانت 

 والكائنات
 اإلمتحان

 5 العاشر
شريط تبويب تنسيق ادوات الرسم،  

  تبويب ادراج ادراج ومجموعاتها، 
تبويب تصميم ومجموعاته، تبويب 

 اإلمتحانان يتعرف الطالب على تطبيقات يف 
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 خطة تطوير املقرر الدراسي  -13
ول املتقدمة لتطوير وخاصة يف الد   اىل خارج العراق ية  ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلم   -1

  .خصصات املوجودة يف القسم العلمياملهارات كالً حسب رغبته وحبسب الت

تشغيل برانمج  2احلاسوب   لحركات ومجموعاتها ا
 بوربوينت 

تبويب عرض الشريحة، تبويب  5 احلادي عشر 
عرض، التعامل مع الشرائج، طباعة  

 الشرائح 

تطبيقات يف 
 2احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على 
  واجهة املستخدم 

 اإلمتحان

 الثاين عشر 
5 

االنترنت، نبذة عن المراحل  ما هو 
التاريخية لتطور االنترنت، فوائد  

ومزايا شبكة االنترنت، بعض  
المصطلحات المهمة، تعريف 

الشبكات، وسائل الوصول الى الشبكة  
العالمية، االنترنت واالنترانت، وجوه  

 االنترنت والبريد الالكتروني 

تطبيقات يف 
 2احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على 
ة , أعداد أعداد شرحي

 مشروع متعدد الشرائح 
 اإلمتحان

 الثالث عشر
البحث في الشبكة، انواع الملفات،   5

محركات البحث، البحص عن المواقع  
 العربية 

تطبيقات يف 
 2احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على 
 استخدام االنرتنيت 

 اإلمتحان

 الرابع عشر
5 

ى، طرق االنتقال  االتصال بوثيقة اخر 
اختصار الصور   الى صفحات اخرى، 

الى صفحات الويب، التنقل بين 
صفحات الويب، قائمة الصفحات  

 المفضلة،  

تطبيقات يف 
 2احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على 
 الشبكات  

 اإلمتحان

 5 اخلامس عشر 
مراحل ارسال الرسائل بالبريد  

االلكتروني، برامج مستفيد البريد  
المرفق، التسجيل في  االلكتورني، 
المجاني، ، كيفية معالجة    مواقع البريد

خطر الفيروسات، اخطر انواع  
 الفيروسات.  

تطبيقات يف 
 2احلاسوب  

ان يتعرف الطالب على 
 قوانني نقل البياانت

 اإلمتحان

 البنية التحتية  -12
 تطبيقات احلاسوب  الكتب املقررة املطلوبة 

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

 موقع اجلامعة / كفاءة احلاسوب ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 
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