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      التوقٌع                                                               التوقٌع

  اسم رئٌس الفرع                                              اسم المعاون العلمً 

 بشرى كاظم عبد الرضا. د.زٌنب علً الموسوي                               أ. د.م.أ

       التارٌخ                                                            التارٌخ

 

 

 دقق الملف من قبل 

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً

 اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً

 ندٌمة بدر.د

                                                                    التارٌخ

                                                                             التوقٌع 

   مصادقة السٌد العمٌد



 

 وصف البرنامج األكادٌمً

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا انجازا مقتضيا الهم خصائص البرامج ومخرجات التعلم 

المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد- كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات انًؤسست انتعهًُُت -1

 العلوم النظرٌة انًركس/انقسى انعهًٍ -2

اسى انبرنبيج األكبدًٍَ أو  -3

 انًهنٍ

 حاسبات

 بكالورٌوس اسى انشهبدة اننهبئُت -4

 :اننظبو انذراسٍ -5

 أخري/يقرراث/سنىٌ

 اخرى

 الٌوجد برنبيج االعتًبد انًعتًذ -6

 المصادر االلكترونٌة انًؤثراث انخبرجُت األخري -7

 17/11/2018 تبرَخ إعذاد انىصف -8

 اعطاء الطالبات مقدمه تعريفية عن كيفية استخدام الحاسبات ولغات الحاسوب أهذاف انبرنبيج األكبدًٍَ -9

 يخرجبث انبرنبيج انًطهىة وطرائك انتعهُى وانتعهى وانتقُُى -10
 األهداف المعرفٌة - أ

 التعرف على اجزاء الحاسبة  - 1أ

 تركٌب اجزاء الحاسوب - 2أ 
 

 األهذاف انًهبراتُت انخبصت ببنبرنبيج - أ

  ٌستحدم الحاسبة-1    ب 
 . ٌستطٌع اعادة تأهٌل الحاسبة -2ب 

  طرائق التعلٌم والتعلم

  .استخدام ذات شو

 طرائق التقٌٌم

 .االختبارات الٌومٌة والفصلٌة 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-  ج
 بث روح التعاون - 1ج 
 اكتشاف طرق التواصل مع االخرٌن- 2ج 
 االلتزام واالنضباط-  3ج 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 المحاضرة
 وورش العمل

 طرائق التقٌٌم

 االختبارات ٌومٌة وفصلٌة

  (يالمهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخص )المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة - د
 ٌستطٌع الطالب تحدٌد اجزاء الحاسبة واستخدامها  - 1د 

 طرائق التعلٌم

 فردي- تعلم اجتماعً فرقً

 طرائق التقٌٌم

 اختبارات فصلٌة و ٌومٌة 



 

 

  بنٌة البرنامج 11

 
  التخطٌط للتطور الشخص12ً

 تهُئت انطبنبه نالشتراك ببننذواث وانًقببالث ين خالل تقذَى يهخص يحبضرة فٍ يجبل اختصبصهب

 (وضع األنظًت انًتعهقت ببالنتحبق ببنكهُت أو انًعهذ )يعُبر انقبىل  -1

 

 (القبول المركزي)وفق لوائح وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً البات لط للقبول ااعتمادشروط- 1

 من قبل لجنة خاصة شخصٌة المقابلة االختبارات الخاصة بالقبول فً الكلٌة والجتازبنجاح تأن- 2

 .بالقبول

 .فً الثانوٌة العامةها معدل ٌراعى أن-3

 أهى يصبدر انًعهىيبث عن انبرنبيج -2
 الكتاب المنهجً - 1
 الشبكة العنكبوتٌة االنترنٌت - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ريس انًقرر او  انًرحهت انذراسُت

 انًسبق

اسى انًقرر أو 

 انًسبق

 انسبعبث انًعتًذة

 عًهٍ نظرٌ

  اسبىعُب2 حبسببث  االونً

     



 

 نًىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 

 جايؼح تغذاد- كهيح انرشتيح انثذنيح وػهىو انشياضح نهثناخ انًؤسسح انرؼهيًيح .1

 انؼهىو اننظشيه  انًشكز / ػهًي انقسى ال .2

 يشحهح اونً/ حاسىب سيز انًقشس/ اسى  .3

 اسثىػي أشكال انحضىس انًراحح .4

 فصم اول وثاني2017 انسنح/ انفصم  .5

  ساػح60 (انكهي)ػذد انساػاخ انذساسيح  .6

 17/11/2018 ذاسيخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

 اعطاء الطالبات مقدمه تعريفية عن كيفية استخدام الحاسبات ولغات الحاسوب

 تعريف البطالبة بأنواع الحاسبات ومكوناتها الداخلية وطرق تركيبها 

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

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

 ؛.البرنامج

  وطشائق انرؼهيى وانرؼهى وانرقييىيقشسيخشجاخ ال .10

 هذاف انًؼشفيح األ- أ

   انرؼشف ػهً اجزاء انحاسثح-1أ

 .يقشس انخاصح تاليحانًهاساخاألهذاف -  ب 

   اسرخذاو انحاسثح –1ب



 

 

      طشائق انرؼهيى وانرؼهى 

  .استخدام ذات شو-1

      طشائق انرقييى 

 .اػرًاد االيرحاناخ انيىييح وانفصهيح 

 األهذاف انىجذانيح وانقيًيح - ج

 . يصغي انطانة انً ششح االسرار -1ج

     طشائق انرؼهيى وانرؼهى 

 المحاضرة

 وورش العمل

    طشائق انرقييى 

 اخرثاساخ يىييح وفصهيح 

. (انًهاساخ األخشي انًرؼهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىس انشخصي  )انًنقىنح انرأهيهيح انًهاساخ انؼايح و- د 

 ٌستطٌع الطالب تحدٌد اجزاء الحاسبة واستخدامها  - 1د 



 

 تنيح انًقشس .11

يخشجاخ انرؼهى  انساػاخ األسثىع

 انًطهىتح

أو / اسى انىحذج 

 انًىضىع

 طشيقح انرقييى طشيقح انرؼهيى

مقدمة تعرٌفٌة عن   2 1

 الحاسوب واستخدامات 

كٌفٌة سٌر العمل داخل 

 الحاسب االلكترونً

 االلكترونٌة 

  

اجٌال الحاسبات وممٌزات   2 2

 .كل جٌل من االجٌال 

مكونات الحاسبة 

 hardwareااللكترونٌة 

 , soft wareو 

  

الملف وانواع الملفات   2 3

 الموجودة فً الحاسبة 

 –انواع البرمجٌات 

برمجٌات –برمجٌات النظام 

 برمجٌات ذات –تطبٌقٌة 

 منفعه

عامه وبرمجٌات ذات منفعه 

 خاصة 

  

النظام الثنائً والنظام   2 4

العشري وكٌفٌة التحوٌل من 

النظام العشري الى الثنائً 

 وبالعكس

  

جمع االعداد فً النظام   2 5

 الثنائً 

طرح االعداد فً النظام 

:- الثنائً وهو على حالتٌن 

العدد االول اكبر من العدد - 

 العدد االول اصغر –الثانً 

 من العدد الثانً 

  

   امتحان الفصل االول   2 6

 MS-DOSنظام التشغٌل   2 7

االٌعازات الداخلٌة 

 واالٌعازات الخارجٌة 

  



 

FORMAT, DIR,MD, 

CD, RD 

 ,DATAتكملة لالٌعازات  2 8

TIME, PRINT, REN, 

DEL, SAVE, COPY, 

DISKCOPY,XCOPY 

  

امتحان  ااالول للفصل   2 9

 الثانً 
  

 مقدمه –نظام الوٌندوز   2 10

تعرٌفٌة عن النظام 

 ومكونات الشاشه فٌه

كُفُت عًم  -

 تغُُر –فىنذر 

 –خهفُت انشبشه

حًبَت عًم 

 نهشبشت 

استخذاو  -

اَعبزاث 

COPY , 

CUT, 

PASTE 

  

كٌفٌة فتح القوائم وترتٌبها   2 11

 عمودٌا وافقٌا 

كٌفٌة ترتٌب االٌكونات على 

شاشة الحاسبة حسب النوع 

 واالسم والحجم

  

 STARTٌرقائمة تغً  2 12

والتعرف على خصائص 

شرٌط المهام وكٌفٌة تغٌٌر 

 الوقت والتارٌخ

  

مقدمه تعرٌفٌة عن معالج   2 13

النصوص 

WORD وكٌفٌةالكتابة على

الورقة وتغٌٌر حجم الخط 

وتوسٌط وتغٌٌر لونه وعمل 

 اطار للصفحة 

  

تعلٌم الطالبات كٌفٌة رسم   2 14

واعداد جدول وكٌفٌة اضافة 

صفوف واعمدة وكٌفٌة 

عمل اطار للجدول وكٌفٌة 

 الكتابة داخل الجدول

  



 

 انثنيح انرحريح  .12

 ال يوجد ـ انكرة انًقشسج انًطهىتح 1

 الحاسوب لممبتدئين اعداد وتاليف بديعة السكوتي     (انًصادس)ـ انًشاجغ انشئيسيح 2

  االحصاء وتطبيقات الحاسوب في المجال الرياضي ,

 ومحمد حسن العبيدي , وديع ياسين التكريتي 

  معالج النصوصWORD 

احمد حسن , من البداية الى االحتراف windows xpتعمم 
 خميس

 اـ انكرة وانًشاجغ انري يىصً تها                

  (.... ,انرقاسيش , انًجالخ انؼهًيح ) 

 

يىاقغ االنرشنيد , ب ـ انًشاجغ االنكرشونيح

.... 

 

 

 خطح ذطىيش انًقشس انذساسي  .13

 

 

   محاضره عملٌة كاملة   2 15

امتحان + امتحان عملً   2 16

 نظري
  

اعطاء محاضرة عن كٌفٌة   2 17

 POWERاستخدام 

POINT  برنامج عرض

 الشرائح 

  

محاضرة تعرٌفٌة عن   2 18

استخدام االنترنٌت وكٌٌفٌة  

البحث عن مجموعة 

 عناوٌن 

 ٌحددها التدرٌسً

  


