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 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 فرع الدراسات الدوليةكلية العلوم السياسية /  القسم الجامعي / المركز .2

 012الحاسب اآللي / ح أ   اسم / رمز المقرر .3

 إنساني البرامج التي يدخل فيها .4

 قاعة المحاضرةالتواجد في  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2014/  5/  6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعليم الطالب أساسيات الحاسب اآللي ومكوناته وكيفية استخدامه والعمل عليه وكيفية التصفح على شبكة 

 االنترنت واالستفادة مما توفره هذه الشبكة من أبحاث ودراسات علمية وكتب ومراجع تدعم مسيرة الطالب 
 العلمية باإلضافة إلى تعليم الطالب طرق كتابة البحوث والتقارير والنصوص وكيفية معالجتها وتنسيقها من 

 المادة فأنه سيكون بإمكان الطالب استخدام  خالل تعليم الطالب العمل على  البرامج الطباعية ، وبعد تلقي هذه
 الحاسب اآللي واالستفادة من ميزاته في مجال البحث العلمي وكتابة البحوث.

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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.



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 تمكين الطالب من معرفة أساسيات الحاسب اآللي وكيفية تشغيله واستخدامه. -1أ

 تعليم الطالب مكونات الحاسب اآللي المادية والبرمجية. -2أ

تمكين الطالب من معرفة التصفح على شبكة االنترنت واالستفادة من مزايا هذه الشبكة في مجال  -3أ

 البحث العلمي.

 مساعدة وتعليم الطالب على التطبيق العملي على الحاسب اآللي وتصفح االنترنت. -4أ

استخدام البرامج الطباعية ومعالجة النصوص وتنسيقها وكتابة التقارير والبحوث  تمكين الطالب من -5أ

 وطباعتها.

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارة التعلم – 1ب   

 مهارة الفهم – 2ب   

 مهارة األسئلة والمناقشة – 3ب   

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات اإللقائية -

 (Data show المحاضرات االلكترونية )  -

 التطبيق العملي -
 

 طرائق التقييم      

 تحريرية. تاختبارا -1

 اختبارات عملية. -2

 المشاركة في المناقشات داخل المحاضرة والنشاط اليومي . -3

 الحضور اليومي. -4

 
 مهارات التفكير -ج

 االستيعاب والفهم -1ج         

 المالحظة -2ج

 المتابعة في التطبيق العملي -3ج   

 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمهارات  العامة والمنقولة ) - د

 التطبيق العملي -1د

 القدرة على تصفح االنترنت وإرسال واستقبال الرسائل والمعلومات عبر شبكة االنترنت -2د

 الطباعية ومعالجة النصوصالقدرة على استخدام البرامج  -3د



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية 
 كتب المقرر

 أخرى     

، دار اإلرشاد Word 2007، عصام سمير قاووق -1

 .2007للنشر 
 .2007احمد بسطاوي ، وورد  -2
 الوورد.المساعدة )التعليمات( المرافقة لبرنامج  -3

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ال توجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول 

 اإلعدادية بفرعيهاخريجي  المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 35 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

    عملي –نظري  ساعة 2 

  
اختبارات تحريرية 

 وعملية
 الحاسب اآللي

محاضرات 

نظري 

 وتطبيق عملي

اختبارات 

تحريرية 

واختبارات 

عملية 

ومشاركات 

يومية 

 وحضور

      
      

      

      
      


