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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 الجامعة التقنية الجنوبية المؤسسة التعليمية .1

 المعهد التقني القرنة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الحاسوبأنظمة 

 دبلوم اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 Association Collegiate School of Business (AACSB) المعتمد   برنامج االعتماد .6

 / تدريب صيفي علميةدورات تدريبية / زيارات   المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 إعداد كوادر بشرية تمتلك مؤهالت تقنية تخولهم دخول سوق العمل بكفاءة

 إعداد مالكات تقنية مؤهلة في مختلف علوم وتخصصات تقنية الحاسوب

  العمل بأساليب تقنية حديثةسوق متطلبات  ةتلبي
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
C مثل لغة الـ  الربجمة وأنواعهاالطالب بلغات  تعريف -1أ

 .والربجمة بلغة الفجول بيسك وغريها  ++
  .تعريف الطالب باستخدام املقاييس االحصائية وطرق معاجلة البيانات وتطبيق اساليب حبوث العمليات -2أ
 .وغريها Microsoft Officeتعريف الطالب بأنظمة التشغيل والربامج اجلاهزة مثل برامج  -3أ
تعريف الطالب مباهية برنامج احلاسب والقواعد اليت تساعد يف فهم وحل املشكلة وكتابة اخلوارزميات ومراحل تطوير  -4أ

 .الربنامج

 .املسائل الرياضيةتعريف الطالب بالنظريات الرياضية املستخدمة يف حل  -5أ
 تعريف الطالب بأنواع احلاسبات ومكوناهتا الداخلية وأنواع أنظمة التشغيل وبرامج الصيانة ومكافحة الفريوسات. -6أ
واملكونات  متثيل األعداد يف احلاسبة الرقمية واجلرب البوليين وكيفيةتعريف الطالب باألنظمة العددية والتحويل فيما بيــــنها  -7أ

 املادية للحاسوب االلكرتوين ولغات املاكنة ومتثيل البيانات.
 تعريف الطالب بأمهية حقوق االنسان والدميقراطية واالنفتاح واالطالع على ثقافات البلدان االخرى. -8أ
 .املتوفرة تعريف الطالب مبعىن اهليكل البياين وأنواع اهلياكل البيانية وأمهيتها و خصائصها وتطبيقاهتا -9أ
 والتعامل مع قواعد البيانات والنماذج.,تعريف الطالب مبفاهيم قواعد البيانات ومصطلحاهتا  -01أ
على نظم التشغيل العامة على احلاسبات اإللكرتونية وكيفية إدارهتا للحصول على و  تعريف الطالب بربجميات النظم -00أ         

 أفضل أداء للتشغيل.
 تعريف الطالب باملفاهيم األساسية للنظم وحتليلها وخصائصها و مستوياهتا وأنواعها. -01أ          
 أمنية احلاسبات والشبكات.  وعلى شبكة االنرتنيت و التعرف  تعريف الطالب بالشبكات والفائدة منها وتقنياهتا وأنواعها -01أ          
 .التعامل مع املواقع على شبكة االنرتنت وكيفية إدارهتا تعريف الطالب -01أ          

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .ل واإلجراءات وملفات البيانات واستخدام إمكانية الرسم فيهااوالدو  للربامج Codeتابة الشفرة الربجمية الـ  ك - 1ب 
تطبيقات الربجمة اخلطية يف صياغة النماذج اخلطية وحتليلها وفق الطرق العلمية والعملية باستخدام تطبيقاهتا يف احلاسبة  - 2ب 

 SPSS,XLSTAT<QSB االلكرتونية من خالل تطبيقات 

 Microsoft وبراجمه اجلاهزة واالفرتاضية مثل استخدام برامج   Windowsنظام التشغيل العمل على    - 3ب 
Office  وبرامج التصميم مثل برنامجPhoto Shop Adobe. 

وبرامج الصيانة تركيب وصيانة أجهزة احلواسيب املختلفة وتشخيص األعطال الشائعة، وهتيئة وتنصيب برامج التشغيل  -1ب
 ومكافحة الفريوسات.

 .VFPالتعامل مع قواعد البيانات والنماذج وبرجمتها بلغة  -5ب
 التشغيل العامة على احلاسبات اإللكرتونية للحصول على أفضل أداء للتشغيل.نظم إدارة  -6ب
 التدريب على حتليل وتصميم النظم باستخدام جمموعة من أدوات التحليل والتصميم. -7ب          
وأدوات اجلــداول جمموعــة أدوات باســتخدام .V.B ( ولغــةMYSQLلغــة ) برنــامجعــن طريــق برجمــة قواعــد البيانــات  -8ب          

 وإنشاء التقارير.



  
 3الصفحة 

 
  

واللغات املختلفة والتحميل والتعامل مع السريفرات صفحات االنرتنيت وتصميم املواقع االلكرتونية وادارة برجمة  -9ب       
 وغيرها. (PHPلغة ) و (JAVASCRIPTلغة ) و (HTMLلغة )عن طريق لغات الربجمة مثل  املستخدمة على شبكات االنرتنت.

 ربط الشبكات احمللية وانواع التوصيالت الشبكية املختلفة. -01ب

 طرائق التعليم والتعلم      

النظرية والعملية عرض  الدروس  عن طريقم االلكتروني يالتعلاستخدام من خالل المحاضرة طريقة القاء 

 ، المختبر ، ، التعلم التعاوني )الكروبات( ، وفق االمكانيات المتاحة .PPtعلى شاشات العرض باستخدام 

 التدريب الصيفي

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات النهائية ، االمتحانات الفصلية  ، التقييم اليومي، Quizzes االمتحانات اليومية السريعة 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تشغيل واستخدام مختلف التطبيقات الجاهزة.  -٠ج
 تجميع وصيانة الحاسوب وملحقاته.-٩ج            

 كتابة وصيانة البرامج.-3ج
 تشغيل أنظمة التشغيل الشبكية واستخدام تطبيقات شبكات االنترنيت المختلفة.-4ج
 تصميم وإدارة المواقع االلكترونية.-5ج

 تحليل وتصميم نظم قواعد البيانات -٦ج    

 طرائق التعليم والتعلم     

من خالل استخدام التعليم االلكتروني عن طريق عرض  الدروس النظرية والعملية المحاضرة طريقة القاء 

 ، المختبر وفق االمكانيات المتاحة، ، التعلم التعاوني )الكروبات( ،  .PPtعلى شاشات العرض باستخدام 

مخرجات التعليم السابقة ب تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة ،التدريب الصيفي

 تطبيق المواضيع المدروسة نظرياً على المستوى العملي في مختلف، لحل المشاكل العملية للمهارات

 .تقنيات الحاسوب

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات النهائية، االمتحانات الفصلية  ، التقييم اليومي، Quizzes االمتحانات اليومية السريعة
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تصميم البرامج التي تخدم سوق العمل ومتطلباته كبرامج قواعد البيانات. -1د

 تصميم مواقع الكترونية للمؤسسات ودوائر الدولة والقطاع الخاص. -2د

 األخرىعلى البرامج المكتبية المختلفة وبرامج التصميم العمل  -3د   

 .تطوير ذاتي ومستمر للطلبة بعد التخرج -4د   

 اجتياز اختبارات مختلفة منظمة من قبل الشركات والمؤسسات المهتمة في تقنيات الحاسوب. -5د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 العراق. في المناهج لتطوير القطاعية اللجنة مع بالتنسيق تدريسية مناهج وضع -

 الذاتي. للتطوير العنكبوتية الشبكة على المتوفرة والبرامج بالمناهج االستعانة -

 المختلفة. الخاص والقطاع الدولة مؤسسات في الطلبة تدريب -

 او العام القطاع في كانت ءاسو والبرمجيات الحاسوب تقنيات معاهد تقيمها التي التدريبة الدورات في المشاركة -

 الخاص.

 كشركة االخرى والبرمجيات المكتبية والبرامج في المهتمة الشركات اختبارات اجتياز خالل من الذاتي التعلم -

Microsoft .وغيرها 

 
 طرائق التقييم          

 
 . امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

وفي  Oracleوشركة   Microsoftاجتياز االختبارات المتوفرة على الشبكة العنكبوتية كشركة  -

 مختلف البرمجيات المتوفرة.

 

 

                              بنية البرنامج  .11

 قسم أنظمة الحاسوب/السنة األولى

 اسم المادة بالغة العربية ت
عدد  عدد الساعات

 الوحدات
 التدريس لغة نوع المادة

 م ع ن

 اإلنكليزية تخصصية C 2 3 5 11++البرمجة بلغة  1

  تخصصية 6 3 2 1 خوارزميات 2

 اإلنكليزية تخصصية 11 5 3 2 معمارية الحاسوب 3

  تخصصية 11 5 3 2 حاسوب صيانة 4

  تخصصية 11 5 3 2 تطبيقات جاهزة 5
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 مساعدة 8 4 2 2 رياضيات وتحليل عددي 6
 

 اإلنكليزية

  مساعدة 6 3 2 1 متقــدمالاإلحصاء 7

8 
 حقوق اإلنسان

 والديمقراطية
 عامة 4 2 _ 2

 

 
 64 32 18 14 المجمـوع

 
 

 ثانيــةقسم أنظمة الحاسوب/السنة ال

 المـــادة ت
مجموع  عدد الساعات

 الوحدات
 لغـة التدريس نوع المادة

 م ع ن

 اإلنكليزية تخصصية 11 5 3 2 هياكل بيانات 1

2 
 اإلنكليزية تخصصية 11 5 3 2 قواعد البيانات

3 
  تخصصية 8 4 2 2 التشغيلأنظمة 

4 
  تخصصية 6 3 2 1 تحليل نظم

5 
V.Basic تخصصية 11 5 3 2 البرمجة بلغة  

6 
 اإلنكليزية تخصصية 6 3 2 1 بكاتــــش

7 
  مساعدة 6 3 2 1 تصميم المواقع االلكترونية

8 
  تخصصية 6 3 2 1 روعـــمش

 

 62 31 11 12 المجموع

 

 

 

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

ايجاد مشكالت الحاسوب والبرمجيات وحلها، الحث تنمية القدرات لدى الطلبة في البحث والتقصي من خالل 

على مواكبة التطورات التقنية الحديثة واالطالع عليها عن كثب من خالل مصادر المعلومات كالكتب 

 .والمجالت ومواقع االنترنيت وغيرها

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13
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 يقبل القسم خريجي الفرع العلمي ويكون قبولهم مركزيا من قبل الوزارة على أساس المنافسة ومعدل التخرج.
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 االنترنيت. المعلومات شبكة -1

 والعالمية. العربية الجامعات تجارب    -3

 الموقرة. الوزارة قبل من بها القسم تزود تم التي المفردات وفق الحالية الدراسية المناهج    -4

 العنكبوتية. والشبكة المكتبات في المتوفرة المنهجية الكتب .5
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                 اساسي الخوارزميات   االولى
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التقنية الجنوبية المؤسسة التعليمية .1

 المعهد التقني القرنة / قسم أنظمة الحاسوب    / المركز علمي القسم ال .2

 الخوارزميات وحل المشكلة  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي / سنوي السنةالفصل /  .5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

وحتديد  اسلوب حتليل املسائل ،تعريف وحتليل املسآلة ، وانواع اخلوارزميات املبادىء االولية عن اخلوارزمياتتعريف الطالب 
والتعرف على الروتينات اخلوارزميات ،مراحل تطور الربنامج ،اختيار اللغة املناسبة  املدخالت واملخرجات واسلوب احلل،تصميم

وتصميم الوحدات الربجمية وبناء هرمية الوحدات والربجمة املهيكلة وتراكيبها ومعاجلة البيانات من فرز وترتيب وبث وخوارزميات 
 معاجلة امللفات ومفاهيم واسس الربجمة الكائنية املوجهة.

 
 

 
 
 

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.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 .على املبادىء االولية للخوارزميات  تعريف الطالب   -1أ
 .التعريف على مفهوم الخوارزميات المسالة او المشكلة وايجاد فكرة الحل والبدائل بنحلل للطال -2أ
البرنامج ودورة حياته وكيفية بناء وتصميم الخوارزميات ثم اختيار اللغة البرمجية المناسبة تعريف الطالب على مراحل تطور .-3أ

 لتحويل الخوارزمية لبرنامج لتنفيذه على الحاسوب .
 .خبوارزميات التصميم من االسفل اىل االعلى والتصميم من االعلى اىل االسفل . تعريف الطالب -4أ

 الفرعية واالستدعاء الذاتي والتراكيب المستخدمة في البرمجة المهيكلة. بالروتينات الطالب تعريف -5أ

 .بتقنيات الفرز والرتتيب والبحث تعريف الطالب  -6أ
تعريف الطالب على اوساط الخزن في الملفات العشوائية والتسلسلية واختبار اسلوب استرجاع وخزن المعلومات في قيود -7أ

 الملفات .

 تصميم الوحدات البرمجية ،طريقة المجرى الرئيسي والمسار الفرعي وطريقة هرمية الطبقات تعريف الطالب  -8أ

 على اسلوب البرمجة الكائنية الموجهة  تعريف الطالب -9ا

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .املباديء االساسية للخوارزميات وانواعها وخصائصها التعرف  - 1ب         
 .حتدبد سبل حل املشكلة وحتليليها وحتديد املدخالت واملخرجات واسلوب احلل   -1ب
شرح المفاهيم النظرية لكيفية تطور البرنامج وصوال للنتائج وكيفية تحويل االنظمة السابقة واستنساخها وفكرة –3ب

 .الحل والبدائل الممكنة.

 .اللغة واجلهاز املناسب مث التنفيذ وحتويل اخلوارزمية اىل برنامجتوضيح اسلوب التصميم خلوارزمية احلل وكيفية دراسة   -4ب
 .اختبار البرنامج او النظام المصمم ثم اعداد وتوثيق البرنامج. التعرف على كيفية – 5ب
 .كتابةخوارزميات الروتينات الفرعية واستدعائها وخوارزميات البحث والفرز والرتتيب   التعرف على -6ب

 وطرق اسرتجاع املعلومات .االساسية للخزن  وكيفية وصف القيود وحقوهلا  شرح املباديء-7ب 
 شرح تصميم الوحدات الربجمية ومكوناهتا وكيفية بناء الوحدات اهلرمية.-8ب 
   inheritanceوالوراثة  objectوالكائن classالتعرف على اسلوب الربجمة الكائنية املوجهة /الصنف  -9ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

من خالل استخدام التعليم االلكتروني عن طريق عرض  الدروس المحاضرة القاء ،  الشرح والتوضيح

لتطبيق البرامج  المختبروفق االمكانيات المتاحة ،  .PPtالنظرية والعملية على شاشات العرض باستخدام 

  على الحواسيب من قبل الطلبة. 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات النهائية، االمتحانات الفصلية  ، التقييم اليومي، Quizzes اليومية السريعة االختبارات العملية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .شرح المفاهيم النظرية-1ج

 .توجيه االسئلة وحل التمارين التطبيقية-2ج

 .المناقشة والتقييم -3ج



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 .وغيرها الجامعية المكتبات في المتوفرة والمؤلفات بالكتب االستعانة -

 الذاتي. للتطوير العنكبوتية الشبكة على المتوفرة والبرامج بالمناهج االستعانة -

 او العام القطاع في كانت سوى والبرمجيات الحاسوب تقنيات معاهد تقيمها التي التدريبة الدورات في المشاركة -

 الخاص.

 
 طرائق التقييم    

 

 . امتحانات يومية -

 تقارير اسبوعية  -

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 



  
 11الصفحة 
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 اليوجد منهج مقرر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 من املواقع االلكرتونية دوناتالكتب واجملالت العلمية مع التقارير وامل )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 

 .الخوارزميات والمخططات االنسيابية  د.طارق الشيخ مجيد .１

 الشيخياسين الخوارزميات م،خالد  .２

مواقع االنترنيت  ،االلكترونيةب ـ المراجع 

.... 
1- http://111000.net/prog/algorithm/70

8-alg-starter 

2- http://pro1technique.blogspot.com/20

post_64.html-15/07/blog  

3- http://www.alarabimag.com/books/56

  htmlالحاسوب.-خوارزميات-35

 وغيرها الكثير. -4

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

ال وبنسبة الخوارزميات وحل المشكلة تتضمن التطور الحاصل في  التي المنهج مفرداتوتعديل وتحسين ضافة ا -
 .%٠١ زتتجاو 

 االستعانة بالكتب والمؤلفات االجنبية والعربية المعتمدة الحديثة لتطوير وتدعيم مواضيع ومفردات المنهج المقرر -
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو اسم الوحدة / 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظري1 اسبوعيا  

 عملي 2+
الخوارزميات وحل  

 المشكلة
نظري+عملي 

 )مختبر(
 االمتحانات

      
      
      
      
      
      

http://pro1technique.blogspot.com/2015/07/blog-post_64.html
http://pro1technique.blogspot.com/2015/07/blog-post_64.html
http://www.alarabimag.com/books/5635-خوارزميات-الحاسوب.html
http://www.alarabimag.com/books/5635-خوارزميات-الحاسوب.html

