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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 الجامعة التقنية الجنوبية المؤسسة التعليمية .1

 المعهد التقني القرنة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 أنظمة الحاسوب

 دبلوم اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى سنوي /مقررات /

 سنوي

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

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

 22/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .2

 هم دخول سوق العمل بكفاءةإعداد كوادر بشرية تمتلك مؤهالت تقنية تخول

 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  .11

  االهداف المعرفية  - أ
C مثل لغة الـ  واعهاالربجمة وأنالطالب 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
اهية برنامج ااحاسب والقواعد ال ي تساعد  ي هه  وحل املشللة وتتابة اوخوازمميات ومراحل تطوير تعريف الطالب مب -4أ

 .الربنامج

 .تعريف الطالب بالنظريات الرياضية املستخدمة  ي حل املسائل الرياضية -5أ
 نة وملاهحة الفريوسات.تعريف الطالب بأنواع ااحاسبات وملوناهتا الداخلية وأنواع أنظمة التشغيل وبرامج الصيا -6أ
متثيل األعداد  ي ااحاسبة الرقمية واجلرب البوليين وامللونات  وتيفيةتعريف الطالب باألنظمة العددية والتحويل هيما بيــــنها  -7أ

 املادية للحاسوب االللرتوين ولغات املاتنة ومتثيل البيانات.
 النفتاح واالطالع على ثقاهات البلدان االخرى.تعريف الطالب بأمهية حقوق االنسان والدميقراطية وا -8أ
 .تعريف الطالب مبعىن اهليلل البياين وأنواع اهلياتل البيانية وأمهيتها و خصائصها وتطبيقاهتا املتوهرة -9أ
 والتعامل مع قواعد البيانات والنماذج.,تعريف الطالب مبفاهي  قواعد البيانات ومصطلحاهتا  -01أ
على نظ  التشغيل العامة على ااحاسبات اإلللرتونية وتيفية إدازهتا للحصول على و  الطالب بربجميات النظ تعريف  -00أ         

 أهضل أداء للتشغيل.
 تعريف الطالب باملفاهي  األساسية للنظ  وحتليلها وخصائصها و مستوياهتا وأنواعها. -01أ          
 أمنية ااحاسبات والشبلات.  وعلى شبلة االنرتنيت و التعرف  منها وتقنياهتا وأنواعهاتعريف الطالب بالشبلات والفائدة  -01أ          
 .التعامل مع املواقع على شبلة االنرتنت وتيفية إدازهتا تعريف الطالب -01أ          

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .واإلجراءات وملفات البيانات واستخدام إملانية الرس  هيها لاوالدو  للربامج Codeتابة الشفرة الربجمية الـ  ت - 1ب 
تطبيقات الربجمة اوخطية  ي صياغة النماذج اوخطية وحتليلها وهق الطرق العلمية والعملية باستخدام تطبيقاهتا  ي ااحاسبة  - 2ب 

 SPSS,XLSTAT<QSB االللرتونية من خالل تطبيقات 

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

وبرامج الصيانة ترتيب وصيانة أجهزة ااحواسيب املختلفة وتشخيص األعطال الشائعة، وهتيئة وتنصيب برامج التشغيل  -1ب
 وملاهحة الفريوسات.

 .VFPواعد البيانات والنماذج وبرجمتها بلغة التعامل مع ق -5ب
 نظ  التشغيل العامة على ااحاسبات اإلللرتونية للحصول على أهضل أداء للتشغيل.إدازة  -6ب
 التدزيب على حتليل وتصمي  النظ  باستخدام جمموعة من أدوات التحليل والتصمي . -7ب          
جمموعــة أدوات وأدوات اجلــداول باســتخدام .V.B ( ولغــةMYSQLلغــة ) برنــامج عــن طريــقبرجمــة قواعــد البيانــات  -8ب          

 وإنشاء التقازير.
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واللغات املختلفة والتحميل والتعامل مع السريهرات صفحات االنرتنيت وتصمي  املواقع االللرتونية وادازة برجمة  -9ب       
 وغيرها. (PHPلغة ) و (JAVASCRIPTلغة ) و (HTML) لغةعن طريق لغات الربجمة مثل  املستخدمة على شبلات االنرتنت.

 زبط الشبلات احمللية وانواع التوصيالت الشبلية 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

 م مختلف التطبيقات الجاهزة.تشغيل واستخدا  -1ج
 تجميع وصيانة الحاسوب وملحقاته.-2ج            

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

 تحليل وتصميم نظم قواعد البيانات -6ج    

 ائق التعليم والتعلم طر    

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 اضيع اإلضافية المتعلقة بتزويد الطلبة باألساسيات والمو ،التدريب الصيفي

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

 .تقنيات الحاسوب

 
 طرائق التقييم    

 ت النهائيةاالمتحانا، 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 عمل ال -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 لجنةال 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 سوى 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   Microsoftالعنكبوتية كشركة  اجتياز االختبارات المتوفرة على الشبكة -

 مختلف البرمجيات المتوفرة.

 

 

                              بنية البرنامج  .11

 قسم أنظمة الحاسوب/السنة األولى

 اسم المادة بالغة العربية ت
عدد  عدد الساعات

 الوحدات
 لغة التدريس 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 

 والديمقراطيةاإلنسان
 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 
 نكليزيةاإل  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

 

 

 

 
 
 

 تخطيط للتطور الشخصيال .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 

 (تطور الشخصيوال

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

صيانة   االولى
 الحاسوب

                 اساسي
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 9الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التقنية الجنوبية سة التعليميةالمؤس .1

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

 صيانة الحاسوب اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي / سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 151 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .تعريف الطالب بأنواع الحاسبات  ومكوناتها الداخلية وطرق تركيبها وصيانتها

 .تعريف الطالب بأنواع أنظمة التشغيل وبرامج الصيانة 

 .تعريف الطالب ببرامج مكافحة الفيروسات وتشخيص األعطال الشائعة
 
 
 
 

 

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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 قييموطرائق التعليم والتعلم والت مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 بالصيانة وانواعها واسس وقواعد السالمة املهنية و االجهزة املستخدمة  ي صيانة امللونات املادية للحاسبة. الطالب تعريف -1أ

 على وحدة جمهز القدزة اللهربائية للحاسوب وانواعها و تيفية عملها.   تعريف الطالب -2أ

 م و ملوناهتا املختلفة و عمل تل ملون هيها.باللوحة اال تعريف الطالب -3أ

 .بربامج تشغيل  وتنصيب ملونات اللوحة االم  تعريف الطالب -4أ

 .(    RAM ,  BIOS ROMأنواع وحدات الذاترة )بتعريف الطالب  -5أ
 ( . Formatة وعملها وهتيئتها ) بأنواع وحدات اوخزن الثانوية والية خزن البيانات عليها وسعتها التخزيني تعريف الطالب -6أ        

 .أنواعه والية عمله –مبحرك األقراص الليززية تعريف الطالب  -7أ
 بأنواع شاشات العرض و الطابعات و اللامريات الرقمية و طرق صيانتها.تعريف الطالب  -8أ

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ( وتعديلها.BIOSدادات البايوس)تيفية الدخول اىل اعتعل     - 1ب         
 تتابة البيانات على القرص الصلب و طريقة جتزئته والربامج املستخدمة  ي ذلك.  تعل  تيفية  -1ب

 .هتيئة اللوحة األم وملونات علبة النظام مع تابالت القدزة والبيانات تعل  تيفية   –3ب
 الربامج املستخدمة  ي ذلك.تتابة البيانات على االقراص الليززية و   تعل  تيفية  -4ب

إضاهة وتثبيت تازتات الشاشة والصوت والشبلة إىل اللوحة األم وتنصيب برامج و جتميع ااحاسب تيفية  تعل   – 5ب
 .تشغيلها

 (.windows7(و تنصيب نظام التشغيل )formattingهتيئة القرص الصلب )تعل  تيفية -6ب
 الرقمية و املاسحات الضوئية و اصالح االعطال الشائعة. زبط شاشات العرض و اللامرياتتعل  تيفية  -7ب
 تعل  تيفية امالة الفريوسات من اجهزة ااحاسوب وتثبيت برامج هحص و امالة الفريوسات.-8ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

الصالح بعض  المختبروفق االمكانيات المتاحة ،  .PPtظرية والعملية على شاشات العرض باستخدام الن

االعطال الشائعة في اجهزة الحاسوب و تهيئة و تنصيب انظمة التشغيل و ازالة الفيروسات من اجهزة 

  الحاسوب.

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات النهائية، االمتحانات الفصلية  ، لتقييم اليوميا، Quizzes اليومية السريعة االختبارات العملية

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اصالح االعطال الشائعة في اجهزة الحاسوب. -1ج

 تقسيم االقراص الصلبة وتهيئتها لتثبيت انظمة التشغيل.  -2ج

 صيانة المكونات البرمجية ألجهزة الحاسوب. -3ج
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 التعلم طرائق التعليم و    

 

 .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 -

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

 التعرف على االعطال الناتجة من االستخدام المستمر الجهزة الحاسوب -1د

 ة الحاسوب.تثبيت انظمة التشغيل المختلفة في اجهز-2د
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 البنية التحتية  .12

 اليوجد منهج مقرز المقررة المطلوبة ـ الكتب 1

   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 االنترنيت-مدخل لصيانة الحاسوب [1]
 االنترنيت-تعريف مكونات الحاسوب المادية [2]
 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 

 االنترنيت-طال الحاسوب وطرق معالجتهاالشرح المفصل لجميع اع

مواقع االنترنيت  ،ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
http://www.cppforschool.com/faq.html 

 واملواقع االللرتونية املتخصصة االخرى

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 .%11 زال تتجاو وبنسبة الحاسوب  صيانةتتضمن التطور الحاصل في  التي المنهج مفرداتتحسين وتعديل و ضافة ا -

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

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظري 2 اسبوعيا  

 عملي 3+
نظري+عملي  صيانة الحاسوب 

 )مختبر(
 االمتحانات

      
      
      
      
      
      

http://www.cppforschool.com/faq.html
http://www.cppforschool.com/faq.html

