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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 ًكهُخ انزشثُخ األعبعُخ /عبيؼخ دَبن انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 دؾبعجبان / انًشكض  ؼهًٍانمغى ان .2

او اعى انجشَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 ؽبعجبد –رشثُخ أعبعُخ 

 ؽبعجبد – أعبعُخ ثكبنىسَىط رشثُخ  اعى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذساعٍ  .5
 عُىٌ /يمشساد /أخشي 

 فظهٍ كىسعبد

 ارؾبد انغبيؼبد انؼشثُخ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 وصاسح انزشثُخ ,وصاسح انزخطُظ اد انخبسعُخ األخشي انًؤصش .7

 1/11/2119 ربسَخ إػذاد انىطف  .8

: اٌ َكىٌ انطبنت يهًب ثبنًؼهىيبد االرُخ واٌ ركىٌ نذَه يهبساد اعزخذايهب فٍ أهذاف انجشَبيظ األكبدًٍَ .9

 يشكالره انؾُبرُخ

 دؾبعجبَظ يبدح اناػذاد يؼهًٍُ عبيؼٍُُ ًَزهكىٌ انًهبساد انزؼهًُُخ انالصيخ نزذس -1

 خ فٍ دساعزهى انؼهُبرًُُخ االرغبهبد انؼهًُخ نذي انطهجخ ثًب ًَكُهى يٍ رطىَش لذسارهى انزارُ -2
 

 عهىة ػهًٍ عهُىؼبيم يغ اَخ يشكهخ ػهًُخ وؽههب ثأاكغبة انطهجخ انًهبساد انالصيخ نهز -3

 ؾبعجبدرذسَظ يبدح ان اكغبة انطهجخ كُفُخ اثزكبس انىعبئم انزؼهًُُخ ورطىَشهب العزخذايهب فٍ -4

 بدرطىَش ورؾذَش انًُبهظ انؼهًُخ فٍ يغبل انؾبعج -5

 انزؼبوٌ يغ الغبو انكهُخ كبفخ فٍ طُبَخ ورطىَش اعهضح انؾبعىة ثظفخ دوسَخ ويغزًشح -6

ؽذس انًغزغذاد أرشغُغ انؾضىس وانًشبسكخ فٍ انًؤرًشاد وانُذواد انؼهًُخ يٍ اعم انزؼشف ػهً  -7

 ش انجؾش انؼهًٍ فٍ يىاد االخزظبصفٍ طشائك انزذسَظ ورطىَ
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 انًطهىثخ وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جشَبيظيخشعبد ان  .11

  انًؼشفخ وانفهى - أ
انزظًُى انًُطمٍ, انهُبكم انًزمطؼخ, رمُُبد انؾبعجخ, َظى عبهضح , جشيغخ انًهُكهخ)انؾبعجبد ان  -1أ

(Office), ,ثشيغخ  رفبضم, ركبيمC++, َظشَخ اؽزغبثُخ, نًؼبنغبد انًُكشوَخ,هُبكم انجُبَبد, ا 

انزؾهُم انؼذدٌ, انًزشعًبد, شجكبد انؾبعىة, يخططبد, انجشيغخ انكُبَُخ, إداسح أَظًخ )طُبَخ(, 

, هُذعخ ثشيغُبد, أيُُخ ثُبَبد, Prologثؾىس ػًهُبد, ثشيغُبد يؼًبسَخ انؾبعجخ, رؾهُم انُظى, 

و يششوع ثؾش انزخشط,  ثشيغخ يشئُخ, ,ظى رشغُميؼبنغخ طىسَخ, ركبء اططُبػٍ, لىاػذ ثُبَبد, َ

 %57,988ثُغجخ  ( وؽذح و98ثىالغ )و 

  انظؾخػهى َفظ انًُى,  ,انؼبو ػهى انُفظ ,األعبط )اطىل رشثُخ, انزؼهُى زشثُخ وػهى انُفظان -2أ  

ُبط انم ,انزشثىٌ يُبهظ انجؾشاإلؽظبء انزشثىٌ,  االسشبد انزشثىٌ,ػهى انُفظ انزشثىٌ,  انُفغُخ,

االداسح  انًُبهظ وانكزت انًذسعُخ,انًشبهذح,  انزمُُبد انزشثىَخ, خ,,طشائك انزذسَظ انزخظظُ وانزمىَى

 %29,586خ ثُغج ( وؽذح و51) ثىالغو , طجُك انؼًهٍانز واالششاف انزشثىٌ,

,انزشثُخ  ,انذًَمشاطُخ انهغخ االَكهُضَخ ؽمىق اَغبٌ, انزشثُخ االعاليُخ, )نغخ ػشثُخ, صمبفخ ػبيخ -3أ

( 169% ,ػهًب اٌ اعًبنٍ انىؽذاد انكهٍ )12,426خ ( وؽذح وثُغج21) ثىالغو  ,(انجُئُخ وانظؾُخ

 .وؽذح
 انًهبساد انخبطخ ثبنًىضىع. –ة 

 د نًشؽهخ انزؼهُى االعبط.ؾبعجبرؼهُى يبدح ان – 1ة 

 رؼهُى يُبعجخ نًشؽهخ انزؼهُى االعبط. اعزشارُغُبدثُبء  – 2ة 

      بد نزمىَى رؾظُم راليزح انزؼهُى االعبط.ؾبعججبساد يبدح انثُبء اخز  - 3ة 

 د نزؼهُى يشؽهخ انزؼهُى االعبط.ؾبعجبرًُُخ انمذساد انزارُخ فٍ رطىَش لذسارهى ثزؼهُى يبدح ان -4 ة       
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

ؼهُى انًفبهُى انشبئؼخ( هزا طشائك خبطخ فٍ ر ,, االعزغىاة, االعزكشبفانًُبلشخ ,)طشَمخ انًؾبضشح -1

 َخض انزشثُخ انُظشَخ. يب

 انًغًىػبد انظغُشح( فًُب َخض انغبَت انؼًهٍ. )طشَك انزؼهى انزؼبوٍَ و -2
 طشائك انزمُُى      

 انًشبسكخ. و انًىاظجخثُظش االػزجبس  َؤخز ,% ايزؾبَبد فظهُخ41 -1
 % اخزجبساد َهبَخ انفظم.61 -2
 ساد انزفكُش انخبطخ ة:يهبساد انزفكُش : رًُُخ يهب -ط

 انزفكُش انُبلذ -1ط         

 انزفكُش االثذاػٍ-2ط

 يهبساد انزىاطم-3ط

 اطش رفكُش خبطخ ثبنًىاد انذساعُخ انًخزهفخ-4ط   
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

بدح َزؼهك ثً انطشَك انشبئؼخ: ديظ رًُُخ ورؼهُى ػًهُخ انزفكُش ضًٍ انًىاد انذساعُخ انًخزهفخ ثًذي يب

 فُغشٌ رؼهًُهب ثشكم يجبشش و طشَؼ.انزمُُبد انزشثىَخ 
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 طشائك انزمُُى    

 ضًٍ ايزؾبَبد َظف انفظهُخ وَهبَخ انفظم رأرٍ

 

 

 
 

 

 .انشخظٍ(األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبسادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-د 

 .انؾبعجبداليزح يشؽهخ انزؼهُى االعبط نًىاد رًُُخ يهبساد انطهجخ نزؼهُى ر-1د

 رًُُخ لبثهُبد انطهجخ فٍ رًُُخ اعزخذاو انزمُُبد انزشثىَخ نذي راليزح يشؽهخ انزؼهُى االعبط. -2د

 رًُُخ لذساد فٍ اخزجبساد رمُظ انمذساد انشَبضُخ انًزؼهًخ نذي راليزح انزؼهُى االعبط.-3د

    

  طشائك انزؼهُى وانزؼهى         

 

 )انزطجُك انفشدٌ( نًشبهذح و انزطجُك انؼًهٍ, اٍ طشَك يبدح طشائك انزذسَظ انزخظظُخػ

 

 

 
 طشائك انزمُُى          

 
 االخزجبساد انزؾشَشَخ -1
 انًالؽظخ انًجبششح -2

 

  ثُُخ انجشَبيظ  .11

سيض انًمشس أو  انًشؽهخ انذساعُخ 

 انًغبق

  ذحانغبػبد انًؼزً           اعى انًمشس أو انًغبق

    ػًهٍ َظشٌ      

 - Univ1101 Human rights 2 األونً

 - Univ1102 Islamic Education I 2 األونً

 - Univ1103 Arabic I 2 األونً

 - Univ1104 Islamic Education  II 2 األونً

 - Univ1105 English I 2 األونً
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 - Coll 1201 General Psychology 3 األونً

 - Coll 1202 The basis of education 2 األونً

 - Coll 1203 Developmental Psychology 3 األونً

 - Coll 1204 principals of Education 3 األونً

 - Comp 1301 Structured programming I 3 األونً

 - Comp 1302 Computer logic Design computer 3 األونً

 - Comp 1303 Differentiation 2 األونً

 - Comp 1304 Discrete structures I 3 األونً

 - Comp 1305 Structured programming II 3 األونً

 - Comp 1306 Computer techniques 3 األونً

 - Comp 1307 Integration 3 األونً

 - Comp 1308 Discrete structures II 2 األونً

 - Comp 1309 principals of Office 2 األونً

 - Univ2107 Arabic II 2 انضبَُخ

 - Univ2109 Health and Enviroment Education 2 انضبَُخ

 - Univ2110 English II 2 انضبَُخ

 - Univ2111 Democracy 2 انضبَُخ

 - Coll 2205 Educational Psychology 3 انضبَُخ

 - Coll 2206 Mental Health 2 انضبَُخ

 - Coll 2207 Educational guidance 2 انضبَُخ

 - Coll 2208 Educational Statistics 3 انضبَُخ

 - Comp 2310 Computational theory 3 انضبَُخ

 Comp 2311 انضبَُخ
Introduction to Microprocessors 

and computers 
3 - 

 - Comp 2312 Programming  in C++ 3 انضبَُخ

 - Comp 2313 Data structures I 3 انضبَُخ
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 Comp 2314 انضبَُخ
Systems Management 

(Maintenance) 
2 - 

 - Comp 2315 Numerical Analysis 4 انضبَُخ

 - Comp 2316 Computer graphics 3 انضبَُخ

 - Comp 2317 Object Oriented Programming OOP 3 انضبَُخ

 - Comp 2318 Data structures II 3 انضبَُخ

 - Univ3112 Arabic III 2 انضبنضخ

 انضبنضخ
Coll 3209 Research Methods 3 - 

 انضبنضخ
Coll 3210 TMS 2 - 

 انضبنضخ
Coll 3211 Measurement and Evaluation 2 - 

 انضبنضخ
Coll 3212 General methods of teaching 2 - 

 انضبنضخ
Coll 3213 Viewing - 4 

 - Comp 3320 Analysis systems 3 انضبنضخ

 - Comp 3321 Compilers 3 انضبنضخ

 - Comp 3322 Computer Architecture  I 3 انضبنضخ

 Comp 3323 انضبنضخ
Communications and network 

security I 
3 - 

 - Comp 3324 Operations Research 3 انضبنضخ

 - Comp 3325 Prolog Lang 3 انضبنضخ

 - Comp 3326 Computer Architecture  II 3 انضبنضخ

 Comp 3327 انضبنضخ
Communications and network 

security II 
3 - 

 - Comp 3328 Data security 3 انضبنضخ

 - Comp 3329 Software Engineering 2 انضبنضخ

 - Comp 3330 Methods of Computer Teaching 3 انضبنضخ

 - Univ4115 Arabic V 2 انشاثؼخ

 - Coll 4214 Curricula and textbooks 2 انشاثؼخ

 Coll 4215 انشاثؼخ
Educational Administration and 

direction 
2 - 
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 - Coll 4216 Application 12 انشاثؼخ

 - Comp 4331 Databases 3 انشاثؼخ

 - Comp 4332 Digital Image Processing 3 انشاثؼخ

 - Comp 4333 Operating systems 3 انشاثؼخ

 - Comp 4334 Artificial intelligence 3 انشاثؼخ

 - Comp 4335 Visual programming 3 انشاثؼخ

 - Comp 4336 Research Project Graduation 3 انشاثؼخ

  

 انزخطُظ نهزطىس انشخظٍ -13

 
 مراجعة اخلطوات السابقة وسلرجاهتا -1

 بكة ادلعلومات يف رلاؿ االختصاصعلى ادلستجدات من الكتب والدوريات وشاالطالع  -2

 التحديث الدوري )السنوي( خلطط التدريس ادلعتمدة. -3
 
 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبس انمجىل   -14

 
 ادلعدؿ التنافسي ادلعتمد على الرغبة. –الفرع العلمي  -الشهادة االعدادية

 
 
 
 
 
 
 

 بيظأهى يظبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَ -15
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 الكتب ، الدوريات، الرسائل اجلامعية ، شبكة ادلعلومات الدولية،اخلربة الشخصية للقائم بتدريس ادلقرر الدراسي.
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

رهز  السنت / الوستىي

 الوقرر
 أساسٍ اسن الوقرر

أم 

 اختُارٌ

 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 األونً

 األونً

Univ1101 Human rights ٍأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ1102 Islamic Education I ٍأعبع √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 األونً

 األونً

Univ1103 Arabic I ٍأعبع √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ1104 Islamic Education  II ٍأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Univ1105 English I األونً

 األونً

 األونً

Coll 1201 General Psychology ٍأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Coll 1202 The basis of education ٍأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Coll 1203 Developmental Psychology األونً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Coll 1204 principals of Education األونً
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 1301 Structured programming I األونً

 Comp 1302 األونً
Computer logic Design  

computer 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 1303 Differentiation األونً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 1304 Discrete structures I األونً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 1305 Structured programming II األونً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 1306 Computer techniques األونً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 1307 Integration األونً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 1308 Discrete structures II األونً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 1309 principals of Office األونً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Univ2107 Arabic II انضبَُخ

 Univ2109 انضبَُخ
Health and Enviroment 

Education 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Univ2110 English II انضبَُخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Univ2111 Democracy انضبَُخ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Coll 2205 Educational Psychology انضبَُخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Coll 2206 Mental Health انضبَُخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Coll 2207 Educational guidance انضبَُخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Coll 2208 Educational Statistics انضبَُخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 2310 Computational theory انضبَُخ

 Comp 2311 انضبَُخ

Introduction to 

Microprocessors and 

computers 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ ++Comp 2312 Programming  in C انضبَُخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 2313 Data structures I انضبَُخ

 Comp 2314 انضبَُخ
Systems Management 

(Maintenance) 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 2315 Numerical Analysis انضبَُخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 2316 Computer graphics انضبَُخ

 Comp 2317 انضبَُخ
Object Oriented 

Programming OOP 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 2318 Data structures II انضبَُخ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Univ3112 Arabic III انضبنضخ

 انضبنضخ
Coll 3209 Research Methods 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ

 انضبنضخ
Coll 3210 TMS 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ

 انضبنضخ
Coll 3211 Measurement and Evaluation 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ

 انضبنضخ
Coll 3212 General methods of teaching 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ

 انضبنضخ
Coll 3213 Viewing 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 3320 Analysis systems انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 3321 Compilers انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 3322 Computer Architecture  I انضبنضخ

 Comp 3323 انضبنضخ
Communications and 

network security I 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 3324 Operations Research انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 3325 Prolog Lang انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 3326 Computer Architecture  II انضبنضخ
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 Comp 3327 انضبنضخ
Communications and 

network security II 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 3328 Data security انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 3329 Software Engineering انضبنضخ

 Comp 3330 انضبنضخ
Methods of Computer 

Teaching 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Univ4115 Arabic V انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Coll 4214 Curricula and textbooks انشاثؼخ

 Coll 4215 انشاثؼخ
Educational Administration 

and direction 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Coll 4216 Application انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 4331 Databases انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 4332 Digital Image Processing انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 4333 Operating systems انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 4334 Artificial intelligence انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 4335 Visual programming انشاثؼخ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٍ Comp 4336 Research Project Graduation انشاثؼخ
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 المرحلة االولى / الفصل االول 

 

 مقرروصف ال

 التعلم ستفادة القصو  من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إغلازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب ربقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق اال

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 األساسية كلية الًتبية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

 قسم احلاسبات/ مواد ثقافية  ادلركز/   القسم العلمي 

  الًتبية االسالمية /  رمز ادلقرر/ اسمUniv1102 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/  االوؿ السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على  إف: أىداؼ ادلقرر 

 واسباهبا  العلم ىذا امساء ,الدين اصوؿ بعلم تعلم التعريف. 

 اهلل تعاىل وجود ادلة , وصفاتو اهلل وجود, االذليات ,ادلسلمُت مجهور عند االؽلاف اركاف   تعلم  .2

 (الوجود  ) النفسية الصفة, االذلية الصفات, االحلاد, احلواس عخدا , واالخًتاع العناية دليل, احلدوث دليل    تعلم  .3

 ، االرادة ، القدرة ) ادلعاين صفات,( الوحدانية, بالنفس ،القياـ احلوادث سلالفة, البقاء , القدـ ) السلبية الصفات   تعلم  .4
 (  الكالـ ، البصر ، ،السمع احليات ، العلم

 حقو تعاىل يف غلوز ما , تعاىل حقو يف يستحيل ما, احلياة يف التوحيد عقيدة تاثَت  تعلم -5



  
 15الصفحت 

 
  

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف التعريف بعلم اصوؿ الدين  -2أ

 . عرفة والفهم  عن  وجود اهلل وصفاتو   سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادل -3أ

 .سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  تاثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -4أ

 .سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   ما يستحيل وما غلوز يف حقو تعاىل  -5أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

رات يف  امساء اصوؿ الدين واسباهبا مها – 1ب 

 .مهارات تتعلق دبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ت للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية ػ وضع درجا2

 ػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4
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 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 

 اصوؿ بعلم ريفالتع  تعلم 2

 ,الدين

 امساء ىذا العلم واسباهبا

  الدين اصوؿ بعلم التعريف

 التقومي البنائي احملاضرة امساء ىذا العلم واسباهبا

2 

 مجهور عند االؽلاف اركاف تعلم 2

 ادلسلمُت  

 مجهور عند االؽلاف اركاف

 ادلسلمُت  

 التقومي البنائي احملاضرة

 التقومي البنائي احملاضرة االذليات  االذليات  تعلم 2 3

4 

 اهلل وجود تعلم 2

 اهلل وجود ادلة ,وصفاتو

 تعاىل  

 ادلة ,وصفاتو اهلل وجود

 تعاىل   اهلل وجود

 التقومي البنائي احملاضرة

5 
2 احلدوث دليل  تعلم 

 دليل العناية واالخًتاع

 ,احلدوث دليل

 دليل العناية واالخًتاع

 التقومي البنائي احملاضرة

 تحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل مسائل ترتبط بادلوضوعام 2 6

7 

 احلواس خداع  تعلم 2

 االحلاد,

 

 احلواس خداع

 االحلاد,

 

 التقومي البنائي احملاضرة

 االذلية الصفات  تعلم 2 8
 

 االذلية الصفات
 

 التقومي البنائي احملاضرة

9 

  النفسية الصفة  تعلم 2

 ( الوجود)
 

 ( الوجود)  ةالنفسي الصفة

 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

 ) السلبية الصفات  تعلم 2

 سلالفة, البقاء , القدـ

 بالنفس ،القياـ احلوادث

 ( الوحدانية,

 

 , القدـ ) السلبية الصفات

 احلوادث سلالفة, البقاء

 الوحدانية, بالنفس ،القياـ

) 
 

 التقومي البنائي احملاضرة
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  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .يدرؾ اعلية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية اف  -1ج

 .يدرؾ اعلية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

11 

 ، القدرة ) ادلعاين صفات  تعلم 2
 ،السمع احليات ، العلم ، االرادة

 (الكالـ  ، البصر ،

 ، القدرة ) ادلعاين صفات
 احليات ، العلم ، االرادة

 (الكالـ  ، البصر ، ،السمع

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

يف  التوحيد عقيدة تاثَت  تعلم 2
 احلياة

 يالتقومي البنائ احملاضرة يف احلياة التوحيد عقيدة تاثَت

 التقومي البنائي احملاضرة تعاىل  حقو يف يستحيل ما تعاىل  حقو يف يستحيل ما تعلم 2 13

 التقومي البنائي احملاضرة حقو تعاىل يف غلوز ما حقو تعاىل يف غلوز ما تعلم 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية وحل مسائل 2 15

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) دلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ا -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وربليلها  -2د
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 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  ت إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوعمهارا 5د 

 

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 .قحطاف عبدالرمحن. رشدي علياف، ود. د: كتاب أصوؿ الدين اإلسالمي، لػػ (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, ة اجملالت العلمي

القرآف الكرمي. 

كتب التفسَت واحلديث النبوي الشريف. 

جامعة بغداد/ رللة كلية العلـو اإلسالمية . 

 

 www.nourallah.com/directory ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

.comislam-www.al/ 

www.montalq.com 

 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 

 

http://www.nourallah.com/directory
http://www.nourallah.com/directory
http://www.al-islam.com/
http://www.montalq.com/
http://www.montalq.com/
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 وصف المقرر

 التعلم   من فرصرر ىذا إغلازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب ربقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصو يوفر وصف ادلق

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

 قسم احلاسبات/ مواد ثقافية  ادلركز/ لعلمي  القسم ا 

  اللغة العربية/  رمز ادلقرر/ اسمUniv1103 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/ االوؿ  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 لسنة الدراسية قادراً على إف يكوف الطالب يف هناية ا: أىداؼ ادلقرر 

 .أقساـ الكالـ   تعلم .1

 أنواع ادلعارؼ    تعلم  .2

 ادلفرد ، ادلثٌت ، واجلمع      تعلم  .3

4.  الرسوؿ خطبة ,(القمر سورة من) الكرمي القرآف آيات  , شرح القصيدة اآلتية مع ربليلها وحفظها )األدب    تعلم  يف 
 .شوقي أمحد قصيدة , زيدوف ابن نونية , اذلذيل ذؤيب ايب عينية  , حنُت موقعة بعد االنصار
 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
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   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  أقساـ الكالـ  -2أ

 . فة والفهم  عن   أنواع ادلعارؼ سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعر  -3أ

 .سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   ادلفرد ، ادلثٌت ، واجلمع -4أ

 .سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   االدب  -5أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 ا وحفظها مهارات يف   شرح القصيدة اآلتية مع ربليله – 1ب

 .مهارات تتعلق دبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ركة الصفية ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشا2

 ػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4
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  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اعلية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اعلية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 تعليم والتعلم طرائق ال    

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .رات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات مها -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وربليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 
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 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم و ادلوضوعأ/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 التقومي البنائي احملاضرة النحو تعريفو ، عالمتو : األسم  تعلم 2 1

2 

العلم ، الضمائر ، امساء   تعلم 2
االشارة ، األمساء ادلوصولة ، 

 . باإلضافة ادلعرؼ باؿ ، ادلعرؼ

   

 التقومي البنائي احملاضرة النحو

 التقومي البنائي احملاضرة النحو ادلثٌت أعرابو تعلم 2 3

4 

مجع ادلذكر السامل ، شروطو  - 2
 . وأعرابو

مجع ادلؤنث السامل ، شروطو  -
 وإعرابو 

مجع التكسَت وبعض 
اوزانو ، مجوع القلة 

 والكثرة

 التقومي البنائي احملاضرة النحو

 التقومي البنائي احملاضرة النحو األمساء اخلمسة تعلم 2 5

 ترتبط بادلوضوع سبارين الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحلامتحاف  2 6

7 

شرح القصيدة اآلتية مع ربليلها  2
  وحفظها

مطولة زىَت بن ايب سلمى اليت 
 مطلعها 

أمن أـ أوىف دمنة مل تكلم       )
 (حبومانة الدراج فادلتثلم

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

8 
 من) الكرمي القرآف آيات 2

 ( القمر سورة
 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب
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 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

  .شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن ىشاـ (  ادلصادر)ئيسية ػ ادلراجع الر 2

  النحو الوافي ، عباس حسن. 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني. 

  مجلة المجمع العلمي العراقي. 

  .موقع مدونة لساف العرب ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 المكتبة الشاملة. 

 موقع المجلس العلمي. 

9 

 يف  الرسوؿ خطبة 2
 حنُت  موقعة بعد االنصار

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

13 
 اذلذيل  ذؤيب ايب عينية 2

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

11 
 زيدوف  ابن نونية 2

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

12 2  التقومي البنائي احملاضرة االدب ي شوق أمحد قصيدة 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب ولد اذلد  فالكائنات ضياء  2 13

 التقومي البنائي احملاضرة مراجعة االدب 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية   2 15
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  شبكة الفصيح. 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

 التعلم علم ادلتوقعة من الطالب ربقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصو  من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إغلازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات الت

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم احلاسبات/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  حقوؽ انساف /  ز ادلقرررم/ اسمUniv1101 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/ االوؿ  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 (وخصائصها  فاالنسا حقوؽ تعريف ) تعلم .1
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 .حقوؽ االنساف من االسالـ موقف  تعلم  .2

 حقوؽ االنساف تصنيفات  تعلم  .3

                                                       اجلماعية االنساف حقوؽ تعلم  .4

 الدولية والداخلية وادلنازعات احلرب زمن يف االنساف حقوؽ   تعلم -5

 االنساف  حقوؽ يف واثره االداري الفساد  تعلم  -6

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  موقف االسالـ من حقوؽ االنساف  -2أ

 . صنيفات حقوؽ االنساف    سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  ت -3أ

                                   سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   حقوؽ االنساف اجلماعية                    -4أ

 ..سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف حقوؽ االنساف يف زمن احلرب وادلنازعات الدولية والداخلية  -5أ

سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  الفساد االداري واثره يف حقوؽ االنساف   -6أ 

 

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

مهارات يف  نص ادلواد العادلية حلقوؽ االنساف  – 1ب 

 .مهارات تتعلق دبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  وشرح ادلادة الدراسيةتوضيح  

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4
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 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 ػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .هرية بأسئلة موضوعية ومقاليو ػ اختبارات ش4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اعلية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اعلية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وربليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د
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 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

 افاالنس حقوؽ تعريف ا  االنساف حقوؽ تعريف

 وخصائصها 
 التقومي البنائي احملاضرة

2 

 االنساف حقوؽ تعريف االنساف  حقوؽ خصائص  تعداد 2

 وخصائصها 

 التقومي البنائي احملاضرة

3 

 حقوؽ من االسالـ موقف تعلم 2

 االنساف 

 حقوؽ من االسالـ موقف

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

4 

 حقوؽ من االسالـ موقف تعلم 2

 ف االنسا

 حقوؽ من االسالـ موقف

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

 التقومي البنائي احملاضرة االنساف  حقوؽ تصنيفات االنساف  حقوؽ تصنيفات تعلم 2 5

 التقومي البنائي احملاضرة االنساف  حقوؽ تصنيفات االنساف  حقوؽ تصنيفات تعلم 2 6

 وحل مسائل ترتبط بادلوضوع امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة 2 7

 التقومي البنائي احملاضرة اجلماعية                                                      االنساف حقوؽ                                                      اجلماعية االنساف حقوؽ   تعلم 2 8

 التقومي البنائي احملاضرة اجلماعية                                                      االنساف حقوؽ                                            اجلماعية           االنساف حقوؽ   تعلم 2 9

13 

 يف االنساف حقوؽ   تعلم 2
 وادلنازعات احلرب زمن

 والداخلية الدولية

 

 احلرب زمن يف االنساف حقوؽ

 والداخلية  ةالدولي وادلنازعات

 التقومي البنائي احملاضرة
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11 

 زمن يف االنساف حقوؽ   تعلم 2

 الدولية وادلنازعات احلرب

 والداخلية 

 احلرب زمن يف االنساف حقوؽ

 والداخلية  الدولية وادلنازعات

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

 يف واثره االداري الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف هواثر  االداري الفساد

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

 يف واثره االداري الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف واثره االداري الفساد

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

14 

 يف واثره االداري الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف واثره االداري الفساد

 االنساف 

 ومي البنائيالتق احملاضرة

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية وحل مسائل 2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

مصر صادر /موقع كلية احلقوؽ جامعة بنها/مصادر حقوؽ االنساف  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
 2313/ 1/2بتاريخ 

 . 2007ير الفساد العادلي لعاـ تقر  –منظمة الشفافية الدولية  .

مطابع تكنوبرس  – 2335 – 1ط -كتاب الفساد  –ال فساد / اجلمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  - 
 لبناف –

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 اجلمعة / 378العدد / موقع الوسط/مصادر قانوف حقوؽ اإلنساف

 2003 /سبتمرب/ 19/

حقوؽ اإلنساف /سلوؾ األفراد وحقوؽ اإلنساف/ مقاؿ/ امحد حلمي
موقع منظمة /ديب /  2337/ العدد العاشر/العريب رللة عربية

 حقوؽ اإلنساف العادلية

المم ظاىرة الفساد / دراسة يف مد  مواءمة التشريعات العربية الحكاـ اتفاقية ا –د . سليماف عبد ادلنعم 
 . 17ادلتحدة دلكافحة الفساد . ص
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القطاع / االصالح االداري ال يتم اال بالتغيَت اجلذري للفكر واالىداؼ والقوانُت  -فارس الشهايب   ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية
 مقاؿ متاح على ادلوقع االلكًتوين –العاـ من منظور الليربالية االقتصادية 

www.mafhoum.com  

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mafhoum.com/
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 نموذج وصف المقرر  

 

 م.م. سوسن موسى مدحت مدرس المقرر:              () علم النفس العاموصف المقرر    

ضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقت
وصف  وبين                              والبد من الربط بينها. المتاحة التعلم إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 . البرنامج

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية  

 مواد تربوية/ قسم احلاسبات ادلركز/   ميالقسم العل 

  علم النفس العاـ رمز ادلقرر/ اسم /Coll 1201 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  االوىل/ االوؿ السنة/ الفصل 

 ساعة 45  (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 01-10-2119  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

  العاـ بصفة عامة من حيث نشأتو ومفهومو وأىدافو وفروعو وعالقتو بالعلـو األخر تعريف الطلبة بعلم النفس. 

 .إكساب الطلبة القدرة على معرفة إسهامات العلماء ادلسلمُت يف رلاؿ الدراسات النفسية2-
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 إدراؾ  الطلبة ألىم ادلدارس الغربية اليت اىتمت بالدراسات النفسية. 

 ألسس الفسيولوجية والسيكولوجية ادلؤثرة يف السلوؾ اإلنساينتعريف الطلبة دبفهـو السلوؾ وا . 

  ( .الدوافع واالنفعاالت واالحساس واالدراؾ واالنتباه)تتبع الطلبة للعمليات اليت تتم داخل اإلنساف 

 تعريف الطلبة بالتعلم  باعتباره الوسيلة للحصوؿ على ادلعرفة واالرتقاء احلضاري. 

   من خالؿ معرفة مفهومها وخصائها والعوامل ادلؤثرة فيها وأنواعهاإدراؾ الطلبة للشخصية. 

 وتوجيهو لدور علم النفس يف فهم السلوؾ االنساين من اجل ضبطو تقدير الطلبة. 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات المقرر.10

   األىداؼ ادلعرفية -أ

م بعلم النفس العاـ من حيث نشأتو ومفهومو وأىدافو وفروعو وعالقتو سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفه  -1أ
 .بالعلـو األخر 

 .سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم إسهامات العلماء ادلسلمُت يف رلاؿ الدراسات النفسية -2أ

 .لكل منها سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلدارس علم النفس والتوجهات الفكرية -3أ

 . سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بالسلوؾ اإلنساين واألسس الفسيولوجية والسيكولوجية ادلؤثرة فيو -4أ

 . سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وربليل وتفسَت دوافع السلوؾ االنساين-5أ

 .وتفسَت االنفعاؿ عند االنسافسبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وربليل  -6أ

سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بالتعلم من حيث معناه وأعليتو وشروطو ونظرياتو مع الًتكيز                 -7أ
 .على نظرييت التعلم الشرطي لبافلوؼ والتعلم باالستبصار لكوىلر

 .يل وتفسَت كل من االحساس واالدراؾ واالنتباهسبكُت الطلبة من  احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وربل-8أ

 .سبكُت الطلبة من  احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وتفسَت الشخصية -9أ
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  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 .ربليل ادلفاىيم الواردة  يف ادلقرر – 1

 .إكساب مهارة التعرؼ على الفروع النظرية والتطبيقية لعلم النفس -2

–قيم مدارس علم النفست. 

 .إستعماؿ تطبيقات نظريات التعلم يف ادلدرسة-4

 

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االلقاء او احملاضرة-1

 االستجواب -2

 ادلناقشة و حل ادلشكالت -3

 .مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة وشبكة ادلعلومات الدولية-4

 

 

 

 

  طرائق التقييم     

 .ًتبويةالتطبيقات ال. 1 

 .  األوراؽ البحثية الفردية واجلماعية.2

 (أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4
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  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 .النفس العاـتنمية وعي الطلبة بادلعارؼ وادلعلومات  وادلفاىيم األساسية لعلم .-1

 .إبداء الطلبة االىتماـ دبوضوعات علم النفس العاـ وربمل مسؤولية التعلم الذاٌب-2

 .تقدير الطلبة لدور علم النفس العاـ يف العملية الًتبوية-4 

  طرائق التعليم والتعلم    

حل ادلشكالت  

 العصف الدىٍت 

 احملاكاة 

  طرائق التقييم   

 .االختبارات الشفهية 1 .

 (.أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.2 

 .  األوراؽ البحثية الفردية واجلماعية. 3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4

  

  .(ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 . سبكُت الطالب من كتابة حبوث  قصَتة فردية ومجاعية يف رلاالت علم النفس العاـ.1 

 .سبكُت الطالب من كتابة تقارير حبثية تربوية عن بعض االضطرابات النفسية.2 

 .سبكُت الطالب من كتابة تقارير حبثية تربوية عن العمليات العقلية اليت تتم داخل العقل اإلنساين. 3 

 . الطالب من إتقاف مهارات التواصل الفعاؿ بُت الزمالء واستاذ ادلقررسبكُت.4
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 .ربليل ادلشكالت الًتبوية والسلوكية اليت يواجها كمعلم يف ادلستقبل ووضع احللوؿ ادلناسبة ذلا. 5

 

 

 بنية المقرر

 قة التقييمطري طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

  :تمكٌن الطلبة من 3 االول 

معرفة كٌفٌة نشوء علم النفس -1

 العام. 

تحدٌد المفاهٌم االساسٌة لعلم  -2

 النفس العام. 

 ىبٌان أهداف علم النفس العام.-3

التمٌز بٌن الفروع النظرٌة  -4 

 والتطبٌقٌة لعلم النفس العام.

 :النفس العام علم

 نشأته ، وتطوره ،مفهومه 

 افه وفروعه. أهد

 

   االلقاء

 االستجواب 

 المناقشة

امتحانات 

  ٌومٌة

 :تمكٌن الطلبة من 3 الثاين

تحدٌد عالقة علم النفس بالعلوم -1 

 .األخرى

التعرف على أهم  مدارس علم -2

 النفس.

إستٌعاب دور العلماء العرب -3

 والمسلمٌن فً مٌدان علم النفس.  

عالقة علم النفس بالعلوم 

 .األخرى

 

 مدارس علم النفس.

 

دور العلماء العرب والمسلمٌن 

 فً مٌدان علم النفس.

المشاركة   االلقاء والمناقشة 

 الصفٌة

  :تمكٌن الطلبة من 3 الثالث

-2التعرف على مفهوم السلوك. -1

 تحلٌل العوامل التً تؤثر فً السلوك.

  السلوك

العوامل المؤثرة فً 

 السلوك)الوراثة والبٌئة(

 الستجوابالمناقشة وا

 وحل المشكالت

بحوث    كتابة

  قصٌرة

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 :تمكٌن الطلبة من 3 الرابع

 إدراك مفهوم الدوافع ووظائفها. -1

.معرفة قٌاس الدافع 

.تصنٌف أنواع الدوافع 

 .اعطاء أمثلة عن الدوافع 

                                        

 افعالدو
االلقاء والمناقشة  

 واالستجواب

 

امتحانات 

 ٌومٌة
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 :تمكٌن الطلبة من 3 اخلامس

.إدراك مفهوم االنفعاالت 
 معرفة خصائص االنفعاالت.-2

استٌعاب التغٌرات الفسٌولوجٌة -3

 المصاحب لالنفعال.

التعرف على أهم النظرٌات التً -4

 فسرت االنفعال.

 إدراك أهمٌة االنفعاالت.-5

 أمثلة عن االنفعاالت.اعطاء -6

 المناقشة واالستجواب االنفعاالت       

 وحل المشكالت

 

كتابة  بحوث  

 قصٌرة 

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

  السادس

 اختبار الشهر االول

  :تمكٌن الطلبة من 3 السابع

 استٌعاب  مفهوم التعلم  وشروطه.-1

 .معرفة عالقة التعلم بالنضج-2

 التعرف على أنواع التعلم-3

 مشاركة صفية االلقاء واالستجواب وادلناقشة التعلم  

استيعاب الطلبة دلفاىيم نظرية  التعلم 1- 3 الثامن
  لبافلوؼ الشرطي الكالسيكي

ربليل  القوانُت اليت تفسر العالقة بُت -2
 .ادلثَتات الشرطية وغَت الشرطية

  

 نظريات التعلم                 
 نظرية التعلم الشرطي الكالسيكي)

 ( لبافلوؼ

 مشاركة صفية االلقاء واالستجواب وادلناقشة

استيعاب الطلبة دلفاىيم نظرية  التعلم 1- 3 التاسع
  باالستبصار

ربليل  القوانُت اليت تفسر التعلم وفق  -2
 .االستبصار

   

  

 .نظرية التعلم باالستبصار لكوىلر

 امتحانات يومية اقشةااللقاء واالستجواب وادلن

  ادلشكالت تصميم خطة دلواجهة 3 العاشر

الًتبوية والسلوكية اليت يواجها كمعلم يف 
 .ادلستقبل ووضع احللوؿ ادلناسبة ذلا

االلقاء واالستجواب وحل  التطبيقات الًتبوية لنظريات التعلم
 ادلشكالت

 مشاركة صفية

 مفهـو االحساس التمييز بُت 3 احلادي عشر

 ..راؾ واالنتباهواإلد

ربليل االسس النفسية والعصبية لكل -2
 .من االحساس  واإلدراؾ واالنتباه

بحوث    كتابة االلقاء واالستجواب وادلناقشة االحساس واالدراؾ واالنتباه

  قصٌرة

أو تقارٌر    

 بصورة فردٌة

أو جماعٌة عن 
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 .تصنيف اإلحساسات اخلاصة-3

ربليل العوامل ادلؤثرة يف االنتباه  -4

 .ومشتتاتو

 الموضوع

  .معرفة  مفهـو للشخصية1- 3 الثاين عشر

 .ربديد العوامل ادلؤثرة يف الشخصية-2

 .ربليل خصائص الشخصية-3

 .أستيعاب أنواع الشخصية-4

 امتحانات يومية االلقاء واالستجواب وادلناقشة الشخصية

  الثالث عشر

 إختبار الشهر الثاين

  الرابع عشر

 والتقارير الفردية واجلماعية مناقشة البحوث

 مراجعة عامة اخلامس عشر

 البنية التحتية 

  الكتب ادلقررة ادلطلوبة ػ1

 علم النفس العاـ ،(2311)مشسي، عبد األمَت  زلمد   (ادلصادر)ادلراجع الرئيسية  ػ2

-  مدخل إىل علم ( 2334)الزغوؿ ،عماد وعلي اذلنداوي
 النفس

 أسس علم النفس  ( 1997)عبد اخلالق ،أمحد أمحد -3

 كتب اخر -

  

                 اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية  )

 ، علم النفس العاـ(2311)زلمد مشسي، عبد األمَت 1-

 رلالت البحوث الًتبوية والنفسية-
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 رلالت الدراسات النفسية  -3

 االستفادة من ادلواقع الًتبوية ادلرتبطة  دبوضوعات ادلقرر .... واقع االنًتنيتم, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 االفادة من خدمات ادلكتبات االلكًتونية وشبكة ادلعلومات الدولية  1-

  توزيع استبانات على الطلبة  دلعرفة مد  االستفادة العلمية والنفسية للمقرر-2

 رات تطويرية للطلبة والتدريسيُتقياـ بدو _3
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 وصف المقرر

 التعلم ستفادة القصو  من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إغلازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب ربقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق اال

 ؛.صف الربنامجوالبد من الربط بينها وبُت و . ادلتاحة

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم احلاسبات/ مواد تربوية ادلركز/ القسم العلمي 

  تعليم اساس /  رمز ادلقرر/ اسمColl 1202 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/ االوؿ  السنة/ الفصل 

  ة ساع33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 .مفهـو التعليم األساس وتطوره التارؼلي   تعلم .1

 مدخالت نظاـ التعليم األساس   تعلم  .2

 أىداؼ التعليم األساس   تعلم  .3

 خصائص التعليم األساس  تعلم  .4

 مربرات األخذ بالتعليم األساس    تعلم -5

 التعليم األساس يف بعض الدوؿ العربية     تعلم  -6

 التعليم األساسي يف عدد من الدوؿ األجنبية  تعلم -7
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 التعليم األساسي يف الواليات ادلتحدة األمريكية  تعلم -8

 ة عالجهابعض ادلشكالت اليت تواجو التعليم يف العراؽ وزلاول  تعلم -9

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف   مفهـو التعليم األساس وتطوره التارؼلي  -2أ

 . األساس     سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  أىداؼ التعليم  -3أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف    خصائص التعليم األساس -4أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  التعليم األساس يف بعض الدوؿ العربية   -5أ

 ألجنبيةسبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  التعليم األساسي يف عدد من الدوؿ ا  -6أ
 

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 .مهارات تتعلق دبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ددةػ اختبارات يومية بأسئلة زل1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2
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 ػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اعلية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 . عقيدة التوحيد يف احلياةيدرؾ اعلية تأثَت -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( بلية التوظيف والتطور الشخصيادلهارات األخر  ادلتعلقة بقا) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وربليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر
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عاالسا األسبوع
 ت

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة

1 2 

مفهـو التعليم األساس  تعلم 
 وتطوره التارؼلي 

مفهـو التعليم األساس وتطوره 
 التارؼلي 

 التقومي البنائي احملاضرة

2 

مدخالت نظاـ التعليم  تعلم 2
 األساس 

 التقومي البنائي احملاضرة مدخالت نظاـ التعليم األساس 

 التقومي البنائي احملاضرة أىداؼ التعليم األساس  أىداؼ التعليم األساس  تعلم 2 3

4 

 , خصائص التعليم األساس  تعلم 2

 مربرات األخذ بالتعليم األساس

 ,خصائص التعليم األساس 

 مربرات األخذ بالتعليم األساس 

 التقومي البنائي احملاضرة

5 

 ,التعليم األساسي يف األردف  تعلم 2

التعليم   ,التعليم األساسي يف اجلزائر
 األساسي يف مصر

التعليم األساس يف بعض الدوؿ 
 العربية  

 التقومي البنائي احملاضرة

6 

 ,التعليم األساسي يف اليمن  تعلم 2

 التعليم األساسي يف ادلغرب

التعليم األساس يف بعض الدوؿ 
 العربية  

 قومي البنائيالت احملاضرة

 امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل مسائل ترتبط بادلوضوع 2 7

8 

التعليم األساسي يف   تعلم 2
التعليم األساسي  , البحرين

 يف العراؽ 

 
 

التعليم األساس يف بعض الدوؿ 
 العربية  

 التقومي البنائي احملاضرة

9 

 ,التعليم األساسي يف الياباف  تعلم 2

 م األساسي يف بريطانيا التعلي

  
 

التعليم األساسي يف عدد من 
 الدوؿ األجنبية

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

التعليم األساسي يف الواليات  التعليم األساسي يف السويد  تعلم 2
 ادلتحدة األمريكية 

 التقومي البنائي احملاضرة
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11 

 التعليم األساسي يف أدلانيا   تعلم 2
 

سي يف الواليات التعليم األسا
 ادلتحدة األمريكية 

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

 التعليم األساسي يف اندونيسيا  تعلم 2

 

التعليم األساسي يف الواليات 
 ادلتحدة األمريكية 

 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

بعض ادلشكالت اليت تواجو  الرسوب 2
التعليم يف العراؽ وزلاولة 

 عالجها 

 تقومي البنائيال احملاضرة

14 

بعض ادلشكالت اليت تواجو  التسرب 2
التعليم يف العراؽ وزلاولة 

 عالجها 

 التقومي البنائي احملاضرة

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية وحل مسائل 2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

االستاذ الدكتور عبد اهلل حسن ,بية ادلقارنة والًتبية الدولية يف الًت  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
  عامل الكتب احلديث,2004,ادلوسوي

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

والمدرس جناف محمد عبد الخفاجي  الفتالوي المدرس خالد راىي
جعفر جواد الخفاجي حمل عنواف نظاـ التعليم  والمدرس المساعد ابتساـ

األساس عن مؤسسة دار الصادؽ الثقافية للطباعة والنشر في بابل ودار 
 . الرضواف للنشر والتوزيع في عماف وبطبعتو األولى

 

 ادلوقع االوؿ للتعليم االبتدائي يف اجلزائر  ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

 

 ر ادلقرر الدراسي خطة تطوي 
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 االلتزاـ بالقطاعية  
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 وصف المقرر

 

 

 كلية الًتبية األساسية ادلؤسسة التعليمية .1

 احلاسبات    القسم العلمي  / ادلركز .2

 Structured programming I  /Comp 1301 اسم / رمز ادلقرر .3

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .4

 األوؿ / السنة األوىل الفصل / السنة .5

 45=15×3 ي(عدد الساعات الدراسية )الكل .6

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 أىداؼ ادلقرر: أف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم اآلتية .8

 . اخلوارزميات و ادلخططات االنسيابية1

 (Modular Programming. مبادئ الربرلة النموذجية )2

 (Top-Down. منهج التصميم من األعلى إىل األسفل )3

 دلهيكلة. مبادئ الربرلة ا4

 (Pascal.  ىيكل الربامج يف لغة باسكاؿ )5

 . كتابة التعبَت يف لغة باسكاؿ6

 (I/O. مجل التخصيص و اإلدخاؿ و اإلخراج )7

 (Procedures & Functions. اإلجراءات و الدواؿ )8

 . مجل السيطرة و ازباذ القرار9

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

بط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الر

 ؛البرنامج.
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 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األىداؼ ادلعرفية   -أ
 كيفية كتابة  اخلوارزميات و رسم ادلخططات االنسيابية  أف يعرؼ الطالب -1

 (Modular Programmingمبادئ الربرلة النموذجية ) أف يعرؼ الطالب  -2
 (Top-Downالطالب منهج التصميم من األعلى إىل األسفل ) أف يعرؼ  -3
 ةمبادئ الربرلة ادلهيكلأف يعرؼ الطالب  -4
 (  Pascalىيكل الربامج يف لغة باسكاؿ ) أف يعرؼ الطالب -5

 كيفية كتابة التعبَت يف لغة باسكاؿأف يعرؼ الطالب    -6
 (I/Oمجل التخصيص و اإلدخاؿ و اإلخراج ) أف يعرؼ الطالب كيفية استخداـ   -7
 (Procedures & Functionsكيفية كتابة اإلجراءات و الدواؿ )أف يعرؼ الطالب    -8
 مجل السيطرة و كيفية ازباذ القرار أف يعرؼ الطالب ماىية   -9
 األىداؼ ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر. اف تتكوف لد  الطلبة مهارات بادلفاىيم االتية  -ب 
   كتابة  اخلوارزميات و رسم ادلخططات االنسيابية -1
 (Pascalقواعد لغة باسكاؿ ) -2
 باسكاؿ كتابة التعبَت احلسايب يف لغة -3
 (I/Oمجل التخصيص و اإلدخاؿ و اإلخراج ) استخداـ  -4

 (Procedures & Functionsكتابة اإلجراءات و الدواؿ ) -5
 مجل السيطرة و كيفية ازباذ القرار استخداـ  -6
 طرائق التعليم  والتعلم      

مات ) الكتب ذات العالقة ، الدوريات ، الرسائل يف بداية الفصل غلري إبالغ الطلبة دبفردات ادلقرر الدراسي ومصادر ادلعلو 
 اجلامعية( وتوزع ادلفردات على أسابيع الفصل الدراسي، و أساليب التقومي اليت سيجري إتباعها ، وكاالٌب:

 . هتيئة احملاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد يف ادلقرر الدراسي عن طريق االستعانة دبصادر ادلعلومات سابقة الذكر.  1
 بالغ الطلبة عن موضوع احملاضرة القادمة بقصد التهيئة.. إ2
 . الطلب من الطلبة تقدمي أوراؽ زبص موضوعا أو أكثر من ادلوضوعات قيد الدراسة. 3

 طرائق التقييم      

لفصل . إجراء امتحانُت فصليُت األوؿ بعد انقضاء األسبوع اخلامس من الفصل الدراسي والثاين بعد األسبوع العاشر من ا1
% من التحصيل 40الدراسي وتراعى يف كل امتحاف ادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ( حيث درجة التقومي ذلا 

 الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليومية. 
ويراعى عند وضع األسئلة مشولية زلتو  ادلقرر  % من التحصيل ووفق توقيتات الوزارة60. امتحاف هناية الفصل الدراسي ولو 2

 الدراسي وادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ(.
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 األىداؼ الوجدانية و القيمية :أف يكوف الطالب قادرا على  -ج
 تعريف اخلوارزمية و ادلخطط االنسيايب -1
 كتابة التعبَت احلسايب  -2
 و اإلخراج كتابة مجل التخصيص و اإلدخاؿ  -3
 التعرؼ على الفرؽ بُت اإلجراءات و الدواؿ -4
 التعرؼ على كيفية استخداـ مجل القرار -5

 
 ادلهارات العامة و التأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 بة مرحلة التعليم األساس.توظيف ادلهارات ادلكتسبة يف تعليم ادلعرفة الرياضية لد  طل -1
 اختيار أمثلة من مقرر التعليم األساس ولكل منها مهارات اليت تناوذلا ادلقرر الدراسي. -2
 تقييم مد  اكتساب تالميذ التعليم األساس دلهارات التطبيق. -3
 بناء اختبارات خاصة دبجاالت التفكَت ادلنطقي  لتالميذ مرحلة التعليم األساس. -4
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 البنية التحتية  .12

 قرربنية ادل .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

مفهـو اخلوارزمية و ادلخطط  3 1
 االنسيايب

مفهـو اخلوارزمية و ادلخطط 
 االنسيايب

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  ةمفهـو الربرلة النموذجي مفهـو الربرلة النموذجية 3 2
 واالستجواب

 تقومي بنائي

مفهـو التصميم من األعلى  3 3
 إىل األسفل

مفهـو التصميم من األعلى 
 إىل األسفل

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مبادئ الربرلة بلغة باسكاؿ مبادئ الربرلة بلغة باسكاؿ 3 4
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  كل برنامج باسكاؿىي ىيكل برنامج باسكاؿ 3 5
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 6

ادلناقشة  استخداـ التعبَت احلسايب استخداـ التعبَت احلسايب 3 7
 واالستجواب

 تقومي بنائي

استخداـ مجل التخصيص و  3 8
 اإلدخاؿ و اإلخراج

استخداـ مجل التخصيص و 
 خراجاإلدخاؿ و اإل

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

التعرؼ على اإلجراءات  3 9
Procedures 

التعرؼ على اإلجراءات 
Procedures 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

التعرؼ على اإلجراءات  3 10
Procedures و كتابتها 

التعرؼ على اإلجراءات 
Procedures و كتابتها 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 نائيتقومي ب

 تقومي بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 11

التعرؼ على الدواؿ   3 12
Functions و كتابتها 

التعرؼ على الدواؿ  
Functions و كتابتها 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

التعرؼ على مجل ازباذ  3 13
 القرار

التعرؼ على مجل ازباذ 
 القرار

ادلناقشة 
 واالستجواب

 ئيتقومي بنا

ادلناقشة  التعرؼ على مجل السيطرة التعرؼ على مجل السيطرة 3 14
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 15
 واالستجواب

 تقومي بنائي
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 ال توجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

بلغة باسكاؿ . تأليف الدكتور نضاؿ خضَت أساسيات الربرلة  - ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2
 العبادي

 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من الدوريات وادلصادر ذات الصلة بادلقرر

 ت الدولية كمصادر معروفةاالستفادة من شبكة ادلعلوما ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .13

 .يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج  يف مراحل التعليم األساس.1  
 . يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج يف النظاـ العادلي.2  
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 قررنموذج وصف الم

 

 وصف المقرر

 

 

 ساسية كلية الًتبية اال ادلؤسسة التعليمية .9

 احلاسبات     القسم العلمي  / ادلركز .11

 Comp 1302تصميم منطقي /  اسم / رمز ادلقرر .11

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .12

 االوؿ/ السنة ااالوىل الفصل / السنة .13

 ساعة  45=  15*  3 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .15

 أىداؼ ادلقرر .16

 ف الطالب باألنظمة الرقمية للحاسوب واالكواد ادلستخدمةتعري -1

 تعريف الطالب بالبوابات ادلنطقية وعملها. -2

 تعريف الطالب دبخططاات كارنوؼ  .            -3

 تعريف الطالب بالدوائر االلكنرونية ادلختلفة . -4

 تعريف الطالب بالدوائر االلكًتونية ادلنطقية ادلتسلسلة . -5

 بالرجسًتات والعدادات . تعريف الطالب -6

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .14
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 األىداؼ ادلعرفية   -أ
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لألنظمة الرقمية والتحويل من نظاـ ألخر . -1أ

 ىا. سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للبوابات ادلنطقية وكيفية بناؤ  -2أ
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لطرؽ التبسيط ادلستخدمة سلططات كارنوؼ    -3أ
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للدوائر ادلنطقية ادلختلفة . -4أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للدوائر ادلنطقية ادلتسلسلة واستخداماهتا.   -5أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للرجسًتات والعدادات واستخداماهتا.   -6أ

 األىداؼ ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 
 القدرة على استخداـ األنظمة الرقمية ادلختلفة والتحويل بينها. – 1ب
 القدرة على بناء وتركيب البوابات ادلنطقية . – 2ب
 التبسيط باستخداـ الطرؽ ادلختلفةسبكُت الطالب من  – 3ب
 قدرة الطالب على بناء الدوائر االلكًتونية ادلختلفة.    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 . تزويد الطلبة باالساسيات وادلوضوعات ادلتعلقة  بالتصميم ادلنطقي.1
 .توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل استاذ ادلادة2
 ة ادلكتبة االطالع على مصادر دراسة التصميم ادلنطقي ..مطالبة الطلبة بزيار 3
 

 طرائق التقييم      

 .اختبارات يومية بأسئلة زلددة 1
 .وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركات الصفية .2
 .اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية 3
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 لتصميم  ادلنطقي .اف يفسر وػللل الشواىد ل -1ج
 يفرؽ بُت األنظمة الرقمية واالكواد ادلختلفة  . -2ج
 يقيم بعض النصوص وادلعلومات عن تصميم احلاسبة ادلنطقي. -3ج
 يقارف بُت الدوائر اإللكًتونية ادلختلفة .  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة حل ادلشكالت.1
 .العصف الذىٍت .2
 .طريقة احملاكاة3

 طرائق التقييم    
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 .االمتحاف التحريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج.1
 .كتابة حبوث عن التصميم ادلنطقي للحاسوب.2
 .امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية.3

 التوظيف والتطور الشخصي (. ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية -د 
 يستخدـ الطلبة مفردات التكنولوجية احلديثة  -1د
 يشكلوف مجاعات ألقامة عالقات سوية تساعد بعض األعماؿ اإلغلابية  -2د
 سبكن الطلبة من تطوير ذاٌب مستمر دلا بعد التخرج . -3د
 ات زللية / إقليمية / دولية سبكن الطلبة من اجتياز اختبارات عملية ومهنية تنظم من قبل جه   -4د
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 البنية التحتية  .16

 بنية ادلقرر .15

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

ادلناقشة  األنظمة الرقمية  تعلم األنظمة الرقمية  3 1
 واألستجواب

 امتحاف يومي

ادلناقشة  األكواد تعلم األكواد ادلستخدمة 3 2
 األستجوابو 

 أسئلة استجوابية

ادلناقشة  البوابات ادلنطقية تعلم البوابات ادلنطقية   3 3
 واألستجواب

 واجب بييت

ادلناقشة  اجلرب ادلنطقي معرفة اجلرب ادلنطقي 3 4
 واألستجواب

 امتحاف يومي

معرفة طرؽ تبسيط البوابات  3 5
 ادلنطقية

ادلناقشة  سلططات كارنوؼ
 واألستجواب

 تجوابية أسئلة اس

 امتحاف الشهر األوؿ 3 6

معرفة البوابات ادلركبة والدوائر  3 7
 األلكًتونية

ادلناقشة  البوابات ادلركبة 
 واألستجواب

 امتحاف مفاجئ

معرفة دوائر اجلمع والطرح  3 8
 وادلقارف

ادلناقشة  بوابات ادلركبة
 واألستجواب

 امتحاف يومي

ادلناقشة  الدوائر ادلنطقية ادلتسلسلة معرفة الدوائر ادلنطقية ادلتسلسلة 3 9
 واألستجواب

 أسئلة استجوابية 

ادلناقشة  Flip-Flopالنطاطات معرفة أنواع النطاطات 3 10
 واألستجواب

 امتحاف مفاجئ

ادلناقشة  الرجسًتات معرفة الرجسًتات وانواعها 3 11
 واألستجواب

 امتحاف يومي

ادلناقشة  العدادات معرفة العدادات 3 12
 األستجوابو 

 أسئلة استجوابية 

 State Diagramمعرفة   3 13

and Fsa  

State Diagram 
and Fsa 

ادلناقشة 
 واألستجواب

 امتحاف يومي

ادلناقشة  ROMو   ROM RAMو   RAMمعرفة  3 14
 واألستجواب

 أسئلة استجوابية 

 امتحاف الشهر الثاين 3 15
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 القراءات ادلطلوبة
 ص األساسية النصو  -
 كتب ادلقرر -

 اخر  -

- Fundamental Logic  

 إقامة دورات تدربيبة يف رلاؿ استخدامات احلاسوب وبناؤىا . -1 متطلبات خاصة  
 إقامة دورات تدريبة الستخداـ الشبكة العنكبوتية -2

 إقامة ندوات ومؤسبرات علمية وثقافية -3

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 ت العلمية ، التقارير ،....  (اجملال

 االستفادة من الدوريات وادلصادر ذات الصلة بادلقرر

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدولية كمصادر معروفة ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .17

 زلاضرات علمية متخصصة بتقنيات احلاسبة ..العمل على استقطاب اساتذة من جامعات اخر  اللقاء 1 
.تكليف الطلبة باصلاز احباث دراسية ميدانية عما تعانيو لغة الضاد من مشكالت رلتمعية وسايكلوجية ووضع احللوؿ الناجعة لتلك 2

 ادلشكالت ومعاجلة الظواىر اليت يعاين منها دارسوا تقنيات احلاسبة
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 المقررنموذج وصف 

 وصف المقرر

 

 ألساسيةكلية الًتبية ا ادلؤسسة التعليمية .17

 احلاسبات    القسم العلمي  / ادلركز .18

 Discrete structures I\ Comp 1304 ىياكل متقطعة اسم / رمز ادلقرر .19

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .21

 األوؿ / السنة األوىل الفصل / السنة .21

 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .22

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .23

 : أف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم اآلتيةأىداؼ ادلقرر .24

 (Set  Theory. مبادئ نظرية اجملموعات ) 1

 (Relations.مبادئ العالقات )2

 (Functions.مبادئ الدواؿ)3

 (Vactors & Matrices. مبادئ الناقالت وادلصفوفات )4

 (Graph Theory. مبادئ  نظرية الرسم البياين )5

 (Plnar Graphs, Colorations,Treesانية، أصباغ، األشجار ). مستو  الرسـو البي6

 (Directed Graps, Finite state Machines.سلطط موجو، آالت الدولة زلدود )7

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.
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 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .18

 األىداؼ ادلعرفية   -أ
 (Set  Theoryمبادئ نظرية اجملموعات )   أف يعرؼ الطالب -1

 (Relationsمبادئ العالقات ) أف يعرؼ الطالب  -2
 (Functionsالطالب  مبادئ الدواؿ) أف يعرؼ  -3
 (Vactors & Matricesمبادئ الناقالت وادلصفوفات ) أف يعرؼ الطالب  -4
   (Graph Theoryمبادئ  نظرية الرسم البياين ) أف يعرؼ الطالب -5

 (Plnar Graphs, Colorations, Treesيانية، أصباغ، األشجار )مستو  الرسـو الب أف يعرؼ الطالب   -6
 (Directed Graps, Finite state Machines.اف يعرؼ الطالب  سلطط موجو، آالت الدولة زلدود )7
 
 األىداؼ ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر. اف تتكوف لد  الطلبة مهارات بادلفاىيم االتية  -ب 
 اليت تربطها   رسم اجملموعات والعالقات -1
 حل مسائل يف الدواؿ الرياضية -2
 كتابة ادلصفوفات والعمليات بينها -3
 رسم اجملموعات والعالقات بيانيا -4

 
 طرائق التعليم  والتعلم      

سائل يف بداية الفصل غلري إبالغ الطلبة دبفردات ادلقرر الدراسي ومصادر ادلعلومات ) الكتب ذات العالقة ، الدوريات ، الر 
 اجلامعية( وتوزع ادلفردات على أسابيع الفصل الدراسي، و أساليب التقومي اليت سيجري إتباعها ، وكاالٌب:

 . هتيئة احملاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد يف ادلقرر الدراسي عن طريق االستعانة دبصادر ادلعلومات سابقة الذكر.  1
 صد التهيئة.. إبالغ الطلبة عن موضوع احملاضرة القادمة بق2
 . الطلب من الطلبة تقدمي أوراؽ زبص موضوعا أو أكثر من ادلوضوعات قيد الدراسة. 3

 طرائق التقييم      

. إجراء امتحانُت فصليُت األوؿ بعد انقضاء األسبوع اخلامس من الفصل الدراسي والثاين بعد األسبوع العاشر من الفصل 1
% من التحصيل 40ات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ( حيث درجة التقومي ذلا الدراسي وتراعى يف كل امتحاف ادلستوي

 الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليومية. 
قرر % من التحصيل ووفق توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع األسئلة مشولية زلتو  ادل60. امتحاف هناية الفصل الدراسي ولو 2

 الدراسي وادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ(.

 األىداؼ الوجدانية و القيمية :أف يكوف الطالب قادرا على  -ج
 تعريف اجملموعات والعالقات والدواؿ  -1
 رسم اجملموعات بيانيا -2
 حل ادلسائل الرياضية يف الدواؿ -3



  
 56الصفحت 

 
  

 

 

 ولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ادلهارات العامة و التأىيلية ادلنق -د 
 توظيف ادلهارات ادلكتسبة يف تعليم ادلعرفة الرياضية لد  طلبة مرحلة التعليم األساس. -1
 اختيار أمثلة من مقرر التعليم األساس ولكل منها مهارات اليت تناوذلا ادلقرر الدراسي. -2
 ميذ التعليم األساس دلهارات التطبيق.تقييم مد  اكتساب تال -3
 بناء اختبارات خاصة دبجاالت التفكَت ادلنطقي  لتالميذ مرحلة التعليم األساس. -4
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 بنية ادلقرر .19

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

مفهـو  نظرية اجملموعات )  3 1
Set  Theory) 

مفهـو  نظرية اجملموعات ) 
Set  Theory) 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

مفهـو  العالقات  3 2
(Relations) 

مفهـو  العالقات 
(Relations) 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

مفهـو   3 3
 (Functionsالدواؿ)

مفهـو  
 (Functionsالدواؿ)

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

مفهـو  الناقالت  3 4
 Vactorsوادلصفوفات )

& Matrices) 

مفهـو  الناقالت 
 Vactorsوادلصفوفات )

& Matrices) 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 5
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 6

سم البياين نظرية الر  3 7
(Graph Theory) 

نظرية الرسم البياين 
(Graph Theory) 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

مفهـو  مستو  الرسـو  3 8
البيانية، أصباغ، األشجار 

(Plnar Graphs, 

Colorations,Tree

s) 

مستو  الرسـو البيانية، 
 Plnarأصباغ، األشجار )

Graphs, 

Colorations,Tree

s) 

ة ادلناقش
 واالستجواب

 تقومي بنائي

مفهـو سلطط موجو، آالت  3 9
الدولة زلدود 

(Directed Graps, 

Finite state 

Machines) 

سلطط موجو، آالت الدولة 
 Directedزلدود )

Graps, Finite 

state Machines) 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 10
 وابواالستج

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 11

ادلناقشة  مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 12
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائيادلناقشة  مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 13
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 البنية التحتية  .20

 ال توجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 اذلياكل ادلتقطعة- ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2
 ىياكل متقطعة يف علـو احلاسبات-

 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من الدوريات وادلصادر ذات الصلة بادلقرر

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدولية كمصادر معروفة ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .21

 يف تطوير ادلناىج  يف مراحل التعليم األساس. .يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر1  
 . يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج يف النظاـ العادلي.2  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استاذ ادلقرر / ـ. ـ ياسر علي مطٍت

 واالستجواب

ادلناقشة  مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 14
 واالستجواب

 يتقومي بنائ

ادلناقشة  مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 15
 واالستجواب

 تقومي بنائي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية االساسية المؤسسة التعليمية .25

  الحاسبات   القسم العلمي  / المركز .26

 Comp 1303لتفاضل/ ا اسم / رمز المقرر .22

 الزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .22

 االوؿ/ االولى الفصل / السنة .22

 61=05×4 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .33

 9109/ 01/ 0 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .31

 أىداؼ المقرر: اف يكوف الطالب ملماً بالمفاىيم االتية .32

 المتباينات وحلولها. مفهـو االعداد الحقيقية وخواصها والقيمة المطلقة و 0

 . مفهـو الدواؿ ،المجاؿ والمدى والدواؿ المستمرة وغير المستمرة واالستمرارية المنتظمة9

 . االشتقاؽ وقواعده وبعض المبرىنات مثل مبرىنة روؿ والقيمة الوسطى3

 . مشتقة الدواؿ المثلثية واالسية واللوغارتمية4

 على النهايات العظمى والصغرى المحلية ونقاط االنقالب ورسم الدواؿ.  مفاىيم االشتقاؽ واستخدامها للحصوؿ 5

 

 

 

المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .99

 األىداؼ المعرفية   -أ
 مفهـو االعداد الحقيقية وخواصها والقيمة المطلقة والمتباينات وحلولها  اف يدرؾ الطالب  -0أ

  ـ الدواؿ ،المجاؿ والمدى والدواؿ المستمرة وغير المستمرة واالستمرارية المنتظمةمفهو  اف يعرؼ الطالب  -9أ
 الطالب  االشتقاؽ وقواعده وبعض المبرىنات مثل مبرىنة روؿ والقيمة الوسطى اف يعرؼ  -3أ
 مشتقة الدواؿ المثلثية واالسية واللوغارتمية  اف يعرؼ الطالب -4أ

ستخدامها للحصوؿ على النهايات العظمى والصغرى المحلية ونقاط االنقالب مفاىيم االشتقاؽ وا  اف يدرؾ  -5أ
 ورسم الدواؿ

 

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر. اف تتكوف لدى الطلبة مهارات بالمفاىيم االتية  -ب 
 االعداد الحقيقية وخواصها – 0ب
 قواعد االشتقاؽ– 9ب
 حصوؿ على النهايات العظمى والصغرى المحلية ونقاط االنقالب .مفاىيم االشتقاؽ واستخدامها لل  يدرؾ   – 3ب
 رسم الدواؿ    -4ب

 

 طرائق التعليم  والتعلم      

في بداية الفصل يجري ابالغ الطلبة بمفردات المقرر الدراسي ومصادر المعلومات ) الكتب ذات العالقة ، الدوريات ، 
 ع الفصل الدراسي، واساليب التقويم التي سيجري اتباعها ، وكاالتي:الرسائل الجامعية( وتوزع المفردات على اسابي

 . تهيئة المحاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد في المقرر الدراسي عن طريق االستعانة بمصادر المعلومات سابقة الذكر.  0
 . ابالغ الطلبة عن موضوع المحاضرة القادمة بقصد التهيئة.9
 اؽ تخص موضوعا او اكثر من الموضوعات قيد الدراسة. . الطلب من الطلبة تقديم اور 3

 

 طرائق التقييم      

. اجراء امتحانين فصليين االوؿ بعد انقضاء االسبوع الخامس من الفصل الدراسي والثاني بعد االسبوع الحادي عشر من 0
تكشاؼ( حيث درجة التقويم لها الفصل الدراسي وتراعى في كل امتحاف المستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االس

 % من التحصيل الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليومية. 41
% من التحصيل ووفق توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع االسئلة شمولية 61. امتحاف نهاية الفصل الدراسي ولو 9

 تذكر ، التطبيق، االستكشاؼ(.محتوى المقرر الدراسي والمستويات العقلية ) ال
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية :اف يكوف الطالب قادرا على  -ج
 تعريف االشتقاؽ وخواصو-0ج
 تعريف قواعد االشتقاؽ-9ج
 تعريف اشتقاؽ الدواؿ المثلثية واالسية واللوغارتمية-3ج
 رسم الدواؿ -4ج
 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الحاسباتلتعليم المباشر حيث تتم تعليم المهارات بشكل مباشر وصريح معززة باألمثلة من يستخدـ عادة اسلوب ا
 لمراحل التعليم االساس 

 
 

 طرائق التقييم    

 تأتي ضمنا مع عمليات التقييم بالمقرر الدراسي التي تحصل اثناء ونهاية الفصل الدراسي.
 
 
 

 لمهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) ا -د 
 توضيف المهارات المكتسبة في تعليم المعرفة الرياضية لدى طلبة مرحلة التعليم االساس.-0د
 اختيار امثلة من مقرر رياضيات التعليم االساس ولكل منها مهارات التي تناولها المقرر الدراسي.-9د
 الميذ التعليم االساس لمهارات التطبيق.تقييم مدى اكتساب ت-3د
 بناء اختبارات خاصة بمجاالت التفكير الرياضي  لتالميذ مرحلة التعليم االساس.  -4د
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 بنية المقرر .93

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

الحقيقية  مفهـو االعداد 3 0
 ها مع االمثلةوخواص

الحقيقية  مفهـو االعداد
 وخواصها مع االمثلة

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويم بنائي

المتباينات وحلولها مع  3 9
 االمثلة

المتباينات وحلولها مع 
 االمثلة

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويم بنائي

مفهـو الدالة ،المجاؿ  3 3
 والمدى مع االمثلة

مفهـو الدالة ،المجاؿ 
 مع االمثلة والمدى

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويم بنائي

االستمرارية واالستمرارية  3 4
 المنتظمة مع االمثلة

االستمرارية واالستمرارية 
 المنتظمة مع االمثلة

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويم بنائي

النهايات الصغرى  3 5
 والعظمى مع االمثلة

النهايات الصغرى 
 والعظمى مع االمثلة

المناقشة 
 االستجوابو 

 تقويم بنائي

 تقويم بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 6

مفهـو االشتقاؽ وبعض  3 7
 المبرىنات االساسية

مفهـو االشتقاؽ وبعض 
 المبرىنات االساسية

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويم بنائي

تركيب الدواؿ والمشتقة  3 8
 من مرتبة اعلى

تركيب الدواؿ والمشتقة 
 من مرتبة اعلى

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويم بنائي

مبرىنة روؿ ومبرىنة القيمة  3 9
 الوسطى

مبرىنة روؿ ومبرىنة القيمة 
 الوسطى

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويم بنائي

مشتقة الدواؿ المثلثية مع  3 01
 االمثلة 

مشتقة الدواؿ المثلثية مع 
 االمثلة 

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويم بنائي

 تقويم بنائي - اختبار شهري هرياختبار ش 3 00

مشتقة الدواؿ االسية  3 09
 واللوغارتمية

مشتقة الدواؿ االسية 
 واللوغارتمية

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويم بنائي

استخداـ مفاىيم  3 03
االشتقاؽ للحصوؿ على 

 النهايات العظمى

استخداـ مفاىيم 
االشتقاؽ للحصوؿ على 

 النهايات العظمى

المناقشة 
 تجوابواالس

 تقويم بنائي

المناقشة  رسم الدواؿ رسم الدواؿ 3 04
 واالستجواب

 تقويم بنائي

المناقشة  االختبار النهائي االختبار النهائي 3 05
 واالستجواب

 تقويم بنائي
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 البنية التحتية  .94

 ال توجد ػ الكتب المقررة المطلوبة 0

 اضل . ترجمة الدكتور علي عزيز  واخروف حسباف التكامل والتف - ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9
 

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من الدوريات والمصادر ذات الصلة بالمقرر

 ة كمصادر معروفةاالستفادة من شبكة المعلومات الدولي ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .95

 .يتم تطوير المقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر في تطوير المناىج  في مراحل التعليم االساس0  
 . يتم تطوير المقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر في تطوير المناىج في النظاـ العالمي9
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 ثاني / لالمرحلة االولى / الفصل ا

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

يوفر وصف ادلقرر ىذا إغلازًا مقتضيًا ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب ربقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد حقق 

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. االستفادة القصو  من فرص التعلم ادلتاحة

 

 

 كلية الًتبية األساسية تعليميةادلؤسسة ال 

   مواد ثقافية/ متطلبات جامعة   ادلركز/ القسم العلمي 

  الًتبية اإلسالمية رمز ادلقرر/ اسم /Univ1104 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثاين / االوىل  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  ـ1/13/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 .تعريف الطالب أعلية مادة الًتبية اإلسالمية وعلم أصوؿ الدين وأثرىا على احلياة العامة1- 

 .بياف معٌت النبوة والرسالة ومهمتهما2- 

 .التعريف بالقرآف الكرمي والكتب السماوية األخر 3- 
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 .بياف معٌت ادلعجزة وكيفية وقوعها وما ىي صفات األنبياء4- 

 .بياف ادلقصود بالوحي وكيفية نزولو5- 

 . بياف حكم التوبة واإلؽلاف باليـو اآلخر6- 

 . تعريف الطالب وتنمية قدراتو بشأف الرد على ادلنحرفُت واخلارجُت عن األصوؿ العقدية الصحيحة ادلعتدلة السليمة7- 

 .بياف واقع اإلسالـ الصحيح بأسلوب علمي ىادؼ مبسط8- 

 

  ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييمسلرجات 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 .سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لالطار الفكري دلادة الًتبية اإلسالمية وأصوؿ الدين -1أ

الرسالة وبياف معناعلا ألىم موضوعات الًتبية اإلسالمية فيما يتعلق بالنبوة و سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  -2أ
 .الصحيح

سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتحليل وتفسَت موضوعات تتعلق بأصوؿ الدين وبياف االضلرافات العقدية  -3أ
 .فيها

ادلعتدلة سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بأىم مصادر ومراجع دراسة مادة الًتبية اإلسالمية وعلم أصوؿ الدين  -4أ
   .غَت ادلنحرفة

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 .يقارف بُت ادلوضوعات ادلطروح للدراسة بأسلوب علمي أكادؽلي ىادؼ  –1ب

 . ػللل ادلوضوعات ذات الصلة ويبُت أسباهبا  – 2ب

 . يطبق كتابة ورقة او حبث يف اي موضوع من موضوعات الًتبية اإلسالمية – 3ب

    . غلمع معلومات عن أشهر ادلوضوعات الفكرية واألصولية  ويدرسها    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة دبفردات ادلقرر الدراسي.  
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توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل التدريسي. 

 دراسة الًتبية اإلسالمية وعلة أصوؿ الدينمطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر . 

ربسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية  للحصوؿ على معرفة اضافية دبادة الًتبية اإلسالمية. 

 استخداـ طرائق االلقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت ربتاج اىل طريقة ادلناقشة. 

 ئق التقييم طرا     

اختبارات يومية بأسئلة زلددة. 

وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية. 

وربديد درجات ذلا. تكليف الطلبة بإصلاز حبوث يف الًتبية اإلسالمية وأصوؿ الدين. 

اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية. 

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 . ضوعات الًتبية اإلسالمية واصوؿ الدينأف يفسر وػللل مو  -1ج

 .يفرؽ بُت طبيعة ادلوضوعات اإلسالمية واختالؼ العلـو -2ج

 .يقيم بعض النصوص وادلعلومات اإلسالمية بشكل صحيح-3ج

 . العلـو الشرعية لتحصل لو الفائدة خاصة يف مادة الًتبية اإلسالمية وعلم أصوؿ الدينيقارف بُت  -4ج

  

 ليم والتعلم طرائق التع    

طريقة حل ادلشكالت. 

العصف الذىٍت. 

 .احملاكاة -3

 

 طرائق التقييم    

االمتحاف التحريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت، والتحليل واالستنتاج. 

طلب اجراء مقارنات بُت موضوعات دينية سلتلفة. 

 معمقةكتابة حبوث عن موضوعات إسالمية واصولية حباجة إىل دراسات وحبوث. 

 امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية. 
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  .(ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .يستخدـ ادلصادر وادلراجع ادلعاصرة وادلصطلحات والدالالت ادلعاصرة -1د

 .موضوعات ادلادة الدراسية ادلعاصر للتوصل إىل نتائج علمية وموضوعية بصددىا تشكيل مجاعات من الطلبة لدراسة -2د

االفادة من ادلراكز البحثية ذات الصلة وادلكتبات اليت ربتوي على الكتب األصولية لإلفادة منها يف سعة االطالع وكتابة  -3د
 .البحوث

   .ذات العالقة لزيادة معارؼ الطلبة وتوزيعهااالفادة من الشبكة العنكبوتية والدوائر وادلؤسسات الدولة  -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

مدى عجز  تمكين الطلبة من معرفة وفهم 2 1
العقل عن إدراؾ األمور الغيبية دوف األنبياء 

 .والرسل

عقل اإلنساني إلى في بياف حاجة ال
 .والنبوة ومهمتها.  ىدي النبوة

 أوالمحاضرة االلقاء- 

 االستجواب -

 حل المشكالت -

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

معنى النبي  تمكين الطلبة من معرفة وفهم 2 2
 . والرسوؿ والفرؽ بينهما

النبي والرسوؿ في اللغة  تعريف
 .واالصطالح

 أوالمحاضرة االلقاء- 

 االستجواب -

 حل المشكالت -

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم من أف النبوة  2 3
ياء ال تناؿ إال من عند اهلل تعالى وأف األنب

 . بشر مثلنا ولهذا فوائد كثيرة

النبوة اصطفاء واختيار من اهلل 
تعالى، بشرية الرسل واألنبياء، فوائد 

وقوع األعراض البشرية لألنبياء، 
 . مهمة األنبياء

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

   .االمتحاف األوؿ  الوقوؼ على مستويات الطلبة 2 4

 باسئلة حانات يوميةامت1- أوالمحاضرة االلقاءالقرآف الكريم والكتب السماوية تمكين الطلبة من معرفة وفهم وبياف معنى  2 5
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القرآف الكريم والفرؽ بينو وبين الكتب 
 السماوية األخرى

 االستجواب- .األخرى

 حل المشكالت-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

صفات  تمكين الطلبة من معرفة وفهم 2 6
  .األنبياء حتى ال تختلط بغيرىم من البشر

 أوالمحاضرة االلقاء .صفات األنبياء والرسل

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم معنى الوحي  2 7
 . والطرؽ التي ينزؿ بها

الوحي في اللغة واالصطالح، كيفية 
 .نزوؿ الوحي

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

لصفية في المشاركة ا-2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

   االمتحاف الثاني  الوقوؼ على مستويات الطلبة 2 8

 

تمكين الطلبة من معرفة وفهم معنى المعجزة  2 9
 . وماىية شروطها ولمن تقع

المعجزة في اللغة واالصطالح، 
 .شروط المعجزة

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم معجزة  2 13
الرسوؿ عليو الصالة والسالـ وىي القرآف 

  .الكريم

معجزة الرسوؿ عليو الصالة 
 .والسالـ

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة حانات يوميةامت1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم اليـو اآلخر  2 11
  .وعالمات وقوعو واإليماف بو

 أوالمحاضرة االلقاء .حكم اإليماف باليـو اآلخر

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
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 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

   االمتحاف الثالث الوقوؼ على مستويات الطلبة 2 12

تمكين الطلبة من معرفة وفهم التوبة وعلم  2 13
الغيب واختصاص اهلل تعالى بو دوف أي أحد 

  .آخر

التوبة حكمها شروطها، علم الساعة 
 .عند اهلل تعالى

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم الصور النفخ  2 14
 . فيو ومن يقـو بذلك

 أوالمحاضرة االلقاء .النفخ في الصور

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة انات يوميةامتح1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم الجنة والنار  2 15
 . وبياف حاؿ وصف أىلهما

 أوالمحاضرة االلقاء .الجنة والنار ووصف أىلهما

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

مشاركة الصفية في ال-2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  البنية التحتية 
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 . ليس ىناؾ كتاب منهجي مقرر؛ بل مفردات حبسب القطاعية ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 .رمحنقحطاف عبدال. رشدي علياف، ود. د: كتاب أصوؿ الدين اإلسالمي، لػػ (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

) اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

القرآف الكرمي. 

كتب التفسَت واحلديث النبوي الشريف. 

جامعة بغداد/ رللة كلية العلـو اإلسالمية . 

 

 www.nourallah.com/directory ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

.comislam-www.al/ 

www.montalq.com 

 

 

 

 

 

  ادلقرر الدراسي خطة تطوير 

  القياـ بمحاضرات إضافية تطويرية للطلبة في تخصص علم أصوؿ الدين والتربية اإلسالمية والتراث اإلسالمي.  

 القياـ بسفرات علمية للمناطق  اإلسالمية والفكرية المختلفة والمنتشرة في مناطق العراؽ المختلفة بما يعزز من
 .بةالمعلومات التراثية واإلسالمية للطل

اذ ىناؾ االالؼ من المصادر        ( االنترنيت) االفادة من خدمات المكتبات االلكترونية وشبكة المعلومات الدولية  -3      
والمراجع العلمية اإلسالمية المعتدلة لإلفادة منها في تطوير معلومات الطلبة وتحديثها بما يواكب التطورات الحاصلة ال سيما 

رعة المتعلقة بالفكر اإلسالمي والتطرؼ وما إلى ذلك بما يعزز الفهم السليم والعلم الصحيح لجميع بعد األحداث المتسا
 .الطلبة

 

 

 

 

 

 

http://www.nourallah.com/directory
http://www.nourallah.com/directory
http://www.al-islam.com/
http://www.montalq.com/
http://www.montalq.com/
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 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد  التعلم ى من فرصالطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصو

 ؛من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج.

 

 

 

 جامعة دياىل-الًتبيةاألساسية كلية ادلؤسسة التعليمية 

 قسم احلاسبات/ مواد ثقافية ادلركز/   القسم العلمي 

  انكليزية عامة رمز ادلقرر/ اسم /Univ1105 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/ الثاين السنة/ الفصل 

 ساعة 45 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

يهدؼ المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب 
من  طوير شخصية الطالبوت التربوى و العلمي و المعرفى الجانب فى األدبي للطالب و تمكين الطالب

 0خالؿ التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالؿ الدروس و المواد التربوية و الثقافية
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

 األىداؼ ادلعرفية -أ

 سبكُت الطالب من ادلهارت اللغوية األساسية-1أ

 قشةتطوير مهارة االحملادثة من خالؿ ادلنا-2أ

 3تطوير الكتابة من خالؿ النشاطات داخل و خارج الصف -3أ

 تطوير القدرة على التعبَت األدىب-4أ

 تطوير اسلوب البحث العلمى-5أ

 -6أ

 .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 ربسُت مهرات الطالب اللغوية– 1ب

 تطوير اسلوب البحث العلمى – 2ب

 ربسُت القدرة يف التعبَت – 3ب

 تطَت مهارة الكتابة  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة عرض ادلادة بشكل عامي حديث واستخداـ اسلوب ادلناقشة يف عرض ادلادة
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 طرائق التقييم

 

 األختبارات الشفهية-1

 األختبارات التحريرية-2

 النشاطات و البحوث-3

 

 األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 ًتبويةالًتكيز على األىداؼ ال-1ج

 ترسيخ األىداؼ العلمية-2ج

 تطوير األىداؼ ادلعرفية-3ج

 ترسيخ األىداؼ األنسانية العامة -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 طريقة عرض ادلادة التعليمية باسوب حديث مع استخداـ التقنيات احلديثة مع اعطاء فرصة للمناقشة

 

 طرائق التقييم

 

 األسءلة الشفهية-1

 حريريةاألسئلة  الت-2
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  .(ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  ادلهارات العامة والتأىيلية -د 

 تطوير ادلهارات اللغوية األساسية-1د

 تطوير مهارة التكلم و الكتابة-2د

 تطوير شخصية الطالب-3د

 تطوير اسلوب البحث العلمي -4د

 

 

 بنية ادلقرر 

عاالسا األسبوع
 ت

أو / اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة
 ادلوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

Presentatio انكليزية عامة Nouns 3 والثاين-األوؿ

n             and 

discussion  

Oral or 

written 

test 

Gender  Presentatio 3 والرابع-الثالث

nand 

discussion 

Oral or 

written 

test 

 Examination 3 والسادس-امساخل

 

 Presentatio

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

Verbs  Presentatio 3 والثامن-السابع

n and 

Oral or 

written 
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discussion test 

Tenses  Presentatio 3 و العاشر-التاسع

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

و -احلادي عشر
 الثاين عشر

3 aminationEx 

 

 Presentatio

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

-الثالث عشر

-الرابع عشر

 اخلامس عشر

3 Reading 

passages 

 Presentatio

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 

ب الكادر التدريسي واالشًتاؾ بالندوات ذات األطالع على الدوريات و ادلواقع األلكًتونية  و ورش العمل  وتدري-1
 االختصاص مع مجيع ادلؤسسات االخر 

 

 البنية التحتية 

 Rapid review of ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

Englishgrammar 

Developing skills by- (ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

Alexander L.G 

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

-Developing skills by

Alexander L.G 

  .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية
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 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما 
والبد من الربط بينها                              وبين وصف . ف قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحةإذا كا

 . البرنامج

 مدرس المقرر: م.م. سوسن موسى مدحت

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية  

   قسم احلاسبات/ مواد تربوية  ادلركز/ القسم العلمي  

  علم النفس النمو ز ادلقرررم/ اسم  /Coll 1203 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  االوىل/ الثاين السنة/ الفصل 

  ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2119  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 دبفهـو علم النفس النمو وأعليتو وأىدافو تبصَت الطلبة 

 .رة على معرفة مطالب النمو يف كل مرحلة إظلائيةإكساب الطلبة القد2-

 إتقاف الطلبة دلفاىيم  بعض من نظريات النمو. 

  زيادة وعي الطلبة بعظمة اخلالق دلراحل النمو يف القرآف الكرمي . 

  النموإكساب الطلبة صفات ادلريب القادر على تنشئة وتربية جيل صاٌف من خالؿ التعرؼ على مبادئ وأساليب علم النفس. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 .سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للمفاىيم األساسية لعلم النفس النمو   -1أ

 . سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بادلبادئ والقوانُت اليت تتحكم يف مظاىر النمو-2أ

 .سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بالعوامل ادلؤثرة على النمو يف مراحلو ادلختلفة -3أ

سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وربليل وتفسَت مراحل النمواالنساين من طور النطفة اىل ما بعد  -4أ 
 .الوالدة وحىت الوفاة

 .عرفة والفهم بأىم ادلصادر لعلم النفس النموسبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادل -5أ

  

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 ربليل ادلبادئ والقوانُت اليت تتحكم يف النمو – 1

 .ادلقدرة على التمييز بُت مظاىر النمو ولكل مرحلة من مراحلو-2

 .إكساب  مهارة التعرؼ على العوامل ادلؤثرة يف النمو– 3

 .خصائص كل مرحلة ظلائية يُقيم-4

 .غلمع معلومات عن اىم  مطالب النمو  يف كل مرحلة من مراحل النمو-5

 

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االلقاء او احملاضرة-1

 االستجواب -2
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 ادلناقشة و حل ادلشكالت -3

 مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة وشبكة ادلعلومات الدولية. 
 

  طرائق التقييم     

 .التطبيقات الًتبوية. 1 

 .  األوراؽ البحثية الفردية واجلماعية.2

 (أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .ىيم األساسية لعلم النفس النموتنمية وعي الطلبة بادلعارؼ وادلعلومات  وادلفا.-1

 .استيعاب الطلبة للخصائص اإلظلائية دلراحل النمو-2

 .إبداء الطلبة االىتماـ دبوضوعات علم النفس النمو وربمل مسؤولية التعلم الذاٌب-3

 .تقدير الطلبة لدور علم النفس النمو يف حل وتوجيو ادلشكالت الًتبوية يف مرحليت الطفولة وادلراىقة-4 

  طرائق التعليم والتعلم    

 حل ادلشكالت  

  العصف الدىٍت 

 احملاكاة 

  طرائق التقييم   

 .االختبارات الشفهية 1 .

 (.أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.2 
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 .  األوراؽ البحثية الفردية واجلماعية. 3

 (ليةادلوضوعية وادلقا)االختبارات التحريرية الشهرية .4

  

  .(ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 . سبكُت الطالب من كتابة حبوث  قصَتة فردية ومجاعية يف رلاالت علم النفس النمو.1 

 . يت الطفولة وادلراىقةسبكُت الطالب من كتابة تقارير حبثية تربوية عن بعض ادلشكالت يف مرحل.2 

 .سبكُت الطالب من إتقاف مهارات التواصل الفعاؿ بُت الزمالء واستاذ ادلقرر. 3 

 .سبكُت الطالب من كتابة  قائمة بأىم مطالب كل مرحلة من مراحل النمو.4

 .تنمية مهارات أساليب رعاية النمو. 5

 .يف ادلستقبل ووضع احللوؿ ادلناسبة ذلاربليل ادلشكالت الًتبوية والسلوكية اليت يواجهها كمعلم .6

 

 

 بنية المقرر

الساعا األسبوع
 ت

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة

تمكٌن الطلبة من معرفة كٌفٌة  3 االول 

نشوء علم النفس النمو وتطوره  

 وتحدٌد المفاهٌم االساسٌة

ٌان أهمٌته  من لعلم النفس النمو وب

الناحٌة النظرٌة والتطبٌقٌة وبالنسبة 

 للوالدٌن والمعلمٌن والمجتمع

 :علم النفس النمو

 نشأته ، وتطوره ،تعرٌفه 

أهمٌة دراسته، معنى النمو 

 والنضج والتطور

 

   االلقاء

 االستجواب 

 المناقشة

امتحانات 

  ٌومٌة

تمكٌن الطلبة من تحدٌد اهم العوامل  3 الثاين

رة  على جمٌع  مظاهر النمو المؤث

 االنسانً

 العوامل المؤثرة فً النمو

 العوامل الوراثٌة 

 العوامل البٌئٌة 

المشاركة   االلقاء والمناقشة 

 الصفٌة

تمكٌن الطلبة من تحلٌل المبادئ  3 الثالث

والقوانٌن التً تتحكم فً مظاهر 

كتابة  بحوث   المناقشة واالستجواب الخصائص العامة للنمو

  قصٌرة
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أو تقارٌر     توحل المشكال النمو

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

  تمكٌن الطلبة من تحلٌل 3 الرابع

والحركً  واللغوي  النموالجسمً

والعوامل   النموالمختلفة لمراحل

 .المؤثرة فٌها

والحركً  النموالجسمً

واللغوي لمراحل النمو 

 المختلفة 

االلقاء والمناقشة  

 واالستجواب

 

امتحانات 

 ٌومٌة

تمكٌن الطلبة من إدراك مفهوم  3 اخلامس

النمو االنفعالً واالجتماعً 

 األباء لمراحل النمو ودور

 والمعلمٌن فٌها

النمو االنفعالً والنمو 

االجتماعً لمراحل النمو 

 المختلفة

 المناقشة واالستجواب

 وحل المشكالت

 

كتابة  بحوث  

 قصٌرة 

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

النمو  إستٌعاب تمكٌن الطلبة من 3 السادس

 الخلقً لمراحل النمو
المشاركة  المناقشة واالستجواب . لمراحل النمو النمو الخلقً

 الصفٌة

 الشهر االول إختبار السابع

 

 يف بياجيو الطلبة دلفاىيم نظرية إستيعاب 3 الثامن
 النموالعقلي

 مشاركة صفية واالستجواب وادلناقشة االلقاء بياجيو نظرية

 الطلبة دلفاىيم نظرية أريكسوف يف إستيعاب 3 التاسع

 النمواالجتماعي

  

 نظرية أريكسوف

 امتحانات يومية االلقاء واالستجواب وادلناقشة

 يف كولربج الطلبة دلفاىيم نظرية إستيعاب 3 العاشر
 النمواالخالقي

 مشاركة صفية دلناقشةااللقاء واالستجواب وا كولربج نظرية

معرفة وفهم الطلبة دلرحلة البلوغ وادلراىقة  3 احلادي عشر
 والتغَتات ادلصاحبة ذلا

مرحلة البلوغ وادلراىقة 
 وواالنفعالية اجلسمية)والتغَتات

 ذلا( والعقلية

 امتحانات يومية االلقاء واالستجواب وادلناقشة
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قة تصميم خطة دلواجهة مشكالت ادلراى 3 الثاين عشر
ادلرتبطة بالنمو من خالؿ االسباب وطرؽ 

 الوقاية والعالج

االجتماعي أىم  مظاىرالسلوؾ
  مشكالت ادلراىقُت

  االلقاء واالستجواب

 حل ادلشكالت

كتابة  بحوث  

  قصٌرة

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

  الثالث عشر

 إختبار الشهر الثاين

  الرابع عشر

 وث والتقارير الفردية واجلماعيةمناقشة البح

 مراجعة عامة اخلامس عشر

 البنية التحتية 

  الكتب ادلقررة ادلطلوبة ػ1

  (الطفولة وادلراىقة) زلمد عودة الرؽلاوي ،علم نفس النمو     (ادلصادر)ادلراجع الرئيسية  ػ2

 علم النفس الطفل , عبد  اجلليل الزوبعي وآخروف  -2

 .ىراف،علم النفس النموحامد عبد السالـ ز -3

 كتب اخر -4

  

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية ) 

 النفس النمو زىراف،علم حامد عبد السالـ  

 رلالت البحوث الًتبوية والنفسية-2

 رلالت الدراسات النفسية  -3

 االستفادة من ادلواقع الًتبوية ادلرتبطة  دبوضوعات ادلقرر .... نًتنيتمواقع اال, ب ػ ادلراجع االلكًتونية
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 االفادة من خدمات ادلكتبات االلكًتونية وشبكة ادلعلومات الدولية  1-

  توزيع استبانات على الطلبة  دلعرفة مد  االستفادة العلمية والنفسية للمقرر-2

 يرية للطلبة والتدريسيُتقياـ بدورات تطو _3
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

نها وبٌن وصف المتاحة. والبد من الربط بٌ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية/ دياىل  جامعة المؤسسة التعليمية  

 احلاسبات/ القسم العلمي  القسم العلمي  / المركز 

 اصوؿ الًتبية اسم / رمز المقرر  /Coll 1204 

 إلزامي أشكاؿ الحضور المتاحة 

 االوىل/ الثاين  الفصل / السنة 

 ساعة45 لكلي(عدد الساعات الدراسية )ا  

  1/11/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 تعريف الًتبية  

 يعدد اىداؼ الًتبية 

 يقارف بُت االصوؿ التارؼلية للًتبية 

 ؽليز بُت الًتبية قبل االسالـ والًتبية االسالمية  

 ر الًتبوييذكر اىم اعالـ الفك  

 يبُت االصوؿ الفلسفية للًتبية 

 بقارف بُت الًتبية ادلقصودة والًتبية غَت ادلقصودة 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 
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   األىداؼ المعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلعٌت الًتبية واىدافها  -2أ

 كُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألصوؿ الًتبية سب -3أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألعالـ الفكر الًتبوي -4أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألصوؿ الًتبية ادلقصودة والغَت مقصودة -5أ

 

 

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداؼ  -ب 

 دد اىداؼ الًتبيةيع – 1ب

 ؽليز بُت االصوؿ التارؼلية للًتبية -2ب

 يقارف بُت الًتبية األثنية والًتبية االسبارطية -3ب

 .ػللل االصوؿ الفلسفية للًتبية  - 4ب

 يطبق كتابة ورقة او حبث يف اي موضوع من موضوعات اعالـ الفكر الًتبوي -5ب

 ًتبية االسالميةغلمع معلومات عن  الًتبية قبل االسالـ وال  -6ب

 ؽليز بُت انواع الفلسفة -7ب 

 يقارف بُت اصوؿ الًتبية ادلقصودة والًتبية غَت ادلقصودة -8ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  ػ تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة بأصوؿ الًتبية1

 ػ توضيح وشرح ادلادة الدراسية 2

 واالطالع على مصادر الًتبية ػ مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة 3
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 ػ ربسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية للحصوؿ على معرفة  إضافية باصوؿ الًتبية4

 .ػ استخداـ طرائق اإللقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت ربتاج اىل طريقة ادلناقشة 5

 طرائق التقييم      

  تبارات يومية بأسئلة زلددةػ اخ1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 .ػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير عن اصوؿ الًتبية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اعلية دراسة االصوؿ التارؼلية للًتبية  -1ج

 يطبق اآلراء الًتبوية ألعالـ الفكر الًتبوي  -2ج

 يقيم بعض األنشطة  -3ج

 يقارف بُت أساليب وطرائق الًتبية ادلقصودة والًتبية غي ادلقصودة  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 .  استعماؿ طريقة العروض التقديمية 
 . رسم المخططات التوضيحية 
 . طريقة العصف الذىني 
 

 التقييم طرائق    

  ػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج

 ػ طلب إجراء مقارنات بُت انواع الفلسفات

 ػ كتابة حبوث عن الظواىر وادلشكالت الًتبوية
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 .ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية 

  .(لمهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيالمهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) ا -د 

 مهارات استخداـ المراجع والمصطلحات . -0د   

 مهارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحليلها . -9د

 مهارات استغالؿ ما متاح من امكانات . -3د

 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د

 م الخاصة عن الموضوع.مهارات إعداد المفاىي 5د 

   

 

 بنية المقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

التعرؼ على مفهـو واىداؼ 
 الًتبية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب معٌت الًتبية واىدافها

2 2 

ور التعرؼ على الًتبية يف العص
 البدائية

 االصوؿ التارؼلية للًتبية
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

3 2 

 التعرؼ على الًتبية يف وادي

 النيل ووادي,الرافدين

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ التارؼلية للًتبية

4 2 

التعرؼ على نظاـ الًتبية الصينية 
 والًتبية اليونانية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب ية للًتبيةاالصوؿ التارؼل

 امتحاف الشهر االوؿ اختبار مقالي 2 5

6 2 

يقارف بُت الًتبية قبل االسالـ 
 والًتبية االسالمية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ التارؼلية للًتبية
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7 2 

التعرؼ على اآلراء الًتبوية البن 
 غزايلخلدوف وابن سينا وال

اعالـ الفكر الًتبوي العريب 
 واالسالمي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

8 2 

التعرؼ على اآلراء الًتبوية لكل 
 من روسو وديوي

 اعالـ الفكر الًتبوي الغريب
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

9 2 

التعرؼ على اآلراء الًتبوية 
 لسقراط وافالطوف وارسطو

 كر الًتبوي االغريقياعالـ الف
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ الفلسفية للًتبية فهم فلسفة الًتبية ووظائفها 2 11

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ الفلسفية للًتبية التعرؼ على فلسفة الًتبية ادلثالية 2 11

 التقومي البنائي واالستجواب ادلناقشة االصوؿ الفلسفية للًتبية الواقعية لتعرؼ على فلسفة الًتبيةا 2 12

13 2 

التعرؼ على فلسفة الًتبية 
 الربمجاتية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ الفلسفية للًتبية

14 2 

 يقارف بُت الًتبية ادلدرسية والًتبية

 الالمدرسية

ادلقصودة والًتبية غَت الًتبية 
 ادلقصودة

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 مقالية امتحاف الشهر الثاين اختبارات 2 15

  البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب المقررة المطلوبة 1

 2007سعيد اسماعيل علي ,اصوؿ التربية العامة  ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 2008,عبد الرؤوؼ عامر اصوؿ التربية طارؽ 

 .3993فلسفة التربية ،ماىر الجعفري وآخروف،

 

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ،....  ( المجالت العلمية ، التقارير

 2007سعيد اسماعيل علي ,اصوؿ التربية العامة 
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ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 التربويين محاضرات المرشدين

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

  وعالقة الًتبية بالثقافة, اف يشمل ادلقرر الدراسي تعريف اصوؿ الًتبية واجملاالت اليت تتناوذلا اصوؿ الًتبية  
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 نموذج وصف المقر

 وصف المقرر

 

 كلية الًتبية االساسية  ادلؤسسة التعليمية .33

 احلاسبات     / ادلركز علمي القسم ال .34

 Comp 1308/  ىياكل متقطعة اسم / رمز ادلقرر .35

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .36

 الثاين/ األوىل الفصل / السنة .37

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .38

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .39

 أىداؼ ادلقرر .41

 استيعاب ادلفاىيم االساسية لتحليل وتطوير ىياكل متقطعة يف احلاسبة -3

 سية يف تكوين ىياكل متقطعةفهم ادلراحل االسا -4
 التعرؼ والتحصيل متطلبات ىياكل متقطعة-3
 استنتاج مواصفات اذليكل بياين من خالؿ ربليل البيانات -7
 تقدمي ربليل وتصميم واضحُت للهيكل بياين باستخداـ الرسـو البيانية -8

المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .26
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  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم من خالؿ استيعاب وربليل مادة ىياكل متقطعة -1أ
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لالمثلة عن ىياكل متقطعة  بشىت اشكاذلا  -2أ
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم عن مادة ىياكل متقطعة  -3أ

 من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم الىم القضايا اليت زبص ىياكل متقطعةسبكُت الطلبة  -4أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتحليل وتفسَت القضايا دلادة ىياكل متقطعة   -5أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم باىم مصادر ومراجع دراسة ىياكل متقطعة   -6أ

  قرر.اخلاصة بادل يةاراتادلهاألىداؼ   -ب 
 يقارف بُت انواع ىياكل متقطعة ادلختلفة  – 1ب
 ػللل مادة ىياكل متقطعة ويفسر اسباهبا . – 2ب
 يطبق كتابة ورقة او حبث يف موضوع من موضوعات ىياكل متقطعة  – 3ب
 غلمع معلومات عن ىياكل متقطعة وىياكل متقطعة    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 تزويد الطلبة باالساسيات وادلوضوعات ادلتعلقة  هبياكل متقطعة . .1
 .توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل استاذ ادلادة2
 .مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة االطالع على مصادر دراسة ىياكل متقطعة .3
 

 طرائق التقييم      

 .اختبارات يومية بأسئلة زلددة 1
 البيتية وادلشاركات الصفية ..وضع درجات للواجبات 2
 .اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية 3
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 اف يفسر وػللل الشواىد للهياكل متقطعة بأنواعها . -1ج
 يفرؽ بُت طبيعة ىياكل متقطعة  بأنواعها . -2ج
 يقيم بعض النصوص وادلعلومات عن ىياكل متقطعة . -3ج
 ف بُت ىياكل متقطعة ىياكل متقطعة.يقار   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة حل ادلشكالت.1
 .العصف الذىٍت .2
 .طريقة احملاكاة3

 طرائق التقييم    
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 .االمتحاف التحريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج.1
 .كتابة حبوث عن بعض امثلة ىياكل متقطعة.2
 انات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية..امتح3

 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية العامة و  ادلهارات -د 
 يستخدـ ادلصادر وادلراجع ادلعاصرة. -1د
 تشكيل رلموعة من الطلبة لدراسة وىياكل متقطعة -2د
 لة ذات العالقة هبياكل متقطعة لزيادة معارؼ الطلبة وتوزيعها.االفادة من مؤسسات الدو  -3د
 االفادة من مراكز الوثائق وادلكتبات اليت ربتوي على ادلخطوطات والوثائق ىياكل متقطعة   -4د
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 البنية التحتية  .28

 ػ ىياكل متقطعة ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
 discrete mathamticsػ

 ،  ىياكل متقطعة  )ادلصادر(  ػ ادلراجع الرئيسية 2
 

)  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

  ن ادلوضوعات اليت يدرسوهنامطالبة الطلبة بأعداد تقارير شهرية ع

 ػ موقع ارشيف  ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
 ػ موقع األلوقة 

  ػ موقع مكتبتنا العربية
 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .29

 .العمل على استقطاب اساتذة من جامعات اخر  اللقاء زلاضرات علمية متخصصة هبياكل متقطعة .1 
بة باصلاز احباث دراسية ميدانية عما تعانيو لغة الضاد من مشكالت رلتمعية وسايكلوجية ووضع احللوؿ الناجعة لتلك .تكليف الطل2

 بنية ادلقرر .27

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

سبكُت الطلبة من فهم  3 وؿ اال
 اذلياكل البيانية  وربليلو

ربليل وتصميم اذلياكل 
 البيانية

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

سبكُت الطلبة من معرفة  3 الثاين
 ىياكل متقطعة

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء  زللل النظم

سبكُت الطلبة من حفظ  3 الثالث 
 بيانات ظلاذج عن سبثيل ال

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء ظلاذج عن سبثيل البيانات

سبكُت الطلبة من معرفة  3 الرابع
 متطلبات ىياكل البينات

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء متطلبات ىياكل متقطعة

التعريف بكل مواصفات  3 اخلامس
 اذليكل بياين  بالتفصيل

مواصفات اذليكل بياين من 
 ربليل اذليكل بياين خالؿ

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

سبكُت الطلبة من معرفة  3 السادس 
اظلاط تصميم ىيكل بياين 

 ادلعلومات

تصميم ىيكل بياين 
ادلعلومات يتضمن واجهة 

ادلستخدـ والقوائم واالنظمة 
 الفرعية

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

   االمتحاف الشهري    السابع
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 ادلشكالت ومعاجلة الظواىر اليت يعاين منها دارسوا ىياكل متقطعة
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 د. حيدر عبد الباقي
 
 
 

 
 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

قرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف الم

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 جامعة دياىل ادلؤسسة التعليمية .41

 الًتبية االساسية كلية    / ادلركز علمي القسم ال .42

 Comp 1309حزمة مايكروسوفت اكسل /  اسم / رمز ادلقرر .43

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة .44

 الثاين/ االوىل الفصل / السنة .45

 30= 15*2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .47

 اف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم االتية أىداؼ ادلقرر .48

 اف يتعرؼ الطلبة على مفهـو استخداـ برنامج االكسل وبصورة فعالة سبكنة من القياـ باالعماؿ الرياضية واالحصائية وادلنطقية  -1

 زيادة وتوسيع ادراؾ الطلبة على التفاعل مع حـز الربامج االوفس اجلاىزة ادلقدمة من مايكروسوفت  -2

 يغ الرياضية ادلتضمنة الدواؿ ىف برنامج االكسلاف يتعرؼ الطلبة على مفهـو استخداـ الص -3

 
 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .30

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلبادئ ادلايكروسوفت اكسل -1أ
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على اساسيات ادلايكروسوفت اكسل  -2أ
 زيادة الوعي لد  الطلبة على اعلية استخداـ احلاسوب وبرارلة بصورة عامة  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ
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  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 زيادة قابلية الطلبة على السرعة يف اصلاز العمليات الرياضة واالحصائية وادلنطقية – 1ب
 ع الربامج والتطبيقات اجلاىزه ادلستخدمو يف احلاسوبزيادة قابلية الطلبة على التكيف مع مجي – 2ب
 زيادة قابلية الطلبة على تعلم ادلهارات اخلاصة يف برنامج ادلايكروسوفت اكسل  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
الرسائل  القة ، الدوريات ،يف بداية الفصل غلري ابالغ الطلبة دبفردات ادلقرر الدراسي ومصادر ادلعلومات ) الكتب ذات الع

 اجلامعية( وتوزع ادلفردات على اسابيع الفصل الدراسي، واساليب التقومي اليت سيجري اتباعها ، وكاالٌب:
 . هتيئة احملاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد يف ادلقرر الدراسي عن طريق االستعانة دبصادر ادلعلومات سابقة الذكر.  1
 احملاضرة القادمة بقصد التهيئة. . ابالغ الطلبة عن موضوع2
 . الطلب من الطلبة تقدمي اوراؽ زبص موضوعا او اكثر من ادلوضوعات قيد الدراسة. 3
 
 

 طرائق التقييم      

 
. اجراء امتحانُت فصليُت االوؿ بعد انقضاء االسبوع اخلامس من الفصل الدراسي والثاين بعد االسبوع احلادي عشر من الفصل 1

% من التحصيل 40وتراعى يف كل امتحاف ادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ( حيث درجة التقومي ذلا الدراسي 
 الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليومية. 

ضع االسئلة مشولية زلتو  ادلقرر % من التحصيل ووفق توقيتات الوزارة ويراعى عند و 60. امتحاف هناية الفصل الدراسي ولو 2
 الدراسي وادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ(.

 
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 تعرؼ الطلبة على مكونات االساسية لنافذة الربنامج -1ج
 تعرؼ الطلبة على كيفية التعامل مع اوراؽ العمل داخل الصفة الواحدة للربنامج -2ج
 تعرؼ الطلبة على كيفية التعامل مع االشرطة الرئيسية للنافذة -3ج
  استخداـ الدواؿ والصيغ احلسابية -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 يستخدـ عادة اسلوب التعليم ادلباشر حيث تتم تعليم ادلهارات بشكل مباشر وصريح معززة باألمثلة دلراحل التعليم االساس 
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 يم طرائق التقي   

 
 تأٌب ضمنا مع عمليات التقييم بادلقرر الدراسي اليت ربصل اثناء وهناية الفصل الدراسي.

 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية العامة و  ادلهارات -د 
 يم االساس.توضيف ادلهارات ادلكتسبة يف تعليم ادلعرفة لد  طلبة مرحلة التعل  -1د
 اختيار امثلة من مقررات  التعليم االساس ولكل منها مهارات اليت تناوذلا ادلقرر الدراسي.-2د
 تقييم مد  اكتساب تالميذ التعليم االساس دلهارات التطبيق.-3د
 لتالميذ مرحلة التعليم االساس. بناء اختبارات خاصة دبجاالت التفكَت  -4د
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 بنية ادلقرر .31

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة اعاتالس األسبوع

التعرؼ على برنامج االكسل وطرؽ  2 1
 تشغيل الربنامج

التعرؼ على برنامج االكسل وطرؽ 
 تشغيل الربنامج

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

طرؽ اغالؽ ادللفات ادلفتوحة ضمن  2 2
 وطر ؽ اغالؽ الربنامج برنامج االكسل

طرؽ اغالؽ ادللفات ادلفتوحة ضمن 
 برنامج االكسل وطر ؽ اغالؽ الربنامج

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مكونات نافذة برنامج االكسل مكونات نافذة برنامج االكسل  2 3
 واالستجواب

 تقومي بنائي

الكتابة يف ورقة العمل وربديد تظليل  2 4
 النص

الكتابة يف ورقة العمل وربديد تظليل 
 النص

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

التعرؼ على تنسيق النص من خالؿ  2 5
 شريط الصفحة الرئيسية

التعرؼ على تنسيق النص من خالؿ 
 شريط الصفحة الرئيسية

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اختبار شهري اختبار شهري 2 6

تنسيق خلية اخلط وتشمل تغَت حجم لوف  2 7
جعل الكتابة اسود غامق مائلة  نوع اخلط

مسطرة زلاذاة لليسار لليمُت يف الوسط 
 ضبط الكتابة

تنسيق خلية اخلط وتشمل تغَت حجم 
جعل الكتابة اسود  لوف نوع اخلط

رة زلاذاة لليسار غامق مائلة مسط
 لليمُت يف الوسط ضبط الكتابة

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

التعرؼ على اشرطة الربنامج الصفحة  2 8
 االدراج وتبويبالرئيسية 

التعرؼ على اشرطة الربنامج الصفحة 
 االدراج  وتبويب الرئيسية 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

نامج  زبطيط طة الرب التعرؼ على اشر  2 9
 ادلصادر  الصفحة  وتبويب

طة الربنامج  زبطيط التعرؼ على اشر 
 ادلصادر  الصفحة  وتبويب

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 طة الربنامج  وتبويبالتعرؼ على اشر  2 10
  صيغ وتبويب بيانات

 طة الربنامج  وتبويبالتعرؼ على اشر 
 صيغ وتبويب بيانات

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 طة الربنامج  وتبويبالتعرؼ على اشر  2 11
 عرض وتبويب التصميم

 طة الربنامج  وتبويبالتعرؼ على اشر 
 عرض وتبويب التصميم

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

الصيغة مكونات الصيغة عوامل ادلقارنة  2 12
 استخداـ االقواس

الصيغة مكونات الصيغة عوامل ادلقارنة 
 ـ االقواساستخدا

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  تعريف الدالة انشاء الصيغ احلسابية تعريف الدالة انشاء الصيغ احلسابية 2 13
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  انشاء صيغة تتضمن دالة جاىزة انشاء صيغة تتضمن دالة جاىزة 2 14
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اختبار شهري هرياختبار ش 2 15
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 البنية التحتية  .32

 ال توجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 2010مايكروسوفت اكسل  )ادلصادر(  ػ ادلراجع الرئيسية 2

)  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( لعلمية ، التقارير ،.... اجملالت ا

 االستفادة من الدوريات وادلصادر ذات الصلة بادلقرر

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدولية كمصادر معروفة ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .33

 دلناىج  يف مراحل التعليم االساس.يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ا1
 . يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج يف النظاـ العادلي2
 . االعتماد على ادلقررات اليت تصدر من اذليئة القطاعية ومايتم اقًتاحة من قبل الكليات واجلامعات3
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ـ.ـ عقيل ثامر جواد
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 المقررنموذج وصف 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة دياىل ادلؤسسة التعليمية .49

 كلية الًتبية االساسية    / ادلركز علمي القسم ال .51

 Comp 1309حزمة مايكروسوفت ورد )نظم جاىزة(/  اسم / رمز ادلقرر .51

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة .52

 الثاين/ السنة األوىل  الفصل / السنة .53

 30=15*2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .54

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .55

 اف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم االتية ادلقررأىداؼ  .56

 اف يتعرؼ الطلبة على مفهـو استخداـ برنامج الورد وبصورة فعالة سبكنة من القياـ باالعماؿ الطباعية  -1

 زيادة وتوسيع ادراؾ الطلبة على التفاعل مع حـز الربامج االوفس اجلاىزة ادلقدمة من مايكروسوفت  -2

 بة على مفهـو استخداـ ادلستند يف برنامج الورداف يتعرؼ الطل -3

 
 
 
 
 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .34

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلبادئ ادلايكروسوفت ورد -1أ
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على اساسيات ادلايكروسوفت ورد  -2أ
 زيادة الوعي لد  الطلبة على اعلية استخداـ احلاسوب وبرارلة بصورة عامة  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 زيادة قابلية الطلبة على السرعة يف الطباعة  – 1ب
 و يف احلاسوبزيادة قابلية الطلبة على التكيف مع مجيع الربامج والتطبيقات اجلاىزه ادلستخدم – 2ب
 زيادة قابلية الطلبة على تعلم ادلهارات اخلاصة يف برنامج ادلايكروسوفت ورد  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
الرسائل  يف بداية الفصل غلري ابالغ الطلبة دبفردات ادلقرر الدراسي ومصادر ادلعلومات ) الكتب ذات العالقة ، الدوريات ،

 وزع ادلفردات على اسابيع الفصل الدراسي، واساليب التقومي اليت سيجري اتباعها ، وكاالٌب:اجلامعية( وت
 . هتيئة احملاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد يف ادلقرر الدراسي عن طريق االستعانة دبصادر ادلعلومات سابقة الذكر.  1
 . ابالغ الطلبة عن موضوع احملاضرة القادمة بقصد التهيئة.2
 لب من الطلبة تقدمي اوراؽ زبص موضوعا او اكثر من ادلوضوعات قيد الدراسة. . الط3
 
 

 طرائق التقييم      

 
 
. اجراء امتحانُت فصليُت االوؿ بعد انقضاء االسبوع اخلامس من الفصل الدراسي والثاين بعد االسبوع احلادي عشر من الفصل 1

% من التحصيل 40) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ( حيث درجة التقومي ذلا  الدراسي وتراعى يف كل امتحاف ادلستويات العقلية
 الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليومية. 

% من التحصيل ووفق توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع االسئلة مشولية زلتو  ادلقرر 60. امتحاف هناية الفصل الدراسي ولو 2
 ي وادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ(.الدراس
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 تعرؼ الطلبة على مكونات االساسية لنافذة الربنامج -1ج
 تعرؼ الطلبة على كيفية التعامل مع ادلستند  داخل الربنامج -2ج
 نافذةتعرؼ الطلبة على كيفية التعامل مع االشرطة الرئيسية لل -3ج
 استخداـ االشرطة واالدوات ادلتاحة يف الربنامج -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 يستخدـ عادة اسلوب التعليم ادلباشر حيث تتم تعليم ادلهارات بشكل مباشر وصريح معززة باألمثلة دلراحل التعليم االساس 

 
 
 طرائق التقييم    

 
 ر الدراسي اليت ربصل اثناء وهناية الفصل الدراسي.تأٌب ضمنا مع عمليات التقييم بادلقر 

 
 

 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية العامة و  ادلهارات -د 
 توضيف ادلهارات ادلكتسبة يف تعليم ادلعرفة لد  طلبة مرحلة التعليم االساس.  -1د
 التعليم االساس ولكل منها مهارات اليت تناوذلا ادلقرر الدراسي.اختيار امثلة من مقررات  -2د
 تقييم مد  اكتساب تالميذ التعليم االساس دلهارات التطبيق.-3د
 لتالميذ مرحلة التعليم االساس. بناء اختبارات خاصة دبجاالت التفكَت  -4د
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 بنية ادلقرر .35

 طريقة التقييم طريقة التعليم ة / أو ادلوضوعاسم الوحد سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

وطرؽ تشغيل الورد التعرؼ على برنامج  2 1
 الربنامج

وطرؽ تشغيل  لوردالتعرؼ على برنامج ا
 الربنامج

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

طرؽ اغالؽ ادللفات ادلفتوحة ضمن  2 2
 وطر ؽ اغالؽ الربنامج الوردبرنامج 

ادلفتوحة ضمن طرؽ اغالؽ ادللفات 
 وطر ؽ اغالؽ الربنامج الوردبرنامج 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مكونات نافذة برنامج الورد مكونات نافذة برنامج الورد  2 3
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  وربديد تظليل النص ادلستندالكتابة يف  وربديد تظليل النص مستندالكتابة يف  2 4
 االستجوابو 

 تقومي بنائي

التعرؼ على تنسيق النص من خالؿ  2 5
 شريط الصفحة الرئيسية

التعرؼ على تنسيق النص من خالؿ 
 شريط الصفحة الرئيسية

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 نائيتقومي ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اختبار شهري اختبار شهري 2 6

تنسيق خلية اخلط وتشمل تغَت حجم  2 7
جعل الكتابة اسود  لوف نوع اخلط

غامق مائلة مسطرة زلاذاة لليسار 
 لليمُت يف الوسط ضبط الكتابة

تنسيق خلية اخلط وتشمل تغَت حجم 
جعل الكتابة اسود  لوف نوع اخلط

غامق مائلة مسطرة زلاذاة لليسار 
 لليمُت يف الوسط ضبط الكتابة

شة ادلناق
 واالستجواب

 تقومي بنائي

التعرؼ على اشرطة الربنامج الصفحة  2 8
 االدراج وتبويبالرئيسية 

التعرؼ على اشرطة الربنامج الصفحة 
 االدراج  وتبويب الرئيسية 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

طة الربنامج  زبطيط التعرؼ على اشر  2 9
 ادلراجع  الصفحة  وتبويب

ة الربنامج  زبطيط طالتعرؼ على اشر 
 ادلراجع  الصفحة  وتبويب

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 طة الربنامج  وتبويبالتعرؼ على اشر  2 10
 مراسالت وتبويب عرض

طة الربنامج  وتبويب التعرؼ على اشر 
 مراسالت وتبويب عرض

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

  بطة الربنامج  وتبويالتعرؼ على اشر  2 11
 ىيئو وتبويب التصميم

 طة الربنامج  وتبويبالتعرؼ على اشر 
 ىيئو وتبويب التصميم

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  التعرؼ على قائمة ملف التعرؼ على قائمة ملف 2 12
 واالستجواب

 تقومي بنائي

الًتاجع اىل خطوة اىل اخللف العودة اىل  2 13
 اخلطوة الالحقة

اىل خطوة اىل اخللف العودة اىل الًتاجع 
 اخلطوة الالحقة

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

معاينة قبل الطباعة وطباعة جدوؿ كل  2 14
 الورؽ

معاينة قبل الطباعة وطباعة جدوؿ كل 
 الورؽ

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اختبار شهري اختبار شهري 2 15
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 البنية التحتية  .36

 ال توجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 2010مايكروسوفت الورد  )ادلصادر(  ػ ادلراجع الرئيسية 2

)  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

 ات وادلصادر ذات الصلة بادلقرراالستفادة من الدوري

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدولية كمصادر معروفة ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .37

 .يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج  يف مراحل التعليم االساس1
 دلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج يف النظاـ العادلي. يتم تطوير ا2
 . االعتماد على ادلقررات اليت تصدر من اذليئة القطاعية ومايتم اقًتاحة من قبل الكليات واجلامعات3
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ـ. ـ عقيل ثامر جواد
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 البرنامج.؛

 

 

 كلية التربية االساسية المؤسسة التعليمية 

 الحاسبات   المركز/   القسم العلمي  

  التكامل رمز المقرر/ اسم /Comp 1307 

الزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة 

  السنة االولى/ الثاني السنة/ الفصل 

 66=55×4 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 2312/ 56/ /1  تاريخ إعداد ىذا الوصف

 اف يكوف الطالب ملماً بالمفاىيم االتية :أىداؼ المقرر

 دد وتعريفو  مع االمثلة التوضيحيةمفهـو التكامل غير المح .1

 مفهـو التكامل  المحدد وتعريفو مع االمثلة التوضيحية .2

 خواص التكامل .3

 تكامل الدواؿ المثلثية واالسية  و اللوغارتمية .4

 المساحات والحجـو اليجاد  استخداـ مفهـو التكامل  .5

 ئة (طرؽ التكامل ) التكامل بالتعويض والتكامل بالتجز  .6

 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات المقرر -4
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   األىداؼ المعرفية -أ

 مفهـو التكامل المحدد و غير المحدد وتعريفهما اف يدرؾ الطالب  -3أ
 خواص التكاملاف يعرؼ الطالب  -2أ
 الطالب تكامل الدواؿ المثلثية واالسية  و اللوغارتمية اف يعرؼ  -3أ
 تطبيقات التكامل اليجاد المساحات والحجـو لطالب اف يعرؼ ا-4أ
 طرؽ التكامل ) التكامل بالتعويض والتكامل بالتجزئة ( اف يدرؾ  -5أ

 

 اف تتكوف لدى الطلبة مهارات بالمفاىيم االتية .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداؼ -  ب

 التكامل  وانواعو – 3ب

 خواص التكامل– 2ب

 والحجـو باستخداـ التكاملايجاد المساحات  – 3ب

 طرؽ التكامل    -4ب
 

  والتعلم  طرائق التعليم     

  ,الدوريات, الكتب ذات العالقة ) في بداية الفصل يجري ابالغ الطلبة بمفردات المقرر الدراسي ومصادر المعلومات 

 :وكاالتي, التي سيجري اتباعها  واساليب التقويم, وتوزع المفردات على اسابيع الفصل الدراسي( الرسائل الجامعية

 .  تهيئة المحاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد في المقرر الدراسي عن طريق االستعانة بمصادر المعلومات سابقة الذكر. 3

 .ابالغ الطلبة عن موضوع المحاضرة القادمة بقصد التهيئة. 2

 . ات قيد الدراسةالطلب من الطلبة تقديم اوراؽ تخص موضوعا او اكثر من الموضوع. 3

 

  طرائق التقييم     

اجراء امتحانين فصليين االوؿ بعد انقضاء االسبوع الخامس من الفصل الدراسي والثاني بعد االسبوع الحادي عشر من  .1
حيث درجة التقويم لها ( االستكشاؼ, التطبيق, التذكر ) الفصل الدراسي وتراعى في كل امتحاف المستويات العقلية 

  .من التحصيل الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليومية% 40

من التحصيل ووفق توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع االسئلة شمولية محتوى % 60امتحاف نهاية الفصل الدراسي ولو . 2
 (.االستكشاؼ, التطبيق, التذكر ) المقرر الدراسي والمستويات العقلية 

 

  اف يكوف الطالب قادرا على:األىداؼ الوجدانية والقيمية - ج

 تعريف التكامل  وانواعو-3ج

 تعريف خواص التكامل-2ج

 تعريف تكامل الدواؿ المثلثية واالسية واللوغارتمية-3ج

 تعريف طرؽ التكامل بالتجزئة والتعويض -4ج
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  طرائق التعليم والتعلم    

 الحاسباتمباشر حيث تتم تعليم المهارات بشكل مباشر وصريح معززة باألمثلة من يستخدـ عادة اسلوب التعليم ال
  لمراحل التعليم االساس

 
 

  طرائق التقييم   

 .تأتي ضمنا مع عمليات التقييم بالمقرر الدراسي التي تحصل اثناء ونهاية الفصل الدراسي

 
 
 

  .(ألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيالمهارات ا) المنقولة  المهارات العامة والتأىيلية -د 

 .توضيف المهارات المكتسبة في تعليم المعرفة الرياضية لدى طلبة مرحلة التعليم االساس-3د

 .اختيار امثلة من مقرر رياضيات التعليم االساس ولكل منها مهارات التي تناولها المقرر الدراسي-2د

 .عليم االساس لمهارات التطبيقتقييم مدى اكتساب تالميذ الت-3د

 .بناء اختبارات خاصة بمجاالت التفكير الرياضي  لتالميذ مرحلة التعليم االساس  -4د

 
 بنية المقرر 

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

مفهـو التكامل غير  3 5
المحدد وتعريفو  مع 

 االمثلة التوضيحية

مفهـو التكامل غير 
المحدد وتعريفو  مع 

 االمثلة التوضيحية

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويم بنائي

مفهـو التكامل  المحدد  3 2
وتعريفو  مع االمثلة 

 التوضيحية

مفهـو التكامل  المحدد 
وتعريفو  مع االمثلة 

 التوضيحية

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويم بنائي

مع  التكاملخواص  3 3
 االمثلة

مع  خواص التكامل
 االمثلة

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويم بنائي

مع  خواص التكامل 3 4
 االمثلة

مع  خواص التكامل
 االمثلة

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويم بنائي

تكامل الدواؿ المثلثية مع  3 5
 االمثلة

تكامل الدواؿ المثلثية مع 
 االمثلة

المناقشة 
 واالستجواب

 بنائي تقويم

 تقويم بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 6

 تقويم بنائيالمناقشة تكامل الدواؿ االسية مع تكامل الدواؿ االسية مع  3 7
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 واالستجواب االمثلة االمثلة

 اللوغارتمية تكامل الدواؿ 3 8

 االعتيادية  مع االمثلة 

 اللوغارتمية تكامل الدواؿ

 االعتيادية  مع االمثلة 

اقشة المن
 واالستجواب

 تقويم بنائي

 اللوغارتمية تكامل الدواؿ 3 9

 الطبيعية مع االمثلة 

 اللوغارتمية تكامل الدواؿ

 الطبيعية مع االمثلة 

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويم بنائي

 اليجاد تطبيقات التكامل 3 56

 المساحات 

 اليجاد تطبيقات التكامل

 المساحات 

المناقشة 
 واالستجواب

 نائيتقويم ب

 تقويم بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 55

اليجاد  تطبيقات التكامل 3 52
 الحجـو

اليجاد  تطبيقات التكامل
 الحجـو

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويم بنائي

طرؽ التكامل بالتعويض  3 53
 مع االمثلة

طرؽ التكامل بالتعويض 
 مع االمثلة

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويم بنائي

رؽ التكامل بالتجزئة مع ط 3 54
 االمثلة

طرؽ التكامل بالتجزئة مع 
 االمثلة

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويم بنائي

المناقشة  االختبار النهائي االختبار النهائي 3 55
 واالستجواب

 تقويم بنائي

  البنية التحتية -5

 ال توجد ػ الكتب المقررة المطلوبة 1

  واخروف  اف التكامل والتفاضل . ترجمة الدكتور علي عزيزحسب ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 ملخصات شـو في التكامل

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ،....  ( ) المجالت العلمية ، التقارير

 االستفادة من الدوريات والمصادر ذات الصلة بالمقرر

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 االستفادة من شبكة المعلومات الدولية كمصادر معروفة

 
  خطة تطوير المقرر الدراسي

 يتم تطوير المقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر في تطوير المناىج  في مراحل التعليم االساس  .1

 يتم تطوير المقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر في تطوير المناىج في النظاـ العالمي. 2
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الًتبية االساسية  ادلؤسسة التعليمية .57

 احلاسبات     / ادلركز علمي القسم ال .58

 Comp 1306تقنيات احلاسبة /  اسم / رمز ادلقرر .59

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .61

 االوىل/  الثاين الفصل / السنة .61

 ساعة  45=  15*  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .62

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .63

 ؼ ادلقررأىدا .64

 تعريف الطالب بالدوائر اإللكًتونية والرقمية -6

 تعريف الطالب بوحدة ادلعاجلة ادلركزية . -7
 تعريف الطالب بوحدة الذاكرة وادارهتا  . -3

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 تعريف الطالب بوحدات األدخاؿ واألخراج والتخزين. -9
 تعريف الطالب باجياؿ احلاسبة وتطورىا عرب التاريخ . -10
 لربرلة ومستوياهتاتعريف الطالب بلغات ا -11

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .38

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألجياؿ احلاسبة ومراحل تطورىا عرب التاريخ -1أ
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلكونات احلاسبة   -2أ
 ة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألجهزة ادلكونة للحاسوب سبكُت الطلب  -3أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لربرليات احلاسوب -4أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألنواع أجهزة احلاسوب من حيث ادلهاـ واحلجم .   -5أ

 م للغات احلاسبات الربرلية .سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفه   -6أ

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 القدرة على صيانة احلاسوب  – 1ب
 القدرة على حل ادلشاكل اليت تواجو ادلستخدـ عند استخداـ احلاسبة  . – 2ب
 سبكُت الطالب على التمييز لنوع احلاسبة من حيث ادلهاـ اليت تقـو هبا  – 3ب
 لطالب على إعادة بررلة احلاسبة وتنصيب الربارليات قدرة ا    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 . تزويد الطلبة باالساسيات وادلوضوعات ادلتعلقة  بتقنيات احلاسبة .1
 .توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل استاذ ادلادة2
 احلاسبة ..مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة االطالع على مصادر دراسة تقنيات 3
 

 طرائق التقييم      

 .اختبارات يومية بأسئلة زلددة 1
 .وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركات الصفية .2
 .اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية 3
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 اف يفسر وػللل الشواىد للتقنيات احلاسبة بأنواعها . -1ج
 يعة تقنيات احلاسبة  بأنواعها .يفرؽ بُت طب -2ج
 يقيم بعض النصوص وادلعلومات عن تقنيات احلاسبة . -3ج
 يقارف بُت تقنيات احلاسبة .  -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة حل ادلشكالت.1
 .العصف الذىٍت .2
 .طريقة احملاكاة3

 طرائق التقييم    

 ب على التفكَت والتحليل واالستنتاج..االمتحاف التحريري لقياس قدرة الطال1
 .كتابة حبوث عن بعض امثلة تقنيات احلاسبة.2
 .امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية.3

 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية العامة و  ادلهارات -د 
 نولوجية احلديثة يستخدـ الطلبة مفردات التك -1د
 يشكلوف مجاعات ألقامة عالقات سوية تساعد بعض األعماؿ اإلغلابية  -2د
 سبكن الطلبة من تطوير ذاٌب مستمر دلا بعد التخرج . -3د
 سبكن الطلبة من اجتياز اختبارات عملية ومهنية تنظم من قبل جهات زللية / إقليمية / دولية    -4د
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 البنية التحتية  .40

 القراءات ادلطلوبة
 النصوص األساسية  -

 كتب ادلقرر -

 اخر  -

 مكونات احلاسوب الشخصي -

 مهارات احلاسوب وتطبيقاتو  -

 مبادئ يف علم احلواسيب االلكًتونية -

 إقامة دورات تدربيبة يف رلاؿ استخدامات احلاسوب وتقنياهتا . -4 متطلبات خاصة  

 إقامة دورات تدريبة الستخداـ الشبكة العنكبوتية -5

 إقامة ندوات ومؤسبرات علمية وثقافية -6

)         اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا         
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

  مطالبة الطلبة بأعداد تقارير شهرية عن ادلوضوعات اليت يدرسوهنا

 ػ موقع ارشيف  ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
 ػ موقع األلوقة 

  ػ موقع مكتبتنا العربية
 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .41

 اب اساتذة من جامعات اخر  اللقاء زلاضرات علمية متخصصة بتقنيات احلاسبة ..العمل على استقط1 
.تكليف الطلبة باصلاز احباث دراسية ميدانية عما تعانيو لغة الضاد من مشكالت رلتمعية وسايكلوجية ووضع احللوؿ الناجعة لتلك 2

 ادلشكالت ومعاجلة الظواىر اليت يعاين منها دارسوا تقنيات احلاسبة

 بنية ادلقرر .39

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة اتالساع األسبوع

 امتحاف يومي احملاضرة وااللقاء أجياؿ احلاسبات  تعلم أجياؿ احلاسبة 6 1-2

 أسئلة استجوابية احملاضرة وااللقاء  نظاـ احلاسوب تعلم بنية احلاسوب 9 3-4-5

 واجب بييت احملاضرة وااللقاء واع احلاسباتأن تعلم أنواع احلاسبات   6 6-7

معرفة أجهزة ادخاؿ  6 8-9
 ادلعلومات من احلاسبة

االلقاء   أجهزة األدخاؿ 
 واألستجواب 

 امتحاف يومي

معرفة أجهزة اخراج  6 10-11
 ادلعلومات من احلاسبة

 أسئلة استجوابية  احملاضرة وااللقاء أجهزة األخراج

ذاكرة معرفة أجهزة ال 6  12-13
 وتصنيفاهتا

 وااللقاء أجهزة الذاكرة
 واألستجواب

 واجب بييت

معرفة كيفية معاجلة البيانات  6 14-15
 يف ادلعاًف

 امتحاف مفاجئ احملاضرة وااللقاء وحدة ادلعاجلة ادلركزية 
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهُخ انزشثُخ األعبعُخ ًؤعغخ انزؼهًُُخان .65

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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  انؾبعجبد   انًشكض /انؼهًٍ انمغى  .66

 Comp 1305( / 2مهيكلة )باسكاؿ  ثشيغخ اعى / سيض انًمشس .67
 إنضايٍ  أشكبل انؾضىس انًزبؽخ .68

 انضبٍَ / انغُخ األونً  انفظم / انغُخ .69

 45 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .71

  2119/  11/ 1 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .71

 : أٌ َكىٌ انطبنت يهًبً ثبنًفبهُى اِرُخأهذاف انًمشس .72

 (IF-THEN-ELSE( و عًهخ )IF-THENعًم االخزُبس / عًهخ ). 1

 (CASE-OFعًم االخزُبس / عًهخ ) .2

 (REPEAT-UNTIL( و عًهخ )WHILE-DO( و عًهخ )FOR-DO. عًم انذوساٌ / عًهخ )3

 ( ARRAYS. انًظفىفبد )4

 ( SETSغًىػبد ). ان5ً

 (STRINGS. انغالعم انؾشفُخ )6

 (RECORDS. انمُىد أو انغغالد )7

 (FILES. انًهفبد )8

 (RECURSION. االعزذػبء انزارٍ )9

( و خىاسصيُخ انجؾش BUBBLE SORTING ALGORITHMخىاسصيُخ رشرُت انفمبػخ ) .11

 (SEQUENTIAL SEARCHING ALGORITHMانزغهغهٍ )

 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى مشسًبد انيخشع .73

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 ( و عًهخ )IF-THEN-ELSEو عًهخ ) (IF-THENكُفُخ اعزخذاو عًهخ ) أٌ َؼشف انطبنت -1

CASE-OF) 

 ( و عًهخ )WHILE-DOو عًهخ ) (FOR-DOكُفُخ اعزخذاو عًهخ ) أٌ َؼشف انطبنت -2

REPEAT-UNTIL) 

 (ARRAYSاعزخذاو انًظفىفبد ) انطبنت كُفُخأٌ َؼشف  -3

 (SETSانطبنت كُفُخ اعزخذاو انًغًىػبد )أٌ َؼشف  -4

 (  STRINGSانطبنت كُفُخ اعزخذاو انغالعم انؾشفُخ )أٌ َؼشف   -5

 (RECORDSانطبنت كُفُخ اعزخذاو انمُىد أو انغغالد )أٌ َؼشف   -6

 (FILESانطبنت كُفُخ اعزخذاو انًهفبد )أٌ َؼشف   -7

 (RECURSIONانطبنت كُفُخ اعزخذاو االعزذػبء انزارٍ )ؼشف أٌ َ  -8

 BUBBLE SORTING انطبنت كُفُخ اعزخذاو خىاسصيُخ رشرُت انفمبػخ )أٌ َؼشف   -9

ALGORITHM ( ٍو خىاسصيُخ انجؾش انزغهغه ) SEQUENTIAL SEARCHING 

ALGORITHM ) 
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 ًمشسانخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 ػٍ عًم االخزُبس. ثشايظ  كزبثخ -1

 ػٍ عًم انذوساٌ.ثشايظ  كزبثخ  -2

 ػٍ انًظفىفبد.ثشايظ  كزبثخ  -3
 ػٍ انًغًىػبد.ثشايظ  كزبثخ  -4

 ػٍ انغالعم انؾشفُخ.ثشايظ  كزبثخ  -5

 ػٍ انمُىد أو انغغالد.ثشايظ  كزبثخ  -6

 ػٍ انًهفبد.ثشايظ   كزبثخ -7

 ػٍ االعزذػبء انزارٍ.ثشايظ  كزبثخ  -8

 انزغهغهٍ.ثشَبيظ خىاسصيُخ رشرُت انفمبػخ و ثشَبيظ انجؾش   ثخكزب  -9

 
 انزؼهى  و طشائك انزؼهُى     

فٍ ثذاَخ انفظم َغشٌ إثالؽ انطهجخ ثًفشداد انًمشس انذساعٍ ويظبدس انًؼهىيبد )انكزت راد انؼاللخ, 

عبنُت انزمىَى انزٍ انشعبئم انغبيؼُخ( ورىصع انًفشداد ػهً أعبثُغ انفظم انذساعٍ, و أ انذوسَبد,

 عُغشٌ إرجبػهب, وكبالرٍ:

. رهُئخ انًؾبضشاد وفمب نهزغهغم انزٌ وسد فٍ انًمشس انذساعٍ ػٍ طشَك االعزؼبَخ ثًظبدس 1

 انًؼهىيبد عبثمخ انزكش.  

 . إثالؽ انطهجخ ػٍ يىضىع انًؾبضشح انمبديخ ثمظذ انزهُئخ.2

 ش يٍ انًىضىػبد لُذ انذساعخ. . انطهت يٍ انطهجخ رمذَى أوساق رخض يىضىػب أو أكض3
 طشائك انزمُُى      

. إعشاء ايزؾبٍَُ فظهٍُُ األول ثؼذ اَمضبء األعجىع انخبيظ يٍ انفظم انذساعٍ وانضبٍَ ثؼذ األعجىع 1

انؼبشش يٍ انفظم انذساعٍ ورشاػً فٍ كم ايزؾبٌ انًغزىَبد انؼمهُخ )انززكش, انزطجُك, االعزكشبف( 

% يٍ انزؾظُم انكهٍ ػهً اٌ َأخز ثُظش االػزجبس يىاظجخ انطبنت وؽغى 41 ؽُش دسعخ انزمىَى نهب

 يشبسكزه انُىيُخ. 

% يٍ انزؾظُم ووفك رىلُزبد انىصاسح وَشاػً ػُذ وضغ 61. ايزؾبٌ َهبَخ انفظم انذساعٍ ونه 2

 األعئهخ شًىنُخ يؾزىي انًمشس انذساعٍ وانًغزىَبد انؼمهُخ )انززكش, انزطجُك, االعزكشبف(.
 األهذاف انىعذاَُخ و انمًُُخ :أٌ َكىٌ انطبنت لبدسا ػهً  -ط

 عًم االخزُبس.اعزخذاو و رطجُك ثشايظ  -1

 عًم انذوساٌ.اعزخذاو و رطجُك ثشايظ   -2

 انًظفىفبد.اعزخذاو و رطجُك ثشايظ   -3
 انًغًىػبد. اعزخذاو و رطجُك ثشايظ  -4

 انغالعم انؾشفُخ.اعزخذاو و رطجُك ثشايظ   -5

 انمُىد أو انغغالد.اعزخذاو و رطجُك ثشايظ   -6

 انًهفبد. اعزخذاو و رطجُك ثشايظ -7

 االعزذػبء انزارٍ. اعزخذاو و رطجُك ثشايظ  -8

 انزغهغهٍ.اعزخذاو و رطجُك  ثشَبيظ خىاسصيُخ رشرُت انفمبػخ و ثشَبيظ انجؾش    -9

 
 ي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (.انًُمىنخ ) انًهبساد األخشانزأهُهُخ  انؼبيخ و انًهبساد -د 

 رىظُف انًهبساد انًكزغجخ فٍ رؼهُى انًؼشفخ انشَبضُخ نذي طهجخ يشؽهخ انزؼهُى األعبط. -1

 اخزُبس أيضهخ يٍ يمشس انزؼهُى األعبط ونكم يُهب يهبساد انزٍ رُبونهب انًمشس انذساعٍ. -2

 نًهبساد انزطجُك.رمُُى يذي اكزغبة راليُز انزؼهُى األعبط  -3

 نزاليُز يشؽهخ انزؼهُى األعبط. ثُبء اخزجبساد خبطخ ثًغبالد انزفكُش انًُطمٍ  -4
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 ثُُخ انًمشس .74

 انغبػبد األعجىع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اعى انىؽذح / أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزؼهُى

طشَمخ 

 انزمُُى

 عًم االخزُبس 3 1
( IF-THEN عًهخ )

-IFو عًهخ )

THEN-ELSE) 

اإلنمبء و 

انًُبلشخ 

 واالعزغىاة

رمىَى 

 ثُبئٍ

 (CASE-OFعًهخ ) عًم االخزُبس 3 2
اإلنمبء و 

انًُبلشخ 

 واالعزغىاة

رمىَى 

 ثُبئٍ

 (FOR-DOعًهخ ) عًم انذوساٌ 3 3
اإلنمبء و 

انًُبلشخ 

 واالعزغىاة

رمىَى 

 ثُبئٍ

 عًم انذوساٌ 3 4
-WHILEعًهخ )

DO) 

اإلنمبء و 

انًُبلشخ 

 عزغىاةواال

رمىَى 

 ثُبئٍ

 عًم انذوساٌ 3 5
-REPEATعًهخ )

UNTIL) 

اإلنمبء و 

انًُبلشخ 

 واالعزغىاة

رمىَى 

 ثُبئٍ

 - اخزجبس شهشٌ اخزجبس شهشٌ - 6
رمىَى 

 ثُبئٍ

 انًظفىفبد 3 7
انزؼشف ػهً 

انًظفىفبد أؽبدَخ 

 و انزؼبيم يؼهب انجؼذ

اإلنمبء و 

انًُبلشخ 

 واالعزغىاة

رمىَى 

 ثُبئٍ

 فىفبدانًظ 3 8
انزؼشف ػهً 

انًظفىفبد صُبئُخ 

 و انزؼبيم يؼهب انجؼذ

اإلنمبء و 

انًُبلشخ 

 واالعزغىاة

رمىَى 

 ثُبئٍ

 انًغًىػبد 3 9
انزؼشف ػهً 

انًغًىػبد و انزؼبيم 

 يؼهب

اإلنمبء و 

انًُبلشخ 

 واالعزغىاة

رمىَى 

 ثُبئٍ

 انغالعم انؾشفُخ 3 11
انزؼشف ػهً انغالعم 

انؾشفُخ و انزؼبيم 

 يؼهب

نمبء و اإل

انًُبلشخ 

 واالعزغىاة

رمىَى 

 ثُبئٍ

 - اخزجبس شهشٌ اخزجبس شهشٌ - 11
رمىَى 

 ثُبئٍ

 انمُىد أو انغغالد 3 12

انزؼشف ػهً انمُىد أو 

انغغالد و انزؼبيم 

 يؼهب

اإلنمبء و 

انًُبلشخ 

 واالعزغىاة

رمىَى 

 ثُبئٍ

 انًهفبد 3 13
انزؼشف ػهً انًهفبد 

 و انزؼبيم يؼهب

اإلنمبء و 

بلشخ انًُ

 واالعزغىاة

رمىَى 

 ثُبئٍ

 االعزذػبء انزارٍ 3 14
انزؼشف ػهً يفهىو 

االعزذػبء انزارٍ و 

 اعزخذايه

اإلنمبء و 

انًُبلشخ 

 واالعزغىاة

رمىَى 

 ثُبئٍ
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 أعزبر انًمشس / و. ؽبيذ طبدق يهذٌ

 انزشرُت و انجؾش 3 15
خىاسصيُزٍ رشرُت 

انفمبػخ و انجؾش 

 انزغهغهٍ

اإلنمبء و 

انًُبلشخ 

 واالعزغىاة

رمىَى 

 ثُبئٍ

 ؾزُخ انجُُخ انز .75

 ال رىعذ ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

أعبعُبد انجشيغخ ثهغخ ثبعكبل. رأنُف انذكزىس َضبل  - ( انًظبدسـ انًشاعغ انشئُغُخ )2

 خضُش انؼجبدٌ

 

اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب                 

 ) انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,....  (

 د انظهخ ثبنًمشساالعزفبدح يٍ انذوسَبد وانًظبدس را

يىالغ االَزشَُذ  االنكزشوَُخ,ة ـ انًشاعغ 

.... 

 االعزفبدح يٍ شجكخ انًؼهىيبد انذونُخ كًظبدس يؼشوفخ

 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .76

 .َزى رطىَش انًمشس وفمب نهًزطهجبد انزٌ رظهش فٍ رطىَش انًُبهظ فٍ يشاؽم انزؼهُى األعبط.1  

 نهًزطهجبد انزٌ رظهش فٍ رطىَش انًُبهظ فٍ انُظبو انؼبنًٍ. . َزى رطىَش انًمشس وفمب2  
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 / الفصل الثالث  المرحلة الثانية
 وصف المقرر

اً عما إذا كان قد حقق ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهن

 ؛.المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج التعلم االستفادة القصوى من فرص

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم احلاسبات/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  اللغة العربية رمز ادلقرر/ اسم /Univ2107 

 إلزامي كاؿ احلضور ادلتاحةأش 

  الثانية/ الثالث السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 ( .خرب اف واخواهتا, اسم كاف واخواهتا, نائب الفاعل, لالفاع, اخلرب, ادلبتدأ) النحو  قواعد اللغة العربية يف تعلم .1

2.  زلمد الكرمي للرسوؿ الوداع حجة خطبة , (واخلصائص السمات) اإلسالـ صدر عصر يف االدبية احلياة) األدب  تعلم  , 

 , النقائض شعر ,األموي لعصرا يف األدبية احلياة  ,(ابيات 10 حفظ ف النقدي التعليق ، حياتو) : زىَت بن لكعب الربدة قصيدة 

 (ابيات 10 حفظ) جرير : أوؿ ظلوذج

 (  أبيات 13حفظ )الفرزدؽ : ظلوذج ثاين 

 :يف االمالء كتابة االمالء تعلم -3

 الًتتيب اذلجائي والصوٌب واألجبدي للحروؼ العربية . 

احلروؼ الشمسية والقمرية 
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 كتابة التاء ادلربوطة والتاء ادلبسوطة

 

 قرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييمسلرجات ادل

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -أ

خرب اف , اسم كاف واخواهتا, نائب الفاعل, الفاعل, اخلرب, ادلبتدأ) سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  النحو  -1أ
 ( . . واخواهتا

خطبة ( , السمات واخلصائص)احلياة االدبية يف عصر صدر اإلسالـ ) هم يف االدبسبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والف -2أ
احلياة (,  ابيات 13حياتو ، التعليق النقدي ف حفظ : )قصيدة الربدة لكعب بن زىَت ,   حجة الوداع للرسوؿ الكرمي زلمد 

 (   أبيات 13حفظ )الفرزدؽ : ظلوذج ثاين , (ابيات 13حفظ )جرير : ظلوذج أوؿ , شعر النقائض , األدبية يف العصر األموي

, واألجبدي للحروؼ العربية , الًتتيب اذلجائي والصوٌب ) سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف كتابة االمالء   -أ3

 (كتابة التاء ادلربوطة والتاء ادلبسوطة, احلروؼ الشمسية والقمرية

 

  .ادلقرراخلاصة ب ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 .مهارات يف االدب – 1ب

 .مهارات تتعلق دبوضوعات النحو -2ب

 .مهارات تتعلق بكتابة االمالء  -3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية -1 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4
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 طرائق التقييم      

  ت يومية بأسئلة زلددةػ اختبارا1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 ػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اعلية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اعلية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( خر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيادلهارات األ) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وربليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د
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 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 قرربنية ادل

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 
 اخلرب , ادلبتدأ 2

 

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح النحو

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح النحو نائب الفاعل, الفاعل  2 2

 التقومي البنائي وضيحالشرح والت النحو اسم كاف وأخواهتا 2 3

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح النحو اسم اف واخواهتا 2 4

5 

2 صدر عصر يف االدبية احلياة 

 السمات) اإلسالـ

  (واخلصائص

  خطبة حجة الوداع
للرسوؿ الكرمي زلمد 

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

6 

2 بن لكعب الربدة قصيدة 

 التعليق ، حياتو) : زىَت

 10 حفظ ف النقدي

 ( ابيات
 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

 ترتبط بادلوضوع سبارين امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل 2 7

8 

2 العصر يف األدبية احلياة 

  األموي

 شعر النقائض 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب
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9 
2 حفظ) جرير : أوؿ ظلوذج 

 (ابيات 10
 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

13 

2 حفظ) الفرزدؽ : ثاين ظلوذج 

 (أبيات 10

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

11 

2 والصوٌب اذلجائي الًتتيب 

 .  العربية للحروؼ واألجبدي

 

 التقومي البنائي احملاضرة االمالء

12 
2 والقمرية الشمسية احلروؼ 

 

 التقومي البنائي احملاضرة االمالء

13 
 ادلربوطة التاء ةكتاب 2

 والتاء ادلبسوطة

 التقومي البنائي احملاضرة االمالء

 التقومي البنائي عرض ظلوذج االمالء مراجعة 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية   2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

  .دى وبل الصدى ، البن ىشاـشرح قطر الن (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

  النحو الوافي ، عباس حسن. 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني. 

  مجلة المجمع العلمي العراقي. 

  .موقع مدونة لساف العرب ....ع االنًتنيت مواق, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 المكتبة الشاملة. 
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 موقع المجلس العلمي. 

  شبكة الفصيح. 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

خرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر وم

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية – جامعة دياىل ادلؤسسة التعليمية 

 اتقسم احلاسب/ مواد تربوية     ادلركز/   القسم العلمي 

  علم النفس الًتبوي رمز ادلقرر/ اسم /Coll 2205 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/ الثالث السنة/ الفصل 

 45 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2119  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

الحداث اليت تتخلل العالقة بُت التعلم والتعليم وبُت فهم ظاىرٌب التعلم والتعليم والعوامل ادلؤثرة فيهما وتفسَت نواتج ا
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 .ادلعلم وادلتعلم

زيادة قدرة ادلعلم لرؤية ما ػلدث عن بعد من تغَتات تعليمية لد  الطلبة والتخطيط لتلبية توقعاتو يف االحداث 
 .التعليمية من تغَتات

 تنظيم وصياغة المعرفة واستخدامها وتطبيقها في المواقف التعليمية.

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

  :-جعل الطالب قادراً على اف   :األىداؼ ادلعرفية -أ

 يعرؼ مفهـو علم النفس الًتبوي -1أ

 يبُت أعلية علم النفس الًتبوي  -2أ

 ػلدد اىداؼ علم النفس الًتبوي -3أ

 ويؽليز بُت األىداؼ النظرية والعملية لعلم النفس الًتب -4أ

 يوضح خصائص مهنة التعليم-5أ

 يبُت العالقة بُت علم النفس الًتبوي والعلـو االخر  -6أ

 ػلدد خصائص شخصية ادلعلم ادلرغوب فيها  -7أ

 يعدد وظائف علم النفس الًتبوي-8أ

 يعلل اعلية زلاور فاعلية العملية التعليمية  -9أ

 تعليمية العوامل ادلؤثرة يف فاعلية العملية اليتعرؼ على  -13أ

 يعرؼ الدافعية-11أ

 يبُت العالقة بُت الدافعية والتعلم  -12أ

 ػلدد الوظائف التعليمية للدافعية -13أ
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 يعرؼ مفهـو الذاكرة  -14أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة  -15أ

 يعرؼ اسًتاتيجية ادلعاجلة ادلتسلسلة  -16أ

 يعرؼ اسًتاتيجية ادلعاجلة ادلتوازية-17أ

 سة الذاكرةيبُت أعلية درا -18أ

 يقارف بُت اسًتاتيجية ادلعاجلة ادلتسلسلة وادلتوازية -19أ

 يعدد أنواع الذاكرة -23أ

 .يوضح العالقة بُت الذاكرة والتعلم  -21أ

 يبُت اىم النظريات ادلعاصرة اليت فسرت الذاكرة -22أ

 يعرؼ النظرية ادلعرفية  -23أ

   يبُت آلية عمل الذاكرة حسب النظرية ادلعرفية -24أ

 .يعرؼ النظرية السلوكية  -25أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة حسب النظرية السلوكية  -26أ

 يعرؼ نظرية اجلشطالت -27أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة حسب نظرية اجلشطالت  -28أ

 يناقش آلية عمل الذاكرة  -29أ

 يبُت اىم العوامل ادلؤثرة يف عملية التذكر -33أ

 ملية التذكرػلدد اىم السبل لتحسُت ع -31أ

 يعرؼ مفهـو النسياف -32أ

 يعرؼ نظرية التداخل -33أ



الصفحت   

127 
 

  

 يبُت آلية عمل النسياف من خالؿ نظرية التداخل -34أ

 ػلدد اىم العوامل ادلؤثرة يف النسياف -35أ

 يعرؼ انتقاؿ اثر التدريب  -36أ

 يوضح أعلية دراسة انتقاؿ اثر التدريب -37أ

 يبُت ابعاد انتقاؿ اثر التدريب -38أ

 يعدد أنواع انتقاؿ اثر التدريب -39أ

 يقارف بُت االنتقاؿ ادلوجب والسالب ألثر التدريب -43أ

 ػلدد النظريات احلديثة النتقاؿ اثر التدريب -41أ

 يقارف بُت نظريات انتقاؿ اثر التدريب -42أ

 يعرؼ التغذية ادلرتدة -43أ

 يبُت ابعاد التغذية ادلرتدة -44أ

 ادلرتدة ػلدد أنواع التغذية -45أ

 يعرؼ التعلم -46أ

 يبُت شروط التعلم اجليد -47أ

 يوضح اثر التعلم يف اكتساب اللغة -48أ

 يوضح اثر التعلم يف اكتساب ادلهارات احلركية -49أ

 يبُت اىم نظريات التعلم وقوانينو -53أ

 يوضح العالقة بُت االكتشاؼ والتعلم  -51أ

 . اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 داخل الصف ادلدرسي( العملي)ػلدد آلية نقل ادلعرفة النظرية اىل اجلانب التطبيقي  – 1ب
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 يطبق اسًتاتيجيات استثارة الدافعية داخل الصف ادلدرسي _ 2ب

 يطبق األساليب ادلناسبة للتقليل من اثر النسياف  – 3ب

 (لمالتع)يصمم ادلواقف التعليمية اليت تيسر انتقاؿ اثر التدريب   - 4ب

 يطبق نظريات التعلم يف ادلواقف التعليمية   -5ب

 .يقًتح احللوؿ ادلناسبة للمشكالت التعليمية بناًء على مبادئ علم النفس الًتبوي     -6ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 األسئلة التحفيزية – العصف الذىٍت – االستجواب – ادلناقشة – احملاضرة ادلعدلة

 

  ييمطرائق التق     

 ،اختبارات مفاجئة  والواجبات ادلكلفُت هبا ومشاركتهم وتفاعلهم مع اقراهنم ومع استاذ ادلادة( التقارير)التقومي ادلستمر ألعماؿ الطلبة - 

Quiz  (أسبوعيا) 

 (عقد اختباراف خالؿ الفصل الدراسي )التقومي التكويٍت من خالؿ االختبارات التحريرية  -

 . من خالؿ االختبار النهائيالتقومي  النهائي   -

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية-ج

 .يتعرؼ اثر العلم والعلماء يف تطور علم النفس الًتبوي  -1ج

 يبدي االىتماـ الفاعل بدراسة مادة علم النفس الًتبوي -2ج

 تنمية االذباىات اإلغلابية ضلو عملية التعلم  -3ج

 التعلمتعديل االذباىات السلبية ضلو عملية -4ج

  طرائق التعليم والتعلم    

 األسئلة ادلتشعبة – ادلناقشة – العصف الذىٍت
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  طرائق التقييم   

التقارير وادللخصات واوراؽ العمل. 

ادلالحظة وادلتابعة. 

مناقشة مجاعية اثناء احملاضرة. 
 

  .(لية التوظيف والتطور الشخصيادلهارات األخر  ادلتعلقة بقاب) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 مهارة القدرة على حل ادلشكالت ادلختلفة بطرؽ علمية واستخداـ ما ًب دراستو يف دراسة مشكالت واقعية -1د

 يطبق مبادئ علم النفس الًتبوي يف دراسة مشكالت واقعية   -2د

 ينمي مهارات التعلم التعاوين     -3د

 لتعلم ادلختلفةمهارة الرسم البياين دلنحنيات ا -4د

 

 بنية ادلقرر 

 سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة 

يعرؼ مفهـو علم النفس  3 1
 الًتبوي

 يبُت أعلية علم النفس الًتبوي  

ػلدد اىداؼ علم النفس 
 الًتبوي

ؽليز بُت األىداؼ النظرية 
 لنفس الًتبويوالعملية لعلم ا

ػلدد آلية نقل ادلعرفة النظرية 
اىل اجلانب التطبيقي 

تعريف علم النفس الًتبوي 

اعلية علم النفس الًتبوي 

اىداؼ علم النفس الًتبوي 

  عالقة علم النفس الًتبوي
 بالعلـو االخر 

احملاضرة ادلعدلة 
 ادلناقشة -

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل
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داخل الصف ( العملي)
 ادلدرسي

 

ػلدد خصائص شخصية  3 2
  ادلعلم ادلرغوب فيها

يعدد وظائف علم النفس 
 الًتبوي

  

 

 

 خصائص شخصية ادلعلم
اخلصائص )ادلرغوب فيها 

اخلصائص  –النفسية 
اخلصائص العقلية  –اجلسمية 

  (اخلصائص االجتماعية –

 -وظيفة علم النفس الًتبوي 

 – ادلناقشة

عصف ال
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف يومي )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

يعلل اعلية زلاور فاعلية  3 3
  العملية التعليمية

يتعرؼ على العوامل ادلؤثرة يف 
 فاعلية العملية التعليمية

تفسَت العملية التعليمية  

 العملية التعليمية وعلم النفس
فاعلية العملية زلاور )الًتبوي 
 ( التعليمية

  العوامل ادلؤثرة يف فاعلية
 العملية التعليمية

 – ادلناقشة

 احملاضرة ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

 يعرؼ الدافعية 3 4

يبُت العالقة بُت الدافعية 
 والتعلم  

ػلدد الوظائف التعليمية 
 للدافعية

 

افعيةتعريف الد  

  الوظائف التعليمية للدافعية
الوظيفة  –الوظيفة االستثارية )

 –الوظيفة الباعثة  –التوقعية 
 (الوظيفة العقابية او التهذيبية

 – ادلناقشة

 احملاضرة ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
-اختبار مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

يطبق اسًتاتيجيات استثارة  3 5
الدافعية داخل الصف 

  ادلدرسي

 

  اسًتاتيجيات استثارة دافعية
 التالميذ ضلو التعلم

 – ادلناقشة

العصف 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات
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 ( التفاعل

  يعرؼ مفهـو الذاكرة 3 6

 يبُت آلية عمل الذاكرة 

 يبُت أعلية دراسة الذاكرة

عاجلة يقارف بُت اسًتاتيجية ادل
 ادلتسلسلة وادلتوازية

تعريف الذاكرة  

 اعلية دراسة الذاكرة 

 – ادلناقشة

العصف 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

7 3 

 

 امتحاف الشهر األوؿ

التقويم التكويني 
امتحاف )

 (تحريري

 

 يعدد أنواع الذاكرة 3 8

يوضح العالقة بُت الذاكرة 
 .التعلم و 

يبُت اىم النظريات ادلعاصرة 
 اليت فسرت الذاكرة 

يبُت آلية عمل الذاكرة 
 حسب النظرية ادلعرفية  

يبُت آلية عمل الذاكرة 
 حسب النظرية السلوكية

 

  وجهات نظر معاصرة يف
تفسَت الذاكرة وظلاذجها 

وجهة  –وجهة النظر ادلعرفية )
 وجهة نظر –النظر السلوكية 

 ( اجلشتالت

ف العص
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

  يناقش آلية عمل الذاكرة 3 9

يبُت اىم العوامل ادلؤثرة يف 
 عملية التذكر

ػلدد اىم السبل لتحسُت 

آليات عمل الذاكرة  

 العوامل ادلؤثرة يف عملية
 التذكر 

  عملية التذكرسبل ربسُت 

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 



الصفحت   

132 
 

  

 ( التفاعل عملية التذكر

 يعرؼ مفهـو النسياف 3 11

يبُت آلية عمل النسياف من 
 خالؿ نظرية التداخل

ػلدد اىم العوامل ادلؤثرة يف 
 النسياف

 

اسباب النسياف 

  النسياف نظرية يف تفسَت
الكف )التداخل القبلي )

والتداخل البعدي ( الرجعي
 ( الكف التقدمي)

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

  يعرؼ انتقاؿ إثر التدريب 3 11

يوضح أعلية دراسة انتقاؿ إثر 
 التدريب

 

التدريب إثر ة انتقاؿاعلية دراس  

 تعريف انتقاؿ إثر التدريب 

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

)  التقومي ادلستمر

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 يبُت ابعاد انتقاؿ إثر التدريب 3 12

يقارف بُت نظريات انتقاؿ اثر 
 التدريب

يصمم ادلواقف التعليمية اليت 
التدريب  تيسر انتقاؿ اثر

 (التعلم)

 

التدريب إثر ابعاد انتقاؿ  

 نظريات انتقاؿ إثر التدريب 

حل 
 – ادلشكالت
 ادلناقشة

) التقومي ادلستمر 

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 يعرؼ التغذية ادلرتدة 3 13

 يبُت ابعاد التغذية ادلرتدة

 ػلدد أنواع التغذية ادلرتدة

 

دةتعريف التغذية ادلرت  

ابعاد التغذية ادلرتدة 

 انواع التغذية ادلرتدة 

حل 
-ادلشكالت

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 تعريف التعلم يعرؼ التعلم 3 14

شروط التعلم اجليد 

العصف 
 – الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )
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 يبُت شروط التعلم اجليد

يوضح اثر التعلم يف اكتساب 
اللغة و اكتساب ادلهارات 

 احلركية

 

 اللغة )التعلم واكتساب- 

 (ادلهارات احلركية 

 

األسئلة 
 التشعبية

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

يبُت اىم نظريات التعلم  3 15
 وقوانينو

يوضح العالقة بُت 
 االكتشاؼ والتعلم

بياين دلنحنيات مهارة الرسم ال
 التعلم ادلختلفة

نظريات التعلم وقوانينو 

االكتشاؼ والتعلم 

منحنيات التعلم 
 

حل 
-ادلشكالت

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

التقويم التكويني   امتحاف الشهر الثاني 3 16
امتحاف )

 (تحريري

 يةالبنية التحت  

 ال توجد  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

  علم النفس الًتبوي االزيرجاوي، اسس فاضل زلسن (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2

 عماد عبد الرحيم الزغلوؿ، مبادئ علم النفس الًتبوي

 فؤاد ابو حطب، معجم علم النفس والتربية

 2صاٌف زلمد علي أبو جادو، علم النفس الًتبوي ط

 عبد الحليم منسي، مدخل الى علم النفس التربويمحمود 

 عزت جرادات، مدخل الى التربية
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                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 .اليت زبص مفردات ادلادة واالطاريح البحوث والرسائل ببعض يوصى

 

 موقع جامعة بابل من خالؿ خدمة زلاضرات التعليم االلكًتوين .... نًتنيتمواقع اال, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning

/elearning2012.aspx 

موقع كلية الًتبية األساسية جامعة دياىل 
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 

 موقع اجملالت االكادؽلية العراقية

http://www.iasj.net/iasj 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

اثراء ادلقرر الدراسي باجلوانب التطبيقية اليت زبص مهنة التعليم  . 
 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
الربط بينها وبين وصف  والبد من. مبرىنًا عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 .البرنامج

 

 كلية التربية األساسية / جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية 

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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  قسم الحاسبات/مواد تربوية المركز/ القسم الجامعي 

  الصحة النفسية  رمز المقرر/ اسم /Coll 2206 

 إلزامي أشكاؿ الحضور المتاحة 

  الثانية / الثالث السنة/ الفصل 

  ساعة 30 (الكلي)الدراسية عدد الساعات 

  3/30/2312 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  إف يكوف الطالب في نهاية الفصل الدراسي قادراً على: أىداؼ المقرر : 

والجنس  والراحو والسرور من مصادر اشباع احتياجاتو كالطعاـ والبهجو استخالص اللذة
 . والعمل

 

 .و بهدؼ تمكينو من التخطيط بطريقو ابداعيولدى الفرد من امكانيات عقلي استغالؿ ما -2
 

 .والجماعيو  الشخصيو اقامو توازف منسجم بين المعايير .3

الشكل المرغوب يو  عى يقـو بوظائفو كى تسعى الى تكيف الفرد داخل جماعو العمل-4
 واالمثل

خبرات  فى عالقات انسانيو ناضجو دوف اف ينغمس فى تمكين الفرد من االنخراط .5
 .غير ناضجو طبيعو اتذ

 تمكين الفرد من مواجهو بعض مواقف الفشل واالحباط والحرماف بدوف قلق .6

 .الصحة النفسية بالنسبة للفرد  اىمية.وتوتر
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

  المعرفة والفهم -أ

 المعرفة والفهم -3أ

 ة والفهم للصحة النفسية وخصائصها واىميتها تمكين الطلبة من الحصوؿ على المعرف -2أ

 تمكين الطلبة من الحصوؿ على المعرفة والفهم ألسس الصحة النفسية  -3أ

 تمكين الطلبة من الحصوؿ على المعرفة والفهم لعناصر الصحة النفسية  -4أ

 تمكين الطلبة من الحصوؿ على المعرفة والفهم  لإلمراض النفسية   -5أ

 بة من الحصوؿ على المعرفة والفهم في مجاؿ تقويم  مادة الصحة النفسية تمكين الطل  -6أ
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 تمكين الطلبة من الحصوؿ على المعرفة والفهم لتطوير مادة الصحة النفسية   -7أ

 تمكين الطلبة من الحصوؿ على المعرفة والفهم للكتاب المدرسي -8أ
 

  المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 ـ القديم والمفهـو الحديث  لمادة الصحة النفسية يقارف بين المفهو  - 3ب

 يبين اسس  مادة الصحة النفسية  - 2ب

 يحلل مادة  الصحة النفسية الى عناصرىا -3ب

 . يجمع معلومات عن  الصحة النفسية    -4ب

 .يفسر اسباب  االمراض النفسية  -5ب

 .يبين تطوير  مادة الصحة النفسية  -6ب

 .مادة الصحة النفسية   يكتب ورقة بحثية عن -7ب

 طرائق التعليم والتعلم      

   ػ تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع المتعلقة بالصحة النفسية1

 .ػ توضيح وشرح المادة الدراسية 2

 ػ مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة واالطالع على مصادر الصحة النفسية  3

 اقع االلكترونية للحصوؿ على معرفة  إضافية بالصحة النفسية ػ تحسين مهارات الطلبة من خالؿ زيارة المو 4

ػ استخداـ طرائق اإللقاء والمحاضرة واالستجواب والمناقشة في بعض الموضوعات التي تحتاج الى طريقة 5
 .المناقشة 

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة محددة1

 .الصفية ػ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة 2

 .ػ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن  الصحة النفسية 3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  مهارات -ج

 .اف يفسر ويحلل عناصر مادة الصحة النفسية وتطويرىا  -3ج

 يفرؽ بين الكتاب المنهجي الورقي والكتاب اآللكتروني  -2ج



الصفحت   

137 
 

  

 حة النفسية  يقيم بعض عناصر مادة الص -3ج

 يقارف بين بعض مفردات مادة الصحة النفسية    -4ج

 طرائق التقييم    

  ػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكير والتحليل واالستنتاج

 ػ طلب إجراء مقارنات بين االمراض النفسية 

 ػ كتابة بحوث عن بعض االمراض النفسية 

 .لة فكرية واستنتاجية ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئ

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

 يستخدـ المصادر والمراجع والمصطلحات والدالالت التربوية المعاصرة -3د

 تشكيل جماعات من الطلبة لدراسة عناصر مادة الصحة النفسية -2د

 بنية المقرر 

/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات سبوعاأل

 المساؽ أو الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

التعرؼ على مفهـو  الصحة  2 3
النفسية  وخصائصها 

 وأىميتها

المناقشة  الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرؼ على مظاىر الصحة  2 2+3
 النفسية 

المناقشة  نفسية مظاىر الصحة ال
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرؼ على مناىج الصحة  2 4
 النفسية 

المناقشة  مناىج الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرؼ على اىمية الصحة  2 5
 النفسية 

المناقشة  اىمية الصحة النفسية  
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

 يفهم  تطور االىتماـ 2 6
 بالصحة النفسية  

المناقشة  تطور الصحة النفسية  
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

المناقشة  معايير  السلوؾ  يفهم معايير السلوؾ   2 7
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرؼ على  مفهـو  2 8
 التكيف 

المناقشة  التكيف النفسي  
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي
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المناقشة  النفسي  التوافق ـ التوافق التعرؼ على مفهو  2 9
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

30+
33 

 التعرؼ على االمراض 2

 النفسية والعقلية 

 االمراض النفسية

 والعقلية 

المناقشة 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

32+
33 

التعرؼ على مفهـو تقويم  2
الصحة النفسية وأىدافها 

 ومعاييرىا وطرقها وخطواتها

المناقشة  م  الصحة النفسية تقوي
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

المناقشة  تطوير الصحة النفسية  الصحة النفسية  فهم تطوير 2 34
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

 امتحاف الشهر الثاني -

 
 

 البنية التحتية  

 ال توجد  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

حناف عبد الحميد العناني، ،دار الفكر، : لصحة النفسيةا - (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2
 2003 .عماف، األردف

الصحة النفسية واإلرشاد النفسي ، عالء الدين كفافي،،  -2
     2003الرياض ،:دار النشر الدولي

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 .اليت زبص مفردات ادلادة واالطاريح لبحوث والرسائلا ببعض يوصى

 

 موقع جامعة بابل من خالؿ خدمة زلاضرات التعليم االلكًتوين .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

on.edu.iq/elearninghttp://repository.uobabyl

/elearning2012.aspx 

موقع كلية الًتبية األساسية جامعة دياىل 
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 

 موقع اجملالت االكادؽلية العراقية

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
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http://www.iasj.net/iasj 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

اثراء ادلقرر الدراسي باجلوانب التطبيقية اليت زبص مهنة التعليم  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 جامعة دياىل ادلؤسسة التعليمية .77

تعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات ال

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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 كلية الًتبية االساسية    / ادلركز علمي القسم ال .78

 Comp 2311ية/ معاجللت ادلايكرو  اسم / رمز ادلقرر .79

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة .81

 الثالث / السنة الثانية الفصل / السنة .81

 45=15*3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .82

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .83

 اف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم االتية أىداؼ ادلقرر .84

 ة واىم انواعها وتاريخ تطورىااف يتعرؼ الطلبة على ماىية ادلعاجلات ادلايكروي -1

 (8085زيادة وتوسيع ادراؾ الطلبة حوؿ ما ؼلص العمليات احلسابية وادلنطقية وطرؽ العنونو يف احملاًف ) -2

 ( وتعرؼ على اجزائو وىيكلية 8085اف يتعرؼ الطلبة على اىم ايعازات ادلعاًف ) -3

 التفيذ يف ادلعاجلاتاف يتعرؼ الطلبة على اىم العمليات التسلسلية يف  -4

 التعرؼ على لغة التجميع واىم رلاميع ايعازاهتا وكتابة شفرة الربامج - 5

 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .42

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلبادئ ادلعاجلات ادلايكروية -1أ
 طلبة من احلصوؿ على اساسيات ادلعاجلات ادلايكرويةسبكُت ال  -2أ
 زيادة الوعي لد  الطلبة على اعلية فهم اخر التطورات والتحديثات على ادلعاجلات ادلايكروية -3أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على اساسيات لغة التجميع   -4أ

  -5أ

   -6أ

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 بُت انواع ادلعاجلات ادلختلفة ومعرفة ىيكليتها التميز  – 1ب
 امكانية الطلبة على فهم لغة التجميع واستيعاب ايعازاهتا  – 2ب
 ( وتاريخ تطور ادلعاجلات8085تعرؼ على ىيكلية ادلعاًف )  - 3ب
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     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
الرسائل  اسي ومصادر ادلعلومات ) الكتب ذات العالقة ، الدوريات ،يف بداية الفصل غلري ابالغ الطلبة دبفردات ادلقرر الدر 

 اجلامعية( وتوزع ادلفردات على اسابيع الفصل الدراسي، واساليب التقومي اليت سيجري اتباعها ، وكاالٌب:
 قة الذكر.  . هتيئة احملاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد يف ادلقرر الدراسي عن طريق االستعانة دبصادر ادلعلومات ساب1
 . ابالغ الطلبة عن موضوع احملاضرة القادمة بقصد التهيئة.2
 . الطلب من الطلبة تقدمي اوراؽ زبص موضوعا او اكثر من ادلوضوعات قيد الدراسة. 3
 
 

 طرائق التقييم      

 
 من خالؿ االختبارات اليومية  
 من خالؿ االختبارات االسبوعية
 من خالؿ االختبارات الشهرية

 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 
. اجراء امتحانُت فصليُت االوؿ بعد انقضاء االسبوع اخلامس من الفصل الدراسي والثاين بعد االسبوع احلادي عشر من الفصل 1

صيل % من التح40الدراسي وتراعى يف كل امتحاف ادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ( حيث درجة التقومي ذلا 
 الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليومية. 

% من التحصيل ووفق توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع االسئلة مشولية زلتو  ادلقرر 60. امتحاف هناية الفصل الدراسي ولو 2
 الدراسي وادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ(.

 
  

 ئق التعليم والتعلم طرا    

 يستخدـ عادة اسلوب التعليم ادلباشر حيث تتم تعليم ادلهارات بشكل مباشر وصريح معززة باألمثلة دلراحل التعليم االساس
 
 طرائق التقييم    

 تأٌب ضمنا مع عمليات التقييم بادلقرر الدراسي اليت ربصل اثناء وهناية الفصل الدراسي.
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 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية ة و العام ادلهارات -د 
 توضيف ادلهارات ادلكتسبة يف تعليم ادلعرفة لد  طلبة مرحلة التعليم االساس.  -1د
 اختيار امثلة من مقررات  التعليم االساس ولكل منها مهارات اليت تناوذلا ادلقرر الدراسي.-2د
 مد  اكتساب تالميذ التعليم االساس دلهارات التطبيق. تقييم-3د
 لتالميذ مرحلة التعليم االساس. بناء اختبارات خاصة دبجاالت التفكَت  -4د
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 بنية ادلقرر .43

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 2 Introduction to MP 
architecture 

 

Introduction to MP 
architecture 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

2 2 MP architecture and 
operation 

 

MP architecture and 
operation 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

3 2 80805 MP 80805 MP  ادلناقشة
 واالستجواب

 تقومي بنائي

4 2 Introduction to 8085 
instruction  

 

Introduction to 8085 
instruction 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

5 2 Data transfer 
operation 

  

Data transfer 
operation 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 اختبار شهري 2 6
 

 ومي بنائيتق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اختبار شهري

7 2 Arithmetic  operation  
  

Arithmetic  operation  ادلناقشة
 واالستجواب

 تقومي بنائي

8 2 logic operation   logic operation    ادلناقشة
 واالستجواب

 تقومي بنائي

9 2 Branch operation   Branch operation  ادلناقشة
 واالستجواب

 تقومي بنائي

10 2 Writing 
assembly 
language 
program 

 

Writing 
assembly 
language 
program 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

11 2 Counter and 
time delays 

 

Counter and 
time delays 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

12 2 Stock and subroutines 
 

Stock and subroutines  ادلناقشة
 واالستجواب

 نائيتقومي ب

13 2 Multiplication  Multiplication  ادلناقشة
 واالستجواب

 تقومي بنائي

14 2 Interrupts  Interrupts  ادلناقشة
 واالستجواب

 تقومي بنائي
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 البنية التحتية  .44

 التوجد تب ادلقررة ادلطلوبة ػ الك1

 8086و 8085معاجلات  )ادلصادر(  ػ ادلراجع الرئيسية 2

)  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

 االصدارات احلديثة ادلتعلقة بادللدة الدراسية 

 ادلواقع احمللية  ..ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ..
 ادلواقع العربية 
 ادلواقع العادلية 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .45

 .يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج  يف مراحل التعليم االساس
 . يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج يف النظاـ العادلي2
 تماد على ادلقررات اليت تصدر من اذليئة القطاعية ومايتم اقًتاحة من قبل الكليات واجلامعات. االع3
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ـ.ـ عقيل ثامر جواد
 

 
 

 اختبار شهري اختبار شهري 2 15
 
 

 تقومي بنائي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



الصفحت   

145 
 

  

 
 
 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الًتبية االساسية  ادلؤسسة التعليمية .85

 احلاسبات     / ادلركز علمي القسم ال .86

 Comp 2313ىياكل بيانات /  اسم / رمز ادلقرر .87

 ي إلزام أشكاؿ احلضور ادلتاحة .88

 الثالث / السنة الثانية الفصل / السنة .89

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .91

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .91

 أىداؼ ادلقرر .92

 استيعاب ادلفاىيم االساسية لتحليل وتطوير ىياكل البيانات يف احلاسبة -8

 فهم ادلراحل االساسية يف تكوين ىياكل البيانات -9
 حصيل متطلبات ىياكل البياناتالتعرؼ والت-3
 استنتاج مواصفات اذليكل بياين من خالؿ ربليل البيانات -12

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم هناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبر

 ؛البرنامج.
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 تقدمي ربليل وتصميم واضحُت للهيكل بياين باستخداـ الرسـو البيانية -13

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .46

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 والفهم من خالؿ استيعاب وربليل مادة ىياكل بياناتسبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة  -1أ
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لالمثلة عن ىياكل بيانات  بشىت اشكاذلا  -2أ
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم عن مادة ىياكل بيانات  -3أ

 ايا اليت زبص ىياكل بياناتسبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم الىم القض -4أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتحليل وتفسَت القضايا دلادة ىياكل بيانات   -5أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم باىم مصادر ومراجع دراسة ىياكل بيانات   -6أ

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 انواع ىياكل بيانات ادلختلفة  يقارف بُت – 1ب
 ػللل مادة ىياكل بيانات ويفسر اسباهبا . – 2ب
 يطبق كتابة ورقة او حبث يف موضوع من موضوعات ىياكل بيانات  – 3ب
 غلمع معلومات عن ىياكل بيانات وىياكل بيانات    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 تعلقة  هبياكل بيانات .. تزويد الطلبة باالساسيات وادلوضوعات ادل1
 .توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل استاذ ادلادة2
 .مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة االطالع على مصادر دراسة ىياكل بيانات .3
 

 طرائق التقييم      

 .اختبارات يومية بأسئلة زلددة 1
 .وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركات الصفية .2
 شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية  .اختبارات3
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 اف يفسر وػللل الشواىد للهياكل بيانات بأنواعها . -1ج
 يفرؽ بُت طبيعة ىياكل بيانات  بأنواعها . -2ج
 يقيم بعض النصوص وادلعلومات عن ىياكل بيانات . -3ج
 يقارف بُت ىياكل بيانات ىياكل بيانات.  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة حل ادلشكالت.1
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 .العصف الذىٍت .2
 .طريقة احملاكاة3

 طرائق التقييم    

 .االمتحاف التحريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج.1
 .كتابة حبوث عن بعض امثلة ىياكل بيانات.2
 ية..امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاج3

 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية العامة و  ادلهارات -د 
 يستخدـ ادلصادر وادلراجع ادلعاصرة. -1د
 تشكيل رلموعة من الطلبة لدراسة وىياكل بيانات -2د
 ارؼ الطلبة وتوزيعها.االفادة من مؤسسات الدولة ذات العالقة هبياكل بيانات لزيادة مع -3د
 االفادة من مراكز الوثائق وادلكتبات اليت ربتوي على ادلخطوطات والوثائق ىياكل بيانات   -4د
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 البنية التحتية  .48

 ػ ىياكل البيانات رة ادلطلوبة ػ الكتب ادلقر 1
 data structureػ 

 .عصاـ الصفار  د،  ىياكل بيانات  )ادلصادر(  ػ ادلراجع الرئيسية 2
Data structure , john anie smith 

)  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

  رير شهرية عن ادلوضوعات اليت يدرسوهنامطالبة الطلبة بأعداد تقا

 ػ موقع ارشيف  ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
 ػ موقع األلوقة 

  ػ موقع مكتبتنا العربية
 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .49

 .العمل على استقطاب اساتذة من جامعات اخر  اللقاء زلاضرات علمية متخصصة هبياكل بيانات .1 
.تكليف الطلبة باصلاز احباث دراسية ميدانية عما تعانيو لغة الضاد من مشكالت رلتمعية وسايكلوجية ووضع احللوؿ الناجعة لتلك 2

 بنية ادلقرر .47

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

سبكُت الطلبة من فهم  3 االوؿ 
 يانية  وربليلواذلياكل الب

ربليل وتصميم اذلياكل 
 البيانية

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

سبكُت الطلبة من معرفة  3 الثاين
 ىياكل البيانات

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء  زللل النظم

سبكُت الطلبة من حفظ  3 الثالث 
 ظلاذج عن سبثيل البيانات 

 ادلشاركة الصفية اضرة وااللقاءاحمل ظلاذج عن سبثيل البيانات

سبكُت الطلبة من معرفة  3 الرابع
 متطلبات ىياكل البينات

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء متطلبات ىياكل البيانات

التعريف بكل مواصفات  3 اخلامس
 اذليكل بياين  بالتفصيل

مواصفات اذليكل بياين من 
 خالؿ ربليل اذليكل بياين

 ادلشاركة الصفية قاءاحملاضرة واالل

سبكُت الطلبة من معرفة  3 السادس 
اظلاط تصميم ىيكل بياين 

 ادلعلومات

تصميم ىيكل بياين 
ادلعلومات يتضمن واجهة 

ادلستخدـ والقوائم واالنظمة 
 الفرعية

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

   االمتحاف الشهري    السابع
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 ادلشكالت ومعاجلة الظواىر اليت يعاين منها دارسوا ىياكل بيانات
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ـ.ـ ياسر علي مطٍت 
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 نموذج وصف المقرر

 

 لمقرروصف ا

 

 

 كلية الًتبية االساسية  ادلؤسسة التعليمية .93

 احلاسبات     / ادلركز علمي لقسم الا .94

 Comp 2310النظرية االحتسابية /  اسم / رمز ادلقرر .95

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .96

 الثالث/ السنة الثانية الفصل / السنة .97

 ساعة  45=  15*  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .98

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .99

 أىداؼ ادلقرر .111

  Computation theoryالطالب دبفهـو النظرية االحتسابيةتعريف  -10

 Regular Expression تعريف الطالب ب -11
 .FINITE AUTOMATA (DFA.  NFAتعريف الطالب             -3
 INTRODUCTION to Grammarsتعريف الطالب ب  -14
 CHOMSSKY NORMAL FORMتعريف الطالب ب  -15
 . REGULAR GRAMMARتعريف الطالب ب  -16

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .50
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  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للنظرية االحتسابية  . -1أ
  Regular Expresstionسبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لل  -2أ

 .   FINITE AUTOMATA ل سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ل  -3أ

 Grammars سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  لل  -4أ

   CHOMSSKY NORMAL FORM سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لل   -5أ

 REGULAR GRAMMAR سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لل    -6أ

  قرر.بادل اخلاصة يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 القدرة على معرفة مفهـو النظرية األحتسابية  – 1ب
 .FINITE AUTOMATA القدرة على  تكوين اؿ    – 2ب
 . DFAلل   NFAمقدرة الطالب على التحويل من   – 3ب
 
 طرائق التعليم والتعلم      

 . تزويد الطلبة باالساسيات وادلوضوعات ادلتعلقة  بالنظرية االحتسابية1
 ضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل استاذ ادلادة.تو 2
 .مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة االطالع على مصادر دراسة النظرية االحتسابية .3
 

 طرائق التقييم      

 .اختبارات يومية بأسئلة زلددة 1
 .وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركات الصفية .2
 ومقالية .اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية 3
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة باالطار الفكري للنظرية االحتسابية.-1ج
 .Regular Expresstionسبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة بتكوين اؿ   -2ج
 . FINITE AUTOMATAاضيع ادلتعلقة بتكوين اؿ سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمو  -3ج
 . CHOMSSKY NORMAL FORM سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة حل ادلشكالت.1
 .العصف الذىٍت .2
 .طريقة احملاكاة3

 طرائق التقييم    

 ة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج..االمتحاف التحريري لقياس قدر 1
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 .كتابة حبوث عن النظرية االحتسابية واعلية دراستها ادلستخدمة وادلقارنة بينها.2
 .امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية.3

 ور الشخصي (.ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطالتأىيلية العامة و  ادلهارات -د 
 يستخدـ الطلبة مفردات التكنولوجية احلديثة  -1د
 يشكلوف مجاعات ألقامة عالقات سوية تساعد بعض األعماؿ اإلغلابية  -2د
 سبكن الطلبة من تطوير ذاٌب مستمر دلا بعد التخرج . -3د
 يمية / دولية سبكن الطلبة من اجتياز اختبارات عملية ومهنية تنظم من قبل جهات زللية / إقل   -4د
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 بنية ادلقرر .51

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

ادلناقشة  SET NOTATION SET NOTATION تعلم مفهـو  3 1
 واألستجواب

 امتحاف يومي

ادلناقشة  FINITE AUTOMATA FINITE AUTOMATA تعلم  3 2
 بواألستجوا

 أسئلة استجوابية

 INTRODUCTION to دراسة  3 3

Grammars 

INTRODUCTION to 

Grammars 
ادلناقشة 

 واألستجواب

 واجب بييت

– CONTEXTتعلم  3 4

FREE  

GRAMMAR 

CONTEXT – 

FREE 

GRAMMAR 

ادلناقشة 
 واألستجواب

 امتحاف يومي

5 3 CHOMSSKY 

NORMAL FORM  

CHOMSSKY 

NORMAL 

FORM  

ادلناقشة 
 واألستجواب

 أسئلة استجوابية 

 امتحاف الشهر األوؿ 3 6

7 3 THE EMPTY STRING IN 
CONTEXT – FREE GRAMMAR 

AMBIGUITY 

IN CONTEXT – FREE 
GRAMMAR AMBIGUITY  ادلناقشة

 واألستجواب

 امتحاف مفاجئ

8 3 REGULAR 

GRAMMAR 

REGULAR 

GRAMMAR 
ادلناقشة 

 واألستجواب
 امتحاف يومي

9 3 LEFT – LINEAR 

GRAMMAR 
LEFT – LINEAR 

GRAMMAR  ادلناقشة
 واألستجواب

 أسئلة استجوابية 

10 3 RJGHT – LINEAR 

GRAMMAR 
RJGHT – 

LINEAR 

GRAMMAR 

ادلناقشة 
 واألستجواب

 امتحاف مفاجئ

11 3 KLEEN THEORM KLEEN 

THEORM  
ادلناقشة 

 واألستجواب
 امتحاف يومي

12 3 TWO – WAY 

FINTE 

AUTOMATA 

TWO – WAY FINTE 

AUTOMATA  ادلناقشة
 واألستجواب

 أسئلة استجوابية 

13 3 TURING CHINE TURING 

CHINE 
ادلناقشة 

 واألستجواب
 امتحاف يومي

14 3 PUSH DOWN 

AUTOMATA 
PUSH DOWN 

AUTOMATA 
ادلناقشة 

 واألستجواب
 أسئلة استجوابية 

 امتحاف الشهر الثاين 3 15
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 البنية التحتية  .52

 لقراءات ادلطلوبةا
 النصوص األساسية  -

 كتب ادلقرر -

 اخر  -

 اليوجد مقرر -

 إقامة دورات تدربيبة يف النظرية األحتسابية -7 متطلبات خاصة  

 إقامة دورات تدريبة الستخداـ الشبكة العنكبوتية -8

 إقامة ندوات ومؤسبرات علمية وثقافية -9

)  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( الت العلمية ، التقارير ،.... اجمل

 مقدمة يف النظرية االحتسابية / د.عبد احلسُت زلسن عبد اهلل

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدولية كمصادر معروفة ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .53

   اللقاء زلاضرات علمية متخصصة دبفهـو النظرية األحتسابية ..العمل على استقطاب اساتذة من جامعات اخر 1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ـ. ـ عبد اهلل فرحاف
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة دياىل / كلية الًتبية االساسية  ادلؤسسة التعليمية .111

 القسم العلمي حاسبات     / ادلركز علمي القسم ال .112

 C++ /Comp 2312 اسم / رمز ادلقرر .113

 الزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .114

 الثالث / الثاين  السنة الفصل / .115

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .116

 1/13/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .117

  أىداؼ ادلقرر .118

 تعريف الطالب اسس سي بلس بلس. -1
 تعريف الطالب مااعلية سي بلس بلس. -2

 تعريف الطالب كيفية بناء او انشاء برنامج بلغة سي بلس بلس   . -3

 على البئية ادلستخدمة يف اعداد برامج بلغة سي بلس بلس تعريف الطالب -4

 .++Cتعريف الطالب على االيعازات االساسية وىيكلية كتابة ايعازات  -5

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم ستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 ؛البرنامج.
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 ادلتغَتات والثوابت وطريقة استخدامهم يف اللغة   تعريف الطالب على -6

  For-Loopتعربف الطالب على استخداـ ايعازات اؿ  -7
 لة استخداـ ايعازات الشرط تعربف الطالب ع -8

 تعربف الطالب على كيفية استخداـ ادلصفوفات يف سي بلس بلس  -9

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررسلرجات ادل .54

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 سبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلراحل تطوير سي بلس بلس عرب التاريخ -1أ
 احلصوؿ على ادلعرفو والفهم دلكونات سي بلس بلسسبكن الطلبة من -2أ
 سبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لاليعازات بناء بلس بلس -3أ

 سبكن االطلبة من احلصوؿ على ادلعرفو والفهم لبئية العمل والربرليات سي بلس بلس. -4أ

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 برامج بلغة سي بلس بلس . القدرة على كتابة- 1ب
 القدرة على حل ادلشاكل اليت تواجو ادلربمج يف حالة تصميم برنامج سي بلس بلس  - 2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 تزويد الطلبة باالساسيات وادلواضيع االظافية ادلتعلقة دبخرجات التفكَت والتحليل .-
 قشة مواضيع سي بلس بلس اليت تتطلب التفكَت والتحليل.تكوين رلموعات نقاشية خالؿ احملاضرات دلنا-
 دلاذا( دلواضيع زلدده للمخططات. -مىت  -الطلب من الطلبة حل رلموعة من االسئلة التفكَتية خالؿ احملاضرات مثل )كيف -
 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسَتات ذاتية .-
 . تدريس الطلبة كيفية بناء طرؽ التفكَت والتحليل-
  
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة باالطار الفكري حوؿ سي بلس بلس-1ج
 سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة بالربرلة  -2ج
 ربنامج يف اي لغةسبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة بالية كيفية عمل ال -3ج

 
 طرائق التقييم    

 امتحانات يومية باسئلة بيتية حلها ذاتيا. -
 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بادلادة الدراسية . -
 درجات زلددة للواجبات البيتية . -
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 تطور الشخصي (.ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والالتأىيلية ادلهارات العامة و  -د 
 يستخدـ الطلبة مفردات التكنلوجيا احلديثة .-1د
 يشكلوف مجاعات ال قامة عالقات سوية تساعد على اداء بعض االعماؿ االغلابية .-2د
 سبكن الطلبة من تطوير ذاٌب مستمر دلا بعد التخرج.-3د
 لية / اقليمية / دولية.سبكن الطلبة من اجتياز اختبارات عملية ومهنية تنظم من قبل جهات زل   -4د
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 البنية التحتية  .56

 مباد  يف ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
 اساسيات لغو سي بلس بلس 

  -مفردات ادلقرر  ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2

)  راجع اليت يوصى هبا                اػ الكتب وادل
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

 Pdfسلتلف الكتب اؿ  -

 التقارير   -

 مواقع االنًتنت  - ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
 دروس اليوتيوب  -

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .57

 بنية ادلقرر .55

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

تعلم اساسيات سي بلس  6 1-2
 بلس

 امتحاف يومي  االلقاء واحملاضرة اساسيات سي بلس بلس

تعلم بناء وانشاء اوؿ  9 3-4-5
 برنامج

االلقاء  اء اوؿ برنامجبناء وانش
 واالستجواب

 اسئلة استجوابية

التعرؼ على اللغو الربرلية  9 6-7-8
–تعاريف وثوابت  –

 –علميات الرياضية 
 عمليات ادلقارنة 

مع   ++Cىيكلية لغة 
 الثوابت وادلتغَتات                                                                  

االلقاء و 
 واباالستج

 واجب بييت 

التعرؼ على ادلدخالت  6 9-10
 وادلخرجات 

Cout and Cin   االلقاء
 واالستجواب

 اسئلة استجوابية 

التعرؼ على حلقات  6 11-12
 التكرار

For – Loop, 
While-Do 

االلقاء 
 واالستجواب

 واجب بييت 

االلقاء  ,If- Else, Switch التعرؼ على ادوات الشرط 6 13-14
 ب واالستجوا

 اسئلة استجوابية 

 –ادللفات  –ادلصفوفات  3 15
 الدواؿ 

Array- Files-
Funnctions 

االلقاء و 
 االستجواب

 امتحاف مفاجى
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 ة واستخدامتها .أقامة دورات تدريبية يف رلاؿ الربرل -
 أقامة ندوات وموسبرات حوؿ الربرلة واىيمتها -
 زلاضرات علمية متخصصة يف الربرلة باستضافة اساتذه قدرين من جامعات عراقية اخر  . -
التعلم تكليف الطلبة باصلاز احباث ودراسات عن اخر التطورات يف رلاؿ سي بلس بلس وكيفية االستفادة من ىذا التطوير يف التعليم و  -
. 
 
 
 
 
 

 

 ـ.د.فراس زلمد أسود
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة دياىل / كلية الًتبية االساسية  ادلؤسسة التعليمية .119

 القسم العلمي حاسبات     / ادلركز علمي القسم ال .111

 Comp 2314ادارة انظمة /  اسم / رمز ادلقرر .111

 الزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .112

 الثالث / الثانية  الفصل / السنة .113

 26 )الكلي(ات الدراسية عدد الساع .114

 1/13/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .115

  أىداؼ ادلقرر .116

 تعريف الطالب على اساسيات صيانة احلاسبات -1
 تعريف الطالب مااعلية  الصيانة بالنسبة لعمل احلاسبة  -2

 hardwearتعريف الطالب على اجزاء احلاسبة  -3

 اجزاء احلاسبة تعريف الطالب على الية عمل كل جزء من  -4

 تعريف الطالب على االيعازات اليت تستخدـ يف عملية صيانة احلاسبة الربرلية-5
 تعريف الطالب عن استخداـ االنظمة وعالقتها بصيانة احلاسبة -6

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

من الربط بٌنها وبٌن وصف المتاحة. والبد التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررسلرجات ادل .58

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 دلعرفة والفهم دلراحل تطوير احلاسبة عرب التاريخ سبكن الطلبة من احلصوؿ على ا-1أ
 سبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفو والفهم دلكونات احلاسبة -2أ
 سبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لاليعازات صيانة احلاسبة -3أ

 سبكن االطلبة من احلصوؿ على ادلعرفو والفهم لبئية احلاسبة الداخلية )اجزائها( -4أ

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 القدرة على صيانة احلاسبة من االعطاؿ .- 1ب
او  biosالقدرة على حل ادلشاكل اليت تواجو العامل على احلاسبة من خالؿ مواجهتو االعطاؿ الربرلية اخلاصة ب  - 2ب

 اخلاصة باالجزاء اخلارجية منها 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 زويد الطلبة باالساسيات وادلواضيع االظافية ادلتعلقة دبخرجات التفكَت والتحليل .ت-
 تكوين رلموعات نقاشية خالؿ احملاضرات دلناقشة مواضيع اجزاء احلاسبة -
اسبة دلاذا( دلواضيع زلدده لصيانة احل -مىت  -الطلب من الطلبة حل رلموعة من االسئلة التفكَتية خالؿ احملاضرات مثل )كيف -
. 
 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسَتات ذاتية .-
 تدريس الطلبة كيفية ربديد العطل ومعاجلتو .-
  
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة بكيفة التعامل مع جهاز احلاسوب-1ج
 اضيع ادلتعلقة بالربرلة الداخلية للشركة ادلصنعة سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمو  -2ج
 سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة بالية كيفية عمل االنظمة وعالقتها باالعطاؿ والصيانة -3ج

 
 طرائق التقييم    

 امتحانات يومية باسئلة بيتية حلها ذاتيا. -
 دة الدراسية .درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بادلا -
 درجات زلددة للواجبات البيتية . -
 اختبارات عملية  -
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 بنية ادلقرر .59

 
 

 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية ادلهارات العامة و  -د 
 يستخدـ الطلبة مفردات التكنلوجيا احلديثة .-1د
 على اداء بعض االعماؿ االغلابية . يشكلوف مجاعات ال قامة عالقات سوية تساعد-2د
 سبكن الطلبة من تطوير ذاٌب مستمر دلا بعد التخرج.-3د
 سبكن الطلبة من اجتياز اختبارات عملية ومهنية تنظم من قبل جهات زللية / اقليمية / دولية.   -4د

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة او ادلوضوع الساعات األسبوع

 امتحاف يومي  االلقاء واحملاضرة مقدمة عن صيانةاحلاسبات 2 1-

االلقاء  انواع الصيانة 2 -2
 واالستجواب

 اسئلة استجوابية

االلقاء و  اذلدؼ من الصيانة 2 3
 االستجواب

 واجب بييت 

االجهزة ادلستخدمة يف  2 4
 الصيانة

االلقاء 
 واالستجواب

 اسئلة استجوابية 

االلقاء  وحدة النظاـ 2 5
 واالستجواب

 واجب بييت 

االلقاء  وحدةالتغذية 2 6
 واالستجواب 

 اسئلة استجوابية 

االلقاء و  اللوحة االـ وتفاصيلها 2 7
 االستجواب

 امتحاف مفاجى
 

 اسئلة استجوابية االلقاء واحملاضرة رلموعة الشرائح 2 8
 اسئلة استجوابية االلقاء واحملاضرة الذاكرة وانواعها 2 9
القرص الصلب وتفاصيلو  2 10

 وكيف يعمل

 اسئلة استجوابية االلقاء واحملاضرة

االلقاء و  التفريغ الكهروساكن 2 11
 االستجواب

 اسئلة استجوابية

 امتحاف مفاجىااللقاء و  اطلفاض القدرة اوالطاقة 2 12
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 البنية التحتية  .60

 مباد  يف ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
  )++Aصيانة احلاسوب )الكتاب االسود 

  -مفردات ادلقرر  ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2

)  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

 Pdfسلتلف الكتب اؿ  -

 التقارير   -

 مواقع االنًتنت  - ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
 دروس اليوتيوب  -

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .61

   
 أقامة دورات تدريبية يف رلاؿ صيانة احلاسوب . -
 حوؿ استخدمات  انظمة احلاسباتأقامة ندوات وموسبرات  -

  االستجواب
االلقاء و  اهنيار العازؿ 2 13

 االستجواب
 اسئلة استجوابية

االلقاء و  عزؿ اللوحة االـ للحاسب 2 14
 االستجواب

 امتحاف مفاجى
 

االلقاء و  النواقل وانصاؼ النواقل 2 15
 االستجواب

 اسئلة استجوابية

االلقاء و  الكهرباءالساكنة 2 16
 االستجواب

 امتحاف مفاجى
 

احلذر من التفريغ الكهربائي  2 17
 الساكن

  

   البايوس BIOS اؿ 2 18
   ع من احلاسوباالقال 2 19
20 2 Format   
تنصيب نظاـ  2 21

 Windowsتشغيل
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 زلاضرات علمية متخصصة يف صيانة اجزاء احلاسبة -
 تكليف الطلبة باصلاز احباث ودراسات عن اخر التطورات يف رلاؿ احللوؿ ادلتقدمة العطاؿ احلاسبة -
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 / الفصل الرابع المرحلة الثانية

 وصف المقرر

ازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌج

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

  

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية 

 قسم احلاسبات/ افية مواد ثق ادلركز/   القسم العلمي 

  الًتبية الصحية والبيئية  رمز ادلقرر/ اسم /Univ2109 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/الرابع السنة/ الفصل 

 33 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/13/2119  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

جعل الطالب قادر على اف           أىداؼ ادلقرر : 

 

 يعدداىم رلاالت الًتبية الصحية-2/             الصحة يعرؼ 1-

 يتعرؼ على مفهـو الصحة والًتبية الصحية  3-

 يعدد طرؽ واساليب الًتبية الصحية  4-

 يعلل سبب انتقاؿ ادلرض/    -6يعرؼ ادلرض           5-

 يذكر اعراض االمراض وسوء التغذية7-
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 الصحية  ؽليز بُت العادات الصحية وغَت 8-

 توضيح االسعافات االولية وطرقها الصحيحة عند احلاجة9-

 يعدد على العوامل ومسببات االمراض10-

 يوضح فائدة اللقاحات يف احلفاظ على حياة االنساف     11-

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 اف يعرؼ الطالب مفهـو الصحة -1أ

 اف يدرؾ الطرؽ السليمة يف احلفاظ على بيئة خالية من االمراض -2أ

 اف يبُت كيفية الوقاية من االمراض -3أ

 اف ػللل اعراض ادلرض بالشكل الصحيح-4أ

 اف يعلل مسببات ادلرض -5أ

 اف ؽليز العادات الصحية السلمية من اخلاطئة  -6أ

 يعدد طرؽ واساليب الًتبية الصحية-7أ

 ض الناذبة عن سوء التغذيةػلدد االمرا-8

 يستنتج العالقة بُت الغذاء والبناء اجلسمي وصحتو-9

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 يرسم سلطط يوضح العالقة بُت الصحة والغذاء – 1ب

 يرسم سلطط يوضح العالقة بُت الصحة واللقاحات واالصابة باالمراض ادلعدية – 2ب

 ة على البيئة سواء بشكل فردي او مجاعيالقدرة على احملافظ-3

 القدرة على ربويل ادلعرفة ادلكتسبة اىل مهارات فعلية ضرورية اي الناتج ادللموس من االفعاؿ والسلوؾ وادلعرفة -4
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  طرائق التعليم والتعلم     

طريقة احملاضرة 

 طريقة االستجواب 

 طريقة ادلناقشة 

 حل ادلشكالت

 

 

 

  مطرائق التقيي     

االمتحاف التحريري  

 االمتحاف الشفهي 

البحوث والتقارير العلمية 

 

 

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 يثمن دور الدوائر الصحية يف محاية ادلواطنُت من االصابة باالمراض -1ج

 فتاكةيثمن دور العلماء واالطباء الكتشاؼ انواع كثَتة من اللقاحات النقاذ البشرية من االمراض ال-2ج

  

  طرائق التعليم والتعلم    

طريقة احملاضرة  

طريقة ادلناقشة 

طريقة االستجواب 

حل للمشكالت 

االستكشاؼ 

 



الصفحت   

168 
 

  

 

  طرائق التقييم   

االمتحانات اليومية وبأسئلة تتطلب اجابات فكرية  

 اعداد التقارير العملية حوؿ مواضيع الصحة والبيئة 

 االسئلة الشفوية 

 

 

 

  .(ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية تادلهارا -د 

 مهارة يف التعامل مع ادلرض -1د

 مهارة وفهم اساليب وطرؽ الًتبية الصحية -2د

 مهارة الربط بُت اعراض ادلرض والوقاية منها-3د

 فهم الطريقة ادلثالية يف اختيار الغذاء الصحي   -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

  2  اف يعرؼ الطالب مفهـو الصحة
 العامة وكيفية ربقيقها

مفهـو الصحة العامة 
 ومكوناهتا وكيفية ربقيقها

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة 

 اختبارات
 ةربريري

 وشفوية االداء

  2  اف يفهم الطالب الًتبية الصحية
 والبيئية واىدافها

 يعدد ادلخاطر اليت يهدد الصحة-

مفهـو الًتبية الصحية 
 واىدافها

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 ربريرية

 وشفوية االداء

  2  رلاالت الصحةاف يعدد الطالب رلاالت الًتبية ضرةاحملا  

ادلخترب 

 اختبارات
 ربريرية
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 ادلناقشة   الصحية

 احملاكاة

 وشفوية االداء

  2  اف يذكر الطالب من  طرؽ
  واىداؼ الًتبية الصحية

طرؽ واساليب الًتبية 
  الصحية

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 ربريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يوضح كيفية احلفاظ على
 الصحة ادلدرسية

  احملاضرة حة ادلدرسيةالص

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 ربريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يبُت الطالب اىداؼ الًتبية
 الصحية

  احملاضرة اىداؼ الًتبية الصحية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 ربريرية

 وشفوية االداء

  2  اف ػللل الطالب عناصر الغذاء
 وفوائدىا

 مفهـو الغذاء ادلتوازفيبُت -

  احملاضرة  عناصر الغذاء

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 ربريرية

 وشفوية االداء

  2 امتحاف الشهر االوؿ    اختبارات
 ربريرية

 وشفوية االداء

  2 اف يفهم الطالب اعلية اللقاحات 

 لالطفاؿ

  احملاضرة عوامل ومسببات االمراض

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 اكاةاحمل

 اختبارات
 ربريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يعرؼ الطالب مد  خطورة
 االمراض االنتقالية

بياف طرؽ مكافحة االمراض -

  احملاضرة االمراض االنتقالية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 اختبارات
 ربريرية

 وشفوية االداء
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 احملاكاة ادلعدية

  2  اف يعدد الطالب اىم االمراض
  اليت تصيب االطفاؿ

مراض اليت تصيب اال
 االطفاؿ

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 ربريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يتعرؼ الطالب اف التدخُت
والكحوؿ والدماف على 

 ادلخدرات من العادات الضارة

  احملاضرة بعض العادات الضارة

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 ربريرية

 وشفوية االداء

  2 ضرورة تعلم  الطاؿ اف يدرؾ
  االسعافات االولية

ربديد عناصر االسعافات -
 االولية

  احملاضرة االسعافات االولية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 ربريرية

 وشفوية االداء

  2 الصيديلة اف يبُت الطالب ضرورة 

  ادلنزلية

  احملاضرة الصيدلية ادلنزلية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 ربريرية

 وشفوية االداء

  2 امتحاف الشهر الثاين    اختبارات
 ربريرية

 وشفوية االداء

 البنية التحتية  

 ال يوجد   ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

 

 2312,ثامر ادلالح ,الًتبية الصحية   (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2

 3392,الًتبية الصحية واالسعافات االولية  

 االنًتنت 
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                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 كتب الصحة العامة

 مقاالت عن صحة البيئة 

 تقارير علمية

http://kenanaonline.com/users/tamer20 .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

com/posts/435357-11الًتبية الصحية مفهوم 

-http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1

-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85

-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%81%

%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B/ 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

بالًتبية الصحية مايتعلق توفَت وسائل عرض يف القاعات الدراسية للعرض افالـ ومصورات عن االمراض وكل 

ليب احلديثة للوقاية من مرض السمنةاضافة برامج احلمية بااسا 

 اقامة عالقة مع دائرة صحة دياىل للغرض السماح لطلبتنا بزيارات ادليدانية والتعرؼ على الواقع الصحي بشكل عملي وكيفية
 قسم العلـو/ىياـ غائب حسُت . النهوض بو يف بلدنا العزيز  ـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/435357مفهوم
http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/435357مفهوم
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
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 وصف المقرر

تضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مق

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية/ جامعة دياىل ادلؤسسة التعليمية  

 قسم احلاسبات/ واد ثقافيةم ادلركز/   القسم العلمي   

  الدؽلقراطية رمز ادلقرر/ اسم /Univ2111 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  الثانية/ الرابع السنة/ الفصل 

 ساعة 31 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2119  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

  اطيةسبكُت الطلبة من معرفة ابرز تعاريف الدؽلقر 

 سبكُت الطلبة من فهم اسباب كثرت تعاريف الدؽلقراطية2-

 تعريف الطلبة بأىم ادلصادر3-

  سبكُت الطلبة من ربليل االحداث و مقارنتها من خالؿ قراءة علمية ذلا4

  تعريف الطلبة بفوائد الدؽلقراطية وعيوهبا5
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

   ىداؼ ادلعرفيةاأل -أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لالطار الفكري لنشأت الدؽلقراطية   --1أ

 تمكين الطلبة من الحصوؿ على المعرفة والفهم االحداث البارزة في تاريخ واتخاذىا بداية للعمل الديمقراطي-2أ

 يات الدؽلقراطية اليت لعبت دور يف االحداث السياسية واالقتصادية  سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم البرز الشخص -3أ

 تمكين الطلبة من الحصوؿ على المعرفة والفهم وتحليل وتفسير االحداث التاريخية وعالقتها بالعمل الديمقراطي -4أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بأىم  مصادر الدؽلقراطية -5أ

  

  .اخلاصة بادلقرر دلهاراتيةا األىداؼ -  ب

 معرفة انواع الدؽلقراطيات واسباب قيامها – 1ب

 يقارف بُت الكتابات الدؽلقراطية  يف البالد العربية والبلداف ادلتقدمة-2ج

 يقيم بعض الشخصيات العربية  ادلشهورة من خالؿ اتباع ادلنهج العلمي-3ج

 ي لفًتة معينة ضمن منهج علمي رصُتغلمع معلومات عن اىم احداث العمل الدؽلقراط-4ج   

-     

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االلقاء او احملاضرة-1

 االستجواب -2

 ادلناقشة ومطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة وشبكة ادلعلومات الدولية االنًتنيت-3

 

 

  طرائق التقييم     
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 سيةبيتية تتعلق  دبادة الدرا بأسئلة االختبارات اليومية1-

 تقدمي اوراؽ حبثية فيها خطة علمية زلكمة يف التاريخ العريب  للدالالت الدؽلقراطية وربديد درجات ذلا-2

 اجراء اختبارات  شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو-3

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 اف يفسر وػللل احداث تاريخ العرب العاـ ومدلوالتو الدؽلقراطية-1ج

 ُت انواع الدؽلقراطياتيقارف ب -2ج

 يقيم بعض النصوص وادلعلومات الدؽلقراطية-3ج

 اف يعرؼ انواع احلكومات الدؽلقراطية -4ج

  

  طرائق التعليم والتعلم    

حل ادلشكالت  

 العصف الدىٍت 

احملاكاة 
 

  طرائق التقييم   

امتحاف ربريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج 

لب اجراء مقارنات بُت بعض ادلمارسات الدؽلقراطية يف الدوؿ العربية والدوؿ ادلتقدمةط 

كتابة حبوث عن بعض ادلمارسات الدؽلقراطية 

 

  .(ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  ادلهارات العامة والتأىيلية -د 

 ثية عن احد الشخصيات العربية ادلعروفة دبمارستها للدؽلقراطية سبكُت الطالب من كتابة ورقة حب -1د

 سبكُت الطالب من تلخيص مرجع او مصدر عن الدؽلقراطية  بنسبة عشر حجمة-2د

 تطوير قدرة الطالب يف ربليل ادلعلومات  -3د
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 سبكُت الطالب من استخداـ اخلطة العلمية  لدراسة االحداث  الدؽلقراطية -4د

  

 

  ربنية ادلقر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 مفهـو الديمقراطية1- الديمقراطية 2  االوؿ

 تعريف الديمقراطية-2

 مصطلحات الديمقراطية-3

 

االلقاء  

 ادلناقشة 

  امتحانات يومية

 الـالديمقراطية في االس1- الديمقراطية 2 الثاين

 مزايا الدؽلقراطية

ادلناقشة 
 واالستجواب

كتابة ورقة عن 
 ادلوضوع

المكونات الرئيسية للديمقراطية  الديمقراطية   2 الثالث
 الفاعلة

  ادلشاركة الصفية المناقشة واالستجواب

 الدؽلقراطية ادلباشرة 1- الديمقراطية 2 الرابع

  مزايا الدؽلقراطية
 ادلباشرة وعيوهبا

 امتحانات يومية اقشةاأللقاء ادلن

  الدؽلقراطية النيابية واساليبها الديمقراطية 2 اخلامس

  

كتابة ورقة عن  حل ادلشكالت
 ادلوضوع

  ا متحاف الشهر االوؿ ا متحاف الشهر االوؿ 2 السادس

 

 

 ا متحاف الشهر االوؿ ا متحاف الشهر االوؿ

      2 السابع

 الديمقراطية

  

 ةالدؽلقراطية شبو ادلباشر -

 

ادلناقشة    
 واالستجواب

 امتحانات يومية
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اساليب الديمقراطية   2 الثامن
 شبة المباشرة

 

 االستفتاء الشعيب1-

 االعًتاض الشعيب-2

ادلناقشة 
 واالستجواب

كتابة ورقة عن   
 ادلوضوع

اساليب الدؽلقراطية شبة  2 التاسع
 ادلباشرة

 

 االقًتاع الشعيب3-

 اقالة الناخبُت-4

 لشعيباحلل ا-5

 مشاركة صفية  مناقشة

  انواع احلكومات 2 العاشر

 

 احلكومة االستبدادية1-

 احلكومة القانونية -2

كتابة ورقة عن  حل ادلشكالت
 ادلوضوع

 احلكومة ادللكية3- انواع احلكومات 2 احلادي عشر

 احلكومة اجلمهورية-4

 امتحاف يومي   وادلناقشة  االلقاء

احلكومة ادللكية  التمييز بُت  2 الثاين عشر
 واحلكومة اجلمهورية

كيفية تويل راس الدولة 1-
 واحلكم

 مسؤولية راس الدولة-2

كتابة ورقة عن    وادلناقشة  االلقاء
 ادلوضوع

 احلكومة ادلطلقة انواع احلكومات  2 الثالث عشر

   احلكومة ادلقيدة 

 ادلناقشة

 واالستجواب

 امتحاف يومي

 احلكومة الفردية6- انواع احلكومات 2 الرابع عشر

حكومة -7
 ( االوليجارشية)االقلية

كتابة ورقة عن  ادلناقشة وااللقاء
 ادلوضوع
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امتحاف الشهر  امتحاف الشهر الثاين امتحاف الشهر الثاين 2 اخلامس عشر
 الثاين

امتحاف الشهر 
 الثاين

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية  

  النصوص االساسية1-  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

 لكتب ادلقررةا-2

 اخر -3

العلمانية، الليبرالية، الديمقراطية، الدولة المدنية في ميزاف :مؤلفين مجموعة1-  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
  اإلسالـ

 محمد شاكر الشريف: حقيقة الديمقراطية -9 

 كتب اخرى-3

 جعفر شيخ -الديمقراطية المفاىيم واإلشكاالت  :ناجي علوش- 1 ,....  ( التقارير,  اجملالت العلمية                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا
  اسم ال حقيقة لو الديمقراطية:إدريس

 حافظ صالح واخروف: الديمقراطية والحرية  -9

 عبدالمجيد الريمي: من مفاسد الديمقراطية -3
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 يوكبيديا .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 لموسوعة العربية العالميةا 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 االفادة من خدمات ادلكتبات االلكًتونية وشبكة ادلعلومات الدولية   1-

 قياـ بدورات تطويرية للطلبة وتدريسيُت -2

 القياـ بالسفرات العلمية -3
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 وصف المقرر

ائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خص

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية/ دياىل  جامعة المؤسسة التعليمية  

 سم احلاسباتق/ مواد تربوية القسم العلمي  / المركز 

 االرشاد الًتبوي اسم / رمز المقرر  /Coll 2207 

 إلزامي أشكاؿ الحضور المتاحة 

 الثانية/الرابع الفصل / السنة 

 )ساعة31 عدد الساعات الدراسية )الكلي  

  1/11/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 فهم واستيعاب فلسفة وأىداؼ االرشاد الًتبوي 

 معرفة اإلطار النظري لإلرشاد  

 جعل الطالب ملم بأخالقيات العمل االرشادي  

 معرفة ادوار ادلدرس ادلرشد وادلرشد النفسي ادلدرسي  

التعرؼ على العالقة ادلهنية االرشادية 

 التعرؼ على اعلية ادلعلومات االساسية للعملية االرشادية  

 معرفة الطالب طرؽ وانواع االرشاد  

 ادلرشد يف ادلدارس االبتدائية يواجهها التعرؼ على بعض ادلشكالت اليت  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 
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   األىداؼ المعرفية -أ

 يعرؼ مفهـو االرشاد التربوي . -0أ

 يفسر الطالب العالقة المهنية االرشادية . -9أ

 .أسس العامة لإلرشاد النفسييُبين لطالب  -3أ

 يوضح الطالب نظريات االرشاد التربوي . -4أ

 يعدد الطالب طرؽ وانواع االرشاد . -5أ

 يعطى للطالب أمثلة عن المشكالت التي يواجهها المرشد في المدارس االبتدائية .  -6أ

  

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداؼ  -ب 

 الرشاد ادلباشر واالرشاد الغَت مباشريقارف بُت ا - 1ب

 .ػللل اسباب بعض ادلشاكل الًتبوي ومواجهتها - 2ب

 يطبق كتابة ورقة او حبث يف اي موضوع من موضوعات اإلرشاد الًتبوي -3ب

 .غلمع معلومات عن الظواىر وادلشكالت الًتبوية   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  وادلواضيع ادلتعلقة باإلرشاد الًتبويػ تزويد الطلبة باألساسيات 1

 ػ توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل تدريسي مادة اإلرشاد الًتبوي2

 ػ مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر اإلرشاد 3

 .توجيو ػ ربسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية للحصوؿ على معرفة  إضافية باإلرشاد وال4

5 ػ استخداـ طرائق اإللقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت ربتاج اىل طريقة ادلناقشة. 
 

 طرائق التقييم      
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  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 .ادلشكالت اإلرشادية  وطرؽ معاجلتهاػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير عن 3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 يدرؾ اىمية النظريات االرشادية -0ج

 يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلوؿ سريعة  -9ج

 يمارس االنشطة االرشادية   -3ج

 يقيم االنشطة االرشادية . -4ج

 رائق التعليم والتعلم ط    

 

.  استعماؿ طريقة العروض التقديمية 
. رسم المخططات التوضيحية 
. طريقة العصف الذىني 

 

 طرائق التقييم    

  ػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج

 ػ طلب إجراء مقارنات بُت نظريات اإلرشاد

 ىر وادلشكالتػ كتابة حبوث عن الظوا

 .ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية 

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

 مهارات استخداـ المراجع والمصطلحات . -0د   
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 مهارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحليلها . -9د

 مهارات استغالؿ ما متاح من امكانات . -3د

 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د

 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 

   

 

 بنية المقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

ـ واىداؼ التعرؼ على مفهو 
 وبرامج اإلرشاد والتوجيو

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب مفهـو االرشاد وانواعو واىدافو

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االسس العامة لإلرشاد النفسي فهم االسس العامة لإلرشاد 2 2

3 2 

التعرؼ على اخالقيات العمل 
 االرشادي

 اخالقيات العمل االرشادي
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

4 2 

التعرؼ على ادلدرس ادلرشد 
 وادلرشد النفسي ادلدرسي

ادلدرس ادلرشد وادلرشد النفسي 
 ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

5 2 

التعرؼ على احلاجة اىل مرشد 
, نفسي مدرسي يف مدارسنا

والكفايات ادلهنية للمرشد 
دوار العامة للمرشد واال, الًتبوي
 الًتبوي

ادلدرس ادلرشد وادلرشد النفسي 
 ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

6 2 

التعرؼ على عالقة ادلرشد 
 , وعالقة ادلرشد باإلدارة, بالطالب

 العالقة ادلهنية االرشادية
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب العالقة ادلهنية االرشادية فهم عالقة ادلرشد بادلؤسسات 2 7
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اعلية , واالفراد خرج ادلدرسة
 ادلعلومات ومصادرىا

 مقالية اختبارات  اختبارات امتحاف الشهر االوؿ امتحاف الشهر االوؿ 2 8

9 2 

التعرؼ على مسات ادلعلومات 
 وشروطها

ادلعلومات االساسية للعملية 
 االرشادية

 التقومي البنائي دلناقشة واالستجوابا

11 2 

, التعرؼ على ادلقابلة وانواعها

 احلالة وفهم دراسة

طرؽ اكتشاؼ معامل شخصية 
 الفرد

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

11 2 

فهم الذات والسمات والعوامل 
 واالصطفاء

 بعض نظريات االرشاد
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

12 2 

فهم االرشاد غَت ادلباشر واالرشاد 
 اخلياري

 طرؽ وانواع االرشاد
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

13 2 

التعرؼ على االرشاد اجلماعي 
 والفردي

 طرؽ وانواع االرشاد
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

14 2 

التعرؼ على اطلفاض التحصيل 
التعرؼ , والكذب, االكادؽلي
والغَتة , مشكلة الغش على 
 العدواف

 يواجهها بعض ادلشكالت اليت

 ادلرشد يف ادلدارس االبتدائية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 مقالية اختبارات اختبارات امتحاف الشهر الثاين امتحاف الشهر الثاين 2 15

  البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب المقررة المطلوبة 1

ليث كريم  د.أ كتاب االرشاد النفسي في التربية والتعليم تأليف الرئيسية )المصادر(  ػ المراجع 2
 2013حمد

 2009نبيل محمد الفحل . برامج االرشاد النفسي تأليف د
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 2005التوجيو واالرشاد النفسي حامد عبد السالـ زىراف 

  

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ،....  ( ، التقارير المجالت العلمية

ليث كريم  د.أ كتاب االرشاد النفسي في التربية والتعليم تأليف
 2653حمد

 

 محاضرات المرشدين التربويين ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

, الفئات االكثر اعلية يف عملية االرشاد,  ادلرشد وادلسًتشداف يشمل ادلقرر الدراسي مراحل تطور االرشاد ، اخالقيات التعامل بُت 

  االرشاد وقت االزمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الصفحت   

185 
 

  

 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية  –جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم احلاسبات/ مواد تربوية ادلركز/ القسم العلمي 

  اإلحصاء الًتبوي رمز ادلقرر/ اسم /Coll 2208 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  ثانيةال/ الرابع السنة/ الفصل 

  45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2119  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 التعريف دببادئ اإلحصاء الًتبوي

 .الطلبة ببعض ادلصطلحات اإلحصائية ودور اإلحصاء يف تقدـ العلـو اإلنسانية تعريف

 .تزويد الطلبة دبهارات تطبيق قوانُت اإلحصاء الًتبوي 

 .الطلبة دبهارات التعرؼ على األسلوب اإلحصائي ادلناسب دلعاجلة البيانات اإلحصائية وتفسَت النتائج تزويد

 وبيانياً  جدولياً  تزويد الطلبة دبهارات معاجلة البيانات اخلاـ

 .يكتسب الطلبة القدرة على عمليات التفكَت ادلنطقي والقدرة على االستنتاجات ذات ادلعٌت
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

  :-جعل الطالب قادراً على اف:   األىداؼ ادلعرفية -أ

 يعرؼ مفهـو اإلحصاء الًتبوي -1أ

 يوضح العالقة بُت القياس واالحصاء -2أ

 يعرؼ مفهـو رلتمع البحث وعينتو -3أ

 ؽليز بُت رلتمع البحث وعينة البحث -4أ

 يةػلدد طرؽ اختيار العينات البحث-5أ

 يقارف بُت العينات االحتمالية والعينات غَت االحتمالية -6أ

 يبُت أسباب اختيار العينات  -7أ

 ؽليز بُت البيانات الكمية والبيانات النوعية-8أ

 يعرض البيانات من خالؿ االعمدة البيانية والدائرة البيانية  -9أ

 يقارف بُت اإلحصاء الوصفي واالحصاء االستداليل-13أ

 مقاييس النزعة ادلركزية  يعرؼ-11أ

 ؽليز بُت الوسط احلسايب والوسيط وادلنواؿ -12أ

 يعرؼ مقاييس التشتت -13أ

 ؽليز بُت مقاييس التشتت  -14أ

 يبُت أنواع مقاييس التشتت -15أ

 يوضح أعلية مقاييس التشتت  -16أ

 يعرؼ مقاييس االرتباط-17أ

 يبُت أنواع مقاييس االرتباط -18أ
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 معامل ارتباط بَتسوف ومعامل ارتباط سبَتمافيقارف بُت  -19أ

 يبُت أعلية اإلحصاء االستداليل -23أ

 .يوضح العالقة بُت الفرضيات ومستو  الداللة  -21أ

 يعرؼ الفرضية الصفرية -22أ

 (البحثية)يعرؼ الفرضية البديلة  -23أ

 ؽليز بُت الفرضية الصفرية والفرضية البديلة   -24أ

 . الدرجة ادلعيارية والدرجة االصلية يوضح العالقة بُت -25أ

 ػلدد خطوات اختبار الفرضيات -26أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 ػلدد الطرؽ اإلحصائية ادلالئمة لنوعية احباث سلتلفة وإجراء ادلعاجلات اإلحصائية ذلا – 1ب

 االختبار  يطبق مقاييس النزعة ادلركزية ومقاييس التشتت لتحليل نتائج_ 2ب

 ػلدد العالقة بُت متغَتين باستخداـ معامل ارتباط بَتسوف – 3ب

 ػلدد العالقة بُت متغَتين باستخداـ معامل ارتباط سبَتماف  - 4ب

 يصيغ الفرضيات دبا يتالءـ مع مشكلة الدراسة   -5ب

 .صياغة ادلشكالت على شكل ظلاذج رياضية  ؽلكن التفاعل معها إحصائياً    -6ب

 قًتح احللوؿ ادلناسبة للمشكالت وفق النتائج اإلحصائيةي  -7ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 األسئلة التحفيزية –العصف الذىٍت  –االستجواب  –ادلناقشة  –احملاضرة ادلعدلة 

 

  طرائق التقييم     

 وتفاعلهم مع اقراهنم ومع استاذ ادلادة  ،اختبارات مفاجئةوالواجبات ادلكلفُت هبا ومشاركتهم ( التقارير)التقومي ادلستمر ألعماؿ الطلبة - 
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Quiz  (أسبوعيا) 

 (عقد اختباراف خالؿ الفصل الدراسي )التقومي التكويٍت من خالؿ االختبارات التحريرية  -

 . التقومي  النهائي من خالؿ االختبار النهائي  -

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية-ج

 .علماء يف تطور اإلحصاء الًتبوي يتعرؼ اثر العلم وال -1ج

 يبدي االىتماـ الفاعل بدراسة مادة اإلحصاء الًتبوي -2ج

 يؤدي الواجبات اليت يكلف هبا بدقة علمية  -3ج

 يشارؾ يف حل ادلعادالت اإلحصائية داخل قاعة الدرس-4ج

 يستخدـ مهارات التفكَت اإلبداعي للوصوؿ اىل حل ادلشكالت-5ج

  والتعلمطرائق التعليم     

 األسئلة ادلتشعبة –ادلناقشة  –العصف الذىٍت 

 

  طرائق التقييم   

التقارير وادللخصات واوراؽ العمل. 

ادلالحظة وادلتابعة. 

مناقشة مجاعية اثناء احملاضرة. 

 

  .(ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 مهارة القدرة على حل ادلشكالت ادلختلفة بطرؽ علمية واستخداـ ما ًب دراستو يف دراسة مشكالت واقعية -1د

 مهارة استخداـ التفكَت االحصائي  -2د

 يطبق مبادئ اإلحصاء الوصفي واالستداليل يف دراسة مشكالت واقعية   -3د
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 ينمي مهارات التعلم الذاٌب    -4د

 الرسـو البيانيةمهارة استخداـ  -5د

 

 بنية ادلقرر 

 سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة 

يعرؼ مفهـو اإلحصاء  3 1
يبُت أعلية  –الًتبوي 
يوضح العالقة  -اإلحصاء 

 بُت القياس واالحصاء

 ،اإلحصاء 

 تعريف اإلحصاء 

أعلية علم اإلحصاء 

 قياس واالحصاء ال 

 -احملاضرة ادلعدلة 

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 
 ( التفاعل

  ػلدد أنواع القياس 3 2

يعرؼ مفهـو رلتمع البحث 
 وعينتو

ؽليز بُت رلتمع البحث وعينة 
 البحث

ػلدد طرؽ اختيار العينات 
 البحثية

 

أنواع القياس  

 اجملتمع 

  العينة 

العصف  –ناقشة ادل
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف يومي )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

يقارف بُت العينات االحتمالية  3 3
 والعينات غَت االحتمالية

 يبُت أسباب اختيار العينات 

 -يوضح الرموز اإلحصائية 

أنواع العينات 

 الرموز اإلحصائية 

  البيانات الكمية 

احملاضرة  –ناقشة ادل
 ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 
 ( التفاعل
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ؽليز بُت البيانات الكمية  3 4
 والبيانات النوعية

ؽلثل البيانات من خالؿ 
 االعمدة البيانية 

البيانات النوعية  

  االعمدة البيانية 

احملاضرة  –ادلناقشة 
 ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
-ختبار مفاجئ ا)

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

ؽلثل البيانات من خالؿ  3 5
ادلدرج التكراري وادلضلع 

 التكراري

ادلدرج التكراري  

 ادلضلع التكراري 

العصف  –ادلناقشة 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 
 ( التفاعل

الؿ ؽلثل البيانات من خ 3 6
ادلنحٍت التكراري والدائرة 

 البيانية

ادلنحٍت التكراري 

 الدائرة البيانية 

العصف  –ادلناقشة 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 
 ( التفاعل

7 3 

 

 امتحاف الشهر األوؿ

التقويم التكويني 
امتحاف )

 (تحريري

 

يقارف بُت اإلحصاء الوصفي  3 8
 الستداليلواالحصاء ا

يستوعب مفهـو مقاييس 
 النزعة ادلركزية 

يطبق مقاييس النزعة ادلركزية 
ومقاييس التشتت لتحليل 

 نتائج االختبار

ادلقاييس االحصائية 

الوسط احلسايب 

 الوسط ادلرجح 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 
 ( التفاعل
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ؽليز بُت الوسط احلسايب  3 9
  والوسيط وادلنواؿ

 

الوسيط 

 ادلنواؿ 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

 يعرؼ مقاييس التشتت 3 11

 يبُت أنواع مقاييس التشتت

 يستخرج قيمة ادلد  للبيانات 

تمقاييس التشت 

  ادلد 

 – العصف الذىٍت

 األسئلة التحفيزية

 التقومي ادلستمر

 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

يستخرج قيمة التباين  3 11
 واالضلراؼ ادلعياري للبيانات

التباين 

 االضلراؼ ادلعياري 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التحفيزية

) التقومي ادلستمر 

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

ػللل العالقة بُت متغَتين  3 12
باستخداـ معامل ارتباط 
 بَتسوف ومعامل ارتباط

 سبَتماف

معامل ارتباط بَتسوف 

 معامل ارتباط سبَتماف 

 –حل ادلشكالت 
 ادلناقشة

) التقومي ادلستمر 

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

ات الدراسة يصيغ فرضي 3 13
  وػلدد مستو  الداللة

الفرضيات 

 مستو  الداللة 

-حل ادلشكالت

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

 ػلدد الدرجة ادلعيارية 3 14

ؼلترب الفرضيات للوصوؿ اىل 
االستنتاجات ادلناسبة واقًتاح 

الدرجة ادلعيارية 

اختبار الفرضيات 
 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التشعبية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
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احللوؿ للمشكالت وفق 
 نتائج اإلحصائيةال

 –الواجبات  –
 ( التفاعل

 امتحاف الشهر الثاني 3 15

 

التقويم التكويني 
امتحاف )

 (تحريري

 مراجعة المادة 3 16

 

 البنية التحتية  

 ال توجد  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

عبد اجلبار توفيق البياٌب و زكريا زكي اثناسيوس ، اإلحصاء الوصفي  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
 .واالستداليل

 عبد اهلل فالح و وعايش موسى ، اإلحصاء الًتبوي

 عماف الزغلوؿ ، اإلحصاء الًتبوي

  الًتبية وعلم النفسعبد الرمحن عدس ، مبادئ علم اإلحصاء يف

) اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 .اليت زبص مفردات ادلادة واالطاريح يوصى ببعض البحوث والرسائل

 

 عليم االلكًتوينموقع جامعة بابل من خالؿ خدمة زلاضرات الت .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning

/elearning2012.aspx 

موقع كلية الًتبية األساسية جامعة دياىل 
www.basicedu.uodiyala.edu.iqhttp:/// 

 موقع اجملالت االكادؽلية العراقية

http://www.iasj.net/iasj 

 :ادلراجع االلكًتونية 

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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 زلمد مهدي القصاص ، مبادئ اإلحصاء والقياس االجتماعي

 

 

 تطوير ادلقرر الدراسي خطة  

ادخاؿ الربامج االلكًتونية ضمن مفردات مادة اإلحصاء الًتبوي مثل برنامج(SPSS  )  او برنامج(Microsoft  

office excel) كوف الربنارلُت يتضمناف معاجلات إحصائية واسعة زبص ادلقرر الدراسي . 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الًتبية االساسية  جامعة دياىل / كلية ادلؤسسة التعليمية .117

 القسم العلمي حاسبات     / ادلركز علمي القسم ال .118

 Comp 2316 ادلخططات  / اسم / رمز ادلقرر .119

 الزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .121

 الثانية/الرابع الفصل / السنة .121

 45= 15*3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .122

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .123

 أىداؼ ادلقرر .124

 تعريف الطالب اسس  ادلخططات. -1
 تعريف الطالب مااعلية  ادلخططات. -2

 تعريف الطالب كيفية بناء او انشاء ادلخططات  . -3

 تعريف الطالب على اللغو ادلستخدمو وبئية العمل يف بناء  ادلخططات. -4

 .++Cتعريف الطالب على ايعازات ادلخططات ادلستخدمة يف بناء  ادلخططات بلغو -5
 اشكاؿ ىندسية اخر  ( -مربع  -دائرة  -خط  -ايعازات اخلاصو برسم ادلخططات ) نقطة   تعريف الطالب على -6

  

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررسلرجات ادل .62

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 اريخ سبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلراحل تطوير  ادلخططات عرب الت-1أ
 سبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفو والفهم دلكونات  ادلخططات.-2أ
 سبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لاليعازات بناء  ادلخططات. -3أ

 سبكن االطلبة من احلصوؿ على ادلعرفو والفهم لبئية العمل والربرليات اخلاصة للمخططات. -4أ

 رفة يف بررلة ادلخططات ادلختلفة .سبكن الطلبة من الفهم وادلع -5أ

 سبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفو والفهم للغات الربرلية اخلاصة للمخططات.  -6أ

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 القدرة على بررلة ادلخططات .- 1ب
 ططات. القدرة على حل ادلشاكل اليت تواجو ادلربمج يف حالة تصميم برنامج للمخ - 2ب
 سبكن الطالب من التعرؼ على لغو جديدة وىي لغة  ادلخططات. - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 تزويد الطلبة باالساسيات وادلواضيع االظافية ادلتعلقة دبخرجات التفكَت والتحليل .-
 والتحليل. تكوين رلموعات نقاشية خالؿ احملاضرات دلناقشة مواضيع ادلخططات اليت تتطلب التفكَت-
 دلاذا( دلواضيع زلدده للمخططات. -مىت  -الطلب من الطلبة حل رلموعة من االسئلة التفكَتية خالؿ احملاضرات مثل )كيف -
 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسَتات ذاتية .-
 تدريس الطلبة كيفية بناء طرؽ التفكَت والتحليل .-
  
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة باالطار الفكري ؿ ادلخططات.-1ج
 سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة بربرلة  ادلخططات. -2ج
 سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة بالية كيفية عمل  ادلخططات. -3ج
 َت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة باجياؿ  ادلخططات وتطويرىا .سبكن الطالب من التفك   -4ج

  

 طرائق التقييم    

 امتحانات يومية باسئلة بيتية حلها ذاتيا. -
 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بادلادة الدراسية . -
 درجات زلددة للواجبات البيتية . -
 



الصفحت   

196 
 

  

 

 البنية التحتية  .64

 مباد  يف  ادلخططات ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
 اساسيات لغو سي بلس بلس للرسم 

  -مفردات ادلقرر  ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2

 

 هارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ادلنقولة ) ادلالتأىيلية ادلهارات العامة و  -د 
 يستخدـ الطلبة مفردات التكنلوجيا احلديثة .-1د
 يشكلوف مجاعات ال قامة عالقات سوية تساعد على اداء بعض االعماؿ االغلابية .-2د
 سبكن الطلبة من تطوير ذاٌب مستمر دلا بعد التخرج.-3د
 اختبارات عملية ومهنية تنظم من قبل جهات زللية / اقليمية / دولية. سبكن الطلبة من اجتياز   -4د

 بنية ادلقرر .63

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 امتحاف يومي  االلقاء واحملاضرة اساسيات ادلخططات تعلم اساسيات ادلخططات 6 1-2

تعلم بناء وانشاء   9 3-4-5
 ادلخططات والرسومات

بناء وانشاء  ادلخططات 
 والرسومات

االلقاء 
 واالستجواب

 اسئلة استجوابية

تعلم على اللغو الربرلية لبناء  9 6-7-8
 ادلخططات

االلقاء و  لرسم                                                                        ++Cلغة 
 االستجواب

 واجب بييت 

االلقاء  مكونات ادلخططات معرفة مكونات  ادلخططات 6 9-10
 واالستجواب

 اسئلة استجوابية 

االلقاء  الرسم  معرفة كيفية الرسم   6 11-12
 واالستجواب

 واجب بييت 

االلقاء  بناء نظاـ  ادلخططات معرفة بناء برنامج متكامل  6 13-14
 واالستجواب 

 اسئلة استجوابية 

معرفة كيفية رسم االشكاؿ  3 15
 اذلندسية

االلقاء و  االشكاؿ اذلندسية 
 االستجواب

 امتحاف مفاجى
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)  يوصى هبا                اػ الكتب وادلراجع اليت 
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

 اجملالت العلمية حوؿ تطوير  ادلخططات -
 التقارير   -

 مواقع االنًتنت  - ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
 دروس اليوتيوب  -

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .65

   
 ؿ  ادلخططات واستخدامتها .أقامة دورات تدريبية يف رلا -
 أقامة ندوات وموسبرات حوؿ استخدمات  ادلخططات. -
 زلاضرات علمية متخصصة يف  ادلخططات باستضافة اساتذه قدرين من جامعات عراقية اخر  . -
 يف التعليم والتعلم . تكليف الطلبة باصلاز احباث ودراسات عن اخر التطورات يف رلاؿ  ادلخططات وكيفية االستفادة من ىذا التطوير -
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ـ. د فراس زلمد اسود
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة دياىل / كلية الًتبية االساسية  ادلؤسسة التعليمية .125

 القسم العلمي حاسبات     / ادلركز علمي القسم ال .126

 OOP  /Comp 2317بررلة كيانية  اسم / رمز ادلقرر .127

 الزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .128

 يةالرابع/  الثان الفصل / السنة .129

 45= 15*3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .131

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .131

 أىداؼ ادلقرر .132

 .OOPتعريف الطالب اسس  -1
 .OOPتعريف الطالب مااعلية  -2

 تعريف الطالب كيفية بناء او انشاء الدواؿ   . -3

 .OOPتعريف الطالب على اللغو ادلستخدمو وبئية العمل يف بناء  -4

 .++Cبلغو  OOPادلستخدمة يف بناء  OOPتعريف الطالب على ايعازات-5
 كيفية التعامل مع الكالسات والوراثة بُت الكالسات    تعريف الطالب على -6

  

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

ة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف المتاحالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررسلرجات ادل .66

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 عرب التاريخ  OOPم دلراحل تطوير سبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفه-1أ
 .OOPسبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفو والفهم دلكونات -2أ
 .OOPسبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لاليعازات بناء  -3أ

 سبكن االطلبة من احلصوؿ على ادلعرفو والفهم لبئية العمل والربرليات اخلاصة للمخططات. -4أ

 ادلختلفة . OOPمن الفهم وادلعرفة يف بررلةسبكن الطلبة  -5أ

 .OOPسبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفو والفهم للغات الربرلية اخلاصة   -6أ

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 . OOPالقدرة على بررلة- 1ب
 . OOPالقدرة على حل ادلشاكل اليت تواجو ادلربمج يف حالة تصميم برنامج  - 2ب
 .OOPسبكن الطالب من التعرؼ على مفهـو جديد وىي   - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 تزويد الطلبة باالساسيات وادلواضيع االظافية ادلتعلقة دبخرجات التفكَت والتحليل .-
 اليت تتطلب التفكَت والتحليل. OOPتكوين رلموعات نقاشية خالؿ احملاضرات دلناقشة مواضيع-
 دلاذا( دلواضيع زلدده للمخططات. -مىت  -لطلبة حل رلموعة من االسئلة التفكَتية خالؿ احملاضرات مثل )كيف الطلب من ا-
 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسَتات ذاتية .-
 تدريس الطلبة كيفية بناء طرؽ التفكَت والتحليل .-
  
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 .OOPوالتحليل للمواضيع ادلتعلقة باالطار الفكري ؿ سبكن الطالب من التفكَت-1ج
 .OOPسبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة بربرلة  -2ج
 .OOPسبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة بالية كيفية عمل  -3ج
 وتطويرىا . OOPسبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة باجياؿ    -4ج

  

 طرائق التقييم    

 امتحانات يومية باسئلة بيتية حلها ذاتيا. -
 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بادلادة الدراسية . -
 درجات زلددة للواجبات البيتية . -
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 البنية التحتية  .68

 OOPمباد  يف  ب ادلقررة ادلطلوبة ػ الكت1

 اساسيات لغو سي بلس بلس 
  -مفردات ادلقرر  ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2

 

 الشخصي (. ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطورالتأىيلية ادلهارات العامة و  -د 
 يستخدـ الطلبة مفردات التكنلوجيا احلديثة .-1د
 يشكلوف مجاعات ال قامة عالقات سوية تساعد على اداء بعض االعماؿ االغلابية .-2د
 سبكن الطلبة من تطوير ذاٌب مستمر دلا بعد التخرج.-3د
 / اقليمية / دولية.سبكن الطلبة من اجتياز اختبارات عملية ومهنية تنظم من قبل جهات زللية    -4د

 بنية ادلقرر .67

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 امتحاف يومي  االلقاء واحملاضرة OOPاساسيات OOPتعلم اساسيات 6 1-2

االلقاء  بناء وانشاء الدواؿ تعلم بناء وانشاء الدواؿ 9 3-4-5
 جوابواالست

 اسئلة استجوابية

التعرؼ على اللغو الربرلية  9 6-7-8
OOP 

االلقاء و                                                                        OOPمع اؿ   ++Cلغة 
 االستجواب

 واجب بييت 

االلقاء  OOPمكونات OOPمعرفة مكونات  6 9-10
 واالستجواب

 اسئلة استجوابية 

االلقاء  الكالسات تعلم استخداـ الكالسات   6 11-12
 واالستجواب

 واجب بييت 

االلقاء  الوراثة تعلم وراثة الكالسات  6 13-14
 واالستجواب 

 اسئلة استجوابية 

كتابو االمثلة الشاملو للكل  3 15
 OOPمفردات اؿ 

االلقاء و  االمثلة
 االستجواب

 امتحاف مفاجى
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)  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

 OOPاجملالت العلمية حوؿ تطوير  -
 التقارير   -

 مواقع االنًتنت  - كًتونية، مواقع االنًتنيت ....ب ػ ادلراجع االل
 دروس اليوتيوب  -

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .69

   
 واستخدامتها . OOPأقامة دورات تدريبية يف رلاؿ  -
 .OOPأقامة ندوات وموسبرات حوؿ استخدمات  -
 خر  .باستضافة اساتذه قدرين من جامعات عراقية ا OOPزلاضرات علمية متخصصة يف  -
 وكيفية االستفادة من ىذا التطوير يف التعليم والتعلم . OOPتكليف الطلبة باصلاز احباث ودراسات عن اخر التطورات يف رلاؿ  -
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ـ. د فراس زلمد اسود
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 وصف المقرر
قعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتو 

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 
 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية 

 الحاسباتالقسم العلمي /  القسم العلمي  / المركز 

 يل عددي تحل اسم / رمز المقرر /Comp 2315 

 إلزامي أشكاؿ الحضور المتاحة 

 الرابع / الثانية الفصل / السنة 

 )ساعة 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي 

  0/01/9109 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 تعلم  حلوؿ المعادالت غير الخطية . -0

 تعلم  حلوؿ المعادالت الخطية -9

 تعلم  التكامل والتفاضل العددي . -3

 تعلم   حل المعادالت التفاضلية االعتيادية -4

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 األىداؼ المعرفية   -أ
 المعرفة والفهم -0أ
 ؿ المعادالت غير الخطية . تمكين الطلبة من الحصوؿ على المعرفة والفهم  في حلو  -9أ
 تمكين الطلبة من الحصوؿ على المعرفة والفهم  في حلوؿ المعادالت الخطية .  -3أ
 . lتمكين الطلبة من الحصوؿ على المعرفة والفهم في    التكامل والتفاضل العددي  -4أ
 عتيادية ..  تمكين الطلبة من الحصوؿ على المعرفة والفهم في حل المعادالت التفاضلية اال5أ



الصفحت   

213 
 

  

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 r مهارات في  تعيين مواقع الجذور. – 0ب
 مهارات في  طريقة الحذؼ لكاوس. -9ب
 .  مهارات في  صيغ نيوتن للتفاضل العددي -3ب
 مهارات في  طريقة رانج كوتا – 4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 سية توضيح وشرح المادة الدرا -0
 طريقة عرض النموذج -9
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ػ اختبارات يومية بأسئلة محددة 0
 ػ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية .9
 ػ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية3
 ية ومقاليو وحل مسائل تطبيقية .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوع4

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 اف يدرؾ اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية . -0ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -0
 طريقة عرض النموذج -9
 طريقة التعلم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -0
 تقارير والدراسات.ال -9

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات استخداـ المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحليلها . -9د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع.3د
   

 
 بنية المقرر
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 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 حلوؿ المعادالت الخطية 3 0
حلوؿ المعادالت غير 

 الخطية 
 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

9 
 طريقة نيوتن 3

حلوؿ المعادالت غير 
 الخطية 

 قويم البنائيالت الشرح والتوضيح

3 

تقارب الطرؽ التكرارية ، )  3
ايجاد الجذور لمتعدد الحدود 

) 
 

حلوؿ المعادالت غير 
 الخطية 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح حلوؿ المعادالت الخطية  طريقة الحذؼ لكاوس 3 4

 التقويم البنائي شرح والتوضيحال حلوؿ المعادالت الخطية  طريقة كاوس جوردف 3 5

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح حلوؿ المعادالت الخطية  طريقة كاوس جوردف 3 6

 حل االختبار ومناقشة األخطاء مع الطلبة -اختبار دوري أوؿ  3 7

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التكامل والتفاضل العددي  التفاضل العددي 3 8

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التكامل والتفاضل العددي  للتفاضل العددي صيغ نيوتن 3 9

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التكامل والتفاضل العددي  قاعدة سيمسوف 3 01

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التكامل والتفاضل العددي  التكامل والتفاضل العددي  3 00

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التكامل والتفاضل العددي  العددي  التكامل والتفاضل 3 09

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التكامل والتفاضل العددي   3 03

 حل االختبار ومناقشة األخطاء مع الطالب  -اختبار دوري ثاني  3 04

 مراجعة عامة 3 05

 البنية التحتية 

  يوجدال ػ الكتب المقررة المطلوبة 0

  ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 سيرياماث ، 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 لتزاـ بالقطاعيةاال  
 
 
 

 
 لمقرنموذج وصف ا

 وصف المقرر

 

 

 كلية الًتبية األساسية دلؤسسة التعليميةا .133

  احلاسبات   / ادلركز علمي القسم ال .134

  Comp 2318ىياكل بيانات /      اسم / رمز ادلقرر .135

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .136

 الرابع / السنة الثانية الفصل / السنة .137

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .138

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .139

 : أف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم اآلتيةأىداؼ ادلقرر .141

 (Structure : Listمبادئ ىيكل القائمة) .1

 (Structure: Stackادلكدس )  .مبادئ2

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 (Structure: Queue) قائمة .مبادئ3

 Tree (Binary Search Tree, and Tree Traresal)) ثنائي ، والشجرة االنتقايلالبحث ال شجرة. مبادئ 4

 (Postfix. مبادئ الًتتيب الالحق )5
 (Prefix. مبادئ الًتتيب السابق )6
 (Infix. مبادئ الًتتيب البيٍت)7
 (Insertion and Deletion.مبادئ االظافة واحلذؼ )8
 Searching Algorithms: Sequential and Binary Search and)خوارزميات البحث.مبادئ 9

Hashing) 
 Insertion , Quick, Selection , Merge and Heap Sort Sorting:خوارزميات الفرز)مبادئ -10

Algorithm) 
 Introduction to the Main File Organization) مقدمة الرئيسية تقنيات تنظيم ادللفاتمبادئ  -11

Techniques) 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .70

  ية ىداؼ ادلعرفاأل -أ

 (Structure : Listىيكل القائمة)  مبادئ   أف يعرؼ الطالب -1
 (Structure: Stackىيكل ادلكدس )  مبادئ   أف يعرؼ الطالب  -2
 (Structure: Queue) الطابور ىيكل  الطالب    أف يعرؼ  -3
 Tree (Binary Search Tree, and Tree) ثنائي ، والشجرة االنتقايلالبحث ال شجرة   أف يعرؼ الطالب  -4

Traresal) 

 (Postfixالًتتيب الالحق )  أف يعرؼ الطالب -5
 (Prefixالًتتيب السابق ) أف يعرؼ الطالب   -6
 (Infix)الًتتيب البيٍت  .اف يعرؼ الطالب 7
 (Insertion and Deletionاف يعرؼ الطالب  االظافة واحلذؼ ) -8
 Searching Algorithms: Sequential and Binary)خوارزميات البحث   اف يعرؼ الطالب-9

Search and Hashing) 
 Insertion , Quick, Selection , Merge and Heap:اف يعرؼ الطالب  مبادئ خوارزميات الفرز) -10

Sort Sorting Algorithm) 
 Introduction to the Main File) مقدمة الرئيسية تقنيات تنظيم ادللفات اف يعرؼ الطالب  -11

Organization Techniques) 
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 اف تتكوف لد  الطلبة مهارات بادلفاىيم االتية قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 و الطابور و شجرة البحث الثانية  ىيكل القائمة و ادلكدس رسم  -1
 كتابة الًتتيب السابق والالحق والبٍت  -2
 الالحق والبٍتالسابق و  مسائل يف الًتتيب  كتابة نتائج    -3

 االظافة واحلذؼ كتابة  -4
 حل مسائل البحث والفرز للبيانات -5
 
 والتعلم   طرائق التعليم     

الرسائل  يف بداية الفصل غلري إبالغ الطلبة دبفردات ادلقرر الدراسي ومصادر ادلعلومات ) الكتب ذات العالقة ، الدوريات ،
 لفصل الدراسي، و أساليب التقومي اليت سيجري إتباعها ، وكاالٌب:اجلامعية( وتوزع ادلفردات على أسابيع ا

 . هتيئة احملاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد يف ادلقرر الدراسي عن طريق االستعانة دبصادر ادلعلومات سابقة الذكر.  1
 . إبالغ الطلبة عن موضوع احملاضرة القادمة بقصد التهيئة.2
 زبص موضوعا أو أكثر من ادلوضوعات قيد الدراسة.  . الطلب من الطلبة تقدمي أوراؽ3

 طرائق التقييم      

. إجراء امتحانُت فصليُت األوؿ بعد انقضاء األسبوع اخلامس من الفصل الدراسي والثاين بعد األسبوع العاشر من الفصل 1
% من التحصيل 40حيث درجة التقومي ذلا الدراسي وتراعى يف كل امتحاف ادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ( 

 الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليومية. 
% من التحصيل ووفق توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع األسئلة مشولية زلتو  ادلقرر 60. امتحاف هناية الفصل الدراسي ولو 2

 التطبيق، االستكشاؼ(.الدراسي وادلستويات العقلية ) التذكر ، 

 األىداؼ الوجدانية و القيمية :أف يكوف الطالب قادرا على  -ج
 تعريف اجملموعات والعالقات والدواؿ  -1
 رسم اجملموعات بيانيا -2
 حل ادلسائل الرياضية يف الدواؿ -3
 

 وظيف والتطور الشخصي (.ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التالتأىيلية  العامة و ادلهارات -د 
 توظيف ادلهارات ادلكتسبة يف تعليم ادلعرفة الرياضية لد  طلبة مرحلة التعليم األساس. -1
 اختيار أمثلة من مقرر التعليم األساس ولكل منها مهارات اليت تناوذلا ادلقرر الدراسي. -2
 تقييم مد  اكتساب تالميذ التعليم األساس دلهارات التطبيق. -3
 لتالميذ مرحلة التعليم األساس. اء اختبارات خاصة دبجاالت التفكَت ادلنطقي بن -4
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 بنية ادلقرر .71

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

فهـو ىيكل  3 1
 : Structureالقائمة)

List) 

ىيكل    مفهـو 
 : Structureالقائمة)

List) 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ىيكل ادلكدس   مفهـو  3 2
(Structure: 

Stack) 

ىيكل ادلكدس   مفهـو 
(Structure: 

Stack) 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 الطابور ىيكل  مفهـو  3 3
(Structure: 

Queue) 

 الطابور ىيكل  مفهـو 
(Structure: 

Queue) 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

البحث  شجرة مفهـو    3 4
 ثنائي ، والشجرة االنتقايلال
(Tree (Binary 

Search Tree, and 

Tree Traresal) 

البحث  شجرة مفهـو 
 ثنائي ، والشجرة االنتقايلال
(Tree (Binary 

Search Tree, and 

Tree Traresal) 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

لالحق مفهـو  الًتتيب ا 3 5
(Postfix) 

مفهـو  الًتتيب الالحق 
(Postfix) 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 6

مفهـو  الًتتيب السابق  3 7
(Prefix) 

مفهـو  الًتتيب السابق 
(Prefix) 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

الًتتيب  مفهـو  3 8
 (Infix)البيٍت

الًتتيب  مفهـو 
 (Infix)البيٍت

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

مفهـو   االظافة واحلذؼ  3 9
(Insertion and 

Deletion) 

االظافة واحلذؼ   مفهـو 
(Insertion and 

Deletion) 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

خوارزميات  مفهـو   3 10
 Searching)البحث

Algorithms: 

Sequential and 

Binary Search 

and Hashing) 

خوارزميات  مفهـو 
 Searching)البحث

Algorithms: 

Sequential and 

Binary Search 

and Hashing) 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 11
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 البنية التحتية  .72

 ال توجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 ىياكل البيانات لعصاـ الصفار - ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2

 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 رراالستفادة من الدوريات وادلصادر ذات الصلة بادلق

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدولية كمصادر معروفة ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .73

 .يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج  يف مراحل التعليم األساس.1  
 لذي تظهر يف تطوير ادلناىج يف النظاـ العادلي.. يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات ا2  
 
 
 

 

خوارزميات  مفهـو  3 12
 , Insertion:الفرز)

Quick, Selection 

, Merge and 

Heap Sort 

Sorting 

Algorithm) 

خوارزميات  مفهـو 
 , Insertion:الفرز)

Quick, Selection 

, Merge and 

Heap Sort 

Sorting 

Algorithm) 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

مقدمة الرئيسية تقنيات  3 13
 تنظيم ادللفات

(Introduction to 

the Main File 

Organization 

Techniques) 

مقدمة الرئيسية تقنيات 
 تنظيم ادللفات

(Introduction to 

the Main File 

Organization 

Techniques) 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 14
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 15
 واالستجواب

 بنائي تقومي
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 أستاذ ادلقرر / ـ. ـ ياسر علي مطٍت

 
 

 

 

 

 

 المرحلة الثالثة / الفصل الخامس 

 وصف المقرر
يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛ التعلم ق االستفادة القصوى من فرصقد حق

 
 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية 

 قسم الحاسباتمواد ثقافية /  القسم العلمي  / المركز 

 العربية العامة اسم / رمز المقرر /Univ3112 

 إلزامي أشكاؿ الحضور المتاحة 

 الخامس/ الثالثة الفصل / السنة 

 )ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي 

 0/01/9109 تاريخ إعداد ىذا الوصف 
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 أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 تزويد الطلبة بمجموعة من القواعد النحوية. -1

 لبة ورسم الحروؼ رسماً صحيحاً.تنمية المهارات الكتابية لدى الط -2

 اكساب الطلبة القدرة على تقويم أنفسهم ذاتياَ وذلك بتدريبهم على اكتشاؼ أخطائهم والعمل على تصويبها. -3

 تمكين الطلبة من معرفة مهارات الفهم واالفهاـ والتعبير عن تأثرىم بالمواقف المختلفة باستعماؿ القواعد النحوية. -4

 بة من معرفة خصائص ومميزات االدب اإلسالمي واالموي واغراضهما.تمكين الطل -5

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداؼ المعرفية -أ
 المعرفة والفهم -0أ
 تمكين الطلبة من معرفة القواعد النحوية وحسن تطبيقها.  -9أ
 تعويد الطلبة على االنتباه واالصغاء والمتابعة.  -3أ
 تمكين الطلبة من الحصوؿ على المعرفة والفهم باستعماؿ عالمات الترقيم. -4أ
 .  تمكين الطلبة من الكتابة السريعة لضروراتها وحسن استعماؿ القواعد النحوية.5أ 

 .  تمكين الطلبة من الحصوؿ على المعرفة والفهم في موضوعات االدب اإلسالمي و االموي.6أ  

  .الخاصة بالمقرر تيةالمهارا األىداؼ  -ب 
 مهارات في تطبيق وحل التمرينات المتعلقة بالموضوع. – 0ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  .توضيح وشرح المادة الدراسية -1
 طريقة المحاضرة مصحوبة باالستجواب.  -9
 طريقة التعلم الذاتي. -3

 طرائق التقييم      

  .ػ اختبارات يومية بأسئلة محددة1
 وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية. ػ9
 ػ تكليف الطلبة بإنجاز تقارير عن المادة الدراسية.3
 ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية.4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج
 اف يدرؾ اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية. -0ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

  .وضيح وشرح المادة الدراسيةت -1
 طريقة المحاضرة مصحوبة باالستجواب.  -9
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 طريقة التعلم الذاتي. -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات اليومية والشهرية -1
 الواجبات البيتية واعداد التقارير الخاصة بالموضوعات. -9

 .( المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيالمهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى  -د 
 مهارات استخداـ المراجع والمصطلحات. -0د
 مهارات في جمع المعلومات حوؿ الموضوعات وتحليلها. -9د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن كل الموضوع. -3د

 
 بنية المقرر

 الساعات األسبوع
 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة
 وضوعالم

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 9-النحو 0

مفهـو المنصوبات بصورة  تعلم
عامة واسم اف واخواتها بصورة 

 خاصة

الشرح والتوضيح باستعماؿ  اسم اف واخواتها 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

9 

مفهـو المنصوبات بصورة  تعلم 9-النحو
عامة وخبر كاف واخواتها بصورة 

 خاصة

الشرح والتوضيح باستعماؿ  كاف واخواتها   خبر
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

3 
تعلم مفهـو األفعاؿ المتعدية التي  9-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعوؿ واحد 

الشرح والتوضيح باستعماؿ  المفعوؿ بو 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

4 
التي  تعلم مفهـو األفعاؿ المتعدية 9-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعوؿ واحد

المفعوؿ المطلق 
 والمفعوؿ فيو 

الشرح والتوضيح باستعماؿ 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

5 
تعلم مفهـو األفعاؿ المتعدية التي  9-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعوؿ واحد

المفعوؿ ألجلو والمفعوؿ 
 معو 

الشرح والتوضيح باستعماؿ 
 ستجوابالمناقشة واال

 التقويم البنائي

 امتحاف الشهر االوؿ 9-النحو 6

7 

معرفة االدب اإلسالمي واالموي  9-االدب
 منزلتو وأبرز اغراضو

دراسة االدب اإلسالمي 
وابرز -واالموي منزلتو

 اغراضو

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

8 
تحليل وحفظ خطبة الرسوؿ الكريم  9-االدب

 )ص( في حجة الوداع 

خطبة الرسوؿ الكريم 
 )ص( في حجة الوداع

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

 التقويم البنائيالمحاضرة مصحوبة كعب بن زىير من قصيدة معرفة حياة الشاعر كعب بن زىير  9-االدب 9
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 باالستجواب والمناقشة )البردة(  ابيات(  10) مع حفظ

01 

معرفة حياة الشاعر الفرزدؽ  9-االدب
 01وتحليل  قصيدتو مع حفظ)

 ابيات(  

المحاضرة مصحوبة  من نقائض الفرزدؽ 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

00 
تعليم ومعرفة قواعد كتابة الهمزة  9-االمالء

 المتوسطة والمتطرفة 

قواعد كتابة الهمزة 
 المتوسطة والمتطرفة 

 التقويم البنائي ضيح الشرح والتو 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح عالمات الترقيم تعليم ومعرفة قواعد الترقيم 9-االمالء 09

03 
تعليم ومعرفة كتابة التاء المربوطة  9-االمالء

 والمبسوطة

التاء المربوطة والتاء 
 المبسوطة

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

04 
 ابة التنوين معمعرفة كيفية كت 9-االمالء

 التدريب عليها

 التدريب على كتابة

 مواضع التنوين

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 امتحاف الشهر الثاني 9-االمالء 05

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الدين عبد الحميد محمد محي -شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك -1 ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 أبو ىشاـ نعـو جرجيس زرازير -االمالء الفريد -9

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ،....  ( المجالت العلمية ، التقارير

-االستفادة من المصادر التي تتعلق بموضوعات العربية العامة )نحو
 امالء(-ادب

نترنيت ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع اال
.... 

 االستفادة من مواقع االنترنت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
 
 
 
 

 مدرس المادة           
 ـ. أيمن عبد العزيز كاظم    
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 وصف المقرر
ادلتاحة. والبد من  التعلم من الطالب ربقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصو  من فرص يوفر وصف ادلقرر ىذا إغلازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة

 ؛الربط بينها وبُت وصف الربنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم احلاسبات / تربوية مواد ادلركز/ القسم العلمي 

  ىج حبثمنا رمز ادلقرر/ اسم /Coll 3209 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 
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  الثالثة/ اخلامس السنة/ الفصل 

  ساعة 45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  تاريخ إعداد ىذا الوصف 
1/13/2119 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 العلم والبحث العلمي  تعلم .1

 :مشكلة البحث وفرضياتو   تعلم  .2

 أفراد الدراسة  تعلم -3

 .أدوات مجع البيانات  تعلم -4

 .إعداد تقرير البحث  تعلم -5

 .ادلكتبات والبحث العلمي  تعلم -6

 تلخيص رسالة ماجستَت أو دكتوراه من قبل الطلبة  تعلم -7

 
 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   ؼ ادلعرفيةاألىدا -أ

 ادلعرفة والفهم -أ

 مراحل التوصل إىل ادلعرفة  سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم   -1أ
 ماىية العلم ، أىداؼ العلم ، خصائص البحث . سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  -2أ

 بيات ادلتصلة دبشكلة البحث.سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  مراجعة األد  -أ3

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   ادلكتبات والبحث العلمي.  -4أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 مهارات يف البحث الًتبوي وخطواتو. – 1ب

 مصادر احلصوؿ على ادلشكلة. مهارات تتعلق  -2ب

 البيانات.أدوات مجع  مهارات تتعلق   -3ب
 مهارات يف اعداد تقرير البحث -4ب

 .مهارات يف تلخيص رسالة ماجستَت أو دكتوراه من قبل الطلبة -5ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية -1 

 طريقة عرض النموذج -2
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 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  بارات يومية بأسئلة زلددةػ اخت1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 ػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اعلية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 يدرؾ اعلية االعتبارات األخالقية يف البحث الًتبوي -2ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وربليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 

 .مراحل التوصل إىل ادلعرفة تعلم 3

تعلم ماىية العلم ، أىداؼ العلم 
 ، خصائص البحث .

 تعلم البحث الًتبوي وخطواتو.

تعلم االعتبارات األخالقية يف 

 العلم والبحث العلمي 

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح
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 بوي.البحث الًت 

2 

 :تصنيف البحوث تعلم 3

 البحث الوصفي.

 البحث التجرييب.

 البحث التارؼلي

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح العلم والبحث العلمي 

3 

مصادر احلصوؿ على   تعلم 3
 .ادلشكلة

 قواعد صياغة ادلشكلة.
 

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح تو:مشكلة البحث وفرضيا

4 

 .متغَتات البحث  تعلم 3

 فرضيات البحث.

مراجعة األدبيات 
ادلتصلة دبشكلة 

 .البحث

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح مشكلة البحث وفرضياتو:

5 

 االستبياف.  تعلم اجراء 3

 ادلقابلة

 التقومي البنائي عرض ظلوذج أفراد الدراسة 

6 
 دلالحظة.ا  تعلم 3

 

 التقومي البنائي احملاضرة أفراد الدراسة 

 امتحاف الشهر االوؿ اختبارات موضوعية ومقالية 3 7

 التقومي البنائي احملاضرة إعداد تقرير البحث. إعداد تقرير البحث. تعلم 3 8

 التقومي البنائي احملاضرة إعداد تقرير البحث. إعداد تقرير البحث. تعلم 3 9

 التقومي البنائي احملاضرة ادلكتبات والبحث العلمي ادلكتبات والبحث العلمي  تعلم 3 13

 التقومي البنائي احملاضرة ادلكتبات والبحث العلمي ادلكتبات والبحث العلمي  تعلم 3 11

12 
تلخيص رسالة ماجستَت أو  3

 دكتوراه من قبل الطلبة.

تلخيص رسالة ماجستَت أو 
 دكتوراه من قبل الطلبة.

 التقومي البنائي اضرةاحمل

13 
تلخيص رسالة ماجستَت أو  3

 دكتوراه من قبل الطلبة.

تلخيص رسالة ماجستَت أو 
 دكتوراه من قبل الطلبة.

 التقومي البنائي احملاضرة

14 
تلخيص رسالة ماجستَت أو  3

 دكتوراه من قبل الطلبة.

تلخيص رسالة ماجستَت أو 
 دكتوراه من قبل الطلبة.

 قومي البنائيالت عرض ظلوذج

 ومقالية   امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية 3 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
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مقدمة في منهج البحث ,ـ2008يونس كرو، العزاوي،رحيم  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
 للطباعة والنشر،عماف،األردف. ،دار دجلة1ط,العلمي

ب وادلراجع اليت يوصى هبا                 اػ الكت
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 ـ1990حسُت،   الرمحن،أنور وعبد داود، عزيز حنا, 

، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، مناىج البحث الًتبوي
 دار احلكمة للطباعة والنشر، جامعة بغداد، العراؽ.

 اي موقع يتعلق بالبحوث التربوية  ....اقع االنًتنيت مو , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
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 وصف المقرر

قٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تح

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.

 

 جامعة دياىل ادلؤسسة التعليمية 

 قسم احلاسبات/ مواد تربوية     ادلركز/   القسم العلمي 

  تقنيات تربوية رمز ادلقرر/ اسم  /Coll 3210 

  الزامي ر ادلتاحةأشكاؿ احلضو 
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  الثالثة/ اخلامس السنة/ الفصل  

 (31) (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2119  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 اف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم االتية أىداؼ ادلقرر 

 ها فً المشكالت الحٌاتٌةان ٌكون الطالب ملما بالمعلومات االتٌة وان تتكون لدٌه مهارات استخدام: اهداف المقرر9 – 

 اهمٌة الوسائل والتقنٌات التربوٌة ،مفهومها وفوائدها

 تطور مفهوم التقنٌات التربوٌة

 دور نظرٌة االتصال فً تطور مفهوم التقنٌات

 تشمل الوسائل والتقنٌات السمعٌة)التسجٌالت الصوتٌة، االذاعة المدرسٌة، مختبرات -بعض الوسائل والتقنٌات التربوٌة 
 اللغة، الرادٌو(

 )،التقنٌات البصرٌة )اللوحات، السبورات، المصورات ،الخرائط، الكرة االرضٌة، المخططات، الشرائح ،الشفافٌات 

  التقنٌات السمعٌة البصرٌة )االفالم بأنواعها، التلفزٌون التربوي، الفٌدٌو، السٌنما التعلٌمً؟،االتصال عن بعد، الدائرة
 التلفزٌونٌة المغلقة

 االقمار الصناعٌة واالنترنٌت.

 تصمٌم التعلٌم  – مهارات تقنٌة فً التعلم والتدرٌب- 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

  :المعرفة والفهم -أ
 ان ٌدرك الطالب معنى التقنٌات التربوٌة من حٌث)تعرٌفها، ورودها فً القران الكرٌم والسٌرة النبوٌة/-1

 الطالب اعلية التقنيا ت الًتبوية وفوائدىااف يعرؼ  -2

 ان ٌعرف الطالب كٌف ٌستخدم التقنٌات التربوٌة كوٌسلة مساعدة فً التعلٌم -3

 اف يعرؼ الطالب تطور التقنيات الًتبوية -4

 ان ٌمٌز الطالب بٌن التقنٌات التربوٌة من حٌث اصنافها)سمعٌة، بصرٌة، سمعٌة بصرٌة( -5

 ظرٌة االتصال ودورها فً عملٌة التعلمان ٌعرف الطالب ن  -6

 ان ٌعرف الطالب استخدام االنترنٌت فً المساعدة على الحصول على المعلومات . -7

 ان ٌعرف الطالب كٌفٌة عمل االقمار الصناعٌة فً نقل المعرفة -8

 ان ٌعرف الطالب كٌفٌة استعمل التقنٌات التربوٌة عند تطبٌقه فً مجاله العملً -9

 الخاصة بالموضوع المهاراتية هدافاأل  -ب 

 ان تتكون لدى الطلبة مهارات استخدام التقنٌات التربوٌة بجمٌع انواعها ومستوٌاتها فً المجاالت االتٌة/: 
 معنى التقنٌات التربوٌة من حٌث)تعرٌفها، ورودها فً القران الكرٌم والسٌرة النبوٌة/  -1 

 ٌة وفوائدهاٌعرف الطالب اهمٌة التقنٌا ت التربو   -2

 يعرؼ الطالب كيف يستخدـ التقنيات الًتبوية كويسلة مساعدة يف التعليم  -3

 (مسعية، بصرية، مسعية بصرية)ؽليز الطالب بُت التقنيات الًتبوية من حيث اصنافها   -4

 يعرؼ الطالب نظرية االتصاؿ ودورىا يف عملية التعلم    -5

 .ادلساعدة على احلصوؿ على ادلعلومات  اف يعرؼ الطالب استخداـ االنًتنيت يف -6

 اف يعرؼ الطالب كيفية عمل االقمار الصناعية يف نقل ادلعرفة -7
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 طرائق التعليم والتعلم      *

 ٌستخدم عادة اسلوب التعلٌم المباشر للتعرٌف بالتقنٌات التربوٌة، حٌث تتم تعلٌم التقنٌات التربوٌة بشكل          مباشر معزز   1-
 .لمرحلة التعلٌم االساس ا عن كٌفٌة استخدامها فً تدرٌس المثلةبا
 تهٌئة المحاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد فً المقرر الدراسً عن طرٌق االستعانة بمصادر المعلومات         سابقة الذكر.-2  
 ابالغ الطلبة بموضوع المحاضرة الالحقة للتهٌئة.-3  
 عا او اكثر من مواضٌع قٌد الدرس.ٌقدم الطلبة اوراق تخص موضو-4  

 
 
 

 طرائق التقييم      *

 تأتً ضمنا مع عملٌات التقٌٌم الخاصة بالمقر الدراسً التً تحصل اثناء الفصل الدراسً ونهاٌته.؟ 
 
 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة    -ج
  

 طرائق التعليم والتعلم     *

نٌات التربوٌة حٌث تتم تعلٌم المهارات الخاصة بالتقنٌات التربوٌة من خالل استعمالها ٌستخدم عادة اسلوب التعلٌم المباشر للتق
وتشغٌلها ومعرفة خصائصها وسماتها وكٌفٌة العرض من خاللها واستخدامها لنقل المعرفة الى التالمٌذ بصورة مشوقة 

 . وتضامنٌة مع المقرر الدراسٌة
 
 

 طرائق التقييم    *

 اثناء ونهاٌة الفصل الدراسً التٌتحصل ات التقٌٌم الخاصة بالمقرر الدراسًضمنا مع عملٌ تاتً 
 

 
 

  .(المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -د 
 توظٌف التقنٌات التربوٌة فً تعلٌم المعرفة لدى تالمٌذ مرحلة التعلٌم االساس-1

 دام التقنٌات التربوٌة فً اعطاء امثلة من خاللها ٌتم تعلم مهارات تناولها المقرر الدراسًاستخ-2

 تقٌٌم مدى اكتساب التالمٌذ فً التعلٌم االساس لمهارات تعلم االجهزة الحدٌثة  -3

 مشوقة للتالمٌذ.بناء اختبارات م خالل استخدام التقنٌات التربوٌة خاصة بموضوع الحاسبوب  وكٌفٌة تناولها بصورة  -4

 

 بنٌة المقرر 

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

تعرٌف الوسائل والتقنٌات  2 1
التربوٌة. وجودها والتعرٌف 

 بها بالقران والسنة المطهرة

 التعلٌمٌة،اول تعرٌف الوسائل
 وسٌلة تعلٌمٌة فً القران

المناقشة 
 واالستجواب

 تقوٌم بنائً
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اهمٌة الوسائل والتقنٌات  2 2
 التربوٌة

استمال الوسائل التقنٌة فً  اهٌة
 التعلٌم

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب كٌف تطورت الوسائل التعلٌمٌة تطور مفهوم التقنٌات التربوٌة 2 3

دور نظرٌة االتصال  فً  2 4
 هوم التقنٌات التربوٌةمف

نظرٌة االتصال ودورها فً 
 عملٌة التعلم

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

بعض الوسائل والتقنٌات  2 5
 التربوٌة

تصنٌف الوسائل والتقنٌات 
 التربوٌة

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

 تقوٌم بنائً --------- اسئلة من المادة المقررة امتحان شهري 2 6

 باالذن الوسائل التً تسمع ائل والتقنٌات السمعٌةالوس 2 7
 استخدام حاسة السمع

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

الوسائل التً ٌتم العرض لترى  الوسائل والتقنٌات البصرٌة 2 8
بالعٌن أي استخدام حاسة 

 البصر

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

الوسائل والتقنٌات السمعٌة  2 9
 البصرٌة

 التً تكون سمعٌة الوسائل
وبصرٌة أي استخدام حاستً 

 السمع والبصر

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

الصناعٌة  باالقمار تعرٌف االقمار الصناعٌة وعملها 2 11
 وكٌفٌة عملها

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

وشبكة  بالنترنٌت التعرف االنترنٌت 2 11
المعلومات الدولٌة وكٌفٌة 

ث واٌصال الدخول له والبح
 المعلومات

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب كٌفٌة تصمٌم البرنامج التعلٌمً تصمٌم التعلٌم 2 12

البٌئة المحلٌة وتصمٌم التقنٌات  2 13
 التربوٌة

كٌفٌة تصمٌم التقنٌات التربوٌة 
 من البٌئة المحلٌة

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

عرض االجهزة امام  اجهزة العرض بعض 2 14
 الطلبةوتشغٌلها

 تقوٌم بنائً المناقشة

عرض االجهزة امام الطلبة  بعض اجهزة العرض 2 15
 وتشغٌلها

 تقوٌم بنائً المناقشة

 البنٌة التحتٌة 

ٌوجد كتاب منهجً معتمد وقرر للتدرٌس لكن ٌتم االعتماد  ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
العلمٌة  للدمادة وعة تغطً الجانب النظريعلى مصادر  متن

 المقررة

ماجستير طرائق تدريس ومدرس  الكريطي رياض كاظم عزوز ـ المراجع الرئٌسٌة )المصادر(  2
بكلية التربية  –التقنيات التربوية في قسم التربية الخاصة 

جامعة بابل كتاب حمل عنوان )التقنيات التربوية  –االساسية 
صرة ( صدر عن مكتبة العالمة الحلي للنشر رؤية منهجية معا

والتوزيع في بابل بطبعته االولى ودار صفاء للطباعة والنشر 
 عمان –والتوزيع في المملكة االردنية الهاشمية 

 

اـ الكتب والمراجع التً ٌوصى بها                 
 ،....  ( ) المجالت العلمٌة ، التقارٌر

لمٌة التً تتناول جزء او اكثر الع واالبحوث الكتب والدورٌات
 من المادة الدراسٌة

ب ـ المراجع االلكترونٌة، مواقع االنترنٌت 
.... 

جمٌع المراجع التً تخص التقنٌات التربوٌة ولها عالقة 
 بموضوع المادة المقررة

 
  ًخطة تطوٌر المقرر الدراس 
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 ـ.ـ.احمد عدناف علي غدير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ررنموذج وصف المق

 

 وصف المقرر

 

 

 ساسية كلية الًتبية اال ادلؤسسة التعليمية .141

 احلاسبات     / ادلركز علمي القسم ال .142

 Comp 3320ربليل نظم /  اسم / رمز ادلقرر .143

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .144

 اخلامس / السنة الثالثة  الفصل / السنة .145

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .146

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .147

 أىداؼ ادلقرر .148

 يم االساسية لتحليل وتطوير نظم ادلعلومات يف ادلنظمةاستيعاب ادلفاى -12

 فهم ادلراحل االساسية يف دورة حياة تطوير النظم -13
 التعرؼ والتحصيل متطلبات نظاـ ادلعلومات-3
 استنتاج مواصفات النظاـ من خالؿ ربليل النظاـ -17
 تقدمي ربليل وتصميم واضحُت للنظاـ باستخداـ الرسـو البيانية -18

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .74

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم من خالؿ استيعاب وربليل مادة انظمة ادلعلومات -1أ
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لالمثلة عن انظمة ادلعلومات  بشىت اشكاذلا  -2أ
 ن احلصوؿ على ادلعرفة والفهم عن مادة ربليل نظمسبكُت الطلبة م  -3أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم الىم القضايا اليت زبص انظمة ادلعلومات -4أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتحليل وتفسَت القضايا دلادة ربليل نظم   -5أ

 والفهم باىم مصادر ومراجع دراسة ربليل نظم سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة   -6أ

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 يقارف بُت انواع ربليل نظم ادلختلفة  – 1ب
 ػللل مادة ربليل نظم ويفسر اسباهبا . – 2ب
 يطبق كتابة ورقة او حبث يف موضوع من موضوعات ربليل نظم  – 3ب
 م وانظمة ادلعلوماتغلمع معلومات عن ربليل نظ    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 . تزويد الطلبة باالساسيات وادلوضوعات ادلتعلقة  بتحليل نظم .1
 .توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل استاذ ادلادة2
 .مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة االطالع على مصادر دراسة ربليل نظم .3
 

 طرائق التقييم      
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 رات يومية بأسئلة زلددة .اختبا1
 .وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركات الصفية .2
 .اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية 3
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 اف يفسر وػللل الشواىد للتحليل نظم بأنواعها . -1ج
 يفرؽ بُت طبيعة ربليل نظم  بأنواعها . -2ج
 وادلعلومات عن ربليل نظم . يقيم بعض النصوص -3ج
 يقارف بُت ربليل نظم انظمة ادلعلومات.  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة حل ادلشكالت.1
 .العصف الذىٍت .2
 .طريقة احملاكاة3

 طرائق التقييم    

 .االمتحاف التحريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج.1
 وث عن بعض امثلة ربليل نظم..كتابة حب2
 .امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية.3

 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية العامة و  ادلهارات -د 
 يستخدـ ادلصادر وادلراجع ادلعاصرة. -1د
 ظم وانظمة ادلعلوماتتشكيل رلموعة من الطلبة لدراسة ربليل ن -2د
 االفادة من مؤسسات الدولة ذات العالقة بتحليل نظم لزيادة معارؼ الطلبة وتوزيعها. -3د
 االفادة من مراكز الوثائق وادلكتبات اليت ربتوي على ادلخطوطات والوثائق ربليل نظم   -4د



الصفحت   

226 
 

  

 ية التحتية البن .76

 ػ ربليل وتصميم نظم ادلعلومات  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
 ػ ربليل وتصميم النظم 

 .د سعد غالب ياسُت،  ربليل نظم  )ادلصادر(  ػ ادلراجع الرئيسية 2
 عبد الرزاؽ سالمو،  وتصميم النظم ربليل

 
)  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                

 ( علمية ، التقارير ،.... اجملالت ال

  مطالبة الطلبة بأعداد تقارير شهرية عن ادلوضوعات اليت يدرسوهنا

 ػ موقع ارشيف  ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
 ػ موقع األلوقة 

  ػ موقع مكتبتنا العربية
 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .77

 اخر  اللقاء زلاضرات علمية متخصصة بتحليل نظم ..العمل على استقطاب اساتذة من جامعات 1 

 بنية ادلقرر .75

 طريقة التقييم طريقة التعليم ادلوضوع اسم الوحدة / أو سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

سبكُت الطلبة من فهم  3 االوؿ 
 النظاـ وربليلو

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء ربليل وتصميم نظاـ

سبكُت الطلبة من معرفة زللل  3 الثاين
 النظم

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء  زللل النظم

سبكُت الطلبة من حفظ  3 الثالث 
اذج عن دورة حياة تطوير ظل

 النظم 

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء دورة حياة تطوير النظم

سبكُت الطلبة من معرفة  3 الرابع
 متطلبات نظاـ ادلعلومات

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء متطلبات نظاـ ادلعلومات

التعريف بكل مواصفات  3 اخلامس
 النظاـ  بالتفصيل

ظاـ من خالؿ مواصفات الن
 ربليل النظاـ

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

سبكُت الطلبة من معرفة  3 السادس 
اظلاط تصميم نظاـ 

 ادلعلومات

تصميم نظاـ ادلعلومات 
يتضمن واجهة ادلستخدـ 
 والقوائم واالنظمة الفرعية

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

   االمتحاف الشهري    السابع
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.تكليف الطلبة باصلاز احباث دراسية ميدانية عما تعانيو لغة الضاد من مشكالت رلتمعية وسايكلوجية ووضع احللوؿ الناجعة لتلك 2
 ادلشكالت ومعاجلة الظواىر اليت يعاين منها دارسو ربليل نظم

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 طو امحد ـ.ـ شيماء
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الًتبية االساسية  ادلؤسسة التعليمية .149

 احلاسبات     / ادلركز علمي القسم ال .151

 Comp 3324حبوث العمليات /  اسم / رمز ادلقرر .151

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .152

 اخلامس / السنة الثالثة الفصل / السنة .153

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .154

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .155

 أىداؼ ادلقرر .156

 استيعاب ادلفاىيم االساسية لتحليل وتطوير ىياكل البيانات يف احلاسبة -14

 فهم ادلراحل االساسية يف تكوين ىياكل البيانات -15
 التعرؼ والتحصيل متطلبات ىياكل البيانات-3
 استنتاج مواصفات البحوث العمليات من خالؿ ربليل البيانات -19
 واضحُت للبحوث العمليات باستخداـ الرسـو البيانية تقدمي ربليل وتصميم -20

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .78
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  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم من خالؿ استيعاب وربليل مادة حبوث العمليات -1أ
 مثلة عن حبوث العمليات  بشىت اشكاذلا سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لال -2أ
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم عن مادة حبوث العمليات  -3أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم الىم القضايا اليت زبص حبوث العمليات -4أ

 ا دلادة حبوث العمليات سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتحليل وتفسَت القضاي  -5أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم باىم مصادر ومراجع دراسة حبوث العمليات   -6أ

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 يقارف بُت انواع حبوث العمليات ادلختلفة  – 1ب
 ػللل مادة حبوث العمليات ويفسر اسباهبا . – 2ب
 ورقة او حبث يف موضوع من موضوعات حبوث العمليات  يطبق كتابة – 3ب
 غلمع معلومات عن حبوث العمليات وحبوث العمليات    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 . تزويد الطلبة باالساسيات وادلوضوعات ادلتعلقة  ببحوث العمليات .1
 .توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل استاذ ادلادة2
 لبة بزيارة ادلكتبة االطالع على مصادر دراسة حبوث العمليات ..مطالبة الط3
 

 طرائق التقييم      

 .اختبارات يومية بأسئلة زلددة 1
 .وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركات الصفية .2
 .اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية 3
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 شواىد للبحوث العمليات بأنواعها .اف يفسر وػللل ال -1ج
 يفرؽ بُت طبيعة حبوث العمليات  بأنواعها . -2ج
 يقيم بعض النصوص وادلعلومات عن حبوث العمليات . -3ج
 يقارف بُت حبوث العمليات حبوث العمليات.  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة حل ادلشكالت.1
 .العصف الذىٍت .2
 ة.طريقة احملاكا3

 طرائق التقييم    
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 .االمتحاف التحريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج.1
 .كتابة حبوث عن بعض امثلة حبوث العمليات.2
 .امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية.3

 ة التوظيف والتطور الشخصي (.ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابليالتأىيلية العامة و  ادلهارات -د 
 يستخدـ ادلصادر وادلراجع ادلعاصرة. -1د
 تشكيل رلموعة من الطلبة لدراسة وحبوث العمليات -2د
 االفادة من مؤسسات الدولة ذات العالقة ببحوث العمليات لزيادة معارؼ الطلبة وتوزيعها. -3د
 ادلخطوطات والوثائق حبوث العمليات االفادة من مراكز الوثائق وادلكتبات اليت ربتوي على   -4د
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 البنية التحتية  .80

 ػ ىياكل البيانات ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
 data structureػ 

 .عصاـ الصفار  د،  حبوث العمليات  )ادلصادر(  لرئيسية ػ ادلراجع ا2
Data structure , john anie smith 

)  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

  مطالبة الطلبة بأعداد تقارير شهرية عن ادلوضوعات اليت يدرسوهنا

 ػ موقع ارشيف  نية، مواقع االنًتنيت ....ب ػ ادلراجع االلكًتو 
 ػ موقع األلوقة 

  ػ موقع مكتبتنا العربية
 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .81

 بنية ادلقرر .79

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

سبكُت الطلبة من فهم  3 االوؿ 
 اذلياكل البيانية  وربليلو

ربليل وتصميم اذلياكل 
 البيانية

 فيةادلشاركة الص احملاضرة وااللقاء

سبكُت الطلبة من معرفة  3 الثاين
 ىياكل البيانات

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء  زللل النظم

سبكُت الطلبة من حفظ  3 الثالث 
 ظلاذج عن سبثيل البيانات 

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء ظلاذج عن سبثيل البيانات

سبكُت الطلبة من معرفة  3 الرابع
 البينات متطلبات ىياكل

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء متطلبات ىياكل البيانات

التعريف بكل مواصفات  3 اخلامس
البحوث العمليات  

 بالتفصيل

مواصفات البحوث 
العمليات من خالؿ ربليل 

 البحوث العمليات

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

سبكُت الطلبة من معرفة  3 السادس 
وث اظلاط تصميم حب

 العمليات ادلعلومات

تصميم حبوث العمليات 
ادلعلومات يتضمن واجهة 

ادلستخدـ والقوائم واالنظمة 
 الفرعية

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

   االمتحاف الشهري    السابع
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 .العمل على استقطاب اساتذة من جامعات اخر  اللقاء زلاضرات علمية متخصصة ببحوث العمليات .1 
لضاد من مشكالت رلتمعية وسايكلوجية ووضع احللوؿ الناجعة لتلك .تكليف الطلبة باصلاز احباث دراسية ميدانية عما تعانيو لغة ا2

 ادلشكالت ومعاجلة الظواىر اليت يعاين منها دارسوا حبوث العمليات
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ـ.ـ ياسر علي مطٍت
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الًتبية االساسية  ادلؤسسة التعليمية .157

 احلاسبات     / ادلركز علمي القسم ال .158

 Comp 3323وامن الشبكات /  اتصاالت اسم / رمز ادلقرر .159

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .161

 اخلامس / الثالثة الفصل / السنة .161

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .162

 10/2019/ 01 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .163

 أىداؼ ادلقرر .164

16- Introduction and the physical level: properties of a communication 
system   

 وسائط االتصاالت م المراحل االساسية في فه -07
 التعرؼ والتحصيل على اتصاالت الشبكات -3

 استنتاج نظرية نظاـ االتصاالت -90
 تقديم مصادر الموديل في ربط االتصاالت ومستوياتها في شبكة االتصاالت  -99

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .82

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم من خالؿ استيعاب وربليل مادة اتصاالت وامن الشبكات  سبكُت -1
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لالمثلة عن اتصاالت وامن الشبكات   بشىت اشكاذلا  -2
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم عن مادة شبكات احلاسوب  -3

 الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم الىم القضايا اليت زبص اتصاالت وامن الشبكات سبكُت -4

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتحليل وتفسَت القضايا دلادة اتصاالت الشبكات  -5

 شبكاتسبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم باىم مصادر ومراجع دراسة اتصاالت وامن ال   -6

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 يقارف بُت انواع اتصاالت وامن الشبكات  ادلختلفة  – 1ب
 ػللل مادة اتصاالت وامن الشبكات ويفسر اسباهبا . – 2ب
 يطبق كتابة ورقة او حبث يف موضوع من موضوعات اتصاالت الشبكات – 3ب
 بكاتغلمع معلومات عن اتصاالت وامن الش    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 . تزويد الطلبة باالساسيات وادلوضوعات ادلتعلقة  اتصاالت وامن الشبكات.1
 .توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل استاذ ادلادة2
 .مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة االطالع على مصادر دراسة اتصاالت وامن الشبكات.3
 

 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية بأسئلة زلددة .1
 .وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركات الصفية .2
 .اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية 3
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 اف يفسر وػللل اتصاالت وامن الشبكات بأنواعها . -1ج
 يفرؽ بُت طبيعة اتصاالت وامن الشبكات  بأنواعها . -2ج
 يقيم بعض النصوص وادلعلومات عن اتصاالت وامن الشبكات . -3ج
  يقارف بُت اتصاالت وامن الشبكات.  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة حل ادلشكالت.1
 .العصف الذىٍت .2
 .طريقة احملاكاة3
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 طرائق التقييم    

 واالستنتاج..االمتحاف التحريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل 1
 .كتابة حبوث عن بعض امثلة اتصاالت وامن الشبكات.2
 .امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية.3

 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية العامة و  ادلهارات -د 
 يستخدـ ادلصادر وادلراجع ادلعاصرة. -1د
 ل رلموعة من الطلبة لدراسة اتصاالت وامن الشبكاتتشكي -2د
 االفادة من مؤسسات الدولة ذات العالقة اتصاالت وامن الشبكات  لزيادة معارؼ الطلبة وتوزيعها. -3د
 االفادة من مراكز الوثائق وادلكتبات اليت ربتوي على ادلخطوطات والوثائق على اتصاالت وامن الشبكات    -4د
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 البنية التحتية  .84

 ػ اتصاالت امن الشبكات  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
 ػ مراحل اتصاالت امن الشبكات 

 .عبداهللباسم ،  ىندسة الربرليات  )ادلصادر(  ػ ادلراجع الرئيسية 2
 بساـ الكبسي.،  انواع نظاـ اتصاالت الشبكات

 
)  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                

 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

  مطالبة الطلبة بأعداد تقارير شهرية عن ادلوضوعات اليت يدرسوهنا

 رشيف ػ موقع ا ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
 ػ موقع األلوقة 

  ػ موقع مكتبتنا العربية
post_03.html?m=1-library.blogspot.kr/2010/01/blog-farahat 

 

 بنية ادلقرر .83

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

سبكُت الطلبة من فهم  3 االوؿ 
مقدمة عن اتصاالت وامن 

 الشبكات

Introduction 
and the physical 

level 

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

سبكُت الطلبة من معرفة  3 الثاين
 ئص نظاـ االتصاالتخصا

Properties of a 
communication 

system 

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء 

سبكُت الطلبة من دراسة  3 الثالث 
 شبكات االتصاالت 

Studies of 
communication 

networks 

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

سبكُت الطلبة من معرفة  3 الرابع
 االتنظرية نظاـ االتص

Communication 
systems theory 

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

التعريف بكل مواصفات  3 اخلامس
نظرية حذؼ االخطاء 
والتصحيح من نظاـ 

 االتصاالت

Theory error 
detection and 

correction  

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

سبكُت الطلبة من معرفة  3 السادس 
 دلوديل ومستوياهتامصادر ا

The reference 
model 

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

   االمتحاف الشهري    السابع

http://farahat-library.blogspot.kr/2010/01/blog-post_03.html?m=1
http://farahat-library.blogspot.kr/2010/01/blog-post_03.html?m=1
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .85

 جامعات اخر  إللقاء زلاضرات علمية متخصصة اتصاالت وامن الشبكات . .العمل على استقطاب اساتذة من1 
.تكليف الطلبة بإصلاز احباث دراسية ميدانية عما تعانيو لغة الضاد من مشكالت رلتمعية وسيكولوجية ووضع احللوؿ الناجحة لتلك 2

 ادلشكالت ومعاجلة الظواىر اليت يعاين منها دارسو اتصاالت وامن الشبكات.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج وصف المقرر
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 وصف المقرر

 

 

 كلية الًتبية األساسية دلؤسسة التعليميةا .165

  احلاسبات   / ادلركز علمي القسم ال .166

  Comp 3322  معمارية احلاسبة/  اسم / رمز ادلقرر .167

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .168

 اخلامس / السنة الثالثة الفصل / السنة .169

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .171

 1/10/2019 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .171

 : أف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم اآلتيةأىداؼ ادلقرر .172

 تاريخ تطور معمارية احلاسبة وأجياذلا. 1
 أجياؿ انواع احلاسبات  .2

 . الوحدات ادلكونة دلعمارية احلاسبة3

 . مكونات معاجلة احلاسبة4
 .  الوحدات ادلساعدة لعمل ادلعاًف 5

 يات احلسابية وادلنطقية. رلموعة ادلسجالت العاملة يف العمل6
 . تقسيم وإدارة الذاكرة وادلسجالت العاملة على ذلك7
 . الذاكرة الفورية وانواعها8
 . طرؽ العنونة وانواعها 9
 .  الربرلة بلغة االمسبلي 10

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .86

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 ارية احلاسبات وأنواعهاأجياؿ معم أف يعرؼ الطالب -1
 أنواع ادلعاجلات والوحدات العاملة معو أف يعرؼ الطالب  -2
 الطالب كيفية إدارة الذاكرة وتقسيمها وآلية القراءة والكتابة أف يعرؼ  -3
 ادلسجالت العاملة وخصائصهاأف يعرؼ الطالب  -4

 امل مع أجزاء احلاسبة بررلياالربرلة بلغة ادلاكنة األسيمبلي . وكيفية التع أف يعرؼ الطالب -5
 كيفية كتابة كتابة الربامج وترمجتها بلغة ادلاكنةأف يعرؼ الطالب    -6

 
 اف تتكوف لد  الطلبة مهارات بادلفاىيم االتية قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 االختالؼ وطريقة عمل وحدات احلاسبة-1
 اكنة القدرة على فهم قواعد الربرلة بلغة ادل -2
 تكوين مفهـو التقسيم وتبديل الربامج يف الذاكرة -3

 (I/Oمجل التخصيص و اإلدخاؿ و اإلخراج ) استخداـ  -4
 
 والتعلم   طرائق التعليم     

الرسائل  يف بداية الفصل غلري إبالغ الطلبة دبفردات ادلقرر الدراسي ومصادر ادلعلومات ) الكتب ذات العالقة ، الدوريات ،
 معية( وتوزع ادلفردات على أسابيع الفصل الدراسي، و أساليب التقومي اليت سيجري إتباعها ، وكاالٌب:اجلا
 . هتيئة احملاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد يف ادلقرر الدراسي عن طريق االستعانة دبصادر ادلعلومات سابقة الذكر.  1
 ة.. إبالغ الطلبة عن موضوع احملاضرة القادمة بقصد التهيئ2
 . الطلب من الطلبة تقدمي أوراؽ زبص موضوعا أو أكثر من ادلوضوعات قيد الدراسة. 3

 طرائق التقييم      

. إجراء امتحانُت فصليُت األوؿ بعد انقضاء األسبوع اخلامس من الفصل الدراسي والثاين بعد األسبوع العاشر من الفصل 1
% من التحصيل 40ة ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ( حيث درجة التقومي ذلا الدراسي وتراعى يف كل امتحاف ادلستويات العقلي

 الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليومية. 
% من التحصيل ووفق توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع األسئلة مشولية زلتو  ادلقرر 60. امتحاف هناية الفصل الدراسي ولو 2

 سي وادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ(.الدرا

 األىداؼ الوجدانية و القيمية :أف يكوف الطالب قادرا على  -ج
 تعريف الطالب دباىية ادلكوف للحاسب  -1
 كيفة ادارة احلاسبة  -2
 كتابة الربامج اليت تتعامل مع مكونات احلاسبة مباشرة  -3
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 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.يلية التأى العامة و ادلهارات -د 
 توظيف ادلهارات ادلكتسبة يف تعليم ادلعرفة الرياضية لد  طلبة مرحلة التعليم األساس. -1
 اختيار أمثلة من مقرر التعليم األساس ولكل منها مهارات اليت تناوذلا ادلقرر الدراسي. -2
 اكتساب تالميذ التعليم األساس دلهارات التطبيق. تقييم مد  -3
 لتالميذ مرحلة التعليم األساس. بناء اختبارات خاصة دبجاالت التفكَت ادلنطقي  -4
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 البنية التحتية  .88

 بنية ادلقرر .87

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

أجياؿ تطور مفهـو  3 1
 سباتاحلا

مفهـو أجياؿ تطور 
 احلاسبات

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

مفهـو مكونات احلاسبة  3 2
 والوحدات

مفهـو مكونات احلاسبة 
 والوحدات

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 مفهـو مكونات ادلعاًف 3 3
 والوحدات العاملة معو

مفهـو مكونات ادلعاًف 
 والوحدات العاملة معو

ة ادلناقش
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 مفهـو مكونات ادلعاًف 3 4
 والوحدات العاملة معو

 مفهـو مكونات ادلعاًف
 والوحدات العاملة معو

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلسجالت العاملة يف  3 5
 ادلعاًف

ادلسجالت العاملة يف 
 ادلعاًف

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 6

ادلناقشة  ادارة الذاكرة وتقسيمها ادارة الذاكرة وتقسيمها 3 7
 واالستجواب

 تقومي بنائي

كيفية تقسيم الذاكرة  3 8
 منطقيا والوصوؿ للعنواف

كيفية تقسيم الذاكرة 
 منطقيا والوصوؿ للعنواف

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 كيفية تقسيم الذاكرة 3 9
 منطقيا والوصوؿ للعنواف

كيفية تقسيم الذاكرة 
 منطقيا والوصوؿ للعنواف

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

الذاكرة الفورية الكاش  3 10
 ميموري وانواعها

الذاكرة الفورية الكاش 
 ميموري وانواعها

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 11

ادلناقشة  طرؽ العنونة وأظلاطها طرؽ العنونة وأظلاطها 3 12
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 الربرلة بلغة ادلاكنة 3 13
 مفردات اللغة

الربرلة بلغة ادلاكنة مفردات 
 اللغة

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

كيفية التعامل مع اجلزاء  3 14
 احلاسبة بواسطة الربرلة

اجلزاء  كيفية التعامل مع
 احلاسبة بواسطة الربرلة

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 15
 واالستجواب

 تقومي بنائي
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 ال توجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 احلسيٍت  معمارية احلاسبة وأجياذلا .. الدكتور عامر ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2

 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من الدوريات وادلصادر ذات الصلة بادلقرر

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدولية كمصادر معروفة ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 ادلقرر الدراسي خطة تطوير  .89

 .يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج  يف مراحل التعليم األساس.1  
 . يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج يف النظاـ العادلي.2  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أستاذ ادلقرر / ـ. أمحد إحساف زلمد
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 وصف المقررنموذج 

 

 وصف المقرر

 

 

 بية األساسيةكلية الًت  ادلؤسسة التعليمية .173

  احلاسبات   / ادلركز علمي القسم ال .174

  Comp 3321ادلًتمجات /      اسم / رمز ادلقرر .175

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .176

 اخلامس / السنة الثالثة الفصل / السنة .177

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .178

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .179

 لطالب ملماً بادلفاىيم اآلتية: أف يكوف اأىداؼ ادلقرر .181

 Introduction: The Need for Compilers and Assemblers .) مقدمة: احلاجة إىل اجملمعُت واجلامعوف .1

) 

 Assembly Language Used as) التجمع اللغة ادلستخدمة كرمز كائن مًتجم: رلموعة التعليمات وتنسيق آلة القانوف .مبادئ2

Compiler Object Code: Instruction Set and Machine Code Format) 

 Lexical Analysis: Translation from Character Stream to) ربليل ادلفردات: الًتمجة من األحرؼ سًتمي إىل رمز تيار .مبادئ3

Symbol Stream) 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ,An Assembler: Label Table) ل، مجعية تعليمات الفردية، وىناؾ برنامج رلمع كامورلمع: اجلدوؿ التسمية. مبادئ 4

Backpatching, Assembly of Individual Instructions, A complete Assembler Program) 

 Address Binding: Relocation, Multisegment) عنواف التجليد: نقل، الربامج القطاعية ادلتعددة، ربط وربميل. مبادئ 5

Programs, Linking and Loading) 
السياؽ خالية القواعد النحوية: ربليل األشجار، أقصى اليسار وأقصى اليمُت اشتقاؽ، غامضة القواعد النحوية، ادلوسعة مبادئ  .6

 Context-Free Grammars: Parse Trees, Leftmost and) ظلوذج باكوس نور، من أسفل إىل أعلى وأعلى ألسفل الًتاجع توزيع

Rightmost Derivations, Ambiguous Grammars, Extended Backus-Naur Form,  Bottom-Up and Top-Down Backtrack 

Parsing) 
( القواعد النحوية، ربوؿ 1توزيع التنبؤي: ربليل اجلدوؿ، غَت متكرر توزيع خوارزمية، بناء ربليل اجلدوؿ، تعريف لَتة لبنانية ). مبادئ 7

-Predictive Parsing: Parse Table, Non) زمية، العودية أصل ذبميع عبارات بسيطة(، العودية أصل توزيع خوار 1إىل لَتة لبنانية )

Recursive Parsing Algorithm,  Construction of Parse Table, Definition of LL(1) Grammars,  Transformation to LL(1), 

Recursive Descent Parsing Algorithm,  Recursive Descent Compilation of Simple Expressions) 
 Semantic Analysis: Type Checking, Attribute) ربليل الداليل: نوع التحقق، مسة القواعد النحوية، التحسُت، أخطاء.مبادئ 8

Grammars, Optimization, Errors) 
 Paradigmatic Issues: Compiling) حى(قضايا ظلوذجية: ذبميع أنواع لغة سلتلفة )حتمية، وظيفية، العالئقية وجوه ادلن.مبادئ 9

Different Language Types (Imperative, Functional, Relational and Object-Oriented)) 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .90

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 Introduction: The Need for Compilers and .) مقدمة: احلاجة إىل اجملمعُت واجلامعوف  أف يعرؼ الطالب -1

Assemblers 
 Assembly) التجمع اللغة ادلستخدمة كرمز كائن مًتجم: رلموعة التعليمات وتنسيق آلة القانوف مبادئ أف يعرؼ الطالب  -2

Language Used as Compiler Object Code: Instruction Set and Machine Code Format) 
 Lexical Analysis: Translation) ربليل ادلفردات: الًتمجة من األحرؼ سًتمي إىل رمز تيار مبادئالطالب   أف يعرؼ  -3

from Character Stream to Symbol Stream) 
 :An Assembler) ، مجعية تعليمات الفردية، وىناؾ برنامج رلمع كاملورلمع: اجلدوؿ التسميةمبادئ  أف يعرؼ الطالب -4

Label Table, Backpatching, Assembly of Individual Instructions, A complete Assembler Program) 

 :Address Binding) عنواف التجليد: نقل، الربامج القطاعية ادلتعددة، ربط وربميلمبادئ    أف يعرؼ الطالب -5

Relocation, Multisegment Programs, Linking and Loading) 
السياؽ خالية القواعد النحوية: ربليل األشجار، أقصى اليسار وأقصى اليمُت اشتقاؽ، غامضة بادئ م  أف يعرؼ الطالب   -6

 :Context-Free Grammars) النحوية، ادلوسعة ظلوذج باكوس نور، من أسفل إىل أعلى وأعلى ألسفل الًتاجع توزيع  القواعد

Parse Trees, Leftmost and Rightmost Derivations, Ambiguous Grammars, Extended Backus-Naur Form,  

Bottom-Up and Top-Down Backtrack Parsing) 
توزيع التنبؤي: ربليل اجلدوؿ، غَت متكرر توزيع خوارزمية، بناء ربليل اجلدوؿ، تعريف لَتة لبنانية مبادئ    .اف يعرؼ الطالب 7
 Predictive) أصل توزيع خوارزمية، العودية أصل ذبميع عبارات بسيطة (، العودية1( القواعد النحوية، ربوؿ إىل لَتة لبنانية )1)
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Parsing: Parse Table, Non-Recursive Parsing Algorithm,  Construction of Parse Table, Definition of LL(1) 

Grammars,  Transformation to LL(1), Recursive Descent Parsing Algorithm,  Recursive Descent Compilation 

of Simple Expressions) 
 :Semantic Analysis) ربليل الداليل: نوع التحقق، مسة القواعد النحوية، التحسُت، أخطاءاف يعرؼ الطالب   مبادئ  -8

Type Checking, Attribute Grammars, Optimization, Errors) 
 اع لغة سلتلفة )حتمية، وظيفية، العالئقية وجوه ادلنحى(قضايا ظلوذجية: ذبميع أنو مبادئ     اف يعرؼ الطالب-9
(Paradigmatic Issues: Compiling Different Language Types (Imperative, Functional, Relational and Object-

Oriented)) 
 
 
 اف تتكوف لد  الطلبة مهارات بادلفاىيم االتية قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 كتابة برامج يف لغة االلة   -1
 كتابة ربليل اجلمل اىل مفردات  -2
 كتابة ربليل االشجار   -3

 الربط والتحليل لربامج لغة االلة كتابة  -4
 كتابة التنبؤات يف تكوين اجلملة يف زلرر اللغة  -5
 
 والتعلم   طرائق التعليم     

الرسائل  دراسي ومصادر ادلعلومات ) الكتب ذات العالقة ، الدوريات ،يف بداية الفصل غلري إبالغ الطلبة دبفردات ادلقرر ال
 اجلامعية( وتوزع ادلفردات على أسابيع الفصل الدراسي، و أساليب التقومي اليت سيجري إتباعها ، وكاالٌب:

 سابقة الذكر.  . هتيئة احملاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد يف ادلقرر الدراسي عن طريق االستعانة دبصادر ادلعلومات 1
 . إبالغ الطلبة عن موضوع احملاضرة القادمة بقصد التهيئة.2
 . الطلب من الطلبة تقدمي أوراؽ زبص موضوعا أو أكثر من ادلوضوعات قيد الدراسة. 3

 طرائق التقييم      

األسبوع العاشر من الفصل . إجراء امتحانُت فصليُت األوؿ بعد انقضاء األسبوع اخلامس من الفصل الدراسي والثاين بعد 1
% من التحصيل 40الدراسي وتراعى يف كل امتحاف ادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ( حيث درجة التقومي ذلا 

 الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليومية. 
وفق توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع األسئلة مشولية زلتو  ادلقرر % من التحصيل و 60. امتحاف هناية الفصل الدراسي ولو 2

 الدراسي وادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ(.

 األىداؼ الوجدانية و القيمية :أف يكوف الطالب قادرا على  -ج
 تعريف اجملموعات والعالقات والدواؿ  -1
 رسم اجملموعات بيانيا -2
 الرياضية يف الدواؿ حل ادلسائل -3
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 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية  العامة و ادلهارات -د 
 توظيف ادلهارات ادلكتسبة يف تعليم ادلعرفة الرياضية لد  طلبة مرحلة التعليم األساس. -1
 مهارات اليت تناوذلا ادلقرر الدراسي. اختيار أمثلة من مقرر التعليم األساس ولكل منها -2
 تقييم مد  اكتساب تالميذ التعليم األساس دلهارات التطبيق. -3
 لتالميذ مرحلة التعليم األساس. بناء اختبارات خاصة دبجاالت التفكَت ادلنطقي  -4
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 بنية ادلقرر .91

 طريقة التقييم التعليم طريقة اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

احلاجة إىل اجملمعُت  مفهـو  3 1
 واجلامعوف

احلاجة إىل     مفهـو 
 (List اجملمعُت واجلامعوف

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

التجمع  مبادئ   مفهـو  3 2
اللغة ادلستخدمة كرمز كائن 

 مًتجم

التجمع  مبادئ   مفهـو 
اللغة ادلستخدمة كرمز كائن 

 مًتجم

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ربليل  مبادئ   مفهـو  3 3
 ادلفردات

ربليل  مبادئ   مفهـو 
 ادلفردات

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ورلمع: مبادئ   مفهـو    3 4
 اجلدوؿ التسمية

ورلمع: مبادئ   مفهـو 
 اجلدوؿ التسمية

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

عنواف دئ مفهـو   مبا 3 5
التجليد: نقل، الربامج 
القطاعية ادلتعددة، ربط 

 وربميل

عنواف مفهـو   مبادئ 
التجليد: نقل، الربامج 
القطاعية ادلتعددة، ربط 

 وربميل

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 6

السياؽ مفهـو   مبادئ  3 7
 خالية القواعد النحوية:
ربليل األشجار، أقصى 
 اليسار وأقصى اليمُت

السياؽ مفهـو   مبادئ 
خالية القواعد النحوية: 
ربليل األشجار، أقصى 
 اليسار وأقصى اليمُت

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

توزيع مبادئ   مفهـو  3 8
 التنبؤي: ربليل اجلدوؿ

توزيع مبادئ   مفهـو 
 التنبؤي: ربليل اجلدوؿ

ادلناقشة 
 االستجوابو 

 تقومي بنائي

ربليل مفهـو    مبادئ  3 9
الداليل: نوع التحقق، مسة 
القواعد النحوية، التحسُت، 

 أخطاء

ربليل مبادئ    مفهـو 
الداليل: نوع التحقق، مسة 
القواعد النحوية، التحسُت، 

 أخطاء

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

قضايا مبادئ   مفهـو   3 10
أنواع لغة  ظلوذجية: ذبميع

 سلتلفة

قضايا مبادئ   مفهـو 
ظلوذجية: ذبميع أنواع لغة 

 سلتلفة

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 11

ادلناقشة  مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 12
 واالستجواب

 تقومي بنائي
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 البنية التحتية  .92

 ال توجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 - d CompilerInterpreter an  ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من الدوريات وادلصادر ذات الصلة بادلقرر

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدولية كمصادر معروفة ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 ر ادلقرر الدراسي خطة تطوي .93

 .يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج  يف مراحل التعليم األساس.1  
 . يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج يف النظاـ العادلي.2  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ادلناقشة  مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 13
 االستجوابو 

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 14
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 15
 واالستجواب

 تقومي بنائي
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 المرحلة الثالثة / الفصل السادس 

 ررنوىرج وصف الوق

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبعُخ كهُخ انزشثُخ اال انًؤعغخ انزؼهًُُخ .181

 انؾبعجبد     / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .182

 Comp 3330طشائك رذسَظ انؾبعجبد/  اعى / سيض انًمشس .183

 إنضايٍ  أشكبل انؾضىس انًزبؽخ .184

 انغبدط / انضبنضخ انفظم / انغُخ .185

 عبػخ 31 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .186

 11/2119/ 1 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .187

 أهذاف انًمشس .188

 اىيم االساسية لتعريف طريقة التدريساستيعاب ادلف -18

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 فهم ادلراحل االساسية يف مواصفات طريقة التدريس الناجحة -19
 التعرؼ والتحصيل كيفية ربديد طريقة التدريس-3
 استنتاج مواصفات انواع طرائق التدريس -23
 تقدمي ربليل تعٍت باستخداـ احلاسوب يف ادارة التعلم -24

 نزؼهى وانزمُُىوطشائك انزؼهُى وا ًمشسبد انيخشع .94

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 رًكٍُ انطهجخ يٍ انؾظىل ػهً انًؼشفخ وانفهى يٍ خالل اعزُؼبة ورؼشَف طشَمخ انزذسَظ -1أ
 رًكٍُ انطهجخ يٍ انؾظىل ػهً انًؼشفخ وانفهى ناليضهخ ػٍ طشائك انزذسَظ  ثشزً اشكبنهب  -2أ

 كُفُخ رؾذَذ طشَمخ انزذسَظ رًكٍُ انطهجخ يٍ انؾظىل ػهً انًؼشفخ وانفهى ػٍ  -3أ
رًكٍُ انطهجخ يٍ انؾظىل ػهً انًؼشفخ وانفهى الهى انؼُبطش انزشثىَخ نهذسط ثبعزخذاو انؾبعىة  -4أ

 رًكٍُ انطهجخ يٍ انؾظىل ػهً انًؼشفخ وانفهى ثبهى يظبدس ويشاعغ دساعخ يبدح طشَمخ انزذسَظ   -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 َمبسٌ ثٍُ اَىاع طشائك انزذسَظ انًخزهفخ  – 1ة

 َؾهم طشَمخ انزذسَظ وَفغش اعجبثهب . – 2ة

 َطجك كزبثخ وسلخ او ثؾش فٍ يىضىع يٍ يىضىػبد طشائك انزذسَظ – 3ة

 يبدح طشَمخ انزذسَظَغًغ يؼهىيبد ػٍ رؾهُم     -4ة

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 طشائك انزذسَظ .ثًبدح د انًزؼهمخ  . رضوَذ انطهجخ ثبالعبعُبد وانًىضىػب1

 .رىضُؼ وششػ انًبدح انذساعُخ يٍ لجم اعزبر انًبدح2

 .يطبنجخ انطهجخ ثضَبسح انًكزجخ االطالع ػهً يظبدس دساعخ طشائك انزذسَظ .3

 
 طشائك انزمُُى      

 .اخزجبساد َىيُخ ثأعئهخ يؾذدح 1

 .وضغ دسعبد نهىاعجبد انجُزُخ وانًشبسكبد انظفُخ .2

 .اخزجبساد شهشَخ ثأعئهخ يىضىػُخ ويمبنُخ 3

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 اٌ َفغش وَؾهم انشىاهذ طشائك انزذسَظ ثأَىاػهب . -1ط

 َفشق ثٍُ طجُؼخ طشَمخ انزذسَظ  ثأَىاػهب . -2ط

 . يبدح طشائك انزذسَظَمُى ثؼض انُظىص وانًؼهىيبد ػٍ  -3ط

 .ذسَظَمبسٌ ثٍُ اَىاع طشائك انز  -4ط

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 .طشَمخ ؽم انًشكالد.1

 .انؼظف انزهٍُ .2

 .طشَمخ انًؾبكبح3
 طشائك انزمُُى    
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 انجُُخ انزؾزُخ  .96

 امحد زلمد عبد القادر. طرؽ التدريس العامة         ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 خضش فخشٌ سشُذ .طشائك رذسَظ انذساعبد االعزًبػُخ. )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2

 

 .االيزؾبٌ انزؾشَشٌ نمُبط لذسح انطبنت ػهً انزفكُش وانزؾهُم واالعزُزبط.1

 .كزبثخ ثؾىس ػٍ ثؼض ايضهخ رؾهُم َظى.2

 عزُزبعُخ..ايزؾبَبد َىيُخ ثزىعُه اعئهخ فكشَخ وا3
 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 َغزخذو انًظبدس وانًشاعغ انًؼبطشح. -1

 .رشكُم يغًىػخ يٍ انطهجخ نذساعخ يبدح طشائك انزذسَظ -2

 ذسَظ نضَبدح يؼبسف انطهجخ ورىصَؼهب.االفبدح يٍ يؤعغبد انذونخ راد انؼاللخ يبدح طشائك انز -3

االفبدح يٍ يشاكض انىصبئك وانًكزجبد انزٍ رؾزىٌ ػهً انًخطىطبد وانىصبئك نًبدح طشائك    -4

 انزذسَظ

 ثُُخ انًمشس .95

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىؽذح / أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

خ يٍ فهى رًكٍُ انطهج 3 االول 

 يبدح طشائك انزذسَظ
رؼشَف طشَمخ 

 انزذسَظ

انًؾبضشح 

 واالنمبء
انًشبسكخ 

 انظفُخ
رًكٍُ انطهجخ يٍ  3 انضبٍَ

يىاطفبد يؼشفخ 

 طشَمخ انزذسَظ

يىاطفبد طشَمخ 

 انزذسَظ انُبعؾخ

انًؾبضشح 

 واالنمبء 
انًشبسكخ 

 انظفُخ

رًكٍُ انطهجخ يٍ كُفُخ  3 انضبنش 

 رؾذَذ طشَمخ انزذسَظ 
ُفُخ رؾذَذ طشَمخ ك

 انزذسَظ

انًؾبضشح 

 واالنمبء
انًشبسكخ 

 انظفُخ
رًكٍُ انطهجخ يٍ  3 انشاثغ

يؼشفخ اَىاع طشائك 

 انزذسَظ

انًؾبضشح  اَىاع طشائك انزذسَظ

 واالنمبء
انًشبسكخ 

 انظفُخ

انزؼشَف ثكم انؼُبطش  3 انخبيظ

انزشثىَخ نهذسط 

 ثبعزخذاو انؾبعىة

انؼُبطش انزشثىَخ 

او نهذسط ثبعزخذ

 انؾبعىة

انًؾبضشح 

 واالنمبء
انًشبسكخ 

 انظفُخ

رًكٍُ انطهجخ يٍ  3 انغبدط 

يؼشفخ اعزخذاو 

انؾبعىة فٍ اداسح 

 انزؼهى

اعزخذاو انؾبعىة فٍ 

 اداسح انزؼهى
انًؾبضشح 

 واالنمبء
انًشبسكخ 

 انظفُخ

   االيزؾبٌ انشهشٌ    انغبثغ
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 اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
ػبد انزٍ يطبنجخ انطهجخ ثأػذاد رمبسَش شهشَخ ػٍ انًىضى

  َذسعىَهب

ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 

 ـ يىلغ اسشُف 

 ـ يىلغ األنىلخ 

  ـ يىلغ يكزجزُب انؼشثُخ

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .97

 .انؼًم ػهً اعزمطبة اعبرزح يٍ عبيؼبد اخشي النمبء يؾبضشاد ػهًُخ يزخظظخ ثًبدح طشَمخ انزذسَظ .1 

ثبَغبص اثؾبس دساعُخ يُذاَُخ ػًب رؼبَُه نغخ انضبد يٍ يشكالد يغزًؼُخ وعُكىنىعُخ ووضغ  .ركهُف انطهجخ2

 طشائك انزذسَظ.يبدح انؾهىل انُبعؾخ نزهك انًشكالد ويؼبنغخ انظىاهش انزٍ َؼبٍَ يُهب داسعى 

 

 
 

 
 

 

 وصف المقرر

م المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعل

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية 

 قسم احلاسبات/ مواد تربوية ادلركز/   القسم العلمي    

  س والتقوميالقيا رمز ادلقرر/ اسم /Coll 3211 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثالثة/ السادس السنة/ الفصل 
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 ساعو 45 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2119  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 ٌهذف هذا المقزر الى مساعذج الطلثح فً تحقٍك االتً:

 
 اس والتقىٌم والفزق تٍنهما.ادراك المعنى العلمً لمفهىمً القٍ -1
 التعزف على اهمٍح التقىٌم والتعزف على اهم مجاالته وخطىاته وانىاعه. -2
 اكساب الطلثح المهارج فً اعذاد انىاع االختثاراخ المختلفح.-3

 اكساب الطلثح المهارج التطثٍقٍح ألساسٍاخ االحصاء فً القٍاس والتقىٌم التزتىي -4
 واخ التقىٌم واستخذامها تما ٌناسة جىانة المتعلم المختلفحتعزٌف الطلثح تأد -5

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 .سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو القياس والتقومي -1أ

 .ـ االختبارات الشخصيةسبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهو   -2أ

 .سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو االختبارات الشفوية والتحريرية  -3أ

 .سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو االختبارات ادلوضوعية وادلقالية -4أ

 .الختباراتسبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  لكيفية اعداد ا  -5أ

 .سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  لكيفية اعداد اخلارطة االختبارية   -6أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 .مهارات خاصة يف التمييز بُت مفاىيم القياس والتقومي – 1ب

 .مهارات يف كيفية اعداد جدوؿ ادلواصفات او اخلارطة االختبارية – 2ب

 .مهارات يف اختيار االختبار ادلناسب لقياس مد  ربقيق االىداؼ ادلوضوعة – 3ب

 .مهارات يف اعداد رلموعو من االىداؼ السلوكية    -4ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االستجواب وادلناقشة 

 .مطالبة الطلبة باعداد ظلاذج من اختبارات  موضوعية ومقالية

 
 

  طرائق التقييم     

اختبارات يومية وشهرية وفصلية.  

تنفيذ درس مصغر اماـ الطلبة. 
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اختبارات عملية يف عمل ظلاذج الختبارات موضوعية ومقالية. 

 
 
 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 .تنمية اذباه الطلبة ضلو استخداـ ادلستحدثات والتطورات يف طرائق التدريس -1ج

 .بوية والنفسيةالتواصل مع تطورات العلـو الًت  -2ج

 .تنمية اذباه الطلبة ضلو مهنة التعليم -3ج

   -4ج
  

  طرائق التعليم والتعلم    

 العصف الذىٍت

 طريقة حل ادلشكالت

 التعليم ادلربمج

 
 

  طرائق التقييم   

 االختبارات اليومية والشهرية

 (.التطبيق)االختبارات العملية 
 

  .(ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) نقولة ادل العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 .مهارة استخداـ ادلصادر احلديثة -1د

 .مهارة االفادة من اخر ادلستجدات على الساحة الًتبوية -2د

 مهارة اداء درس عملي اماـ الطلبة -3د

 .  مهارة اعداد اختبار وفق االسس العلمية -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات سبوعاأل

القدرة على تعريف  وفهم  ساعات 3 االوؿ
 والعالقو التقومي والقياس

 بينهما

 -التقويم مفهومو انواعو مجاالتو

القياس مفهومو خصائصو والعالقة - 
 بينو وبين التقويم

طريقة احملاضرة 
 االستجوابو 

  االختبار اليومي

سبكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 الثاين
 خطوات بناء االختبارات  وفهم

 انواع االختبارات والمقاييس  

  التربويةوالنفسية

 خطوات بناء االختبارات

ادلشاركة الصفية  التعلم التعاوين
 اليومية
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اعداد المعلم ويشمل  التحصيليةمن
 تحديد اىمية االىداؼ السلوكية

اعداد المعلم ويشمل  التحصيليةمن
 يد اىمية االىداؼ السلوكيةتحد

 

سبكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 الثالث
اسس تحديد فقرات    وفهم

 االختبارات/توزيع فقرات

ضوء اوزاف االىداؼ  االختبارفي
 والمحتوى الدراسي

اسس تحديد فقرات 
 االختبارفي االختبارات/توزيع فقرات

االىداؼ والمحتوى  ضوء اوزاف
 .الدراسي

االىداؼ السلوكية تعريفها خصائصها 
 مستوياتو

االلقاء  
االستجواب 

 ادلناقشة

ادلشاركة الصفية 
يف ربضَت 
 احملاضرة

سبكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3  الرابع
انواع فقرات االختبار   وفهم

 خصائصها اسس صياغتها  

انواع فقرات االختبار خصائصها اسس 
 توصياغ

ادلشاركة الصفية  ادلناقشة اجلماعية
يف ربضَت 
 احملاضرة

  سبكُت الطلبة من معرفة وفهم ساعات 3 اخلامس
 االختباروانواعها صياغة فقرات 

 اسس ترتيب الفقرات

 مبادئ تطبيق االختبار

 االختباروانواعها صياغة فقرات

 اسس ترتيب الفقرات

 مبادئ تطبيق االختبار

صفية ادلشاركة ال احملاضرة
يف ربضَت 
 احملاضرة

   امتحػػاف شهػػػري  ساعات 3 السادس

سبكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 السابع
الصدؽ تعريفو انواعو    وفهم

الثبات      استخراج اليات الصدؽ
 تعريفو خصائصو

الصدؽ تعريفو انواعو استخراج اليات 
 الثبات تعريفو خصائصو     الصدؽ

ركة الصفية ادلشا وادلاقشة االلقاء
يف ربضَت 
 احملاضرة

سبكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 الثامن
 االختبارات الشفوية   وفهم

االلقاء  االختبارات الشفوية
 واالستجواب

ادلشاركة الصفية 
يف ربضَت 
 احملاضرة

سبكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 التاسع
اختبارات الذكاء تعريفها    وفهم
 انواعها

االلقاء  ء تعريفها انواعهااختبارات الذكا
 واالستجواب

ادلشاركة الصفية 
 ربضَت احملاضرة يف

سبكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 العاشر
مقاييس الشخصية    وفهم

 والميوؿ

االلقاء  مقاييس الشخصية والميوؿ
واالستجواب 

 وادلناقشة

ادلشاركة الصفية 
يف ربضَت 
 احملاضرة

ة من معرفة سبكُت الطلب ساعات 3 احلادي عشر
الال  ادوات القياس   وفهم

 اختبارية

االلقاء  الال اختبارية ادوات القياس
 واالستجواب

ادلشاركة الصفية 
يف ربضَت 
 احملاضرة

   امتحاف شهري  ساعات 3 الثاين عشر

 البنية التحتية  

 -  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1
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         عبد الواحد حميد الكبيسي ا.د (المدرسية)اسس بناء وتحليل اسئلتها يليةاالحص االختبارات (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2

 ىادي مشعاف ربيع ا.د

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 والتزتىي,رمزٌح التقىٌم والقٍاس النفسً

  الغزٌة

ي للطالة الجامعً مثادئ القٍاس والتقىٌم التزتى

 اتى لثذج العزتً,سثع والمعلم

 عدد من ادلواقع الًتبوية .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

   
 .العمل على تزويد الكلية باحدث ادلصادر وادلراجع يف العلـو الًتبوية والنفسية وطرائق التدريس 

 .لقاعات الدراسية بادلستحداث التكنولوجية اضافة اىل تزويد ا

 .ذبهيز القاعات الدراسية من حيث احلجم واالثاث  لتنفيذ طرائق التدريس احلديثة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الًتبية االساسية  ادلؤسسة التعليمية .189

 احلاسبات     / ادلركز علمي القسم ال .191

 Comp 3329ىندسة الربرليات /  اسم / رمز ادلقرر .191

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .192

 السادس / السنة الثالثة الفصل / السنة .193

المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .194

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .195

 أىداؼ ادلقرر .196

 استيعاب ادلفاىيم االساسية لربرلة احلاسبات -20

 فهم ادلراحل االساسية يف ىياكل وخوارزميات البيانات -21
 التعرؼ والتحصيل دورة حياة عمليات الربرليات-3
 استنتاج مواصفات النظاـ من خالؿ متطلبات الربرليات -25
 يف رلاؿ ىندسة الربرليات  CASEادوات تقدمي ربليل وتصميم واضحُت للنظاـ باستخداـ  -26

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .98

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم من خالؿ استيعاب وربليل مادة ىندسة الربرلياتسبكُت  -1أ
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لالمثلة عن ىندسة الربرليات  بشىت اشكاذلا  -2أ
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم عن مادة ىندسة الربرليات  -3أ

 من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم الىم القضايا اليت زبص ىندسة الربرلياتسبكُت الطلبة  -4أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتحليل وتفسَت القضايا دلادة ىندسة الربرليات  -5أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم باىم مصادر ومراجع دراسة ىندسة الربرليات   -6أ

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتداؼ األى  -ب 
 يقارف بُت انواع ىندسة الربرليات  ادلختلفة  – 1ب
 ػللل مادة ىندسة الربرليات ويفسر اسباهبا . – 2ب
 يطبق كتابة ورقة او حبث يف موضوع من موضوعات ىندسة الربرليات – 3ب
 غلمع معلومات عن ىندسة الربرليات    -4ب

 م طرائق التعليم والتعل     

 . تزويد الطلبة باالساسيات وادلوضوعات ادلتعلقة  هبندسة الربرليات.1
 .توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل استاذ ادلادة2
 .مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة االطالع على مصادر دراسة ىندسة الربرليات.3
 

 طرائق التقييم      

 .اختبارات يومية بأسئلة زلددة 1
 للواجبات البيتية وادلشاركات الصفية . .وضع درجات2
 .اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية 3
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 اف يفسر وػللل ىندسة الربرليات بأنواعها . -1ج
 يفرؽ بُت طبيعة ىندسة الربرليات  بأنواعها . -2ج
 يقيم بعض النصوص وادلعلومات عن ىندسة الربرليات . -3ج
  يقارف بُت ىندسة الربرليات.  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة حل ادلشكالت.1
 .العصف الذىٍت .2
 .طريقة احملاكاة3

 طرائق التقييم    

 .االمتحاف التحريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج.1
 .كتابة حبوث عن بعض امثلة ىندسة الربرليات.2
 حانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية..امت3

 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية العامة و  ادلهارات -د 
 يستخدـ ادلصادر وادلراجع ادلعاصرة. -1د
 تشكيل رلموعة من الطلبة لدراسة ىندسة الربرليات -2د
 لدولة ذات العالقة ىندسة الربرليات  لزيادة معارؼ الطلبة وتوزيعها.االفادة من مؤسسات ا -3د
 االفادة من مراكز الوثائق وادلكتبات اليت ربتوي على ادلخطوطات والوثائق على ىندسة الربرليات   -4د
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 البنية التحتية  .100

 ػ ىندسة الربرليات  ادلطلوبة ػ الكتب ادلقررة 1
 ػ مراحل ىندسة الربرليات 

 .باسم عبداهلل،  ىندسة الربرليات  )ادلصادر(  ػ ادلراجع الرئيسية 2
 بساـ الكبسي.،  دورة حياة ىندسة الربرليات

 
)  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                

 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

  الطلبة بأعداد تقارير شهرية عن ادلوضوعات اليت يدرسوهنامطالبة 

 ػ موقع ارشيف  ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
 ػ موقع األلوقة 

  ػ موقع مكتبتنا العربية
 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .101

 هبندسة الربرليات ..العمل على استقطاب اساتذة من جامعات اخر  اللقاء زلاضرات علمية متخصصة 1 
.تكليف الطلبة باصلاز احباث دراسية ميدانية عما تعانيو لغة الضاد من مشكالت رلتمعية وسايكلوجية ووضع احللوؿ الناجعة لتلك 2

 بنية ادلقرر .99

 ة التقييمطريق طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

سبكُت الطلبة من فهم  3 االوؿ 
 ىندسة الربرليات

ادارة عملية ىندسة 
 الربرليات

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

سبكُت الطلبة من معرفة اماف  3 الثاين
 نظم احلاسبات

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء  اماف نظم احلاسبات

سبكُت الطلبة من حفظ  3 الثالث 
ج عن دورة حياة تطوير ظلاذ 

 ىندسة الربرليات

دورة حياة تطوير ىندسة 
 الربرليات

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

سبكُت الطلبة من معرفة  3 الرابع
 ضبط جودة الربرليات

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء ضبط جودة الربرليات

التعريف بكل مواصفات  3 اخلامس
 النظاـ  بالتفصيل

اصفات النظاـ من خالؿ مو 
 التطوير السريع للربرليات

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

سبكُت الطلبة من معرفة ادارة  3 السادس 
 مشروع الربرليات

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء ادارة مشروع الربرليات

   االمتحاف الشهري    السابع
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 ادلشكالت ومعاجلة الظواىر اليت يعاين منها دارسو ربليل نظم
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ.ـ شيماء طو امحد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صف المقررنموذج و 
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 وصف المقرر

 

 

 ية االساسية كلية الًتب ادلؤسسة التعليمية .197

 احلاسبات     / ادلركز علمي القسم ال .198

 Comp 3327اتصاالت وامن الشبكات /  اسم / رمز ادلقرر .199

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .211

 السادس / الثالثة الفصل / السنة .211

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .212

 10/2019/ 01 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .213

 أىداؼ ادلقرر .214

22- Introduction and the physical level: properties of a communication 
system   

 وسائط االتصاالت فهم المراحل االساسية في  -93
 التعرؼ والتحصيل على اتصاالت الشبكات -3

 استنتاج نظرية نظاـ االتصاالت -97
 تقديم مصادر الموديل في ربط االتصاالت ومستوياتها في شبكة االتصاالت  -98

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلرجسل .102
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  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم من خالؿ استيعاب وربليل مادة اتصاالت وامن الشبكات  -1
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لالمثلة عن اتصاالت وامن الشبكات   بشىت اشكاذلا  -2
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم عن مادة شبكات احلاسوب  -3

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم الىم القضايا اليت زبص اتصاالت وامن الشبكات -4

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتحليل وتفسَت القضايا دلادة اتصاالت الشبكات  -5

 الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم باىم مصادر ومراجع دراسة اتصاالت وامن الشبكاتسبكُت    -6

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 يقارف بُت انواع اتصاالت وامن الشبكات  ادلختلفة  – 1ب
 ػللل مادة اتصاالت وامن الشبكات ويفسر اسباهبا . – 2ب
 يف موضوع من موضوعات اتصاالت الشبكاتيطبق كتابة ورقة او حبث  – 3ب
 غلمع معلومات عن اتصاالت وامن الشبكات    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 . تزويد الطلبة باالساسيات وادلوضوعات ادلتعلقة  اتصاالت وامن الشبكات.1
 .توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل استاذ ادلادة2
 تبة االطالع على مصادر دراسة اتصاالت وامن الشبكات..مطالبة الطلبة بزيارة ادلك3
 

 طرائق التقييم      

 .اختبارات يومية بأسئلة زلددة 1
 .وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركات الصفية .2
 .اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية 3
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 ن الشبكات بأنواعها .اف يفسر وػللل اتصاالت وام -1ج
 يفرؽ بُت طبيعة اتصاالت وامن الشبكات  بأنواعها . -2ج
 يقيم بعض النصوص وادلعلومات عن اتصاالت وامن الشبكات . -3ج
  يقارف بُت اتصاالت وامن الشبكات.  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة حل ادلشكالت.1
 .العصف الذىٍت .2
 .طريقة احملاكاة3

 طرائق التقييم    

 .االمتحاف التحريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج.1
 .كتابة حبوث عن بعض امثلة اتصاالت وامن الشبكات.2
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 .امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية.3

 ية التوظيف والتطور الشخصي (.ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلالتأىيلية العامة و  ادلهارات -د 
 يستخدـ ادلصادر وادلراجع ادلعاصرة. -1د
 تشكيل رلموعة من الطلبة لدراسة اتصاالت وامن الشبكات -2د
 االفادة من مؤسسات الدولة ذات العالقة اتصاالت وامن الشبكات  لزيادة معارؼ الطلبة وتوزيعها. -3د
 اليت ربتوي على ادلخطوطات والوثائق على اتصاالت وامن الشبكات االفادة من مراكز الوثائق وادلكتبات    -4د
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 البنية التحتية  .104

 ػ اتصاالت امن الشبكات  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
 االت امن الشبكات ػ مراحل اتص

 .باسم عبداهلل،  ىندسة الربرليات  )ادلصادر(  ػ ادلراجع الرئيسية 2
 بساـ الكبسي.،  انواع نظاـ اتصاالت الشبكات

 
)  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                

 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

  وعات اليت يدرسوهنامطالبة الطلبة بأعداد تقارير شهرية عن ادلوض

 ػ موقع ارشيف  ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
 ػ موقع األلوقة 

  ػ موقع مكتبتنا العربية
st_03.html?m=1po-library.blogspot.kr/2010/01/blog-farahat 

 

 بنية ادلقرر .103

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

سبكُت الطلبة من فهم  3 االوؿ 
مقدمة عن اتصاالت وامن 

 الشبكات

Introduction 
and the physical 

level 

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

سبكُت الطلبة من معرفة  3 الثاين
 خصائص نظاـ االتصاالت

Properties of a 
communication 

system 

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء 

سبكُت الطلبة من دراسة  3 الثالث 
 شبكات االتصاالت 

Studies of 
communication 

networks 

 ادلشاركة الصفية ة وااللقاءاحملاضر 

سبكُت الطلبة من معرفة  3 الرابع
 نظرية نظاـ االتصاالت

Communication 
systems theory 

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

التعريف بكل مواصفات  3 اخلامس
نظرية حذؼ االخطاء 
والتصحيح من نظاـ 

 االتصاالت

Theory error 
detection and 

correction  

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

سبكُت الطلبة من معرفة  3 السادس 
 مصادر ادلوديل ومستوياهتا

The reference 
model 

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

   االمتحاف الشهري    السابع

http://farahat-library.blogspot.kr/2010/01/blog-post_03.html?m=1
http://farahat-library.blogspot.kr/2010/01/blog-post_03.html?m=1
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .105

 .العمل على استقطاب اساتذة من جامعات اخر  إللقاء زلاضرات علمية متخصصة اتصاالت وامن الشبكات .1 
 .تكليف الطلبة بإصلاز احباث دراسية ميدانية عما تعانيو لغة الضاد من مشكالت رلتمعية وسيكولوجية ووضع احللوؿ الناجحة لتلك2

 ادلشكالت ومعاجلة الظواىر اليت يعاين منها دارسو اتصاالت وامن الشبكات.
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الًتبية االساسية  ادلؤسسة التعليمية .215

 احلاسبات     / ادلركز علمي القسم ال .216

 Prolog /Comp 3325 اسم / رمز ادلقرر .217

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .218

 السادس / الثالثة  الفصل / السنة .219

 ساعة 30 )الكلي(الساعات الدراسية عدد  .211

 01-10-2019 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .211

 أىداؼ ادلقرر .212

 prologاستيعاب ادلفاىيم االساسية دلادة  -24

 prologفهم ادلراحل االساسية دلادة  -25
 prologالتعرؼ والتحصيل عن متطلبات لغة -3

 prologادوات لغة استنتاج مواصفات  -29
 prologُت للنظاـ باستخداـ ادوات التنفيذ لغة تقدمي ربليل وتصميم واضح -30

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .106
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  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 prologسبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم من خالؿ استيعاب مادة  -1أ

 ىت اشكاذلا بش  prologسبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لالمثلة عن  -2أ
 prologسبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم عن مادة   -3أ

 prologحقائق سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم الىم القضايا اليت زبص  -4أ

 prologسبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتحليل وتفسَت القضايا ذليكلية اللغة دلادة   -5أ

 prologسبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم باىم مصادر ومراجع دراسة مادة    -6أ

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 ادلختلفة  prologيقارف بُت انواع  – 1ب
 ويفسر اسباهبا . prologػللل مادة  – 2ب
  prologيطبق كتابة ورقة او حبث يف موضوع من موضوعات  – 3ب
 prologمادة غلمع معلومات عن ربليل     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
 . prologدبادة . تزويد الطلبة باالساسيات وادلوضوعات ادلتعلقة  1
 .توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل استاذ ادلادة2
 . prolog.مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة االطالع على مصادر دراسة 3
 

 التقييم  طرائق     

 .اختبارات يومية بأسئلة زلددة 1
 .وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركات الصفية .2
 .اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية 3
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 بأنواعها . prologاف يفسر وػللل الشواىد  -1ج
 بأنواعها .  prologيفرؽ بُت طبيعة  -2ج
 . prologبعض النصوص وادلعلومات عن يقيم  -3ج
 .prologيقارف بُت انواع   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة حل ادلشكالت.1
 .العصف الذىٍت .2
 .طريقة احملاكاة3

 طرائق التقييم    

 .االمتحاف التحريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج.1
 ض امثلة ربليل نظم..كتابة حبوث عن بع2
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 البنية التحتية  .108

 prolog- programming for artificial         ب ادلقررة ادلطلوبة ػ الكت1
intelligence  

 .د سعد غالب ياسُت،  Anylsis prolog )ادلصادر(  ػ ادلراجع الرئيسية 2
 

 .امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية.3

 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية العامة و  ادلهارات -د 
 يستخدـ ادلصادر وادلراجع ادلعاصرة. -1
 .prologتشكيل رلموعة من الطلبة لدراسة  -2
 لزيادة معارؼ الطلبة وتوزيعها. prologة من مؤسسات الدولة ذات العالقة مادة االفاد -3
 prologاالفادة من مراكز الوثائق وادلكتبات اليت ربتوي على ادلخطوطات والوثائق    -4

 بنية ادلقرر .107

 ييمطريقة التق طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

سبكُت الطلبة من فهم مادة  3 االوؿ 
prolog 

Introduction: 
facts, rules 

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

سبكُت الطلبة من معرفة  3 الثاين
 ىيكل اللغة

The structure of 
the language  

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء 

سبكُت الطلبة من حفظ  3 الثالث 
 ادوات التنفيذ ظلاذج عن 

Implementing 
back tracking 

with 
loops(repeat) 

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

سبكُت الطلبة من معرفة  3 الرابع
 مدخالت وسلرجات  اللغة

Input and 
output 

languuage 

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

ادوات اللغة التعريف بكل  3 اخلامس
 بالتفصيل

Working with 
list and 

recursion 

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

سبكُت الطلبة من معرفة  3 السادس 
 اظلاط ادوات لغة اخر  

Other build in 
predicates:finda
ll( ),raudom(   ) 

 ادلشاركة الصفية احملاضرة وااللقاء

   االمتحاف الشهري    السابع
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)  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

  ارير شهرية عن ادلوضوعات اليت يدرسوهنامطالبة الطلبة بأعداد تق

 ػ موقع ارشيف  ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
 ػ موقع األلوقة 

  ػ موقع مكتبتنا العربية
 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .109

 . prolog.العمل على استقطاب اساتذة من جامعات اخر  اللقاء زلاضرات علمية متخصصة دبادة 1 
.تكليف الطلبة باصلاز احباث دراسية ميدانية عما تعانيو لغة الضاد من مشكالت رلتمعية وسيكولوجية ووضع احللوؿ الناجحة لتلك 2

 prologمادة ادلشكالت ومعاجلة الظواىر اليت يعاين منها دارسو 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الًتبية األساسية ادلؤسسة التعليمية .213

  احلاسبات   / ادلركز علمي القسم ال .214

 Comp 3326معمارية احلاسبة /  اسم / رمز ادلقرر .215

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .216

 السادس / السنة الثالثة الفصل / السنة .217

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .218

 1/10/2019 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .219

 : أف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم اآلتيةأىداؼ ادلقرر .221

 دلعاجلات ادلتوازيةمفهـو التوازي وا. 1
 فوائد تعدد ادلعاجلات  .2

اً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجاز

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 . تصنيف احلاسبات ادلتوازية 3

 . اشكاؿ معاجلة ادلعطيات على التوازي4
 .  التقنيات ادلستخدمة يف ادلعاجلة ادلتوازية5
 pipelines. التعريف بتقنية عمل انابيب التجزئة 6

 array processing. التعريف بتقنية ادلعاجلة ادلصفوفية 7

 وطرؽ الربط   Multi processer. التعريف تقنية 8
 TLPوخوارزميات  Multi core. التعريف بتقنية 9

 .  التعريف دبا يعرؼ بتعدد الربامج وادلشاركة الزمنية 10

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .110

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 ة ادلتعددة وادلتوازيةمفهـو ادلعاجل أف يعرؼ الطالب -1
 فوائد ادلعاجلة على التوازي يف تعدد الربامج أف يعرؼ الطالب  -2
 الطالب أشكاؿ وطرؽ معاجلة ادلعطيات على التوازي أف يعرؼ  -3
 مفهـو أنابيب التجزئة يف زيادة سرعة ادلعاجلةأف يعرؼ الطالب  -4

 كل مصفوفات طريقة عمل ادلعاجلات ادلربوطة على ش أف يعرؼ الطالب -5
 ومتعددة النواةطرؽ ربط ادلعاجلات ادلتعددة أف يعرؼ الطالب   -6

 .  أف يعرؼ الطالب مفهـو تعدد الربامج وادلشاركة الزمنية7

 اف تتكوف لد  الطلبة مهارات بادلفاىيم االتية قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 ادلعاجلة أف يعي الطالب ماىي التوازي يف زياد سرعة -1
 قواعد ربط ادلعاجلات ادلتعددة  -2
 تكوين فلسفة ذبزئة ادلعطيات وأثرىا يف زيادة السرعة -3

 تكوين فكرة عن كيفية ادارة الربامج ادلتعدد وادلشاركة الزمنية -4
 
 والتعلم   طرائق التعليم     

الرسائل  علومات ) الكتب ذات العالقة ، الدوريات ،يف بداية الفصل غلري إبالغ الطلبة دبفردات ادلقرر الدراسي ومصادر ادل
 اجلامعية( وتوزع ادلفردات على أسابيع الفصل الدراسي، و أساليب التقومي اليت سيجري إتباعها ، وكاالٌب:

 . هتيئة احملاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد يف ادلقرر الدراسي عن طريق االستعانة دبصادر ادلعلومات سابقة الذكر.  1
 . إبالغ الطلبة عن موضوع احملاضرة القادمة بقصد التهيئة.2
 . الطلب من الطلبة تقدمي أوراؽ زبص موضوعا أو أكثر من ادلوضوعات قيد الدراسة. 3

 طرائق التقييم      

من الفصل . إجراء امتحانُت فصليُت األوؿ بعد انقضاء األسبوع اخلامس من الفصل الدراسي والثاين بعد األسبوع العاشر 1
% من التحصيل 40الدراسي وتراعى يف كل امتحاف ادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ( حيث درجة التقومي ذلا 
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 الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليومية. 
زارة ويراعى عند وضع األسئلة مشولية زلتو  ادلقرر % من التحصيل ووفق توقيتات الو 60. امتحاف هناية الفصل الدراسي ولو 2

 الدراسي وادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ(.

 األىداؼ الوجدانية و القيمية :أف يكوف الطالب قادرا على  -ج
 تكوين مفهـو التوازي يف ادلعاجلات -1
 أنواع ادلعاجلات ادلتعددة وطرؽ ربطها  -2
 داوؿ وبنائها إلدارة معاجلة الربامج ادلتعددة وادلشاركة الزمنيةكيفية وضع ج  -3
 

 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية  العامة و ادلهارات -د 
 توظيف ادلهارات ادلكتسبة يف تعليم ادلعرفة الرياضية لد  طلبة مرحلة التعليم األساس. -1
 يار أمثلة من مقرر التعليم األساس ولكل منها مهارات اليت تناوذلا ادلقرر الدراسي.اخت -2
 تقييم مد  اكتساب تالميذ التعليم األساس دلهارات التطبيق. -3
 لتالميذ مرحلة التعليم األساس. بناء اختبارات خاصة دبجاالت التفكَت ادلنطقي  -4
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 البنية التحتية  .112

 بنية ادلقرر .111

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع تعلم ادلطلوبةسلرجات ال الساعات األسبوع

التوازي وادلعاجلة مفهـو  3 1
 ادلتوازية

مفهـو التوازي وادلعاجلة 
 ادلتوازية

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

فوائد تعدد ادلعاجلات  3 2
 وتطبيقاهتا

فوائد تعدد ادلعاجلات 
 وتطبيقاهتا

ادلناقشة 
 وابواالستج

 تقومي بنائي

ادلناقشة  أصناؼ احلاسبات ادلتوازية أصناؼ احلاسبات ادلتوازية 3 3
 واالستجواب

 تقومي بنائي

طرؽ معاجلة ادلعطيات على  3 4
 التوازي

طرؽ معاجلة ادلعطيات على 
 التوازي

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

قشة ادلنا تقنية أنابيب التجزئة تقنية أنابيب التجزئة 3 5
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 6

ادلناقشة  تقنية ادلعاجلات ادلصفوفية تقنية ادلعاجلات ادلصفوفية 3 7
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  تقنية ادلعاجلات ادلتعددة  تقنية ادلعاجلات ادلتعددة  3 8
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ربط ادلعاجلات  طرؽ 3 9
 ادلتعددة

طرؽ ربط ادلعاجلات 
 ادلتعددة

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

تقنية ادلعاجلات متعددة  3 10
 النواة

تقنية ادلعاجلات متعددة 
 النواة

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي - اختبار شهري  3 11

تعدد الربامج وادلشاركة  3 12
 الزمنية

الربامج وادلشاركة تعدد 
 الزمنية

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  شليزات انظمة تعدد الربامج شليزات انظمة تعدد الربامج 3 13
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  ادلشاركة الزمنية واعليتها ادلشاركة الزمنية واعليتها 3 14
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مراجعة ادلقرر رمراجعة ادلقر  3 15
 واالستجواب

 تقومي بنائي
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 ال توجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 معمارية احلاسبة وأجياذلا .. الدكتور عامر احلسيٍت  ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2

 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 لتقارير ،....  (اجملالت العلمية ، ا

 االستفادة من الدوريات وادلصادر ذات الصلة بادلقرر

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدولية كمصادر معروفة ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .113

 يف مراحل التعليم األساس..يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج  1  
 . يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج يف النظاـ العادلي.2  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أستاذ ادلقرر / ـ. أمحد إحساف زلمد
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الًتبية األساسية ادلؤسسة التعليمية .221

  احلاسبات   / ادلركز علمي القسم ال .222

   Comp 3328  امنية بيانات/ اسم / رمز ادلقرر .223

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .224

 السادس / السنة الثالثو الفصل / السنة .225

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .226

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .227

 : أف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم اآلتيةأىداؼ ادلقرر .228

 Computer Securityامنية احلاسبات . 1

 وطرؽ السيطرة من ادلتطفلُت واذلاكرز طرؽ اذلجـو  .2
 kind of security branches. انواع االمنية ادلطوب ازباذىا : 3

 Methods of defenses controls effectiveness of controls. طرؽ الدفاع وكفاءة التحكم 4

  plans of attack.  خطط اذلجـو 5

  Encryption . استخداـ إجراءات التشفَت6

جات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخر

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



الصفحت   

277 
 

  

 . اساسيات التشفَت وطرؽ حلها7
 . الربامج ادلطلوبة يف التشفَت والتحليل8

 protection service for userخدمات احلماية للمستخدمُت  .229
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .114

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 كيفية محاية البيانات يف احلاسبة أف يعرؼ الطالب -1
 العامة للحمايةبادئ ادل الطالب  أف يعرؼ -2
 الطالب منهج لبناء برامج لغرض تشفَت البيانات أف يعرؼ  -3
 طرؽ انواع التشفَت أف يعرؼ الطالب  -4

 اىل البيانات اخلاصة بوانواع الطرؽ اليت يصل هبا ادلتطفلُت او اذلاكرز  أف يعرؼ الطالب -5
 تخداـ برامج خاصوأف يعرؼ الطالب التحكم بأنظمة التشغيل باس  -6

 
 اف تتكوف لد  الطلبة مهارات بادلفاىيم االتية قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
  اخلوارزميات  اخلاصة لتشفَت البيانات   كتابة -1
 ربديد نوع النظاـ الذي ًب استخدامو يف عملية التشفَت -2
 ذلو القدرة على ربديد اذلجـو قبل وقوعو  -3

 برمج ربافظ على سرية البيانات وبرامج اخر  سبنع من وصوؿ اذلاكرز لذاكرة البيلنات ـ استخدا -4
 
 والتعلم   طرائق التعليم     

الرسائل  يف بداية الفصل غلري إبالغ الطلبة دبفردات ادلقرر الدراسي ومصادر ادلعلومات ) الكتب ذات العالقة ، الدوريات ،
 أسابيع الفصل الدراسي، و أساليب التقومي اليت سيجري إتباعها ، وكاالٌب:اجلامعية( وتوزع ادلفردات على 

 . هتيئة احملاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد يف ادلقرر الدراسي عن طريق االستعانة دبصادر ادلعلومات سابقة الذكر.  1
 . إبالغ الطلبة عن موضوع احملاضرة القادمة بقصد التهيئة.2
 مي أوراؽ زبص موضوعا أو أكثر من ادلوضوعات قيد الدراسة. . الطلب من الطلبة تقد3

 طرائق التقييم      

. إجراء امتحانُت فصليُت األوؿ بعد انقضاء األسبوع اخلامس من الفصل الدراسي والثاين بعد األسبوع العاشر من الفصل 1
% من التحصيل 40ستكشاؼ( حيث درجة التقومي ذلا الدراسي وتراعى يف كل امتحاف ادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، اال

 الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليومية. 
% من التحصيل ووفق توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع األسئلة مشولية زلتو  ادلقرر 60. امتحاف هناية الفصل الدراسي ولو 2

 لتذكر ، التطبيق، االستكشاؼ(.الدراسي وادلستويات العقلية ) ا
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 األىداؼ الوجدانية و القيمية :أف يكوف الطالب قادرا على  -ج
 تعريف اخلوارزمية ونظم التشفَت -1
 كتابة برمج تشفَت يصعب على زللل الشفرة اغلاد مفتاح التشفَت  -2
 استخداـ برامج يتم من خالذلا ربديد ومنع وصوؿ ادلتطفلُت -3
 

 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية  عامة وال ادلهارات -د 
 توظيف ادلهارات ادلكتسبة يف تعليم ادلعرفة الرياضية لد  طلبة مرحلة التعليم األساس. -1
 اختيار أمثلة من مقرر التعليم األساس ولكل منها مهارات اليت تناوذلا ادلقرر الدراسي. -2
 تقييم مد  اكتساب تالميذ التعليم األساس دلهارات التطبيق. -3
 لتالميذ مرحلة التعليم األساس. بناء اختبارات خاصة دبجاالت التفكَت ادلنطقي  -4
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 بنية ادلقرر .115

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

ادلناقشة  امنية احلاسباتمفهـو  نية احلاسباتمفهـو ام  3 1
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مشاكل امنية احلاسبات مشاكل امنية احلاسبات 3 2
 واالستجواب

 تقومي بنائي

انواع خوارزميات تشفَت  3 3
 البيانات

انواع خوارزميات تشفَت 
 البيانات

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلتداولة  يف  األنظمة 3 4
 التشفَت

ادلناقشة  األنظمة ادلتداولة يف التشفَت
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  طريقة ربليل النص ادلشفر طريقة ربليل النص ادلشفر 3 5
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 6

ربديد نوع األمنية للنص  3 7
 ادلشفر

األمنية للنص  ربديد توع
 ادلشفر

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ربديد طريقة التشفَت ىل  3 8
ىو تقليدي اـ ميكانيكي 

 او الكًتوين

ربديد طريقة التشفَت 
تقليدي او ميكانيكي او 

 الكًتوين

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

التعرؼ على الشفَت  3 9
 التعويضي واالنتقايل وادلتعدد

على التشفَت  التعرؼ
 التعويضي واالنتقايل وادلتعدد

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

التعرؼ على التشفَت  3 10
 االنسيايب

التعرؼ على التشفَت 
 االنسيايب

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 11

التعرؼ على كيفية تصميم  3 12
تعقيد  مفتاح ذو درجة

 للتشفَت النص الواضح

التعرؼ على كيفية تصميم 
مفتاح ذو درجة تعقيد 
 لتشفَت النص الواضح

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  التعرؼ على برامج اذلاكرز التعرؼ على برمج اذلاكرز 3 13
 واالستجواب

 تقومي بنائي

القدرة على ربليل وتشفَت  3 14
 النص بنظاـ متقدـ

لقدرة على ربليل وتشفَت ا
 تص بنظاـ متقدـ

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 15
 واالستجواب

 تقومي بنائي
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 البنية التحتية  .116

 ال توجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

                                           Data security ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2

 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من الدوريات وادلصادر ذات الصلة بادلقرر

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدولية كمصادر معروفة ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .117

 .يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج  يف مراحل التعليم األساس.1  
 . يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج يف النظاـ العادلي.2  
 
 
 

 

 أستاذ ادلقرر / ـ. حامد صادؽ مهدي
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 الرابعة / الفصل السابع المرحلة 
 
 
 

 وصف المقرر
ادلتاحة. والبد من  التعلم ستفادة القصو  من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إغلازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب ربقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق اال

 ؛الربط بينها وبُت وصف الربنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ليميةادلؤسسة التع 

   قسم احلاسبات/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  اللغة العربية رمز ادلقرر/ اسم/ Univ4115 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الرابعة/ السابع السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

 تاريخ إعداد ىذا الوصف  
1/13/2119 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 ادلمنوع من الصرؼ, العطف, التوكيد, البدؿ,الصفة : (التوابع )النحو  قواعد اللغة العربية يف تعلم .1

 2.  دارس الشعرية مع ظلوذج من شاعر وحياتو ادل, النهضة االدبية يف االدب العريب احلديث: (االدب العريب احلديث )األدب  تعلم
 النثر يف االدب العريب احلديث , لكل مدرسة

 
 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -أ

 د، العطف، ادلمنوع من الصرؼ. النحو) التوابع( :الصفة ،البدؿ، التوكي سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم   -1أ
األدب) االدب العريب احلديث( :النهضة االدبية يف االدب العريب احلديث،  سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  -2أ

 ادلدارس الشعرية مع ظلوذج من شاعر وحياتو لكل مدرسة، النثر يف االدب العريب احلديث .
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  .اصة بادلقرراخل ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 مهارات يف االدب. – 1ب
 .مهارات تتعلق دبوضوعات النحو -2ب

 مهارات تتعلق بالنثر العريب احلديث  -3ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية -1 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 ػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .ياتية اف يدرؾ اعلية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احل -1ج

 .يدرؾ معٌت الروحي للشعر والنثر -2ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( خر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيادلهارات األ) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وربليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 قرربنية ادل
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 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو تعلم النعت 2 1

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو تعلم البدؿ 2 2

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ لنحوا الفظي وادلعنوي – تعلم التوكيد 2 3

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو تعلم العطف 2 4

5 

 -تعلم عطف البياف 2

 عطف النسق

 التقومي البنائي احملاضرة التوابع/ النحو

 التقومي البنائي احملاضرة التوابع/ النحو ادلمنوع من الصرؼ 2 6

 ترتبط بادلوضوع سبارين هر االوؿ اختبار ات متنوعة وحلامتحاف الش 2 7

8 

2  النهضة األدبية يف
 األدب العريب احلديث

 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث /االدب

9 

مدرسة : ادلدارس الشعرية  2
مجاعة  -ادلهجر-اإلحياء
 الديواف 

 ائيالتقومي البن احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

13 

2 مدرسة   ادلدارس الشعرية
 مدرسة الشعر احلر -أبولو

 
 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

11 

2   ظلاذج من حياة شاعر واحد
لكل مدرسة وعشرة أبيات 

 من شعره 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

12 
ل ظلاذج من حياة شاعر واحد لك 2

  مدرسة وعشرة أبيات من شعره

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

13 
العريب احلديث :  النثر يف األدب 2

 القصة والرواية 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

14 
النثر يف األدب العريب احلديث  2

 ادلسرحية–ادلقالة –:

 التقومي البنائي عرض ظلوذج عريب احلديثاألدب ال/ االدب

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية   2 15

 

 البنية التحتية 
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 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

  .شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن ىشاـ (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

 . النحو الوافي ، عباس حسن 

 يوصى هبا                 اػ الكتب وادلراجع اليت
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

. جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني 

 . مجلة المجمع العلمي العراقي 

  .موقع مدونة لساف العرب ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

. المكتبة الشاملة 

مي .موقع المجلس العل 

 . شبكة الفصيح 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  تعلمال مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية/ دياىل  جامعة المؤسسة التعليمية  

 قسم احلاسبات/ مواد تربوية القسم العلمي  / المركز 

 مناىج والكتب ادلدرسية اسم / رمز المقرر  /Coll 4214 

 إلزامي أشكاؿ الحضور المتاحة 

 الرابعة/ السابع  ةالفصل / السن 

 )ساعة31 عدد الساعات الدراسية )الكلي  

  1/11/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 تعريف ادلناىج  

 يعدد خصائص ادلناىج 

 يبُت اعلية ادلناىج 

 يشرح عن اسس بناء ادلناىج 

ج ادلدرسيػللل عناصر ادلنه 

 يقارف بُت انواع ادلناىج الدراسية 

 يقـو ادلناىج الدراسية 

 يبُت اسباب تطوير ادلناىج الدراسية وظلاذجو 

 يعرؼ الكتاب ادلدرسي من حيث مفهومو  

 يعدد بنقاط اعلية الكتاب ادلدرسي 
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 يقـو الكتاب ادلدرسي 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

   ؼ المعرفيةاألىدا -أ
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للمناىج وخصائصها واعليتها  -2أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألسس بناء ادلناىج -3أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لعناصر ادلنهج ادلدرسي -4أ

 والفهم ألنواع ادلناىج الدراسية  سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة -5أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف رلاؿ تقومي ادلناىج الدراسية  -6أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتطوير ادلناىج وظلاذجو واسبابو  -7أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للكتاب ادلدرسي -8أ
  

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداؼ  -ب 
 يقارف بُت ادلفهـو القدمي وادلفهـو احلديث للمناىج - 1ب

 .يبُت اسس بناء ادلناىج - 2ب

 ػللل ادلنهج ادلدرسي اىل عناصره -3ب

 . غلمع معلومات عن انواع ادلناىج ادلدرسية   -4ب

 .يفسر اسباب تقومي ادلناىج ادلدرسية -5ب

 .ادلناىج الدراسية وظلاذجويبُت تطوير  -6ب

 .يكتب ورقة حبثية عن الكتاب ادلدرسي -7ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  ػ تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة بادلناىج1

 .ػ توضيح وشرح ادلادة الدراسية 2

 ػ مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر ادلناىج ادلدرسية 3

 سُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية للحصوؿ على معرفة  إضافية بادلناىج ادلدرسيةػ رب4

 .ػ استخداـ طرائق اإللقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت ربتاج اىل طريقة ادلناقشة 5

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 .ػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج
 يدرؾ اىمية نظريات المناىج -0ج
 يعطي اىمية للكتاب المدرسي  -9ج
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 يربط انشطة المناىج بالبيئة   -3ج
 يقيم االنشطة . -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 
.  استعماؿ طريقة العروض التقديمية 
. رسم المخططات التوضيحية 
. طريقة العصف الذىني 

 

 طرائق التقييم    

  ػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج

 عراؽ ويف الدوؿ ادلتقدمةػ طلب إجراء مقارنات بُت ادلناىج يف ال

 ػ كتابة حبوث عن الظواىر وادلشكالت اليت زبص ادلناىج

 .ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية 

  .(المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -د 
 والمصطلحات .مهارات استخداـ المراجع  -0د   

 مهارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحليلها . -9د
 مهارات استغالؿ ما متاح من امكانات . -3د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
   

 

 بنية المقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم / أو الموضوع اسم الوحدة مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 
التعرؼ على مفهـو ادلناىج 

 وخصائصها وأعليتها
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب ادلناىج

2 2 
التعرؼ على االساس 

 (الفكري)الفلسفي
 اسس ادلناىج

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

3 2 
التعرؼ على االساس 

 (تماعياالج)الثقايف

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب اسس ادلناىج

4 2 
التعرؼ على االساس 

 (النمائي)النفسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب اسس ادلناىج
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5 2 
ربليل , يفهم االىداؼ الًتبوية 

 احملتو 
 عناصر ادلنهج ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 مقالية االوؿ اسئلة شهراختبار ال 2 6

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب انواع ادلناىج الدراسية التعرؼ على منهج ادلواد الدراسية 2 7

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب انواع ادلناىج الدراسية التعرؼ على منهج النشاط 2 8

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب سيةانواع ادلناىج الدرا التعرؼ على ادلنهج احملوري 2 9

11 2 
التعرؼ على مفهـو تقومي ادلنهج 
 واىدافو ومعايَته وطرقو وخطواتو

 تقومي ادلناىج الدراسية
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب تطوير ادلناىج الدراسية فهم تطوير ادلنهج ودوافعو 2 11

12 2 
فهم مبادئ تطوير ادلنهج وظلاذج 

 اساسية لتطويره
 تطوير ادلناىج الدراسية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

13 2 
التعرؼ على مفهـو الكتاب 

 ادلدرسي واعليتو
 الكتاب ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

14 2 
التعرؼ على الكتاب ادلنهجي 

 واآللكًتوين الورقي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب الكتاب ادلدرسي

 اختبار الشهر الثاين اسئلة مقايل 2 15

  البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب المقررة المطلوبة 1

 9119المنهج وتحليل الكتاب، عواد جاسم محمد التميمي،  ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 3980,مد التميميعواد جاسم مح, الكتاب المدرسي

 
 

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ،....  ( المجالت العلمية ، التقارير

 2009,عواد جاسم محمد التميمي, المنهج وتحليل الكتاب

 3980,عواد جاسم محمد التميمي, الكتاب المدرسي

  

 عية واالستضافة على المواقع االلكترونية محاضرات نو  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

حاجة ادلؤسسات الًتبوية اىل تطوير , اعلية تطوير ادلناىج, اف يشمل ادلقرر الدراسي مراحل تطور ادلناىج ، نظريات ادلناىج احلديثة 
 ظلاذج من ادلناىج لبعض الدوؿ ادلتقدمة, ادلناىج
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 ررنموذج وصف المق

 

 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 

 ساسيةكلية الًتبية اال ادلؤسسة التعليمية 

 قسم احلاسبات/ مواد تربوية  ادلركز/   القسم العلمي 

  ادارة تربوية رمز ادلقرر/ اسم /Coll 4215 

 الزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  السنة الرابعة /السابع الفصل السنة/ الفصل 

 31 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 2119/ 11 /1  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 اف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم االتية :أىداؼ ادلقرر 

 االدارة وتطورىا ،االدارة الًتبوية، االدارة ادلدرسية .  مفهـو .1

 التعرؼ على اىم نظريات االدارة  . .2

 التعرؼ على اىم وظائف االدارة. .3

 مفهـو القيادة ،تطورىا واىم نظرياهتا. .4

 الشراؼ الًتبوي.التعرؼ على االشراؼ الًتبوي واساليب ا  .5

 التقومي يف االشراؼ الًتبوي )تقومي ادلدير ،تقومي ادلعلم ،تقومي التالميذ(.6- 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 مفهـو االدارة ،االدارة الًتبوية ،االدارة ادلدرسية.  اف يعرؼ الطالب  -1أ
 اىم نظريات االدارة ووظائفها واظلاطها. لطالب اف يعرؼ ا -2أ
 الطالب  مفهـو القيادة ،القيادة الًتبوية، اىم نظرياهتا. اف يعرؼ  -3أ
 االشراؼ الًتبوي ،تطوره، اىم اساليب االشراؼ الًتبوي.  اف يعرؼ الطالب -4أ
 (.التالميذ, ادلعلم ,ادلدير )اف يعرؼ الطالب التقومي الًتبوي واعليتو  -5أ

 

 اف تتكوف لد  الطلبة مهارات بادلفاىيم االتية .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 .االدارة الًتبوية – 1ب

 .القيادة الًتبوية– 2ب

 .االشراؼ الًتبوي  – 3ب

 .التقومي الًتبوي -4ب
 

  والتعلم  طرائق التعليم     

الرسائل   ,الدوريات, الكتب ذات العالقة ) الدراسي ومصادر ادلعلومات يف بداية الفصل غلري ابالغ الطلبة دبفردات ادلقرر 
 :وكاالٌب, واساليب التقومي اليت سيجري اتباعها , وتوزع ادلفردات على اسابيع الفصل الدراسي( اجلامعية

 .  سابقة الذكر هتيئة احملاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد يف ادلقرر الدراسي عن طريق االستعانة دبصادر ادلعلومات. 1

 .ابالغ الطلبة عن موضوع احملاضرة القادمة بقصد التهيئة. 2

 . الطلب من الطلبة تقدمي اوراؽ زبص موضوعا او اكثر من ادلوضوعات قيد الدراسة .3
 

  طرائق التقييم     

د االسبوع احلادي عشر من الفصل اجراء امتحانُت فصليُت االوؿ بعد انقضاء االسبوع اخلامس من الفصل الدراسي والثاين بع .1
من التحصيل % 43حيث درجة التقومي ذلا ( االستكشاؼ, التطبيق, التذكر ) الدراسي وتراعى يف كل امتحاف ادلستويات العقلية 

  .الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليومية

حصيل ووفق توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع االسئلة مشولية زلتو  ادلقرر من الت% 63امتحاف هناية الفصل الدراسي ولو . 2
 (.االستكشاؼ, التطبيق, التذكر ) الدراسي وادلستويات العقلية 

 

  اف يكوف الطالب قادرا على:األىداؼ الوجدانية والقيمية - ج

 .تعريف اىم مهارات القائد الًتبوي الناجح -1ج

 .ر الناجحتعريف اىم مهارات ادلدي-2ج

 .تعريف نوع القيادة واالدارة الًتبوية الناجح-3ج

 .سبييز افضل وسائل التقومي يف االشراؼ الًتبوي -4ج
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  طرائق التعليم والتعلم    

يستخدـ عادة اسلوب التعليم ادلباشر حيث تتم تعليم ادلهارات بشكل مباشر وصريح معززة باألمثلة عن االدارة دلراحل التعليم 
  ساساال

 
 

  طرائق التقييم   

 .تأٌب ضمنا مع عمليات التقييم بادلقرر الدراسي اليت ربصل اثناء وهناية الفصل الدراسي

 
 
 

  .(ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 .هارات االدارة لد  الطلبةتوضيف ادلهارات ادلكتسبة يف تعليم اىم م-1د

 .اختيار امثلة او ظلاذج لإلدارة وعرض سلبياهتا واغلابياهتا-2د

 .تقييم مد  اكتساب الطلبة دلهارات التقومي-3د

 .بناء اختبارات خاصة للتعرؼ على اىم ادلهارات اليت اكتسبها الطلبة من خالؿ ادلقرر الدراسي  -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  جات التعلم ادلطلوبةسلر  الساعات األسبوع

االدارة ،االدارة  مفهـو 2 1
مع  الًتبوية ،االدارة ادلدرسية

 االمثلة

االدارة، االدارة  مفهـو
مع  الًتبوية ،االدارة ادلدرسية

 االمثلة

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  نظريات االدارة الًتبوية يةالًتبو  نظريات االدارة  2
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  وظائف االدارة الًتبوية وظائف االدارة الًتبوية  3
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  اظلاط االدارة الًتبوية اظلاط االدارة الًتبوية  4
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  يادة مفهومها، تطورىاالق القيادة مفهومها، تطورىا    5
 واالستجواب

 تقومي بنائي
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 تقويم بنائي - اختبار شهري اختبار شهري  6
 
 

ادلناقشة  اىم نظريات القيادة اىم نظريات القيادة   7
 واالستجواب

 تقومي بنائي

بعض ظلاذج السلوؾ   8
 القيادي ،مفهومها ،انواعها

بعض ظلاذج السلوؾ 
 واعهاالقيادي ،مفهومها ،ان

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  االشراؼ الًتبوي وتطوره االشراؼ الًتبوي وتطوره  9
 واالستجواب

 تقومي بنائي

انواع االشراؼ الًتبوي   11
 واساليب االشراؼ الًتبوي 

انواع االشراؼ الًتبوي 
 واساليب االشراؼ الًتبوي

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقويم بنائي - اختبار شهري ختبار شهريا  11
 
 

ادلناقشة  التقومي يف االشراؼ الًتبوي التقومي يف االشراؼ الًتبوي  12
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  تقومي ادلدير وادلعلم والتالميذ تقومي ادلدير وادلعلم والتالميذ  13
 واالستجواب

 تقومي بنائي

    مراجعو هنائية  14

ادلناقشة  االختبار النهائي االختبار النهائي  15
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 البنية التحتية  

 ال توجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

   االدارة الًتبوية مفهومها ،نظرياهتا، وسائلها ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2
 د. صالح عبد احلميد مصطفى     د . صلاة عبد اهلل النابو

الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) اػ 
 ،....  ( اجملالت العلمية ، التقارير

 االستفادة من الدوريات وادلصادر ذات الصلة بادلقرر

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدولية كمصادر معروفة ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  
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 .يتم تطوير ادلقرر حسب ما ػلدث من تغيَت وتطور يف اجملتمع  .1

 .يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج يف النظاـ العادلي. 2

 
 
 

 

 ـ.ـ نورس حيدر زلمود
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الًتبية االساسية  ادلؤسسة التعليمية .231

 احلاسبات     / ادلركز علمي القسم ال .231

 Comp 4333نظم التشغيل/  قرراسم / رمز ادل .232

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .233

 السابع / السنة الرابعة الفصل / السنة .234

 ساعة  45=  15*  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .235

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .236

 أىداؼ ادلقرر .237

 تعريف الطالب دبفهـو نظم التشغيل. -26

 ادلتعددة.تعريف الطالب بنظم ادلعاجلة  -27
 تعريف الطالب باالنظمة ادلوزعة .            -3
 تعريف الطالب هبيكيلة نظم التشغيل -31
 تعريف الطالب دبكونات نظاـ التشغيل . -32
 تعريف الطالب خبدمات نظاـ التشغيل . -33

صائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خ

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .118
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  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 حلصوؿ على ادلعرفة والفهم لنظم التشغيل  .سبكُت الطلبة من ا -1أ
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لنظم ادلعاجلة ادلتعددة.  -2أ
 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ذليكلية نظاـ التشغيل.    -3أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلكونات نظاـ التشغيل . -4أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم خلدمات نظاـ التشغيل  .   -5أ

 سبكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لكيفية إدارة الذاكره .   -6أ

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 القدرة على التعامل مع نظم التشغيل  – 1ب
 فة لنظم التشغيل والتعامل معها.القدرة على  معرفة ادلهاـ ادلختل – 2ب
 .مقدرة الطالب على صيانة النظاـ   – 3ب
 
 طرائق التعليم والتعلم      

 . تزويد الطلبة باالساسيات وادلوضوعات ادلتعلقة  بنظاـ التشغيل1
 .توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل استاذ ادلادة2
 ادر دراسة نظم التشغيل ..مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة االطالع على مص3
 

 طرائق التقييم      

 .اختبارات يومية بأسئلة زلددة 1
 .وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركات الصفية .2
 .اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية 3
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 الطار الفكري لنظم التشغيل.سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة با-1ج
 سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة بعمل نظاـ التشغيل . -2ج
 سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة بالية معاجلة التعليمة. -3ج
 .سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة هبيكلية نظاـ التشغيل    -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة حل ادلشكالت.1
 .العصف الذىٍت .2
 .طريقة احملاكاة3

 طرائق التقييم    

 .االمتحاف التحريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج.1
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 .كتابة حبوث عن نظم التشغيل ادلستخدمة وادلقارنة بينها.2
 اسئلة فكرية واستنتاجية. .امتحانات يومية بتوجيو3

 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية العامة و  ادلهارات -د 
 يستخدـ الطلبة مفردات التكنولوجية احلديثة  -1د
 يشكلوف مجاعات ألقامة عالقات سوية تساعد بعض األعماؿ اإلغلابية  -2د
 ن تطوير ذاٌب مستمر دلا بعد التخرج .سبكن الطلبة م -3د
 سبكن الطلبة من اجتياز اختبارات عملية ومهنية تنظم من قبل جهات زللية / إقليمية / دولية    -4د
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 البنية التحتية  .120

 بنية ادلقرر .119

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

ادلناقشة  نظم التشغيل تشغيل تعلم مفهـو نظم ال 3 1
 واألستجواب

 امتحاف يومي

ادلناقشة  ظم ادلعاجلة ادلتعددة تعلم نظم ادلعاجلة ادلتعددة 3 2
 واألستجواب

 أسئلة استجوابية

ادلناقشة  أنواع نظم التشغيل تعلم أنواع نظم التشغيل   3 3
 واألستجواب

 واجب بييت

ادلناقشة  نظاـ احلاسبة ىيكلية معرفة ىيكلية نظاـ احلاسبة  3 4
 واألستجواب

 امتحاف يومي

ادلناقشة  ىيكلية نظاـ التشغيل معرفة ىيكلية نظاـ التشغيل 3 5
 واألستجواب

 أسئلة استجوابية 

 امتحاف الشهر األوؿ 3 6

ادلناقشة  مكونات نظم التشغيل معرفة مكونات نظم التشغيل 3 7
 واألستجواب

 امتحاف مفاجئ

ادلناقشة  خدمات نظم التشغيل نظم التشغيل معرفة خدمات 3 8
 واألستجواب

 امتحاف يومي

ادلناقشة  مفهـو ادلعاجلة معرفة مفهـو  ادلعاجلة 3 9
 واألستجواب

 أسئلة استجوابية 

ادلناقشة  تنفيذ التعليمة معرفة التعليمة اثناء ادلعاجلة 3 10
 واألستجواب

 امتحاف مفاجئ

ة معرفة جدولة وحدة ادلعاجل 3 11
 ادلركزية

ادلناقشة  جدولة وحدة ادلعاجلة ادلركزية
 واألستجواب

 امتحاف يومي

ادلناقشة  إدارة الذاكرة معرفة إدارة الذاكرة 3 12
 واألستجواب

 أسئلة استجوابية 

ادلناقشة  إدارة اخلزف معرفة إدارة اخلزف  3 13
 واألستجواب

 امتحاف يومي

ادلناقشة  االمنية احلماية و  معرفة احلماية واالمنية 3 14
 واألستجواب

 أسئلة استجوابية 

 امتحاف الشهر الثاين 3 15
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 القراءات ادلطلوبة
 النصوص األساسية  -

 كتب ادلقرر -

 اخر  -

 اليوجد مقرر -

إقامة دورات تدربيبة يف رلاؿ استخدامات نظاـ التشغيل  -11 متطلبات خاصة  
 والتعامل مع احلاسبة  .

 تدريبة الستخداـ الشبكة العنكبوتيةإقامة دورات  -11

 إقامة ندوات ومؤسبرات علمية وثقافية -12

)  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

 / د.زياد عبد الكرمي القاضي غيلادلفاىيم األساسية ألنظمة التش

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدولية كمصادر معروفة ت ....ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتني

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .121

 .العمل على استقطاب اساتذة من جامعات اخر  اللقاء زلاضرات علمية متخصصة بنظم التشغيل .1 
 أقامة دورات تدريبية  وندوات يف رلاؿ نظم التشغيل . .2
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ياسُت خضَت ـ. انتصار
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة دياىل / كلية الًتبية االساسية  ة التعليميةادلؤسس .238

 القسم العلمي حاسبات     / ادلركز علمي القسم ال .239

 Comp 4331قواعد بياتات  /  اسم / رمز ادلقرر .241

 الزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .241

 السابع / السنة الرابعة الفصل / السنة .242

 45= 15*3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .243

 2019/ 10/ 1 عداد ىذا الوصف تاريخ إ .244

 أىداؼ ادلقرر .245

 تعريف الطالب اسس قواعد البيانات . -1
 تعريف الطالب مااعلية قواعد البيانات . -2

 تعريف الطالب كيفية بناء او انشاء قاعدة البيانات . -3

 تعريف الطالب على اللغو ادلستخدمو وبئية العمل يف بناء قواعد البيانات . -4

 ادلستخدمة يف بناء قواعد البيانات .  SQLيف الطالب على ايعازات اؿ تعر -5
 عالقات. -استعالـ  -فهرسو  -بروسيجرات -دواؿ  -تعريف الطالب على مكونات قاعده البيانات من جداوؿ  -6

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 استعالـ البيانات  -حبث  -حذؼ  -تعديل  -تعريف الطالب على كتابو االيعازات اخلاصة بااضافة  -7
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررسلرجات ادل .122

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 سبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلراحل تطوير قواعد البيانات عرب التاريخ -1أ
 سبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفو والفهم دلكونات قواعد البيانات .-2أ
 ى ادلعرفة والفهم لاليعازات بناء قواعد البيانات .سبكن الطلبة من احلصوؿ عل -3أ

 سبكن االطلبة من احلصوؿ على ادلعرفو والفهم لبئية العمل والربرليات اخلاصة لقواعد البيانات. -4أ

 سبكن الطلبة من الفهم وادلعرفة يف بناء االنظمة . -5أ

 خلاصة لقواعد البيانات.سبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفو والفهم للغات الربرلية ا  -6أ

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 القدرة على بناء نظاـ قواعد بيانات - 1ب
 القدرة على حل ادلشاكل اليت تواجو ادلربمج يف حالة تصميم النظاـ  - 2ب
 سبكن الطالب من التعرؼ على لغو جديدة وىي لغة قواعد البيانات . - 3ب
 ب على صيانة النظاـ وعمليات االضافة والتعديل واحلذؼ على النظاـ .مقدرة الطال    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 تزويد الطلبة باالساسيات وادلواضيع االظافية ادلتعلقة دبخرجات التفكَت والتحليل .-
 كَت والتحليل.تكوين رلموعات نقاشية خالؿ احملاضرات دلناقشة مواضيع قواعد البياتات اليت تتطلب التف-
دلاذا( دلواضيع زلدده لقواعد البياتات  -مىت  -الطلب من الطلبة حل رلموعة من االسئلة التفكَتية خالؿ احملاضرات مثل )كيف -
. 
 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسَتات ذاتية .-
 تدريس الطلبة كيفية بناء طرؽ التفكَت والتحليل .-
  
 لقيمية األىداؼ الوجدانية وا -ج

 سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة باالطار الفكري لقواعد البيانات .-1ج
 سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة بربرلة قواعد البيانات . -2ج
 . سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة بالية كيفية عمل قواعد البيانات -3ج
 سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة باجياؿ قواعد البيانات وتطويرىا .   -4ج

  
 طرائق التقييم    
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 امتحانات يومية باسئلة بيتية حلها ذاتيا. -
 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بادلادة الدراسية . -
 درجات زلددة للوادبات البيتية . -
 
 

 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية ات العامة و ادلهار  -د 
 يستخدـ الطلبة مفردات التكنلوجيا احلديثة .-1د
 يشكلوف مجاعات ال قامة عالقات سوية تساعد على اداء بعض االعماؿ االغلابية .-2د
 لتخرج.سبكن الطلبة من تطوير ذاٌب مستمر دلا بعد ا-3د
 سبكن الطلبة من اجتياز اختبارات عملية ومهنية تنظم من قبل جهات زللية / اقليمية / دولية.   -4د
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 البنية التحتية  .124

 مباد  يف قواعد البيانات  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
 SQLاساسيات لغو 

  -مفردات ادلقرر  ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2

)   يوصى هبا                اػ الكتب وادلراجع اليت
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

 اجملالت العلمية حوؿ تطوير قواعد البيانات  -
 التقارير   -

 مواقع االنًتنت  - ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
 دروس اليوتيوب  -

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .125

   
 ة يف رلاؿ قواعد البيانات واستخدامتها .أقامة دورات تدريبي -
 أقامة ندوات وموسبرات حوؿ استخدمات قواعد البيانات . -

 بنية ادلقرر .123

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

تعلم اساسيات قواعد  6 1-2
 البيانات

 امتحاف يومي  االلقاء واحملاضرة بياناتاساسيات قواعد ال

تعلم بناء وانشاء قواعد  9 3-4-5
 البيانات 

االلقاء  بناء وانشاء قواعد البيانات 
 واالستجواب

 اسئلة استجوابية

تعلم على اللغو الربرلية لبناء  9 6-7-8
 قواعد البيانات

االلقاء و  SQLلغة 
 االستجواب

 واجب بييت 

قواعد  معرفة مكونات 6 9-10
 البيانات 

االلقاء  مكونات قواعد البيانات
 واالستجواب

 اسئلة استجوابية 

معرفة العالقات بُت جداوؿ  6 11-12
 قاعدة البيانات 

االلقاء  العالقات 
 واالستجواب

 واجب بييت 

االلقاء  بناء نظاـ قواعد بيانات  معرفة بناء نظاـ  6 13-14
 واالستجواب 

 اسئلة استجوابية 

اضافة وتعديل وحذؼ  معرفة كيفية معاجلة النظاـ  3 15
 البيانات للنظاـ 

االلقاء و 
 االستجواب

 امتحاف مفاجى
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 زلاضرات علمية متخصصة يف قواعد البيانات باستضافة اساتذه قدرين من جامعات عراقية اخر  . -
يفية االستفادة من ىذا التطوير يف التعليم والتعلم تكليف الطلبة باصلاز احباث ودراسات عن اخر التطورات يف رلاؿ قواعد البيانات وك -
. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ـ.د فراس زلمد اسود
 نموذج وصف المقرر
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 وصف المقرر

 

 

 كلية الًتبية األساسية ادلؤسسة التعليمية .246

  احلاسبات   / ادلركز علمي القسم ال .247

 Digital Image Processing // Comp 4332 اسم / رمز ادلقرر .248

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .249

 السابع / السنة الرابعة لسنةالفصل / ا .251

 45=15×3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .251

 2019/ 10/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .252

 : أف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم اآلتيةأىداؼ ادلقرر .253

 مقدمة عن معاجلة الصورة الرقمية. 1

 (Image Samplingاالعتياف ) .2

 (Image Quantization. التكميم )3

 (Image Transformationsربويالت الصورة ) .4

 (Image Filtering.  ترشيح الصورة )5

 (Image Zooming. تغيَت قياس الصورة )6

 (Image Compression. ضغط الصورة )7
 
 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .126

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 الرقمية مفهـو الصورة أف يعرؼ الطالب -1
 مفهـو االعتياف أف يعرؼ الطالب -2
 بادئ مفهـو التكميمم أف يعرؼ الطالب   -3
 أنواع ربويالت الصورة أف يعرؼ   -4

 مفهـو ترشيح الصورة و أنواع ادلرشحات   أف يعرؼ الطالب -5
 كيفية تغيَت قياس الصورة بعدة طرائقأف يعرؼ الطالب    -6
 لصور و أنواع تقنيات الضغطأف يعرؼ الطالب مفهـو ضغط ا  -7

 اف تتكوف لد  الطلبة مهارات بادلفاىيم االتية قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
   برنامج عن فتح الصورة الرقمية  كتابة -1
 كتابة برنامج لتطبيق مفهـو التكميم  -2
 كتابة برنامج لتوضيح أنواع ربويالت الصورة -3

 ق بعض ادلرشحات على الصورةكتابة برنامج عن تطبي -4
 كتابة برنامج لتطبيق طرائق تغيَت قياس الصورة -5

 والتعلم   طرائق التعليم     

الرسائل  يف بداية الفصل غلري إبالغ الطلبة دبفردات ادلقرر الدراسي ومصادر ادلعلومات ) الكتب ذات العالقة ، الدوريات ،
 فصل الدراسي، و أساليب التقومي اليت سيجري إتباعها ، وكاالٌب:اجلامعية( وتوزع ادلفردات على أسابيع ال

 . هتيئة احملاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد يف ادلقرر الدراسي عن طريق االستعانة دبصادر ادلعلومات سابقة الذكر.  1
 . إبالغ الطلبة عن موضوع احملاضرة القادمة بقصد التهيئة.2
 زبص موضوعا أو أكثر من ادلوضوعات قيد الدراسة.. الطلب من الطلبة تقدمي أوراؽ 3

 طرائق التقييم      

. إجراء امتحانُت فصليُت األوؿ بعد انقضاء األسبوع اخلامس من الفصل الدراسي والثاين بعد األسبوع العاشر من الفصل 1
% من التحصيل 40ث درجة التقومي ذلا الدراسي وتراعى يف كل امتحاف ادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ( حي

 الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليومية. 
% من التحصيل ووفق توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع األسئلة مشولية زلتو  ادلقرر 60. امتحاف هناية الفصل الدراسي ولو 2

 تطبيق، االستكشاؼ(.الدراسي وادلستويات العقلية ) التذكر ، ال

 األىداؼ الوجدانية و القيمية :أف يكوف الطالب قادرا على  -ج
 تعريف الصورة الرقمية -1
 تعريف عملييت االعتياف و التكميم -2
 تطبيق أنواع ربويالت الصورة -3
 ذكر أنواع ادلرشحات  -4
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 تطبيق أنواع طرائق تغيَت قياس الصورة -5
 لصورةادلقارنة بُت طرائق ضغط ا -6

 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية  العامة و ادلهارات -د 
 توظيف ادلهارات ادلكتسبة يف تعليم ادلعرفة الرياضية لد  طلبة مرحلة التعليم األساس. -1
 اوذلا ادلقرر الدراسي.اختيار أمثلة من مقرر التعليم األساس ولكل منها مهارات اليت تن -2
 تقييم مد  اكتساب تالميذ التعليم األساس دلهارات التطبيق. -3
 لتالميذ مرحلة التعليم األساس. بناء اختبارات خاصة دبجاالت التفكَت ادلنطقي  -4
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 بنية ادلقرر .127

 التقييمطريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

ادلناقشة  الصورة الرقميةمفهـو  الصورة الرقميةمفهـو  3 1
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مفهـو التكميم و االعتياف مفهـو التكميم و االعتياف 3 2
 واالستجواب

 تقومي بنائي

مفهـو ربويالت الصورة و  3 3
 أنواعها

مفهـو ربويالت الصورة و 
 أنواعها

ادلناقشة 
 جوابواالست

 تقومي بنائي

مفهـو عملية ربسُت الصورة  3 4
 اتباستخداـ ادلرشح

مفهـو عملية ربسُت الصورة 
 اتباستخداـ ادلرشح

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

مفهـو عملية ربسُت الصورة  3 5
 باستخداـ الرسم البياين

مفهـو عملية ربسُت الصورة 
 باستخداـ الرسم البياين

ادلناقشة 
 جوابواالست

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 6

مفهـو عملية ربسُت الصورة  3 7
 باستخداـ تعديل ادلستويات

مفهـو عملية ربسُت الصورة 
 باستخداـ تعديل ادلستويات

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

شة ادلناق مفهـو تغيَت قياس الصورة مفهـو تغيَت قياس الصورة 3 8
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مفهـو ضغط الصورة الرقمية مفهـو ضغط الصورة الرقمية 3 9
 واالستجواب

 تقومي بنائي

مفهـو أنواع طرائق ضغط  3 10
 الصورة الرقمية

مفهـو أنواع طرائق ضغط 
 الصورة الرقمية

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 11

مفهـو طرائق ضغط الصورة  3 12
بدوف فقداف و  الرقمية

 خوارزمياهتا

مفهـو طرائق ضغط الصورة 
بدوف فقداف و  الرقمية

 خوارزمياهتا

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

مفهـو طرائق ضغط الصورة  3 13
مع الفقداف و  الرقمية

 خوارزمياهتا

مفهـو طرائق ضغط الصورة 
مع الفقداف و  الرقمية

 خوارزمياهتا

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 14
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 15
 واالستجواب

 تقومي بنائي
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 البنية التحتية  .128

 ال توجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 Digital Image Processing, Gonzalez - لرئيسية )ادلصادر(  ػ ادلراجع ا2

- Image Processing Principals and 

Applications, By Tinku Acharya and Ajoy 

K. Ray  

 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 ت الصلة بادلقرراالستفادة من الدوريات وادلصادر ذا

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدولية كمصادر معروفة ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .129

 .يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج  يف مراحل التعليم األساس.1  
 ا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج يف النظاـ العادلي.. يتم تطوير ادلقرر وفق2  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أستاذ ادلقرر / ـ. حامد صادؽ مهدي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة دياىل / كلية الًتبية االساسية  ادلؤسسة التعليمية .254

 القسم العلمي حاسبات     / ادلركز علمي القسم ال .255

 Comp 4335فيجوؿ بيسك /  اسم / رمز ادلقرر .256

 الزامي  ةأشكاؿ احلضور ادلتاح .257

 السابع / الرابعة  الفصل / السنة .258

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .259

 1/13/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .261

  أىداؼ ادلقرر .261

 تعريف الطالب على اساسيات فيجوؿ بيسك -1
 تعريف الطالب مااعلية فيجوؿ بيسك  -2

 بيسك وربطها مع قواعد البيانات تعريف الطالب كيفية بناء او انشاء برنامج بلغة فيجوؿ -3

 تعريف الطالب على البئية ادلستخدمة يف اعداد برامج من نوع فيجوؿ بيسك  -4

 تعريف الطالب على االيعازات االساسية وىيكلية كتابة الربامج يف بيئية فيجوؿ بيسك-5
 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررسلرجات ادل .130

  رفية ىداؼ ادلعاأل -أ

 سبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلراحل تطوير فيجوؿ بيسك عرب التاريخ -1أ
 سبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفو والفهم دلكونات فيجوؿ بيسك -2أ
 سبكن الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لاليعازات بناء برامج بفيجوؿ بيسك -3أ

 على ادلعرفو والفهم لبئية العمل والربرليات بلغة فيجوؿ بيسك سبكن االطلبة من احلصوؿ -4أ

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 القدرة على كتابة برامج بلغة فيجوؿ بيسك .- 1ب
 القدرة على حل ادلشاكل اليت تواجو ادلربمج يف حالة تصميم برنامج بفيجوؿ بيسك  - 2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 تزويد الطلبة باالساسيات وادلواضيع االظافية ادلتعلقة دبخرجات التفكَت والتحليل .-
 تكوين رلموعات نقاشية خالؿ احملاضرات دلناقشة مواضيع سي بلس بلس اليت تتطلب التفكَت والتحليل.-
 ذا( دلواضيع زلدده للمخططات.دلا -مىت  -الطلب من الطلبة حل رلموعة من االسئلة التفكَتية خالؿ احملاضرات مثل )كيف -
 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسَتات ذاتية .-
 تدريس الطلبة كيفية بناء طرؽ التفكَت والتحليل .-
  
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة باالطار الفكري حوؿ فيجوؿ بيسك-1ج
 ب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة بالربرلة سبكن الطال -2ج
 سبكن الطالب من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة بالية كيفية عمل الربنامج يف اي لغة -3ج

 
 طرائق التقييم    

 امتحانات يومية باسئلة بيتية حلها ذاتيا. -
 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بادلادة الدراسية . -
 درجات زلددة للواجبات البيتية . -
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 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية ادلهارات العامة و  -د 
 يستخدـ الطلبة مفردات التكنلوجيا احلديثة .-1د
 .يشكلوف مجاعات ال قامة عالقات سوية تساعد على اداء بعض االعماؿ االغلابية -2د
 سبكن الطلبة من تطوير ذاٌب مستمر دلا بعد التخرج.-3د
 سبكن الطلبة من اجتياز اختبارات عملية ومهنية تنظم من قبل جهات زللية / اقليمية / دولية.   -4د
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 البنية التحتية  .132

 مباد  يف ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
 اساسيات فيجوؿ بيسك 

  -مفردات ادلقرر  ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2

 بنية ادلقرر .131

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 –مقدمة فيجوؿ بيسك  6 1-2
 اساسيات فيجوؿ بيسك 

 امتحاف يومي  االلقاء واحملاضرة اساسيات فيجوؿ بيسك 

تعلم بناء وانشاء اوؿ  3 -3
 برنامج

بناء وانشاء اوؿ برنامج 
 بفيجوؿ بيسك 

االلقاء 
 واالستجواب

 اسئلة استجوابية

تعلم كيفية التعامل مع  3 4
 ادلتغَتات والثوابت 

االلقاء و  دلتغَتاتالتعامل مع ا
 االستجواب

 واجب بييت 

 For تعليمات التكرار   6 5-6

– Loop, While-
Do 

االلقاء  التكرار يف فيجوؿ بيسك 
 واالستجواب

 اسئلة استجوابية 

االلقاء  ,If- Else, Switch التعرؼ على ادوات الشرط  6 7-8
 واالستجواب

 واجب بييت 

االلقاء  Input – out put دواؿ احلوار مع ادلستخداـ  3 -9
 واالستجواب 

 اسئلة استجوابية 

االلقاء و  مصفوفات عناصر التحكم  التعامل مع ادلصفوفات  3 10
 االستجواب

 امتحاف مفاجى
 

 اسئلة استجوابية االلقاء واحملاضرة ادوات الفيجوؿ بيسك  التحريك و الربامج الفرعية  3 11
طرؽ الوصوؿ اىل ادللفات  3 12

 كائناتوال
 اسئلة استجوابية االلقاء واحملاضرة التعامل مع ادللفات

 اسئلة استجوابية االلقاء واحملاضرة قواعد البيانات التعامل مع قواعد البيانات 3 13
التعليمات  –نوافذ الفيجوؿ  3 14

 االساسية للربرلة 
النوافذ ادلختلفة يف فيجوؿ 

 بيسك 
االلقاء و 
 االستجواب

 يةاسئلة استجواب

التعامل مع القوائم   15
 والنصوص 

االلقاء و  القوائم والنصوص
 االستجواب

 امتحاف مفاجى
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)     اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا             
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

 Pdfسلتلف الكتب اؿ  -

 التقارير   -

 مواقع االنًتنت  - ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
 دروس اليوتيوب  -

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .133

   
 أقامة دورات تدريبية يف رلاؿ فيجوؿ بيسك واستخدامتها . -
 ات وموسبرات حوؿ استخدمات فيجوؿ بيسكأقامة ندو  -
 زلاضرات علمية متخصصة يف فيجوؿ بيسك باستضافة اساتذه قدرين من جامعات عراقية اخر  . -
 تكليف الطلبة باصلاز احباث ودراسات عن اخر التطورات يف رلاؿ الربرلة  وكيفية االستفادة من ىذا التطوير يف التعليم والتعلم . -
 
 
 
 
 

 

 س زلمد أسودـ.د. فرا
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الًتبية األساسية ادلؤسسة التعليمية .262

  احلاسبات   / ادلركز علمي القسم ال .263

 Comp 4334ذكاء اصطناعي/  اسم / رمز ادلقرر .264

 إلزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .265

 السابع / السنة الرابعة الفصل / السنة .266

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .267

 2019/ 10 /1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .268

 : أف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم اآلتيةأىداؼ ادلقرر .269

 knowledge representation proposition and predicate logic, Theorem provingخوارزميات البحث وطرؽ سبثيل ادلعرفة : .1

(resolution),Semantic network, Production Rule Frame and Scripts  

 Prologرلة  الذكية بلغة مبادئ الرب  .2

 Fact, Rule,Queries, Recursive programming, List, Arithmetic. طرؽ الربرلة ومجل التخصيص : 3

Expression, Back Tracking, and Cut, Negation as Failure 

 Simple examples For applications. مبادئ الربرلة  وتطبيق عدد من األمثلة : 4

 Depth search, Breadth First searchء البحث وطرؽ الوصوؿ اىل اذلدؼ باستخداـ اخلوارزميات التالية:.  فضا5
,direct search and A*, 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛رنامج.الب
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 . كيفية تصميم النظاـ اخلبَت6
  Expert system component. مكونات النظاـ اخلبَت : 7

 . طرؽ التخصيص واوامر االدخاؿ واالخراج 8
 structure of knowledge base system, forward and backward chainingو ازباذ القرار واذباىات البحث . مجل السيطرة 9

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررات ادلسلرج .134

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 اخلوارزميات وطرؽ البحث  كيفية كتابة أف يعرؼ الطالب -1
 ذكيةبادئ الربرلة الم أف يعرؼ الطالب  -2
 الطالب منهج التصميم واذباىات البحث أف يعرؼ  -3
 كيفية بررلة خوارزميات البحث باستخداـ اللغة الذكيةأف يعرؼ الطالب   -4
 كيفية تصميم النظاـ اخلبَت    أف يعرؼ الطالب -5
 مكونات النظاـ اخلبَت وكيفية بررلتها باستخداـ اللغة الذكيةأف يعرؼ الطالب   -6

 
 اف تتكوف لد  الطلبة مهارات بادلفاىيم االتية قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتؼ األىدا  -ب 
 اخلوارزميات   كتابة -1
  Prologقواعد لغة  -2
 كتابة التعبَت اليت تستخدـ يف تطبيق اخلوارزميات -3

 يف تطبيقات النظاـ ادلستخدـ (I/Oمجل التخصيص و اإلدخاؿ و اإلخراج ) استخداـ  -4
 
 والتعلم   التعليم طرائق     

الرسائل  يف بداية الفصل غلري إبالغ الطلبة دبفردات ادلقرر الدراسي ومصادر ادلعلومات ) الكتب ذات العالقة ، الدوريات ،
 اجلامعية( وتوزع ادلفردات على أسابيع الفصل الدراسي، و أساليب التقومي اليت سيجري إتباعها ، وكاالٌب:

 للتسلسل الذي ورد يف ادلقرر الدراسي عن طريق االستعانة دبصادر ادلعلومات سابقة الذكر.  . هتيئة احملاضرات وفقا 1
 . إبالغ الطلبة عن موضوع احملاضرة القادمة بقصد التهيئة.2
 . الطلب من الطلبة تقدمي أوراؽ زبص موضوعا أو أكثر من ادلوضوعات قيد الدراسة. 3

 طرائق التقييم      

 فصليُت األوؿ بعد انقضاء األسبوع اخلامس من الفصل الدراسي والثاين بعد األسبوع العاشر من الفصل . إجراء امتحانُت1
% من التحصيل 40الدراسي وتراعى يف كل امتحاف ادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ( حيث درجة التقومي ذلا 

 م مشاركتو اليومية. الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحج
% من التحصيل ووفق توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع األسئلة مشولية زلتو  ادلقرر 60. امتحاف هناية الفصل الدراسي ولو 2

 الدراسي وادلستويات العقلية ) التذكر ، التطبيق، االستكشاؼ(.
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 األىداؼ الوجدانية و القيمية :أف يكوف الطالب قادرا على  -ج
 ريف اخلوارزمية و طرؽ كتابتها تع -1
 كتابة الربنامج الذكي  ال غلاد اذلدؼ ادلطلوب  -2
 كتابة وتصميم النظاـ اخلبَت باستخداـ اللغة الذكية  -3
 

 ادلنقولة ) ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية  العامة و ادلهارات -د 
 سبة يف تعليم ادلعرفة الرياضية لد  طلبة مرحلة التعليم األساس.توظيف ادلهارات ادلكت -1
 اختيار أمثلة من مقرر التعليم األساس ولكل منها مهارات اليت تناوذلا ادلقرر الدراسي. -2
 تقييم مد  اكتساب تالميذ التعليم األساس دلهارات التطبيق. -3
 ميذ مرحلة التعليم األساس.لتال بناء اختبارات خاصة دبجاالت التفكَت ادلنطقي  -4
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 البنية التحتية  .136

 بنية ادلقرر .135

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

اخلوارزمية و كيفية مفهـو  3 1
 تطبيقها

اخلوارزمية و كيفية مفهـو 
 تطبيقها

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مفهـو الربرلة الذكية ذكيةمفهـو الربرلة ال 3 2
 واالستجواب

 تقومي بنائي

مفهـو التصميم واذباىات  3 3
 البحث

مفهـو التصميم  واذباىات 
 البحث

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

مبادئ الربرلة بلغة  3 4
Prolog 

مبادئ الربرلة بلغة 
prolog 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ارزميات البحث بررلة خو  3 5
 بتلك اللغة

بررلة خوارزميات البحث 
 بتلك اللغة

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 6

مفهـو النظاـ اخلبَت   3 7
 ومكوناتو

مفهـو النظاـ اخلبَت 
 ومكوناتو

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 استخداـ اللغة الذكية يف 3 8
 تطبيق النظاـ اخلبَت

استخداـ اللغة الذكية يف 
 تطبيق النظاـ اخلبَت

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

التعرؼ على اإلجراءات التنفيذية  3 9
 Expert systemللنظاـ 

التعرؼ على اإلجراءات التنفيذية 
 Expert systemللنظاـ 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 اإلجراءات والتعرؼ على  3 10
كتابتها وطرؽ استخراج 

 النتائج

و  التعرؼ على اإلجراءات 
كتابتها وطرؽ استخراج 

 النتائج

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائي - اختبار شهري اختبار شهري 3 11

 Recursiveالتعرؼ على  3 12

programmingو كتابتها 
 Recursiveالتعرؼ على 

programming بتهاو كتا 
ادلناقشة 

 واالستجواب

 تقومي بنائي

التعرؼ على مجل ازباذ  3 13
 القرار

التعرؼ على مجل ازباذ 
 القرار

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  التعرؼ على مجل السيطرة التعرؼ على مجل السيطرة 3 14
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ة ادلناقش مراجعة ادلقرر مراجعة ادلقرر 3 15
 واالستجواب

 تقومي بنائي
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 اليوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

      Introduction to Artificial Intelligence - ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2

A.rich ,Luger                      

Expert system                                                

Prolog programming                                     

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من الدوريات وادلصادر ذات الصلة بادلقرر

 لومات الدولية كمصادر معروفةاالستفادة من شبكة ادلع ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .137

 .يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج  يف مراحل التعليم األساس.1  
 . يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج يف النظاـ العادلي.2  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ. حامد صادؽ مهدي أستاذ ادلقرر /
 

 

 


