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 نموذج وصف البرنامج األكاديمي

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

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب 
حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن 

 ربانمجال

 

 جامعة االنبار المؤسسة التعليمية .1

 علوم الحاسباتكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات / قسم  القسم الجامعي / المركز  .2

 علوم الحاسبات اسم البرنامج األكاديمي  .3

 علوم الحاسباتبكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 ABET مد  المعت برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 . المعرفة والفهم:أ 

 ة .إعداد خريجين مؤهلين لديهم القدرة على تنفيذ األعمال الخاصة بعلوم الحاسب بإحترافي .1

 المحافظة على البيئة األكاديمية الودية والمشجعة على التعليم و البحث العلمي. .2

 إعداد الطالب لمتابعة الدراسات العليا والتعليم الُمستمر. .3

إعداد خريجين لديهم مستوى عالي في السلوك األخالقي والمسئولية، وتوفير قادة في المجالين األكاديمي  .4

 والمجتمعي.

 



 

 الخاصة بالموضوع  لمهاراتاب. 

 . يكون للطالب القدرة على المعرفة والفهم للمباديء والنظريات واالساسيات في علوم الحاسبات.1

 .  يكون للطالب القدرة على فهم المواضيع العلمية الحديثة والمتقدمة في اختصاص علوم الحاسبات.2     

 خاصة بدراسة اختصاصة .. يكون الطالب قادر على فهم اللغات البرمجية ال3

 . يكون الطالب قادر على حل المشاكل واسس تطبيقاتها .4

 . يكون الطالب قادر على فهم اسس عمل االجهزة المختبرية التي تستخدم في مجال اختصاصة .5     

 

 

 بنية البرنامج  .11

 

 السنة الدراسة االولى 11.1

 المستوى / السنة
لمقرر رمز ا

 أو المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 الشهادات والساعات المعتمدة

 C++ 1 3 4    الربجمة بلغة 01211 فصلي

 3 2 1 تقنيات الحاسبة 21311 فصلي

 3 3 1 الهياكل المتقطعة  01312 فصلي

 3 2 1 التصميم المنطقي  01212 فصلي

 3 3 1 الرياضيات  01213 فصلي

 1 1 ربيةاللغة الع 01111 فصلي

 1 1 الحريات وحقوق اإلنسان 01112 فصلي

 C++ 2 3 4 البرمجة بلغة    01221 فصلي

 3 2 2الهياكل المتقطعة  21321 فصلي

 3 3 2 الهياكل المتقطعة  01322 فصلي

 3 2 2 التصميم المنطقي  01222 فصلي

 3 3 2 الرياضيات  01223 فصلي

 1 1 اللغة االنكليزية 01121 فصلي
  35 29 د الوحدات الكليةعد

 

 السنة الدراسة الثانية 11.2

 المستوى / السنة
رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

والوحدات الساعات 

 المعتمدة

الشهادات والساعات 

 المعتمدة

 4 3 هياكل البيانات 02211 فصلي

 2 2 الرياضيات المتقدمة 02212 فصلي

 2 2 1 النظرية االحتسابية  02311 فصلي

 3 2 1نظم ادارة قواعد البيانات  22312 فصلي

 4 3 1 البرمجة الكيانية  22313 فصلي

 1 1 الديمقراطية 02314 فصلي
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 4 3 الخوارزميات 02111 فصلي

 3 2 التحليل العددي 02221 فصلي

 2 2 2 النظرية االحتسابية  02222 فصلي

 3 2 2واعد البيانات نظم ادارة ق 02321 فصلي

 4 3 2 البرمجة الكيانية  22322 فصلي

 2 2 اللعة االنكليزية 22323 فصلي

    02324 فصلي
 34 26 عدد الوحدات الكلية

    

 
 

  السنة الدراسة الثالثة 11.3

 المستوى / السنة
رمز المقرر أو 

 المساق
 أو المساق اسم المقرر

والوحدات الساعات 

 المعتمدة

الشهادات والساعات 

 المعتمدة

 03311 فصلي
( C# Netالبرمجة المرئية ب)

1 
2 3 

 3 2 1 برمجة تطبيقات الموبايل 23312 فصلي

 3 2 1رسومات الحاسبة  23313 فصلي

 3 2 1شبكات الحاسبة  03314 فصلي

 3 2 1المترجمات  03315 فصلي

 3 3 1معمارية الحاسبة  23316 فصلي

 2 2 هندسة البرامجيات 03221 فصلي

 03321 فصلي
( C# Netالبرمجة المرئية ب)

1 
2 3 

 3 2 1برمجة تطبيقات الموبايل  23322 فصلي

 3 2 1رسومات الحاسبة  23323 فصلي

 3 2 2شبكات الحاسبة  03324 فصلي

 3 2 2المترجمات  03325 فصلي

 3 3 1معمارية الحاسبة  03326 فصلي
 38 28 يةعدد الوحدات الكل

 السنة الدراسة الرابعة 11.4

 المستوى / السنة
رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

والوحدات الساعات 

 المعتمدة

الشهادات والساعات 

 المعتمدة

 3 2 1 نظم تشغيل 24311 فصلي

 2 2 1 الحاسبةأمنية  04312 فصلي

 3 2 1الذكاء االصطناعي  04313 فصلي



 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 . اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )القبول المركزي(

 . المقابلة الشخصية للقسم.

 . ان يكون الئق بالفحص الطبي

 . معدل الثانوية العامة .

 . الطاقة االستيعابية .

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 . احتياجات السوق

 حلية للمحافظة .. التوجهات الم

 . الدراسات واالستبيانات.

 

 3 2 1تطوير تطبيقات االنترنيت  04314 فصلي

 2 1 منهج بحث 24315 فصلي

 2 2 1 معالجة الصور الرقمية 24316 فصلي

 3 2 2 نظم تشغيل 14315 فصلي

 2 2 2 الحاسبةأمنية  24321 فصلي

 3 2 2الذكاء االصطناعي  04322 فصلي

 3 2 2تطوير تطبيقات االنترنيت  04323 فصلي

 2 2 رؤية الحاسبة  04324 فصلي

 2 2 اللغة االنكليزية 14325 فصلي

 6 12 مشروع في علوم الحاسبات 24326 فصلي

    24327 فصلي
 36 23 عدد الوحدات الكلية
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج المرحلة االولى

السنة / 

 المستوى
رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

 أساسي

 يأم اختيار

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

                  C++ 1 البرمجة بلغة    01211 فصلي

                  1 تقنيات الحاسبة 21311 فصلي

                  1 الهياكل المتقطعة  01312 فصلي

                  1 التصميم المنطقي  01212 فصلي

                  1 الرياضيات  01213 فصلي

                  اللغة العربية 01111 فصلي

 فصلي
                  الحريات وحقوق اإلنسان 01112

                  2 تقنيات الحاسبة 21321

 فصلي
                  2 الهياكل المتقطعة  01322

                  2 التصميم المنطقي  01222

 فصلي
                  2 الرياضيات  01223

                  اللغة االنكليزية 01121

                    

                   

 مخطط مهارات المنهج



 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج المرحلة الثانية

السنة / 

 المستوى
رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
ارات الخاصة المه

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

                  هياكل البيانات 02211 

                  الرياضيات المتقدمة 02212
                  1 النظرية االحتسابية  02311 

                  1نظم ادارة قواعد البيانات  22312

                  1 البرمجة الكيانية  22313 

                  الديمقراطية 02314

                  الخوارزميات 02111 

                  التحليل العددي 02221 

                  2 النظرية االحتسابية  02222 

                  2نظم ادارة قواعد البيانات  02321 

                  2 البرمجة الكيانية  22322 

                  اللعة االنكليزية 22323 

 02324                   

                    

 نهجمخطط مهارات الم

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
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 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج المرحلة الثالثة

السنة / 

 المستوى
رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 لمهارات العامة والمنقولةا

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

 
03311 

 #Cالبرمجة المرئية ب)

Net )1 
 

                

                  1برمجة تطبيقات الموبايل  23312 

                  1ت الحاسبة رسوما 23313 

                  1شبكات الحاسبة  03314 

                  1المترجمات  03315 

                  1معمارية الحاسبة  23316 

                  هندسة البرامجيات 03221 

 03321 
 #Cالبرمجة المرئية ب)

Net )1 

                 

                  1جة تطبيقات الموبايل برم 23322 

                  1رسومات الحاسبة  23323 

                  2شبكات الحاسبة  03324 

                  2المترجمات  03325 

                  2معمارية الحاسبة  03326 



 

 

 

 م الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعل

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج المرحلة الرابعة

السنة / 

 المستوى
رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

ة بقابلية التوظيف المتعلق

 والتطور الشخصي

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

                  1 نظم تشغيل 24311 

 
  1 الحاسبةأمنية  04312

                

                  1الذكاء االصطناعي  04313 

 
  1تطوير تطبيقات االنترنيت  04314

                

                  منهج بحث 24315 

 
  1 معالجة الصور الرقمية 24316

                

                  2 نظم تشغيل 14315 

                  2 الحاسبةأمنية  24321 
                  2الذكاء االصطناعي  04322 

                  2تطوير تطبيقات االنترنيت  04323 

                  رؤية الحاسبة  04324 
                  اللغة االنكليزية 14325 

                  مشروع في علوم الحاسبات 24326 
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