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انثُاناخ انحىاسُة وأينُح هًُح يعشفح و أ انثُاناخ انتٍ تشكز عهًألينُح انحىاسُة ويمذيح نهًىاضُع انشئُسُح 

وانخهفُةح يمذيةح ألينُةح انثُانةاخ وانًصةطهحاخ االساسةُح  دساسح  وتطثُمها انعًهٍ. وتطثُعح انحال َحتىٌ عهً

انشَاضةةُح انسةةانذج نعهةةى انتاةةفُش وانةةىات انظًةةح انتاةةفُش وتطثُةةك عًهُتةةٍ انتاةةفُش وفةة  شةةفشج ن نظًةةح انتاةةفُش 

انًمةشس وَستخذو هزا  وغُشها،ح يتًثهح فٍ انظًح انتافُش احادَح ويتعذدج انهجائُح  انتمهُذَح االتذانُح وانتعىَضُ

إلخةشا  اانةة تًهةاساخ تشيجُةح يختهفةح تؤههة  انًمةشس  نغح عانُح انًستىي فٍ تطثُك انًمشس كًا وَهذف هةزا

 .يثتذئ نهعًم فٍ سىق انعًم كًثشيج

 هراخؼت أداء هؤسسبث التؼلين الؼبلي ))هراخؼت البرًبهح األكبديوي((

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

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

 البرنامج.



 

 

 

 يخشجاخ انتعهى واشائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى .9

 انًعشفح وانفهى  -أ
 اكتساب يا تى تىضُح  ين انًفشداخ فٍ حمم "انًىاضُع انًطهىب تحثها و شًىنها " -

 تهغح انثشيجح اكتساب يهاساخ انثشيجح  -

 .سلٌمة بصورة البرمجٌة الشفرات ةوكتاب البرمجة علً قادر الطالب ان من التأكد -
 ش  ين خ ل تحىث انتخ بالواقع البرمجٌة المسائل ربط -

 انًهاساخ انخاصح تانًىضىت   -ب 

 تماسَش عهًُح – 1ب

 تحىث تخش   – 2ب

 اشائك انتعهُى وانتعهى      

 لشاءاخ ، تعهى راتٍ ، حهماخ نماش.  -

 انتذسَثاخ واألناطح فٍ لاعح انذسس .  -

 انًىالع االنكتشونُح نإلفادج ينها . انًصادس وإسشاد انط ب إنً تعض  -

 تمُُى اشائك ان     

 انًااسكح فٍ لاعح انذسس.

 تمذَى األناطح 

 وأناطح . ئُحَىيُح وشهشَح ونهااختثاساخ 
 يهاساخ انتفكُش - 

 . المقرر الموعد فً وتسلٌمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوٌر  -1 
 انتفكُش انًنطمٍ وانثشيجٍ إلَجاد حهىل نهًااكم انثشيجُح. -2 

   والمناقشة. الحوار على لطالبا قدرة تطوٌر  -3 

 اشائك انتعهُى وانتعهى     

 الوقت بأهمٌة ٌشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلٌف . 

 لألنشطة والواجبات. الدرجة من نسبة تخصٌص 

 اشائك انتمُُى    

 المسؤولٌة وتحمله الطالب التزام دلٌل الدرس قاعة فً الفاعلة المشاركة. 

 الواجبات. تقدٌم فً المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفً والتحصٌل االلتزام عن الٌومٌة والشهرٌة والنهائٌة االختبارات تعتبر. 

 انًهاساخ  انعايح وانًنمىنح ) انًهاساخ األخشي انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس اناخصٍ (. -د 

 التقنٌة. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوٌر    -4د



 

 بٌيت الوقرر. 01

 هخرخبث التؼلن الوطلوبت السبػبث األسبوع
ق أو اسن الوحذة / الوسب

 الووضوع
 طريقت التقيين طريقت التؼلين

 4 االول
اآلليةا  المتةدمدمة و البيانةا امنيةة مقدمة الى 

 )الدشةةةة،ي   فةةةةا ةمايةةةةة البيانةةةةا  والم  وما 
  .المصط ةا  األتاتية

 ًظري + ػولي مقدمة 
اسئلت ػبهت 

 وهٌبقشت

 4 الثبًي
المدط با  الواجة  دةقيقاةا دنةد دصةميظ ةن مةة 

ف الدشةة،ي    الم ةةايي  ايتاتةةية الدشةة،ي   ةاةةدا
 فا دقيظ ادوا  الدش،ي   دصنيف ةن مة الدش،ي 

 ًظري + ػولي مقدمة
اسئلت ػبهت 

وهٌبقشت او 

 اهتحبى اًي

 4 الثبلث
د  يف  )ايدداد ايولية وايدداد ايولية نتةبيا 
  موا زميةةة اي يةةدس )ةتةةا  القاتةةظ ايد ةةظ   

 مع ايمث ة

 التاندةال ياضية الم ،ية 
 ل  ظ الدش،ي 

 ًظري + ػولي
أسئلت ػبهت 

 وهٌبقشت

 4 الرابغ
 بةةايا القتةةمة   ال م يةةا  د ةةى بةةايا القتةةمة  

وةتةةا  دالةةة روي ةة  مةةع   الم كةةوس ةموا زميةة
 ايمث ة

التاندة ال ياضية الم ،ية 
 ل  ظ الدش،ي 

 اهتحبى اًي ًظري + ػولي

 4 الخبهس

بيةةا  و  د  يةةف الن ةةاظ المدنةةا   او المدماثةة 
مةاتةةةةنس ومتةةةةاوفس  د  يةةةةف   الن ةةةةاظ  يةةةة  
المدنةةا   وبيةةا  مةاتةةنس ومتةةاوفس  ود  يةةف 
 ةن مةةة الدشةةة،ي  الدق يديةةةة   ةن مةةةة الدشةةة،ي 

ودطبيق دم يدةا الدشة،ي  وفةف شة، ة   )اإلبدالية
  ط يقة دكس ال تالة مع  ايمث ة

 ًظري + ػولي ةن مة الدش،ي  الدق يدية
أسئلت ػبهت 

وهٌبقشت او 

 اًي اهتحبى

 4 السبدس
ودطبيق دم يدا الدشة،ي  وفةف شة، ة    ط يقةة 

 مع  ايمث ة  Zig Zagالد  ج 
 ًظري + ػولي اإلبدالية ةن مة الدش،ي 

اسئلت ػبهت و 

 هٌبقشت

 4 السببغ
دطبيةةق دم يدةةا الدشةة،ي  وفةةف شةة، ة ) ط يقةةة 
ايبةةدا  ال مةةود     ط يقةةة ال،دةة ة الثابدةةة  مةةع  

 ايمث ة
 اسئلت ػبهت ًظري + ػولي بداليةاإل ةن مة الدش،ي 

 4 الثبهي

تؼريفففف أًظوفففت التشفففيير التؼويعفففيت واًواػ فففب 

وتطبيفففم ػولتفففي التشفففيير وأفففة  فففيرة  أًظوفففت 

  Mono alphabeticالتشففيير التؼويعففيت 

 )الٌظبم  الدوؼي ) يرة قيصر(( هغ  االهثلت

 ًظري + ػولي الد ويضية ةن مة الدش،ي 
 الواجبا 
 الجمادية

 4 التبسغ
تطبيفففم ػولتفففي التشفففيير وأفففة  فففيرة  أًظوفففت 

  Mono alphabeticالتشففيير التؼويعففيت 

 )الٌظبم العربي ، الٌظبم ال ديي(  هغ  االهثلت

 اسئلت ػبهت ًظري + ػولي الد ويضية ةن مة الدش،ي 

 4 الؼب ر

د  يةةةةف ان مةةةةة الدشةةةة،ي  الد ويضةةةةية مد ةةةةددة 
الاجافيةةة  وانواداةةا ودطبيةةق دم يدةةا الدشةة،ي  

 شةة، ة فةةا ان مةةة الدشةة،ي  الد ويضةةية وفةةف 
Polyalphabetic      ط يقةةةةةةةةةةة )فيجنيةةةةةةةةةة

 مع  ايمث ة بيوفو   

 اهتحبى   ري ًظري + ػولي الد ويضية ةن مة الدش،ي 

 4 الحبدي ػشر
دطبيق دم يدةا الدشة،ي  وفةف شة، ة فةا ان مةة 

ط يقةة   Homophonic الدش،ي  الد ويضية 
 مع  ايمث ة   Bealش، ة بي  )

 اسئلت ػبهت ًظري + ػولي الد ويضية مة الدش،ي ةن 

 4 الثبًي ػشر
دطبيق دم يدةا الدشة،ي  وفةف شة، ة فةا ان مةة 

ط يقةةة   Polygram الدشةة،ي  الد ويضةةية 
 مع  ايمث ة  )ش، ة ب ي،ي    ش، ة اي  

 ًظري + ػولي الد ويضية ةن مة الدش،ي 
هٌبقشت و اهتحبى 

 اًي

 4 الثبلث ػشر
التشفيير التؼويعفيت هتؼفذدة  تحليل  فيرة اًظوفت

ال دبئيففت ببسففتخذام طريقففت كبسيسففاي  للٌوففبرج 

 الواررة.
 ًظري + ػولي دة ي  الش، ة 

 الواجبا 
 الجمادية

 4 الرابغ ػشر
تحليل  فيرة اًظوفت التشفيير التؼويعفيت هتؼفذدة 

ال دبئيفففففففففت ببسفففففففففتخذام طريقفففففففففت الصفففففففففذأت 

Coincidence. 
 ًظري + ػولي دة ي  الش، ة 

 الواجبا 
 لجماديةا

 4 الخبهس ػشر

تؼريف ال دوم هغ توضيح طرائم ال دفوم ػلف  

اًظوت التشيير الوتوثلفت )جدفوم الفٌل الواضفح 

جدوم الٌل الواضح الوختفبر ، جدفوم الفٌل  –

 الوشيور أقط ، جدوم الرخل الوسطي (

ط افق الاجوظ د ى 
 ةن مة الدش،ي 

 هٌبقشت ًظري + ػولي



 

 

 انثنُح انتحتُح  .11

 طهىتح :انمشاءاخ انً

  اننصىص األساسُح 
 كتة انًمشس 
      أخشي 
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يتطهثاخ خاصح ) وتاًم عهً سثُم انًثال 

نًىالع وسش انعًم وانذوسَاخ وانثشيجُاخ وا

 االنكتشونُح (

 انًىالع االنكتشونُح انشصُنح.

   Visual Basic 6انثشايجثاخ:

انخذياخ االجتًاعُح ) وتاًم عهً سثُم انًثال 

يحاضشاخ انضُىف وانتذسَة انًهنٍ 

 وانذساساخ انًُذانُح ( 
 .انتذسَة انعًهٍ ويااسَع تحىث انتخش 

 انمثىل  .12

 انًستىي انشاتع انًتطهثاخ انساتمح

 16 ألم عذد ين انطهثح 

 46 أكثش عذد ين انطهثح 


