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 -                               أهذاف انًمشس-9
وتطثُمهيا انؼًهيٍ.  يؼشفيح و أهًُيح هُاكيم انثُاَياخ يمذيح نهًىاضُغ انشئُسيُح نهُاكيم انثُاَياخ انتيٍ تشكيض ػهيً

انًخططيياخ واجشييداس تاَىاػهييا ز خىاسصيُيياخ انتشتُيية واَىاػهييا ز دساسييح  وتطثُؼييح انحييال َحتييىٌ ػهييً

نغح ػانُح انًستىي فٍ تطثُك انًمشس انًمشس وَستخذو هزا  انتطثُماخ وغُشهازخىاسصيُاخ انثحج تاَىاػها يغ 

 .يثتذئ هفح تؤههه نهؼًم فٍ سىق انؼًم كًثشيحإلخشاج طانة تًهاساخ تشيدُح يختانًمشس  كًا وَهذف هزا

 مراجؼت أداء مؤسسبث التؼليم الؼبلي ))مراجؼت البروبمج األكبديمي((

ٌ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.



 

 

 يخشخاخ انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .9

 انًؼشفح وانفهى  -أ
 اكتساب يا تى تىضُحه يٍ انًفشداخ فٍ حمم "انًىاضُغ انًطهىب تحثها و شًىنها " -

 تهغح انثشيدح اكتساب يهاساخ انثشيدح  -

 .سلٌمة بصورة البرمجٌة الشفرات ةوكتاب البرمجة علً قادر الطالب ان من التأكد -

 يٍ خالل تحىث انتخشج  بالواقع البرمجٌة المسائل ربط -

 انًهاساخ انخاصح تانًىضىع   -ب 

 تماسَش ػهًُح – 1ب

 تحىث تخشج  – 2ب

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 لشاءاخ ز تؼهى راتٍ ز حهماخ َماش.  -

 ح انذسط . انتذسَثاخ واألَشطح فٍ لاػ -

 انًىالغ اجنكتشوَُح نإلفادج يُها . انًصادس وإسشاد انطالب إنً تؼض  -

 طشائك انتمُُى      

 انًشاسكح فٍ لاػح انذسط.

 تمذَى األَشطح 

 وأَشطح . ئُحَىيُح وشهشَح وَهااختثاساخ 
 يهاساخ انتفكُش -ج

 . المقرر الموعد فً وتسلٌمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوٌر  -1ج

 انتفكُش انًُطمٍ وانثشيدٍ إلَداد حهىل نهًشاكم انثشيدُح. -2ج

   والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوٌر  -3ج

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

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

 نشطة والواجبات.لأل الدرجة من نسبة تخصٌص 

 طشائك 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. 

 ُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انًهاساخ  انؼايح وانً -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 وارالح على الطالب قدرة تطوٌر    -4د



 

 بىيت المقرر. 01

 مخرجبث التؼلم المطلوبت السبػبث األسبوع
اسم الوحذة / المسبق أو 

 الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التؼليم

 4 االول
تؼريففففففف المخططففففففبث واوواػ ففففففب 

وكيفيفففففففت تمايل فففففففب ببلم ففففففففو بث 

 والقوائم الموصولت
 وظري + ػملي المخططبث

اسئلت ػبمت 

 ومىبقشت

 4 الابوي
تؼريفففف ليافففر الشفففارة واال فففابر 

 الفرػيت
 وظري + ػملي اال ابر

اسئلت ػبمت 

ومىبقشت او 

 امتحبن اوي

 4 الابلث
 ففارة البحففث الاىبئيففت ر اسففتؼرا  

ػقففذ اال ففابر االػتيبديففت والاىبئيففت 

 مغ االمالت

 وظري + ػملي اال ابر
أسئلت ػبمت 

 ومىبقشت

 4 الرابغ
اال ابر اال ابر االػتيبديت وتماير 

 مغ  االمالتالاىبئيت واستؼراض ب 
 امتحبن اوي وظري + ػملي اال ابر

 4 الخبمس
التؼففببير الحسففببيت ببسففتخذا  تمايففر 

مففغ  الشففارة الاىبئيففت واستؼراضفف ب 

 االمالت

 وظري + ػملي اال ابر
أسئلت ػبمت 

ومىبقشت او 

 امتحبن اوي

 4 السبدس
التؼففففففره ػلففففففة لياففففففر الشففففففارة 

 مغ  االمالتت والمفبليم الريبضي
 وظري + ػملي اال ابر

اسئلت ػبمت و 

 مىبقشت

 4 السببغ
تحويففففر الشففففارة االػتيبديففففت الففففة 

 مغ  االمالت ارة ثىبئيت 
 اسئلت ػبمت وظري + ػملي اال ابر

 4 الابمه
 اال ابر بحث الشارة الاىبئيت

 وظري + ػملي
 الواجببث
 الامبػيت

 4 التبسغ
تؼريف الترتيب ر غرضه ر خطفواث 

ليت الترتيفبر اوفواع خواريميفبث ػم

 الترتيب  خواريميت ترتيب االختيبر

 الترتيب 
 اسئلت ػبمت وظري + ػملي

 4 الؼب ر
وخواريميفففففففت ترتيففففففففب الفقبػففففففففت  

خواريميففففت ترتيففففب االضففففب ت مففففغ  

 االمالت

 الترتيب 
 امتحبن   ري وظري + ػملي

 4 الحبدي ػشر
خواريميففففت الترتيففففب السففففريغ مففففغ  

 ترتيب الذمج االمالت وخواريميت
 اسئلت ػبمت وظري + ػملي الترتيب

 4 الابوي ػشر
تؼريففف البحففث اوففواع خواريميففبث 

 البحث
 وظري + ػملي البحث

مىبقشت و 

 امتحبن اوي

 4 الابلث ػشر
خواريميفففت البحفففث التسلسفففلي مفففغ  

 االمالت
 وظري + ػملي البحث

 الواجببث
 الامبػيت

 4 الرابغ ػشر
 خواريميفففففت البحفففففث الاىفففففبئي مفففففغ 

 االمالت
 وظري + ػملي البحث

 الواجببث
 الامبػيت

 4 الخبمس ػشر
تحليففر الخواريميففت م ايففب البروففبمج 

الايففففذ  ت ففففميم البروففففبمج مففففوارد 

 البروبمج مغ  االمالت
 مىبقشت وظري + ػملي تحلير الخواريميت



 

 

 

 انثُُح انتحتُح  .11

 انمشاءاخ انًطهىتح :
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ػصاو انصفاس " هُاكم انثُاَاخ نطهثح انصفىف انثاَُح جلساو   [4]

صَغ ز ػهىو انحاسىب" ز انطثؼح انثاَُح ز داس انحايذ نهُششوانتى

 .2221اجسدٌ ز  –ػًاٌ 

 

يتطهثاخ خاصح ) وتشًم ػهً سثُم انًثال 

وسش انؼًم وانذوسَاخ وانثشيدُاخ وانًىالغ 

 اجنكتشوَُح (

 انًىالغ اجنكتشوَُح انشصُُح.

 turbo Pascal , Delphiانثشايدثاخ: 

انخذياخ اجختًاػُح ) وتشًم ػهً سثُم انًثال 

ٍُ يحاضشاخ انضُىف وانتذسَة انًه

 وانذساساخ انًُذاَُح ( 
 .انتذسَة انؼًهٍ ويشاسَغ تحىث انتخشج

 انمثىل  .12

 223/ذ1هُاكم تُاَاخ  انًتطهثاخ انساتمح

 12 ألم ػذد يٍ انطهثح 

 42 أكثش ػذد يٍ انطهثح 


