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 بنیة المقرر -11
ألسبوع

ا
 

 الساعات
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
ظر طریقة التقییم التعلیمطریقة  أو الموضوع/ اسم الوحدة 

الن
ي 

ي  
العمل

  

1 3 2 
  تعریف الطالب

بمفھوم علم الحاسب 
 وعالقتھ بالعلوم االخرى

  مقدمة في علم الحاسب

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

األمتحانات الیومیة 
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

 والنھائیةالشھریة 

2 3 2 

  الطالبتعریف 
بأھمیة العالقة بین األنسان 

و آلة الحاسبة وتاریخ 
اختراع وتطورالحاسبات 

 وانواعھا

نبذة , اإلنسان وآلة الحاسبة 
تطور , تاریخیة عن الحاسبات 

  الحاسبات وأنواعھا

/ السبورة 
/   الداتا شو

 = جهاز احلاسبة 

3 3 2 
  تعریف الطالب

بجھاز الحاسوب والوحدات 
  ومكوناتھالتي یتألف منھا 

الھیكل العام للحاسبة اإللیكترونیة 
وحدات الحاسبة واألجھزة , 

  والبرمجیات, الملحقة بھا 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

4 3 2 

تعریف الطالب بكیفیة عمل 
الحاسبة ومعالجة 

المعلومات وتناقلھا بین 
 وحدات الحاسبة

كیفیة تناقل , أسس عمل الحاسبة 
  بین وحدات الحاسبةالمعلومات 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

5 3 2 

بلغة تعریف الطالب  
الماكنة وكیفیة خزن 

المعلومات واالوامر في 
 جھاز الحاسوب

  لغة الماكنة 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

6 3 2 
باالنظمة تعریف الطالب  

العددیة التي یتعامل بھا 
 جھاز الحاسوب

  األنظمة العددیة

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

7  3 2 

معرفة الطالب المھارات 
مایكروسوفت االساسیة 

 . وورد،اكسل،بوربوینت

 

برامج معالج  -نظم التشغیل -
 برامج الجدول - النصوص

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

8  3 2 

معرفة الطالب المھارات 
مایكروسوفت االساسیة 

 . وورد،اكسل،بوربوینت

 -برامج العروض التقدیمیة -
برامج  -برامج النشر المكتبي

  برامج الرسومات -قواعد البیانات

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

9  3 2 

معرفة الطالب المھارات  
واالنترنت، وبرامج تصفح 

 .االنترنت

العناصر  -االبحار في االنترنت -
-االساسیة في الموقع االلكتروني

 -الرسومات-وصلة او رابطة
 -الحقول - ازرار - النصوص

 -الشریط

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

10 3 2 
بلغات تعریف الطالب  

برمجة جھاز الحاسوب 
 ومنھا لغة بیسك

  البرمجة بلغة بیسك 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

11 3 2 
بكیفة كتابة تعریف الطالب  

 البرنامج

, الثوابت والتغییرات , البرنامج 
  التغییرات والتغیرات

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 
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12 3 2 
بمفھوم تعریف الطالب  

الثوابت والمتغیرات في لغة 
 البرمجة

, الثوابت والتغییرات , البرنامج 
  التغییرات والتغیرات

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

13 3 2 

بالخطوات تعریف الطالب  
التي تقوم بمعالجة البرنامج 
والتغیرات التي تحدث اثناء 

 المعالجة

, الثوابت والتغییرات , البرنامج 
  التغییرات والتغیرات

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

14 3 2 

تعریف الطالب على  
واإلخراج إیعازات اإلدخال 

  وتدریبھ علیھا
 

  إیعازات اإلدخال واإلخراج

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

15 3 2 
بمفھوم  تعریف الطالب  

 التغییرات العددیة والحرفیة
  التغییرات العددیة والحرفیة

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

16 3 2 
بالعبارات تعریف الطالب  

 وكیفیة كتابتھاالحسابیة 
  العبارات الحسابیة

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

17 3 2 
بأیعازات تعریف الطالب 

انسیاب السیطرة وكیفیة 
 عملھا

  إیعازات انسیاب السیطرة

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

18 3 2 
بأیعازات تعریف الطالب 

التفرع والتفریغ المشروط 
 المسار وعملھاوالمتعدد 

إیعازات التفرع والتفریغ 
  المشروط والمتعدد المسار

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

19 3 2 
بحلقات  تعریف الطالب

 التكرار وتنفیذھا

حلقات التكرار ( التنفیذ الدوراني 
  )واإلعادة 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

20 3 2 
مفھوم تعریف الطالب 

) القیاسیة ( الدوال المكتبیة 
 وكیفیة عملھا

  )القیاسیة ( الدوال المكتبیة  

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

21 3 2 
مفھوم  دالة تعریف الطالب 

األعداد العشوائیة 
 واستخدامھا

  دالة األعداد العشوائیة

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

22 3 2 
بالدوال  تعریف الطالب 

المعرفة وتطبیقاتھا 
 واستخدامھا في البرامج

  الدوال المعرفة وتطبیقاتھا

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

23 3 2 
بالبرامج تعریف الطالب 

والروتینات الفرعیة وكیفیة 
 تنفیذھا  

  الروتینیات الفرعیة

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

24 3 2 
بعبارات  تعریف الطالب

 اإلبعاد واستخدامھا
  عبارات اإلبعاد

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

25 3 2 
مفھوم تعریف الطالب 

بعض  المخطط االنسیابي 
 وكیفیة رسمھ وعملھ

  المخطط االنسیابي
الداتا / السبورة 

 = جهاز /شو
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 البنیة التحتیة  .10

IC3كتاب ال  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  

  مهدي العبيدي وآخرون. تأليف د: الربجمة بلغة بيسك 

  عوض منصور. تأليف د: برجمة بيسك للمبتدئني  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

( اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا   
 ....  ),التقاریر , المجالت العلمیة 

 

مواقع االنترنیت , االلكترونیةب ـ المراجع 
.... 

Science direct,springer link 

 

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   -

 التطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكب -

 الحرص الدائم على استعمال الوسائل التعلیمیھ الترفیھیھ لجعل الطالب یرغب اكثر التعلم واالستفاده -

  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

 احلاسبة 

26 3 2 

بمفھوم  تعریف الطالب
المصفوفات وكیفیة كتابتھا 

في البرنامج والعملیات 
 الحسابیة علیھا 

  )القوائم والجداول ( المصفوفات 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

27 3 2 

بمفھوم  تعریف الطالب
المصفوفات وكیفیة كتابتھا 

في البرنامج والعملیات 
 الحسابیة علیھا 

  )والجداول القوائم ( المصفوفات 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

28 3 2 

بمفھوم  تعریف الطالب
المصفوفات وكیفیة كتابتھا 

في البرنامج والعملیات 
 الحسابیة علیھا 

  )القوائم والجداول ( المصفوفات 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

29 3 2 

بمفھوم تعریف الطالب 
كتابتھا  الخوارزمیة وكیفیة

ومعالجة المسائل من 
 خاللھا وتحویلھا الى برامج

  الخوارزمیات

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

30  3 2 
باالخطاء  تعریف الطالب

التي تحدث في البرمجة 
 وكیفیة معالجتھا

  األخطاء في البرمجة

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 


