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 منوذج توصيف املقرر

 

 اجملمعةجامعة  املؤسسة التعليمية              

 

 كلية اجملتمع باجملمعة / قسم العلوم الطبيعية والتطبيقية                    الكلية/ القسم  

 

 عنه :املقرر ومعلومات عامة التعريف بأ ( 

 حاسب ( 121) 1برجمة حاسبات اسم املقرر و رقمه:     

 ساعات 4الساعات املعتمدة:    

 

 الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها 

 اك أشياء عمومية خمتارة يف برامج عدة جيب ذكرها فضال عن ذكر الربامج()إذا كان هن

 ختصص علوم حاسب / الربنامج التأهيلي

 

 نايف الشمرياسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس  املقرر: أ.  

 

  الثانياملستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذه املقرر فيه: املستوى  

 

 حسر111 مبادئ احلاسب اآللي و تقنية املعلوماته املقرر)إن وجدت( املتطلبات املسبقة هلذ 

 

 : الدراسي  ف المقرريوصت(  ب

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 تدريسساعات ال عدد األسابيع الموضوع 

 ساعات نظرية    6 2 مقدمة عامة عن البرمجة
 ساعات عملية 2

 وسائل وصف الخوارزميات
 خرائط التدفق

 ساعات نظرية    6 2
 ساعات عملية 2

 ساعات نظرية    C  3 9أساسيات البرمجة بلغة ++
 ساعات عملية 3

 ساعات نظرية    6 2 المتغيرات و الثوابت 
 ساعات عملية 2

 جمل اإلدخال واإلخراج 
 المؤثرات العالئقية والمنطقية
 عملية التخصص أو اإلسناد

 ساعات نظرية    6 2
 ساعات عملية 2



 control structuresجمل التحّكم 
  الجملة الشرطيةIF 
  عبارةswitch 

 ساعات نظرية    6 2
 ساعات عملية 2

 ساعات نظرية1    3 (for ,while ,do … whileجمل التكرار )
 ساعات عملية 6

 
 

 

 ـ ( مصادر التعلم ج

 

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة املطلوبة:   – 1

C++ How to Program  H.M. & P.J. Deitel, 1998, Prentice Hall. 

 

 املراجع األساسية:  – 2

C++ How to Program  H.M. & P.J. Deitel, 1998, Prentice Hall 

 الكتب واملراجع املوصى بها  ) الدوريات العلمية، التقارير... اخل( )يرفق قائمة بذلك(: – 3

 

 املواد االلكرتونية  و مواقع االنرتنت ... اخل: – 4

 

http://www.microsoft.com  

 

مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايري  – 5

 املهنية أو األنظمة: 

 visual studio 2008برنامج 

 XPبرنامج مايكروسوفت ويندوز 

 2113برنامج مايكروسوفت وررد 

 2113برنامج الباوربوينت 

 2113برنامج الفرونت بيج 

 2113برنامج االكسل 

 2113برنامج االكسس 

 2113برنامج اآلوتلوك 

 طابعة مركزية + سكانر + داتا شو + جهاز عرض وسبورة ذكية أو عادية  بالقاعة النظرية واملعمل

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/


 

 : التقويم (  د

 يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي حتديد اجلدول الزمين ملهام التقويم اليت  

رقم 

 التقييم 

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة، أو اختبار 

 قصري، أو مشروع مجاعي، أو اختبار فصلي... اخل

نسبة الدرجة  األسبوع املستحق

إىل درجة  

 التقييم النهائي

 %11 واحد كل أسبوع تكاليف -واجبات  –متارين  1

 %11 11،  5 الربامج املطلوبةالبحوث  و 2

 %21 7 االختبار الشهرى األول 3

 %21 12 االختبار الشهرى الثاني 4

حسب جدول  االختبار النهائي 5

 اإلختبارات

41% 

 


