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 نموذج توصيف مقرر دراسي

  عةجامعة المجم  :جامعة  .1

 قسم العلوم الطبيعية والتطبيقية /كلية المجتمع : الكلية/القسم  .2

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه : -ا

 حاسب( 242صيانة وتجميع الحاسب اآللي )اسم ورمز المقرر الدراسي:  .3

 ساعات 3عدد الساعات المعتمدة:  .4

 :  )تأهيلي أو انتقالي (سي. البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدرا .5
6.  
 تأهيلي -الحاسب اآللي  .7

 أ. محمد فايز عابداسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي:  .8

 الرابعالمستوى  /السنة الثانية  السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  .9

 بحاس 111 المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:

 

 توصيف المقرر الدراسي  -ب

 تدريسها يجب التي الموضوعات قائمة -3

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

مقدمة عن احلاسب اآللي ومكوناته الصلبة وآلية عمل كل 

 منها وكيفية جتميعها.

 ساعات نظرية 6 3

 ساعات عملية 6

 ساعات نظرية 4 2 مقدمة عن الربجميات األساسية للحاسب اآللي.

 ساعات عملية 4

 ساعات نظرية 2 1 كيف يعمل جهاز احلاسب ونظام اإلدخال واإلخراج األساسي

 ساعات عملية 2

 ساعات نظرية 6 3العالقة بني املعدات والربجميات ، جتهيز جهاز احلاسب لبدء 



 1 

التشغيل ، تقسيم وتهيئة القرص الصلب ، تنصيب نظام 

 التشغيل.

 ساعات عملية 6

تنصيب مسوقات املعدات جلهاز احلاسب ، التعرف على أنواع 

 برجميات احلاسب ، تنصيب الربامج األساسية جلهاز احلاسب.

 ساعات نظرية 4 2

 ساعات عملية 4

التعرف على الربجميات )أدوات النظام( اليت ختص صيانة 

 احلاسب وكيفية إستخدامها.

 ساعات نظرية 4 2

 ساعات عملية 4

أنواع أعطال احلاسب )املعدات والربجميات(  التعرف على

وكيفية إكتشافها وإصالحها أو التعامل معها أحيانا 

 باإلستبدال + املراجعة للمقرر.

 ساعات نظرية 4 2

 ساعات عملية 4

 

 . مصادر التعلم: ج

 الكتب المقررة المطلوبة:-1

The Complete PC Upgrade and Maintenance Guide, Mark 
Minasi, 16th Edition, SYBEX Inc., 2005. 

 المراجع الرئيسة:-2

Build Your Own PC For Dummies, Mark L. Chambers, Wiley 
Inc. 2009. 

 

 التقويم - د

 درجة التقويم النهائي درجة األعمال الفصلية

61% 41% 
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