
 



 تقنیات أنظمة الحاسوبكادیمي لقسم وصف البرنامج األ

 التقنیة األوسط الفرات جامعة: التعلیمیةالمؤسسة  -۱
 كربالء المعھد التقني: المركز / الجامعي لقسما -۲
 تقنیات أنظمة الحاسوب قسم: األكادیمي البرنامج أسم -۳
 تقنيدبلوم  النھائیة: الشھادة اسم -٤
 سي: سنويالدرا النظام -٥
 :ABETالمعتمد  االعتماد برنامج -٦
 شبھمن خالل التواصل مع الدوائر الرسمیة و العمل بسوق وثیقة عالقة ھنالكاألخرى:  یةالخارج المؤثرات -۷

 تحدیث المناھج الدراسیة بناءا على ذلك.اذ یتم في تلك الدوائر  المعمول بھا التركیز على البرامجیاتبالرسمیة 
۸- تاریخ إعداد الوصف: 2022/11/10 

۹- أھداف البرنامج األكاد یمي: 

أنظمة الحاسوب من خالل تعلم أساسیات البرمجة وكیفیة تقنیات  مبادئ في األساسیة المعرفة توفیر −ة یتقن معرفة •
 تصمیم المواقع وربط الشبكات باالضافة الى الطرق واألسالیب في صیانة الحاسوب وملحقاتھ.

 تطویرباالضافة الى  بریةتالمخ المشاریع وتصمیم تنفیذفي  الالزمة األساسیة المھارات تطویر − تقنیة مھارات •
ربط الشبكات ومعالجة المشاكل التي تحدث بأستخدام احدث البرامجیات المستخدمھ على المستوى  على القدرة

 العالمي.

بأستخدام  أو كتابیا أو شفویا كان سواء فعال بشكل المعلومات وتقدیم تنظیم على القدرة تطویر − االتصال مھارات •
 .وسائل االتصال الفیدیویة والصوتیة

تھیئة الخریج الن یكون ناجحا في أكمال مشواره العلمي بالحصول على  − الدبلومبعد  للدراسات یرالتحض •
 الشھادات ما بعد الدبلوم التقني.

 القیادة، الجماعي، العمل ذلك في بما المھنیة الممارسة في تنشأ التي للمشاكل واسع أھتمام قدیمت − التحضیر للمھنة •
 .واالقتصاد الخدمة، االخالقة، المھنی السالمة

 علم والتقییموالت یمالتعل وطرائق المطلوبة التعلم مخرجات -۱۰

 والفھم لمعرفةا -أ
 من خالل أستخدام الحاسوب في حل المسائل الریاضیة واالحصائیة. المعرفة تطبیق على القدرة .۱
 .التي تتعلق بقواعد البیانات المسائل وحل وصیاغة تحدید على القدرة .۲
 القدرة على تصمیم وتحمیل المواقع االلكترونیة بأستخدام مختلف اللغات البرمجیة. .۳
 القدرة على ربط الشبكات الحاسوبیة مع اجراءات الصیانة لھا. .٤
 القدرة على صیانة وتنضید مختلف أنظمة التشغیل مع أمكانیة تنصیب البرامج الخدمیة. .٥
 ن.اآلخری واحترام االخالقي والسلوك االلتزام نوعیة و وقیمة القیادة مھارات تعلیم .٦

 بالموضوع الخاصة المھارات -ب
 .التجارب وإجراء تصمیمال على قدرةال .۱
 .البرمجیة وتكوین قواعد البیانات مع ربطھا وتوزیعھا من خالل الشبكةاالعمال  تنفیذ على القدرة .۲
 .في التصمیم دام أحدث البرامجیاتخأدارة المواقع االلكتروینة مع أست على القدرة .۳
 یة.الضرورفي أنجاز المھام  الحدیثةالتكنلوجیة والتقنیة  واألدواتتطبیقات ال استعمال على المقدرة .٤

 یرالتفك مھارات -ج
 .الذھني العصف .۱
 .التحلیل على القدرة .۲
 .المشكالت حل على القدرة .۳
 .االستنباط على القدرة .٤

 )يالشخص والتطور ظیفوالت یةبقابل المتعلقة األخرى المھارات( والمنقولة العامة المھارات -د
 .فریق ضمن العمل على المقدرة .۱



 .الفعال االتصال على المقدرة .۲
 وعلى باالختصاص المتعلقة والتطویر التدریب برامج خالل من العمل وسوق المجتمع في الفاعل التأثیر .۳

 .المستویات مختلف

 موالتعل لیمالتع طرائق -۱۱

 .المحاضرة •
 .المختبر •
 .التدریب المنھجي •
 .التدریب الصیفي •

 ییمالتق طرائق -۱۲

 .ختبارات الشفھیةاإل •
 .یومیةال اإلمتحانات •
 .فصلیةال ناتااإلمتح •
 .المتحانات النھائیةا •
 .العملیة شاریعمال •

 بنیة البرنامج -۱۳

الشھادات والساعات  بنیة البرنامج
 المستوى / السنة المعتمدة

 رمز المقرر او
 المساق

اسم المقرر او 
 المساق

 المعتمدةالساعات 

عدد الساعات لكافة  2019/2020
 المراحل

تتطلب  درجة الدبلوم
 معتمدة ساعة )۱۹۲۰(

تقنیات أنظمة قسم  CST المرحلة االولى
 الحاسوب

)۳۳( 
اسبوعیا ســــــاعة

تقنیات أنظمة قسم  CST المرحلة الثانیة
 الحاسوب

)۳۲( 
اسبوعیا ســــــاعة

 يالشخص للتطور طیلتخطا -۱٤
 ضمن المالك المقرر وحسب نسبة الطلبة الى اعداد اعضاء الھیئة التدریسیة ةریسیدالت ةالھیئ ءاأعض یكون أن بیج

ان تكون ھناك قدرة على ادارة المعھد بشكل كاف  ویجب ،الدراسیة ھجناالم میعج ةلتغطی دور ةءاللكف نوتك ان بویج
الستیعاب مستویات التفاعل واالرشاد الطالبي وتقدیم المشورة وأنشطة الخدمات الجامعیة والمھنیة والتنمویة والتفاعل 

 والمھنیین فضال عن أرباب العمل.مع الممارسین 

 القبول ارعیم -۱٥

 .العلمي الفرع /اإلعدادیة الدراسة لخریجي المعدل •
  ة.العدادیا شھادة حملة من المتمیزین لموظفینا •

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج -۱٦

 .االختصاص حقل في المنھجیة العلمیة الكتب •
 .التخصصیة العملیة الكتب •
 .والتخصصیة العامة الحاسوبیة البرامج•



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 المعھد التقني كربالء المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم تقنیات أنظمة الحاسوب / المركز علمي القسم ال .۲

 C++  /CST100البرمجة بلغة  اسم / رمز المقرر .۳

 الزامي (محاضرات نظریة وعملیة) أشكال الحضور المتاحة .٤

 سنوي / االولى الفصل / السنة .٥

 ساعة في العام الدراسي ۱٥۰ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٦

 2022/11/10تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

والھیكلیة العامة للبرنامج  C++ ولغة الـ  تعریف الطالب بلغات البرمجة  وأنواعھا: أھداف المقرر .۸
والدول  للبرامج Codeوكتابة الشفرة البرمجیة الـ   وأقسامھ وأنواع البیانات المستخدمة في ھذه اللغة

 وملفات البیانات واستخدام إمكانیة الرسم فیھا. واإلجراءات

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیا
المتاحة. والبد من الربط بینھا التعلم تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وبین وصف البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .۹

ھداف المعرفیة: األ -أ

 . ++Cتعریف الطالب بمفھوم لغات البرمجة ولغة البرمجة     -۱أ

بالھیكلیة العامة للبرنامج وأقسامھ وأنواع البیانات والدوال والروتینات  تعریف الطالب -۲أ
 المتوفرة 

 .++Cفي لغة       

 .++Cالمستخدمة في لغة  بالثوابت والمتغیرات واالدواتتعریف الطالب  -۳أ

 .++Cتعریف الطالب بأسالیب االدخال واإلخراج في لغة  -٤أ



 .++Cفي لغة  تعریف الطالب بأسالیب وحلقات التكرار الشرطیة وغیر الشرطیة -٥أ

  والسالسل الحرفیة. تعریف الطالب بالمتغیرات المرقمة والمصفوفات  -٦أ

 مقرر:الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

للبرامج والدول واإلجراءات وملفات البیانات  Codeتعلم كیفیة كتابة الشفرة البرمجیة الـ    - ۱ب          

 واستخدام إمكانیة الرسم فیھا.          

كتابة الشفرات البرمجیة في واألدوات المستخدمة كیفیة تمثیل الثوابت والمتغیرات العددیة   -۲ب
 .++Cلغة في 

في  طریقة تمثیل البیانات وانواعھا المستخدمة في كتابة الشفرات البرمجیة وتنفیذ البرامج  –۳ب
 .++Cلغة 

تنفیذ برامج كتابة الشفرات البرمجیة و االدخال واإلخراج واستخدامھا في  اسالیبتطبیق   -٤ب
 .++Cلغة في  وطباعة المعطیات المختلفة

في لغة  تطبیق حلقات التكرار الشرطیة وغیر الشرطیة في كتابة وبرمجة مختلف البرامج – ٥ب
C++. 

وكیفیة كتابتھا  ++Cتمثیل المتغیرات المرقمة والمصفوفات والسالسل الحرفیة في لغة الـ  -٦ب
 .++Cلغة في  في الشفرات البرمجیة

وإمكانیة الرسم فیھا وذلك عن طریق  ++Cتطبق الدوال المكتبیة المتوفرة في لغة البرمجة  -۷ب
 رسم مختلف االشكال الھندسیة.

تنفیذ البرامج والشفرات البرمجیة بإحدى البرامج التطبیقیة المستخدمة في تنفیذ الشفرات   -۸ب
 NetBeans IDE 8.2 كبرنامج

طرائق التعلیم والتعلم      

 .white boardباستخدام  والتوضیحالشرح القاء المحاضرات النظریة والعملیة مع  .۱
استخدام التعلیم االلكتروني عن طریق عرض  الدروس النظریة والعملیة على شاشات العرض  .۲

 وفق االمكانیات المتاحة. شرائح عرض بوربوینت  باستخدام
 لتطبیق البرامج على الحواسیب من قبل الطلبة. المختبراستخدام  .۳

طرائق التقییم      

 .Quizzes الیومیة السریعة العملیةاالختبارات  .۱
 .التقییم الیومي .۲
 .االمتحانات الفصلیة .۳
 .االمتحانات النھائیة .٤



 بنیة المقرر

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

طریقة  اسم الوحدة / أو الموضوع
طریقة التقییم التعلیم

 األول

 معرفیة ٥

Abstract of programming languages 

•What’s a program language 
•The date and development of 

programming languages 
•Levels of programming 

languages 
•C++ language : beginning, 

development, its location 
within Levels of programming 

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 األھداف الوجدانیة والقیمیة: -ج

كتابة الشفرات البرمجیة والبرامج المختلفة وفق معطیات مختلفة كتطبیقات سطح المكتب  -۱ج
 الصغیرة.

 طباعة نصوص وقیم عددیة مختلفة. -۲ج

 اخراج نتائج وفق مدخالت یتم تحدیدھا من قبل المستخدم والتي تخدم متطلباتھ. -۳ج

  وفھمھا یعد األساس للدخول الى لغات البرمجة األخرى. ++Cدراسة لغة الـ   -٤ج

طرائق التعلیم والتعلم     

 .بالكتب والمؤلفات المتوفرة في المكتبات الجامعیة وغیرھا االستعانة .۱
 بالمناھج والبرامج المتوفرة على الشبكة العنكبوتیة للتطویر الذاتي.االستعانة  .۲
 .شرح والتمارین والتدریبات الصفیةالالمشاكل من خالل تحدید وتشخیص  .۳

 كتابة الشفرة البرمجیة و الرموزمن  االستفادةالطلبة كیفیة  إلدراكالتطبیقات العملیة  .٤
 .وفھم تطبیقھا ++Cالـ  بلغة المستخدمة 

طرائق التقییم    

 . امتحانات یومیة بأسئلة بیتیة حلھا ذاتیا .۱
 عملیاً.  ++Cكتابة برامج وشفرات برمجیة مختلفة وتطبیقھا بإحدى برامج الـ - .۲

 :قابلیة التوظیف والتطور الشخصي)المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بالتأھیلیة العامة و المھارات -د 
 كتابة برمجیات وتطبیقات سطح المكتب المختلفة. -۱د

 كتابة شفرات برمجیة لتنفیذ برامج المستخدم. -۲د

   إدارة ذاكرة الحاسوب. -۳د



languages 

 الثاني

 معرفیة ٥

Basic essentials for C++ language/ C++ 
language concepts 

• What’s C++ program contains? 
• What are the basic files? Simple 

explanation for basic files, that 
C++ program include 

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 الثالث

معرفیة و ٥
 وجدانیة

Basic element and tools of C++ language 

•Language symbols 
•Definitions name  
•keywords 
•Constant represent  
•Variables represent 

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

 الرابع

٥ 
معرفیة 

و 
 وجدانیة

•Data types in C++, and the 
represent methods in memory 

•char type 
•integer type 
•real type 
•Boolean (logical) type 
•Converting between deferent 

data types 

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

 الخامس

 معرفیة ٥

•Expressions types in C++ 
language, how formulate 

expression:  
•Arithmetic expression /deferent 

arithmetic operation and its 
priorities  / conversion  manner 

of  arithmetic expression to 
Arithmetic expression in C++ 
language/deferent examples 

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 السادس

 معرفیة ٥

•Relational expression/ relational 
operations and its priorities/ 

formulate Relational expression 
•Logical expression/ logical 

operation and its priorities/ 
formulate Logical expression 

•Compound expression/ priorities 
table of  public operations/ 

deferent examples 

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 السابع

٥ 
معرفیة 

و 
 وجدانیة

•Give the primary values of 
constants and variables  

•Spaces and brackets  
•Type of comments 
•Special tools 

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 

 تمارین

 minim tools• معرفیة ٥ الثامن

 التاسع
٥ 

معرفیة 
و 

•Assignment statement, its types/ 
with explanation examples   

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 



 Arithmetic expression (equation)• وجدانیة
•counters, counter types 
•deferent images for equations 

belong to C++ language  

 تمارین

 العاشر

والحادي 
 ٥ عشر

معرفی���ة 
و 

 وجدانیة

•Formatted  Input and output 
functions  

•output text 
•Output numeric values 
•Output Arithmetic expression 
•un Formatted Input and output 

functions  

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

الثاني 
 عشر

٥ 
معرفیة 

و 
 وجدانیة

•Control, conditional, and loop 
statements 

•cond. Statement  
oCond. Tools 
oIf conditional statement 
oIf…else statement  
oNested conditional  

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

الثالث 
 ٥ عشر

معرفیة 
و 

 وجدانیة

•switch conditional statement  
•nested conditional statement  المحاضرة

 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

الرابع 
 ٥ عشر

معرفیة 
و 

 وجدانیة

repetition statements  

• for loop  ,   Nested for 
المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

الخامس 
 ٥ عشر

معرفیة 
و 

 وجدانیة

 statement while 
المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

السادس 
 ٥ عشر

معرفیة 
و 

 وجدانیة

statement do…while 
المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

السابع 
 عشر

٥ 
معرفیة 

و 
 وجدانیة

control  at repetition 

statement continue 

 statement exit 

statement go to 

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

الثامن 
 عشر،

٥ 
معرفیة 

و 
 وجدانیة

Dimensional variables : arrays and 
matrices 

  One Dimensional array 

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

التاسع 
عشر، 
 العشرون

٥ 
معرفیة 

و 
 وجدانیة

two Dimensional array, square array(as 
special state of two Dimensional array  المحاضرة

 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

الحادي 
 ٥ والعشرون

معرفیة 
و 

 وجدانیة

Symbolic array, and represent 
string type  المحاضرة

 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

الثاني 
٥ 

معرفیة 
و 

Functions  المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 



 Global and local variable وجدانیة والعشرون

Define function 

Call function 

Ways of calling functions 

 تمارین

الثالث 
 والعشرون

٥ 
معرفیة 

و 
 وجدانیة

•Form of retrieving values from 
function 

•parameters arguments 
•factors effecting at using 

functions 

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

الرابع 
 ٥ والعشرون

معرفیة 
و 

 وجدانیة

•functions of type void 
•User defined functions  المحاضرة

 والمناقشة
اسئلة 
 واجوبة

الخامس 
 والعشرون

٥ 
معرفیة 

و 
 وجدانیة

Library of  standards functions  

•String functions 
•Arithmetic functions 
•Date and time functions 

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

السادس 
والعشرون 
، السابع 
 والعشرون

٥ 
معرفیة 

و 
 وجدانیة

graphics and screen 

•Colors functions 
•Draw pixels functions 
•Draw lines functions 
•Draw rectangle functions 
•Draw Circle functions 
•Draw pattern functions 
•Types of screens 

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

الثامن 
 والعشرون

 الثالثون-
٥ 

معرفیة 
و 

 وجدانیة

Build workable integral system, include 
arrays and above mentioned functions   المحاضرة

 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

البنیة التحتیة  .۱۰

ـ الكتب المقررة ۱
 The C++ Programming Language (4th Edition) المطلوبة 

ـ المراجع الرئیسیة ۲
(المصادر)  

•C Programming Absolute Beginner's Guide (3rd Edition)  
•C++ Tutorials and Courses 
•Head First C 
•C++ Primer (5th Edition)  



اـ الكتب والمراجع 
التي یوصى بھا           

 المجالت العلمیة،( 
 ) .... ، التقاریر

•Effective Modern C++: 42 Specific Ways to Improve Your Use 
of C++11 and C++14 1st Edition 

•Accelerated C++: Practical Programming by Example 1st 
Edition 

•Programming: Principles and Practice Using C++ 1st Edition 

ب ـ المراجع 
اللكترونیة، مواقع ا

 االنترنیت ...

•https://www.jetbrains.com/help/resharper/EditorConfig_CPP_CppS
pacesPageScheme.html 

•https://www.jarchitect.com/QACenter/index.php?qa=107&qa_1=pr
separate-belong-keywords-parentheses-inside-spaces-efer 

•https://www.jarchitect.com/QACenter/index.php?qa=121&qa_1=pl
spaces-and-braces-acing 

خطة تطویر المقرر الدراسي  .۱۱

 العلمیة لمختبرات مؤسسات الدولة.دیمي في تنظیم الزیارات تقدیم امكانیات الدعم االكا .۱
 توفیر البیئة الصفیة المالئمة والتي تمكن التدریسي من تنویع ستراتیجیات التعلیم. .۲
 توفیر تقنیة المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي. .۳

من خبراتھم في استضافة خبراء من خارج المعھد او من بیئة العمل التي یعدون من اجلھا لالستفادة 
 تطویر المقرر حسب الحاجة الفعلیة لسوق العمل.

https://www.jetbrains.com/help/resharper/EditorConfig_CPP_CppSpacesPageScheme.html
https://www.jetbrains.com/help/resharper/EditorConfig_CPP_CppSpacesPageScheme.html
https://www.jarchitect.com/QACenter/index.php?qa=107&qa_1=prefer-spaces-inside-parentheses-keywords-belong-separate
https://www.jarchitect.com/QACenter/index.php?qa=107&qa_1=prefer-spaces-inside-parentheses-keywords-belong-separate
https://www.jarchitect.com/QACenter/index.php?qa=121&qa_1=placing-braces-and-spaces
https://www.jarchitect.com/QACenter/index.php?qa=121&qa_1=placing-braces-and-spaces


 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 المعھد التقني كربالء المؤسسة التعلیمیة .۱۲

 قسم تقنیات أنظمة الحاسوب / المركز علمي القسم ال .۱۳

 CST102الخوارزمیات /  اسم / رمز المقرر .۱٤

 الزامي (محاضرات نظریة وعملیة) أشكال الحضور المتاحة .۱٥

 سنوي / االولى الفصل / السنة .۱٦

عدد الساعات الدراسیة  .۱۷
 ساعة في العام الدراسي ۹۰ (الكلي)

 2022/11/10تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۱۸

 أھداف المقرر .۱۹

ب والقواعد التي تساعد في فهم وحل المشكلة و�تا�ة الخوارزم�ات و تعر�ف الطالب �ماه�ة برنامج الحاس

ومراحل تطو�ر البرنامج والتعرف على الروتینات والتعرف على أسلوب تصم�م الوحدات البرمج�ة و�ناء 

 هرم�ة الوحدات وتقس�م البرنامج إلى وحدات.

 واسلوب والمخرجات المدخالت وتحدید المسائل تحلیل اسلوب ، المسالة وتحلیل ،تعریف الخوارزمیات

 الروتینات على والتعرف المناسبة اللغة ،اختیار البرنامج تطور ،مراحل الخوارزمیات تصمیموالحل 

 فرز من البیانات ومعالجة وتراكیبھا المھیكلة والبرمجة الوحدات ھرمیة وبناء البرمجیة الوحدات وتصمیم

 .الموجھة الكائنیة البرمجة واسس ومفاھیم الملفات معالجة وخوارزمیات ثحوب وترتیب

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیا
المتاحة. والبد من الربط بینھا التعلم تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وبین وصف البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .۲۰



ھداف المعرفیة األ -أ

 تعریف الطالب بالمبادئ االولیة عن الخوارزمیات وانواعھا.   .۱
 .وحل المشكالتتعریف الطالب بأسالیب فھم  .۲
 البیانات والمتغیرات المستخدمة في لغات البرمجة. بأنواعتعریف الطالب  .۳
 ) وانواعھا وفوائد استخدامھا.Flow chartلمخططات االنسیابیة (تعریف الطالب با .٤
وتحدید المدخالت والمخرجات واسلوب الحل  المسالة،تعریف الطالب بكیفیة بأسلوب تحلیل  .٥

 وتصمیم الخوارزمیات.
األخطاء وإیجاد واكتشاف  كتابتھوكیفیة  الجیدةوصفاتھ  احل تطور البرنامجرتعریف الطالب بم .٦

 .اللغة المناسبة اختیارو
 )Types of errorsاألخطاء البرمجیة ( بأنواعالطالب تعریف  .۷
التعرف على الروتینات والبرامج الفرعیة وتصمیم الوحدات البرمجیة وبناء ھرمیة الوحدات  .۸

 .وتراكیبھا والبرمجة المھیكلة
التعرف على معالجة البیانات من فرز وترتیب وبحث وخوارزمیات معالجة الملفات ومفاھیم  .۹

 واسس البرمجة الكائنیة الموجھة.
 األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر -ب
 . یحلل الطالب المسالة او المشكلة وایجاد فكرة الحل والبدائل باستخدام الخوارزمیات. ۱
البیانات والمتغیرات المستخدمة في لغات البرمجة وتعریفھا في  عن أنواعتطبیقیة یعطي امثلة  . ۲

 البرنامج.
واألشكال المستخدمة في رسم  Flow chartاالنسیابیة  عن المخططاتأمثلة تطبیقیة یحل  . ۳

 المخططات االنسیابیة وانواعھا.
 المناسبة.اختیار اللغة البرمجیة  ثمالخوارزمیات . یعطي امثلة عن كیفیة بناء وتصمیم ٤
. یعطي امثلة عن ومراحل تطور البرنامج ودورة حیاتھ والمشاكل التي تواجھھ اثناء البرمجة ٥

ووقت التنفیذ وكیفیة ایجاد حلھا.  
. شرح المفاھیم النظریة لكیفیة تطور البرنامج وصوال للنتائج وكیفیة تحویل االنظمة السابقة ٦

 رة الحل والبدائل الممكنة.واستنساخھا وفك
الى األسفل. وكیفیة  ومن االعلى. توضیح أسلوب تصمیم الخوارزمیات من االسفل الى االعلى ۷

 دراسة اللغة والجھاز المناسب ثم التنفیذ وتحویل الخوارزمیة الى برنامج.
 .. التعرف على كیفیة اختبار البرنامج او النظام المصمم ثم اعداد وتوثیق البرنامج۸
. تعریف الطالب بالروتینات الفرعیة واالستدعاء الذاتي والتراكیب المستخدمة في البرمجة ۹

المھیكلة. 
 . تعریف الطالب بتقنیات الفرز والترتیب والبحث وحل امثلة متنوعة عنھا.۱۰
. تعریف الطالب على اوساط الخزن في الملفات العشوائیة والتسلسلیة واختبار اسلوب استرجاع ۱۱

 زن المعلومات في قیود.وخ
 . شرح تصمیم الوحدات البرمجیة ومكوناتھا وكیفیة بناء الوحدات الھرمیة. ۱۲
والوراثة  objectوالكائن  class -. التعرف على اسلوب البرمجة الكائنیة الموجھة /الصنف ۱۳

inheritance 



طرائق التعلیم والتعلم      

 على الدروس عرض طریق عن االلكتروني التعلیم استخدام خالل من النظریةالمحاضرة  -۱
 .المتاحة االمكانیات وفق .PPt  باستخدام العرض شاشات

 المحاضرة العملیة من خالل التدریب على حل امثلة مختلفة. -۲
 .المناقشة مع الطلبة والطلبة فیما بینھم -۳
 عمل تقاریر وحل امثلة اثرائیة تخص المادة العلمیة للمحاضرة. -٤

 في ما یخص حل المشكالت التي تعترضھم وغیرھا. )الكروبات( التعاوني التعلم -٥

 طرائق التقییم   

 .Quizzes السریعة االمتحانات الیومیة -۱
 الیومي. التقییم -۲
 طرح التمارین واالسئلة. -۳
 .الواجبات المنزلیةالتكلیف ب -٤
 .النھائیة االمتحانات ، الفصلیة االمتحانات -٥
 والقیمیةاألھداف الوجدانیة  -ج

كیفیة بناء األنظمة والبرامج المستخدمة في العدید من من المادة العلمیة في فھم  ةاالستفاد -۱
 المجاالت.

 شاكل البرمجیة وطرق معالجتھا.القدرة على التعامل مع الم -۲
 .مثل من بین الحلول والخیارات المتاحةاالاختیار الحل  -۳
للتعرف على مھارات التفكیر العلمیة العملیة تنمیة قدرات الطلبة على تحلیل محتوى المتغیرات  -٤

 .تومھارات حل المشكال

طرائق التعلیم والتعلم     

من خالل استخدام التعلیم االلكتروني عن طریق عرض  الدروس النظریة المحاضرة طریقة القاء  .۱
، التعلم التعاوني  وفق االمكانیات المتاحة، .PPtوالعملیة على شاشات العرض باستخدام 

 .التدریب الصیفي ، (الكروبات) 
تزوید الطلبة باألساسیات والمواضیع اإلضافیة المتعلقة بمخرجات التعلیم السابقة للمھارات لحل  .۲

 .المشاكل العملیة
 .لغات البرمجة تطبیق المواضیع المدروسة نظریاً على المستوى العملي في مختلف .۳

 .شرح والتمارین والتدریبات الصفیةالالمشاكل من خالل تحدید وتشخیص  -۱
وفھم  البرمجة باستخدام لغة الفجول بیسكمن  االستفادةالطلبة كیفیة  إلدراكالتطبیقات العملیة  -۲

 .تطبیقھا

طرائق التقییم    



 بنیة المقرر .۲۱

وع
سب

األ
ت 

عا
سا

ال
 

مخرجات 
التعلم 

 المطلوبة
طریقة اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعلیم
طریقة 
 التقییم

األول 

 معرفیة ۳

مبادئ أولیة عن البرمجة/تعریف البرنامج/لغات البرمجة/(لغات 
 lowولغات البرمجة الدنیا High level languageالبرمجة العلیا 

level language(-) تعریف برنامج المستخدمUser program(-
برامجیات -)Application programsالبرامج التطبیقیة (

 )Operating systemالمنظومة (

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

معرفیة و ۳ الثاني 
 وجدانیة

 :Problem Solvingحل المشكلة  

فھم المشكلة/ تقسیم المشكلة / عملیة حل المشاكل  
 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

۳ الثالث

معرفیة و 
 وجدانیة

أنواع البیانات والمتغیرات المستخدمة في لغات البرمجة وتعریفھا 
/الحرفیة Constants &variableالبرنامج /الثوابت والمتغیراتفي 

String  والرقمیةNumeric 

المحاضرة 
 والمناقشة

والتعلم 
 التعاوني

اسئلة وحل 
 تمارین

الرابع و 
 الخامس

۳
معرفیة و 
 وجدانیة

-فوائد المخططات االنسیابیة-)Flow chartالمخططات االنسیابیة (
أنواع ، المخططات االنسیابیةاألشكال المستخدمة في رسم 

 Simpleالمخططات االنسیابیة البسیطة (-المخططات االنسیابیة
flow chart( 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 .الیومیة واالمتحاناتالمباشرة  االسئلة -۱
 .الفعلیةاستثارة الطلبة ودفعھم على المشاركة  -۲
 .لمحاضراتا النقاش في -۳
 .اإلضافیةالنشاطات  -٤
 .الفعلي الفصلیة  والحضور االمتحانات -٥

 المنقولة (المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي).التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 خوارزمیات لحل مشكالت مختلفة لھا عالقة بالتخصص العلمي. تصمیمالتدریب والعمل على  -۱
لالستفادة والتعرف على  األخرىوالبرمجة  التصمیم وبرامج المختلفة المكتبیة البرامج على العمل - ۲

 بناء البرامج واألنظمة وھیكلیتھا.
باستخدام لغة السي بلس بلس تنمیة المعرفة حول بناء البرامج ساعد في تھ یتطبیق مشاریعامتالك   -۳   

 .وغیرھا وامكانیة تطویرھا
 المیل للتعاون والعمل الجماعي. -٥



 السادس
 والسابع

۳
معرفیة 
 ووجدانیة

-)Branched flow chartالمخططات االنسیابیة المتفرعة (
  Loop flow chart)المخططات االنسیابیة ذات الحلقات (

 المحاضرة
 والمناقشة
والتعلم 
 التعاوني

اسئلة 
 واجوبة

و  الثامن
 التاسع

۳
معرفیة و 
وجدانیة 

تصمیم / /تعریف الخوارزمیةAlgorithmsالخوارزمیات 
أنواع الخوارزمیات المتسلسلة ، )Algorithm designالخوارزمیة(

)Sequential) والشرطیة (Conditional والمتكررة، (
)Repetition( 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

۳ العاشر
معرفیة و 
 وجدانیة

 programمراحل تطور البرنامج(–صفات البرنامج الجید 
development stages( المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة وحل 

 تمارین

الحادي 
 عشر

۳
معرفیة و 
 وجدانیة

 & Implementionالتنفیذ وإیجاد األخطاء (، كتابة البرنامج
debugge( المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة وحل 

 تمارین

الثاني 
عشر 

۳
معرفیة و 
 وجدانیة

)/األخطاء اإلمالئیة و Types of errorsأنواع األخطاء البرمجیة (
 Run time)/األخطاء التنفیذیة (Syntax errorsالقواعدیة (

errors) األخطاء المعنویة/(Semantic errors( 
 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

الثالث 
 عشر

مع������ر۳
فی���ة و 
وج��دان

 یة

 Documentation،التوثیق والصیانة Testingاالختبار 
&maintenance 

 المحاضرة
والمناقشة 
والتعلم 
 التعاوني

اسئلة وحل 
 تمارین

الرابع 
 عشر

۳
معرفیة و 
 وجدانیة

 )Top-down designالتصمیم من األعلى إلى األدنى (
 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

الخامس 
 عشر

۳
معرفیة و 
 وجدانیة

 المحاضرة Bottom-up designالتصمیم من األدنى إلى األعلى 
 والمناقشة
والتعلم 
 التعاوني

اسئلة 
 واجوبة

السادس 
عشر 

۳
معرفیة و 
 وجدانیة

 Process lifeدورة حیاة العملیة (البرنامج)داخل الحاسوب (
cycle) أوال/االستعداد (Ready)ثانیا/االنتظار/(waiting ثالثا(

 Complete))رابعا االنتھاء(Runningالتنفیذ (

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

السابع 
عشر 

۳
معرفیة و 
 وجدانیة

 Subroutinesالروتینات الفرعیة 
 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

الثامن 
 عشر

۳
 معرفیة

 Subprogramsالبرامج الفرعیة 
 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة



التاسع 
 عشر

۳
معرفیة و 
 وجدانیة

مقدمة ألسلوب البرمجة المھیكلة  /التراكیب المستخدمة في البرمجة 
 المحاضرة المھیكلة 

 والمناقشة
اسئلة 

 اجوبةو

معرفیة و  ۳ العشرون
وجدانیة 

 IF-THEN -else/  تركیب االختیار Sequenceتراكیب السلسلة 
 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 اجوبةو

الحادي 
والعشرو

 ن

معرفیة و  ۳
وجدانیة 

 Do-Whileتركیب التكرار
 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 اجوبةو

الثاني 
والعشرو

 ن

معرفیة و  ۳
وجدانیة 

) /فوائد عملیة الفرز /الترتیب Sort/الفرز(تعملیات معالجة البیانا
 المحاضرة )Internal sortالداخلي(الترتیب  External sort)/الخارجي(

 والمناقشة
اسئلة 

 اجوبةو

الثالث 
والعشرو

 ن

معرفیة و  ۳
وجدانیة 

أوال/طریقة Sorting algorithmsخوارزمیات الفرز
 المحاضرة )Selection methodاالختیار(

 والمناقشة

اسئلة 
اجوبةو

الرابع 
والعشرو

 ن

معرفیة و  ۳
وجدانیة 

 )Bubble sortثانیا/فرز الفقاعة(
 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
اجوبةو

الخامس 
والعشرو

 ن

معرفیة و  ۳
وجدانیة 

) Sequential searchخوارزمیات البحث / البحث المتسلسل (
 )Binary searchالبحث الثنائي(

 المحاضرة
والمناقشة

اسئلة 
اجوبةو

السادس 
والعشرو

 ن

معرفیة و  ۳
وجدانیة 

 Algorithms Fileخوارزمیات معالجة الملفات
processing)تعریف الملف/Files(-)القیدRecord(- الحقل

)Field(-  أنواع الملفات أوال/ الملفات التسلسلیةSequential 
files ثانیا /الملفات العشوائیة/Random files 

 المحاضرة
والمناقشة

اسئلة 
اجوبةو

السابع 
والعشرو

ن 

معرفیة و  ۳
وجدانیة 

أھم الصفات التي -Modularizationتصمیم الوحدات البرمجیة 
 تمتاز بھا الوحدات/مكونات الوحدات البرمجیة

 المحاضرة
والمناقشة

اسئلة 
اجوبةو

الثامن 
والعشرو

ن 

معرفیة و  ۳
وجدانیة 

األسلوب المتبع في بناء ھرمیة الوحدات (أوال /طریقة المجرى 
 الطبقات)–الرئیسي/والمسار الفرعي ثانیا / طریقة ھرمیة 

 المحاضرة
والمناقشة

اسئلة 
اجوبةو

التاسع 
والعشرو

ن 

معرفیة و  ۳
وجدانیة 

أسس تقسیم البرنامج إلى وحدات /الفوائد الناجمة عن استخدام 
 /حجم الوحدة البرمجیة أسلوب تصمیم الوحدات

 المحاضرة
والمناقشة

اسئلة 
اجوبةو



التاسع 
والعشرو

ن 

معرفیة و  ۳
وجدانیة 

 Object – orientedمدخل إلى أسلوب البرمجة الكائنیة الموجھة(
programmingفوائد استخدام ھذا األسلوب في البرمجة الحدیثة/( 

 المحاضرة
والمناقشة

اسئلة 
اجوبةو

معرفیة و  ۳ الثالثون 
وجدانیة 

مفاھیم وأساسیات في أسلوب البرمجة الكائنیة الموجھة تعاریف / 
 )inheritance)/الوراثة (Object)/الكائن (Classالصنف (

 المحاضرة
والمناقشة

اسئلة 
اجوبةو

البنیة التحتیة  .۲۲

 ال یوجد كتاب مقررـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

كتاب أسالیب البرمجة للدكتورة دالل صادق الجواد (المصادر) ـ المراجع الرئیسیة ۲
 والدكتور مالك صالح علي

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

. الخوارزمیات والمخططات االنسیابیة د.طارق الشیخ ۱
 مجید.

 . الخوارزمیات م،خالد یاسین الشیخ۲

اللكترونیة، مواقع ب ـ المراجع ا
 االنترنیت ...

http://111000.net/prog/algorithm/708-alg-starter 
http://pro1technique.blogspot.com/20post_64.html-

15/07/blog 
- http://www.alarabimag.com/books/5635 خوارزمیات 

 html - -. الحاسوب
 .الكثیر وغیرھا

خطة تطویر المقرر الدراسي  .۲۳

 العلمیة لمؤسسات الدولة.في تنظیم الزیارات  األكادیميتقدیم امكانیات الدعم  .٤
 توفیر البیئة الصفیة المالئمة والتي تمكن التدریسي من تنویع ستراتیجیات التعلیم. .٥
 توفیر تقنیة المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي. .٦
من بیئة العمل التي یعدون من اجلھا لالستفادة من خبراتھم استضافة خبراء من خارج المعھد او  .۷

 في تطویر المقرر حسب الحاجة الفعلیة لسوق العمل.
 مواضیع وتدعیم لتطویر الحدیثة المعتمدة والعربیة االجنبیة والمؤلفات بالكتب االستعانة .۱

 .المقرر المنھج ومفردات



 المعھد التقني كربالء المؤسسة التعلیمیة .۲٤

 قسم تقنیات أنظمة الحاسوب / المركز علمي القسم ال .۲٥

 CST104صیانة الحاسوب/  اسم / رمز المقرر .۲٦

 الزامي (محاضرات نظریة وعملیة) أشكال الحضور المتاحة .۲۷

 سنوي / االولى الفصل / السنة .۲۸

عدد الساعات الدراسیة  .۲۹
 ساعة في العام الدراسي ۱٥۰ (الكلي)

 2022/11/10تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۳۰

 أھداف المقرر .۳۱

تعر�ف الطالب �أنواع الحاس�ات  ومكوناتها الداخل�ة وطرق تر�یبها وص�انتها . وأنواع أنظمة التشغیل و�رامج الص

 ومكافحة الفیروسات وتشخ�ص األعطال الشائعة .

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیا
المتاحة. والبد من الربط بینھا التعلم تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وبین وصف البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .۳۲

ھداف المعرفیة األ -أ

 التعرف على مفھوم صیانة الحاسوب. -۱أ
 التعرف على انواع صیانة الحاسوب. -۲أ
 التعرف على االجھزة  المستخدمة في صیانة الحاسوب. -۳أ
 التعرف على البرامجیات المستخدمة في صیانة الحاسوب .  -٤أ
 التعرف على االجھزة الطرفیة المرتطبة بالحاسوب .  -٥أ
 االدخال و االخراج .التعرف على اجھزة   -٦أ
 التعرف على  انواع البرامجیات الخبیثة والفایروسات.  -۷أ  
 التعرف على انواع الحاسابات المحمولة . -۸أ

نموذج وصف المقرر 
وصف المقرر 



 مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 .طرق صیانة الحاسوب  -۱ب
 طرق ربط االجھزة الطرفیة الى الحاسوب . -۲ب
 الطرفیة المرتبطة الى الحاسوب.طرق صیانة االجھزة  -۳ب
 طرق تنصیب نظام التشغیل . -٤ب
 طرق صیانة نظم التشغیل. -٥ب
 طرق مكافحة البرامجیات الخبیثة و الفایروسات  . -٦ب
 طرق صیانة الحاسبة المحمولة. -۷ب

طرائق التعلیم والتعلم      

 .النظریةالمحاضرة  -٦
 المحاضرة العملیة. -۷
 .والطلبة فیما بینھمالمناقشة مع الطلبة  -۸
 عمل تقاریر ومشاریع تخص المادة العلمیة للمحاضرة. -۹

طرائق التقییم      

 االمتحانات الیومیة. -٦
 طرح التمارین واالسئلة. -۷
 .الواجبات المنزلیةالتكلیف ب -۸
 األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج

 ملحقاتھ.عمل جھاز الحاسوب و من المادة العلمیة في فھم  ةاالستفاد -۱ج
 تحدید مشاكل الحاسوب وطرق معالجتھا.القدرة على  -۲ج
مثل من بین االالحل  لقدرة على تحدید االجھزة العاطلة وتحدید مستوى العطل مع اختیارا -۳ج

 .الحلول والخیارات المتاحة
 .عمل الحاسوب  وتحدید االعطال  وتحدید طرق معالجتھا  تنمیة قدرات الطلبة على تحلیل  -٤ج

طرائق التعلیم والتعلم     

 .النظریة والعملیة المحاضرات -۳
 .شرح والتمارین والتدریبات الصفیةالالمشاكل من خالل تحدید وتشخیص  -٤
 .المستخدمة  عمل االجھزة ونظم التشغیل والتطبیقاتالطلبة كیفیة  إلدراكالتطبیقات العملیة  -٥

طرائق التقییم  
 .الیومیة واالمتحاناتالمباشرة  االسئلة -٦
 .استثارة الطلبة ودفعھم على المشاركة الفعلیة -۷
 .لمحاضراتا النقاش في -۸



 بنیة المقرر .۳۳

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

طریقة الموضوعاسم الوحدة / أو 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

 معرفیة ٥ االول

قواعد  –الص�انة وأنواعها  -مقدمة

 –أسس السالمة المهن�ة  الص�انة العامة

 األجهزة  والعدد المستخدمة في الص�انة

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

معرفیة و ٥ الثاني
 أجزاء الحاسب الماد�ة وجدانیة

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
تمارین

معرفیة و ٥ الثالث
 وجدانیة

أنواعها  ومكوناتها  –وحدة مجهز القدرة 
 وعملها

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

٥ الرابع
معرفیة و 
أنواعها ومكوناتها المختلفة –اللوحة األم  وجدانیة

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

معرفیة و  ٥ الخامس
 برامج تنصیب وتشغیل مكونات اللوحة األم وجدانیة

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
واجوبة

معرفیة ٥ السادس 

أنواعه  – Processorالمعالج  

 حسب طر�قة تثبیته على اللوحة األم 

  Processorطرق تبر�د المعالج  

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

معرفیة و ٥ السابع 
 وجدانیة

 RAM,  BIOSالذاكرة (أنواع وحدات 

ROM ( دراسة تأثیر حجم الذاكرة على

 أداء الحاسب

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

 .اإلضافیةالنشاطات  -۹
 .الفعلي الفصلیة  والحضور االمتحانات -۱۰

 المنقولة (المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي).التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 .لزیادة المھارات تخصصالامتالك دورات محلیة وعالمیة في  -۱د
تنمیة المعرفة حول تطور اجھزة الحاسوب  وامكانیة ساعد في تھ یامتالك بحوث تطبیق -۲د

 االستفادة منھا.
 المیل للتعاون والعمل الجماعي. -۳د



الثامن  
والتاسع 
العاشر 

 وجدانیة٥

التعرف على أنواع وحدات الخزن الثانو�ة 

وال�ة خزن الب�انات علیها وسعتها 

)  Formatالتخز�ن�ة وعملها وتهیئتها ( 

األقراص الصل�ة  –محرك األقراص المرنة 

  Flash Memoryوذاكرة   –

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

معرفیة و ٥  الحادي عشر
 وجدانیة

المحاضرة أنواعه وال�ة  –محرك األقراص اللیزر�ة 
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

 الثاني عشر
الثالث و

 عشر

معرفیة و ٥
 وجدانیة

 –مكونات عل�ة النظام   -تجم�ع الحاسب 
 أنواع �ابالت الب�انات–أنواع �ابالت القدرة 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 الرابع عشر
الخامس و

 عشر

 معرفیة٥

أنواع �ارتات  Slotsمنافذ التوسعة  

 –التوسعة و�رامج تنصیبها( الشاشة 

 الش�كة   –الصوت 

 المحاضرة
 والمناقشة

وحل اسئلة 
 تمارین

السادس 
 عشر

السابع و
عشر 

 معرفیة٥

 Format andتهیئة وتنصیب الحاسب ( 

Windows Setup  أنواع أنظمة(

 .التشغیل

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

معرفیة و ٥ الثامن عشر
 وجدانیة

أنواعها وطر�قة عمل  –شاشات العرض 

تعر�فها وتنصیب البرامج  وممیزات �ل نوع

 بها و��ف�ة تعر�فها الخاصة

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

معرفیة و ٥ التاسع عشر
 وجدانیة

أنواعها وطر�قة عمل وممیزات  –الطا�عات 

تعر�فها وتنصیب البرامج الخاصة  كل نوع

 بها و��ف�ة تعر�فها

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

 معرفیة٥  العشرون

أنواعها وطر�قة عملها  الكامیرات الرقم�ة

تعر�فها وتنصیب البرامج  وممیزات �ل نوع

 الخاصة بها و��ف�ة تعر�فها

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

و الحادي 
 وجدانیة٥ العشرون

الماسحات الضوئ�ة أنواعها وطر�قة عملها 

تعر�فها وتنصیب البرامج  وممیزات �ل نوع

 الخاصة بها و��ف�ة تعر�فها

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 اجوبةو



و الثاني 
 العشرون

معرفیة و  ٥
 وجدانیة

التعرف على األجهزة  –الوسائط المتعددة 

الصوت�ة و�ارتات الصوت المناس�ة . 

تعر�فها وتنصیب البرامج الخاصة بها 

 و��ف�ة تعر�فها

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 اجوبةو

و الثالث 
 العشرون

معرفیة و  ٥
 وجدانیة

التعرف على -برامج تشخ�ص األعطال :

تحدید  �عض برامج تشخ�ص األعطال

تحدید  استنادا إلى رسائل الخطأ لاألعطا

األعطال استنادا إلى اإلشارات الصوت�ة 

 الصادرة من الحاسوب

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 اجوبةو

الخامس 

والعشرون 

السادس 

 والعشرون 

معرفیة و  ٥
 وجدانیة

تعر�ف  -مقدمة  -الفیروسات:   

أنواع  –نظام إزالة الفیروسات  -الفیروس 

 عملها وتحدیثها .الحائط الناري  –البرامج 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 اجوبةو

 و السا�ع

الثامن العشرون 

 والعشرون 

معرفیة و  ٥
 وجدانیة

التعرف على  Registryمسجل النظام  

برامج إصالح مسجل  –مسجل النظام 

 تعدیل مكونات مسجل النظام . –النظام 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 اجوبةو

التاسع 

 والعشرون 

 الثالثون 
معرفیة و  ٥

 وجدانیة

أنواع  –أنواعه  الحاسب المحمول

مقارنة مكوناته  –المعالجات المستخدمة 

 مع مكونات الحاسب المكتبي

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 اجوبةو

البنیة التحتیة  .۳٤

ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

1-How Computers Work by Ron White

2-Upgrading and Repairing PCs 22nd Edition by
Scott Mueller  

(المصادر) ـ المراجع الرئیسیة ۲

۱- Build Your Own Gaming PC: The step-by-
step manual to building the ultimate 

computer by Adam Barnes  
۲-  CompTIA A+ Complete Deluxe Study 

Guide: Exam Core 1 220-1001 and Exam 
Core 2 220-1002 4th Edition by Quentin 

Docter  

https://www.amazon.com/Scott-Mueller/e/B000APG88S/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Adam+Barnes&search-alias=books&field-author=Adam+Barnes&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Quentin+Docter&search-alias=books&field-author=Quentin+Docter&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Quentin+Docter&search-alias=books&field-author=Quentin+Docter&sort=relevancerank


اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا
 Computers Made Easy: From Dummy to Geek by ) .... ، التقاریر المجالت العلمیة،( 

James Bernstein 

اللكترونیة، مواقع االنترنیت ب ـ المراجع ا
... 

1.html-https://web.stanford.edu/class/cs101/hardware 

خطة تطویر المقرر الدراسي  .۳٥

 العلمیة لمختبرات مؤسسات الدولة.دیمي في تنظیم الزیارات تقدیم امكانیات الدعم االكا .۸
 توفیر البیئة الصفیة المالئمة والتي تمكن التدریسي من تنویع ستراتیجیات التعلیم. .۹

 توفیر تقنیة المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي. .۱۰
من خبراتھم استضافة خبراء من خارج المعھد او من بیئة العمل التي یعدون من اجلھا لالستفادة  .۱۱

 في تطویر المقرر حسب الحاجة الفعلیة لسوق العمل.

https://www.amazon.com/James-Bernstein/e/B07G7H2P6Q/ref=dp_byline_cont_book_1
https://web.stanford.edu/class/cs101/hardware-1.html
https://web.stanford.edu/class/cs101/hardware-1.html


 المعھد التقني كربالء المؤسسة التعلیمیة .۳٦

 قسم تقنیات أنظمة الحاسوب / المركز علمي القسم ال .۳۷

 CST105التطبیقات الجاھزة /  اسم / رمز المقرر .۳۸

 الزامي (محاضرات نظریة وعملیة) أشكال الحضور المتاحة .۳۹

 سنوي / االولى السنةالفصل /  .٤۰

عدد الساعات الدراسیة  .٤۱
 ساعة في العام الدراسي ۱٥۰ (الكلي)

 2022/11/10تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٤۲

 أھداف المقرر .٤۳

 بمفھوم التطبیقات الجاھزة وأنواعھا وتدریب الطلبة على كیفیة استخدامھا .تعریف الطالب 

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیا
المتاحة. والبد من الربط بینھا التعلم تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وبین وصف البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .٤٤

ھداف المعرفیة األ -أ

 التعرف على مفھوم التطبیقات الجاھزة -۱أ
 التعرف على انواع البرامج  والتطبیقات الجاھزة . -۲أ
 التعرف على  كیفیة استخدام كل نوع منھا. -۳أ

 مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 اضافة وحذف برامج وتنصیب أجھزة لجھاز الحاسوب .  -۱ب
 تطبیق البرامج عملیا بتصمیم أنظمة  مختصرة . -۲ب
 اجراء العروض التقدیمیة لكل طالب وحسب اختیاره لموضوع العرض التقدیمي. -۳ب
 انشاء التصامیم . -٤ب

نموذج وصف المقرر وصف المقرر 



 التعامل مع محركات البحث واالنترنت واستخداماتھ . -٥ب

طرائق التعلیم والتعلم      

 .النظریةالمحاضرة  -۱۰
 المحاضرة العملیة. -۱۱
 .المناقشة مع الطلبة والطلبة فیما بینھم -۱۲
 عمل تقاریر ومشاریع وأنظمة تخص المادة العلمیة للمحاضرة. -۱۳

طرائق التقییم      

 االمتحانات الیومیة. -۹
طرح االسئلة . -۱۰
 وتصمیم االنظمة ومتطلباتھا. الواجبات المنزلیةالتكلیف ب -۱۱
 األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج

 البرامج الجاھزة .من  ةاالستفاد -۱ج
 جھاز الحاسوب.القدرة على التعامل مع  -۲ج
 البرنامج المناسب اعتمادا على نوع العمل المطلوب.اختیار  -۳ج

طرائق التعلیم والتعلم     

 .النظریة والعملیة المحاضرات -٦
 .المستخدمة وفھم تطبیقھا البرامج الجاھزةمن  االستفادةالطلبة كیفیة  إلدراكالتطبیقات العملیة  -۷

طرائق التقییم    

 .الیومیة واالمتحاناتالمباشرة  االسئلة -۱۱
 .استثارة الطلبة ودفعھم على المشاركة الفعلیة -۱۲
 .لمحاضراتا النقاش في -۱۳
 .اإلضافیةالنشاطات  -۱٤
 .الفعلي الفصلیة  والحضور االمتحانات -۱٥

 األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي).المنقولة (المھارات التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 .لزیادة المھارات تخصصالامتالك دورات محلیة وعالمیة في  -۱د
 .االستخدام االمثل  البرامج  وامكانیة تطویرھاساعد في تھ یامتالك بحوث تطبیق -۲د



 بنیة المقرر .٤٥

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

طریقة اسم الوحدة / أو الموضوع
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

الطالب مفھوم التطبیقاتتعریف  • معرفیة ٥ االول
 الجاھزة .

المحاضرة 
والمناقشة 

 وتطبیق
 عملي

اسئلة 
 واجوبة

-الثاني 
 الخامس

معرفیة و ٥
 وجدانیة

مدخل الى نظام التشغیل  •
windows 

 واستخداماتھ التعامل مع النظام •
 controlاستخدام خصائص  •

panel 
التعامل مع البرامج مثل الرسام  •

 وغیرھا

المحاضرة 
والمناقشة 

 وتطبیق
 عملي

اسئلة 
وتطبیق 

 -السادس
معرفیة و ٥ الثامن

 وجدانیة

التعرف على برنامج الطباعة  •
word 

طباعة وتنضید مستند كامل بكافة  •
 مستلزماتھ .

المحاضرة 
والمناقشة 

 وتطبیق
 عملي

اسئلة 
 وتطبیق
 عملي

 -التاسع
الثالث 
 عشر

٥ 
معرفیة و 
 وجدانیة

أھمیتھ  Excelنظام الجداول  •
 ومزایاه وتشغیلھ .

التعامل مع الخالیا وادخال البیانات  •
 وانواعھا .

التعامل مع المعادالت الریاضیة  •
 واالحصائیة .

 رسم المخططات البیانیة المختلفة •
استخدام البرنامج لتطبیقھ على  •

برنامج غیابات الطلبة أو سجالت 
 الرواتب .

المحاضرة 
والمناقشة 

 وتطبیق
 عملي

اسئلة 
 وتطبیق
 عملي

الرابع 
 -عشر

 العشرون
٥ 

معرفیة و 
 وجدانیة

 Accessنظام ادارة قواعد البیانات  •
 تصمیم الجداول وادخال البیانات •
 أنواع العالقات •
تصمیم النماذج واالستعالمات  •

المحاضرة 
والمناقشة 

 وتطبیق

اسئلة 
 وتطبیق
 عملي

 المیل للتعاون والعمل الجماعي. -۳د



 والتقاریر.
التمارین بتصمیم اجراء بعض  •

قاعدة بیانات اللجنة االمتحانیة  
 والمخازن

 عملي

الواحد 
 -والعشرون
الثاني 

 والعشرون

٥ 
معرفیة و 
 وجدانیة

 powerبرن���امج اع���داد الش���رائح  •
point 

اجراء الع�روض التقدیمی�ة والتعام�ل  •
م�����ع الوس�����ائط المتع�����ددة المختلف�����ة 

 (صور ،أصوات ، أفالم )

المحاضرة 
والمناقشة 

 وتطبیق
 عملي

اسئلة 
 وتطبیق
 عملي

الثالث 
 -والعشرون
السابع 

 والعشرون

٥ 
معرفیة و 
 وجدانیة

مفھ���وم ال  Photo shopبرن���امج  •
Pixel 

التع����رف عل����ى امت����دادات الص����ور  •
 وكیفیة فتحھا داخل البرنامج 

اض����افة الم����ؤثرات عل����ى الص����ور  •
باس�تعمال أكث�ر م�ن وانشاء تص�امیم 

 صورة.

المحاضرة 
والمناقشة 

 وتطبیق
عملي

اسئلة 
 وتطبیق
 عملي

الثامن 
والعشرون 

٥ لثالثونا-
معرفیة و 
 وجدانیة

 .مفھوم االنترنت ومحركات البحث •
 خدمة البرید االلكتروني

خدم���ة المحادث���ة واس���تخدام االدوات  •
 المساعدة 

المحاضرة 
والمناقشة 

 وتطبیق
 عملي

اسئلة 
 وتطبیق
 عملي

البنیة التحتیة  .٤٦

ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

(المصادر) ـ المراجع الرئیسیة ۲
https://www.youtube.com/watch?v=aDC9DvY7

iLs 

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

-https://www.google.com/search?client=firefox
d&q=-bت 

اللكترونیة، مواقع ب ـ المراجع ا
 االنترنیت ...

-https://www.google.com/search?client=firefox
d&q=-bت 

-https://www.google.com/search?client=firefox
d&q=-bت 

خطة تطویر المقرر الدراسي  .٤۷

https://www.youtube.com/watch?v=aDC9DvY7iLs
https://www.youtube.com/watch?v=aDC9DvY7iLs
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D8%AA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D8%AA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D8%AA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D8%AA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D8%AA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D8%AA


 العلمیة لمختبرات مؤسسات الدولة.دیمي في تنظیم الزیارات تقدیم امكانیات الدعم االكا .۱۲
 توفیر البیئة الصفیة المالئمة والتي تمكن التدریسي من تنویع ستراتیجیات التعلیم. .۱۳
 توفیر تقنیة المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي. .۱٤
المعھد او من بیئة العمل التي یعدون من اجلھا لالستفادة من استضافة خبراء من خارج  .۱٥

 خبراتھم في تطویر المقرر حسب الحاجة الفعلیة لسوق العمل.



 وصف المقرر

 المعھد التقني كربالء المؤسسة التعلیمیة .٤۸

 قسم تقنیات أنظمة الحاسوب / المركز علمي القسم ال .٤۹

 CST201ھیاكل البیانات /  اسم / رمز المقرر .٥۰

 الزامي (محاضرات نظریة وعملیة) أشكال الحضور المتاحة .٥۱

 سنوي / الثانیة الفصل / السنة .٥۲

عدد الساعات الدراسیة  .٥۳
 ساعة في العام الدراسي ۱٥۰ (الكلي)

 2022/11/10تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٥٤

 أھداف المقرر .٥٥

تعریف الطالب بمعنى الھیكل البیاني وأنواع الھیاكل البیانیة وأھمیتھا و خصائصھا وتطبیقاتھا المتوفرة 

 مع بیان ممیزات البرمجة المھیكلة و كفاءتھا مقارنة مع البرمجة التقلیدیة.

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیا
المتاحة. والبد من الربط بینھا التعلم تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وبین وصف البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .٥٦

ھداف المعرفیة األ -أ

 التعرف على الھیكل البیاني والمفاھیم االساسیة للھیكل البیاني. -۱أ
 التعرف على انواع الھیاكل البیانیة وكیفیة اختیار الھیكل البیاني المناسب. -۲أ
 التعرف على الھیاكل البیانیة البسیطة. -۳أ
 التعرف على المصفوفات وانواعھا وطرق التعامل معھا. -٤أ
التعرف على المؤشرات وطرق استخدامھا وبرمجتھا وكیفیة تخصیصھا من داخل الذاكرة  -٥أ

 وتحریرھا.
 التعرف على القوائم المرتبطة وانواعھا. -٦أ
 التعرف على الھیاكل البیانیة الالخطیة كاالشجار والمخططات.  -۷أ  

نموذج وصف المقرر 



 التعرف على خوارزمیات الترتیب والبحث. -۸أ
 ملفات وانواعھا وطرق تكوینھا وحفظ البیانات فیھا واسترجاعھا.التعرف على ال -۹أ

 مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 .++Cبرمجة الھیاكل البیانیة باستخدام لغة البرمجة  -۱ب
 تحدید المشاكل البرمجیة وطرق معالجتھا. -۲ب
 تبویب البیانات حسب الھیكل البیاني المناسب. -۳ب
 مع الذاكرة وطرق خزن البیانات فیھا.التعامل  -٤ب

طرائق التعلیم والتعلم      

 .النظریةالمحاضرة  -۱٤
 المحاضرة العملیة. -۱٥
 .المناقشة مع الطلبة والطلبة فیما بینھم -۱٦
 عمل تقاریر ومشاریع تخص المادة العلمیة للمحاضرة. -۱۷

طرائق التقییم      

 االمتحانات الیومیة. -۱۲
 طرح التمارین واالسئلة. -۱۳
 .الواجبات المنزلیةالتكلیف ب -۱٤
 األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج

 .األمورمن المادة العلمیة في فھم مجریات  ةاالستفاد -۱ج
 شاكل البرمجیة وطرق معالجتھا.القدرة على التعامل مع الم -۲ج
 .مثل من بین الحلول والخیارات المتاحةاالاختیار الحل  -۳ج
للتعرف على مھارات العلمیة اعملیة تنمیة قدرات الطلبة على تحلیل محتوى المتغیرات  -٤ج

 .تالتفكیر ومھارات حل المشكال

طرائق التعلیم والتعلم     

 .النظریة والعملیة المحاضرات -۸
 .شرح والتمارین والتدریبات الصفیةالالمشاكل من خالل تحدید وتشخیص  -۹

المستخدمة وفھم  الھیاكل البیانیةمن  االستفادةالطلبة كیفیة  إلدراكالتطبیقات العملیة  -۱۰
 .تطبیقھا

طرائق التقییم 



 بنیة المقرر .٥۷

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

طریقة اسم الوحدة / أو الموضوع
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

 معرفیة ٥ االول

 تعریف الھیكل البیاني •
المبادئ األساسیة للھیكل  •

 البیاني
 أنواع ھیاكل البیانات •
كیفیة اختیار الھیكل البیاني  •

 المناسب

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

الثاني 
 ٥ والثالث

معرفیة و
 وجدانیة

وب تمثیل ھیاكل البیانات إسل
 البسیطة

 األعداد الصحیحة •
 األعداد الحقیقیة •
 زالرمو •
 السالسل الرمزیة •
 المؤشرات •
 ةالبیانات المنطقی •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

الرابع 
معرفیة و ٥ والخامس

 وجدانیة

 ھیاكل البیانات المركبة
 المصفوفات •
 تمثیل المصفوفات •
فوفة األحادیة في صل المتمثی •

 الذاكرة
تمثیل المصفوفة الثنائیة في  •

 الذاكرة
 طریقة الصفوف •

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

 .الیومیة واالمتحاناتالمباشرة  االسئلة -۱٦
 .استثارة الطلبة ودفعھم على المشاركة الفعلیة -۱۷
 .لمحاضراتا النقاش في -۱۸
 .اإلضافیةالنشاطات  -۱۹
 .الفعلي الفصلیة  والحضور االمتحانات -۲۰

 المنقولة (المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي).التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 .لزیادة المھارات تخصصالامتالك دورات محلیة وعالمیة في  -۱د
 .تنمیة المعرفة حول الھیاكل البیانیة وامكانیة تطویرھاساعد في تھ یامتالك بحوث تطبیق -۲د
 والعمل الجماعي. المیل للتعاون -۳د



 ةطریقة األعمد •

 ٥ السادس
معرفیة و 
 وجدانیة

 المؤشرات
 تعریف المؤشر •
الذاكرة / حجز الذاكرة  •

 للمؤشرات وتحریرھا
 فوائد المؤشرات وممیزاتھا •
المؤشرات والمصفوفات /  •

مصفوفات المؤشرات 
 والمؤشرات للمصفوفات

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 معرفیة ٥ السابع

 المؤشرات كعناوین •
 مقارنة المؤشرات •
 مؤشرات المؤشرات •
 مؤشرات الدالة •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

الثامن 
٥ والتاسع

معرفیة و 
 وجدانیة

 القوائم المترابطة
 تعریف القائمة المترابطة •
أنواع القوائم المترابطة وطرق  •

 تمثیلھا
القائمة البسیطة / قراءة  •

 ،طباعة القائمة، العناصر
مقدمة، حشر عنصر في (

 .موقع محدد، مؤخرة)

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

العاشر 
والحادي 

 عشر
 وجدانیة ٥

القائمة الثنائیة / قراءة  •
 طباعة القائمة –العناصر 

القائمة الدائریة / قراءة  •
 طباعة القائمة –العناصر 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

 الثاني عشر
الثالث و

 عشر
٥ 

معرفیة و 
 وجدانیة

 المكدس
تمثی������ل المك������دس باس������تخدام  •

 المصفوفة
  المكدس الموصول •
 المكدسخوارزمیات عملیات  •
 تطبیقات المكدس •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

 الرابع عشر
الخامس و

 عشر
٥ 

معرفیة و 
 وجدانیة

 الطابور
تمثی������ل الط������ابور باس������تخدام  •

 المصفوفة
 الطابور الموصول •
 رتطبیقات الطابو •
 الطابور الدائري •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

السادس 
 عشر

السابع و
 عشر

 معرفیة ٥

 ھیاكل البیانات الالخطیة
 المخططات •
 أنواع المخططات •
 طرق تمثیل المخططات•

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین



 معرفیة ٥ الثامن عشر

 األشجار
 أنواع األشجار •
 طرق تمثیل األشجار •
 طرق استعراض األشجار •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 معرفیة ٥ التاسع عشر
العام���ة إل���ى تحوی���ل األش���جار  •

 ثنائیة
 تطبیقات األشجار •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

- العشرون
الثالث 

 والعشرون
٥ 

معرفیة و 
 وجدانیة

 الترتیب والبحث
 خوارزمیات الترتیب •
 الترتیب باالختبار •
 ترتیب الفقاعة •
 الترتیب السریع •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

الرابع 
 والعشرون

الخامس و
 والعشرون

٥ 
معرفیة و 
 وجدانیة

 خوارزمیات البحث
 البحث التسلسلي •
 البحث الثنائي •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

السادس 
 ھیاكل الملفات • معرفیة ٥ والعشرون

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

السابع 
-والعشرون 

 لثالثونا
 حاالت دراسیة للمناقشة. • وجدانیة ٥

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 اجوبةو

البنیة التحتیة  .٥۸

 ھیاكل البیانات / عصام الصفارـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

ـ المراجع الرئیسیة ۲
(المصادر)  

• Principles of Data Structure using C and C++ 
• Starting out with C++ 

اـ الكتب والمراجع التي یوصى 
المجالت (  بھا                

 ) .... ، التقاریر العلمیة،
 ++Cھیاكل البیانات بلغة 

اللكترونیة، ب ـ المراجع ا
 مواقع االنترنیت ...

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/structures/ 
https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_data_structures.htm 

tutorial/-structure-https://www.includehelp.com/data 
structures.htm-data-https://codescracker.com/cpp/cpp 

خطة تطویر المقرر الدراسي  .٥۹

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/structures/
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/structures/
https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_data_structures.htm
https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_data_structures.htm
https://www.includehelp.com/data-structure-tutorial/
https://www.includehelp.com/data-structure-tutorial/
https://codescracker.com/cpp/cpp-data-structures.htm
https://codescracker.com/cpp/cpp-data-structures.htm


 العلمیة لمختبرات مؤسسات الدولة.دیمي في تنظیم الزیارات تقدیم امكانیات الدعم االكا .۱٦
 الصفیة المالئمة والتي تمكن التدریسي من تنویع ستراتیجیات التعلیم.توفیر البیئة  .۱۷
 توفیر تقنیة المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي. .۱۸
استضافة خبراء من خارج المعھد او من بیئة العمل التي یعدون من اجلھا لالستفادة من  .۱۹

 خبراتھم في تطویر المقرر حسب الحاجة الفعلیة لسوق العمل.



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 المعھد التقني كربالء المؤسسة التعلیمیة .٦۰

 قسم تقنیات أنظمة الحاسوب / المركز علمي القسم ال .٦۱

 CST202قواعد البیانات /  اسم / رمز المقرر .٦۲

 الزامي (محاضرات نظریة وعملیة) أشكال الحضور المتاحة .٦۳

 سنوي / الثانیة الفصل / السنة .٦٤

عدد الساعات الدراسیة  .٦٥
 ساعة في العام الدراسي ۱٥۰ (الكلي)

 2022/11/10تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٦٦

 أھداف المقرر .٦۷

تعریف الطالب بمفاھیم قواعد البیانات ومصطلحاتھا، والتعامل مع قواعد البیانات والنماذج وبرمجتھا 

 .VFPبلغة 

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیا
المتاحة. والبد من الربط بینھا التعلم تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.وبین وصف 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .٦۸

ھداف المعرفیة األ -أ

 مقارنتھا بأنظمة الملفات التقلیدیة.التعرف على مفھوم قواعد البیانات، میزاتھا و -۱أ
 التعرف على انواع العالقات والمفاتیح المستخدمة في تكوین ھذه العالقات. -۲أ
 البیانات، وتكوین الجداول وطریقة ادخال البیانات. أنواعالتعرف على  -۳أ
 التعرف على عملیة عرض وتعدیل البیانات. -٤أ
 التعرف على ترتیب وفھرسة البیانات. -٥أ
 التعرف على االیعازات التي تدیر البیانات. -٦أ



 التعرف على النماذج البیانیة الموجودة بین البیانات.  -۷أ  
 التعرف على انشاء قاعد البیانات وبناء العالقات. -۸أ
 . VFP  انشاء النماذج وعمل التقاریر والبرمجة باستخدام لغة التعرف على طرق -۹أ

 مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 .البیانات وإدخالتكوین الجداول  -۱ب
 تحدید العملیات واالیعازات الخاصة بالبیانات. -۲ب
 تكوین العالقات بین الجداول وتحدید المفاتیح بین ھذه العالقات. -۳ب
 .VFPتعلیم برمجة البیانات عن طریق البرمجة باستخدام لغة  -٤ب

طرائق التعلیم والتعلم      

 .النظریةالمحاضرة  -۱۸
 المحاضرة العملیة. -۱۹
 .المناقشة مع الطلبة والطلبة فیما بینھم -۲۰
 عمل تقاریر ومشاریع تخص المادة العلمیة للمحاضرة. -۲۱

طرائق التقییم      

 االمتحانات الیومیة. -۱٥
 التمارین واالسئلة.طرح  -۱٦
 .الواجبات المنزلیةالتكلیف ب -۱۷
 األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج

 .األمورمن المادة العلمیة في فھم مجریات  ةاالستفاد -۱ج
 شاكل البرمجیة وطرق معالجتھا.القدرة على التعامل مع الم -۲ج
 .مثل من بین الحلول والخیارات المتاحةاالاختیار الحل  -۳ج
للتعرف على مھارات العلمیة وعملیة تنمیة قدرات الطلبة على تحلیل محتوى المتغیرات  -٤ج

 .تالتفكیر ومھارات حل المشكال

طرائق التعلیم والتعلم     

 .النظریة والعملیة المحاضرات -۱۱
 .شرح والتمارین والتدریبات الصفیةالالمشاكل من خالل تحدید وتشخیص  -۱۲
المستخدمة وفھم  البیانیة الجداولمن  االستفادةالطلبة كیفیة  إلدراكالتطبیقات العملیة  -۱۳

 .تطبیقھا

طرائق التقییم   



 بنیة المقرر .٦۹

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

طریقة اسم الوحدة / أو الموضوع
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

 معرفیة ٥ االول
قواعد البیانات. بتعریف الطالب  •
 .میزات قواعد البیانات •
 مقارنتھا بأنظمة الملفات التقلیدیة.  •

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

الثاني 
معرفیة  ٥ والثالث

ووجدانیة

المفتاح الرئیسي  •
المفتاح الثانوي   •
 Relationsالعالقات  •
 one to oneعالقة  •
 one to manyعالقة  •
 many to manyعالقة  •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

الرابع 
معرفیة  ٥ والخامس

ووجدانیة

 أنواع البیانات  •
تكوین الجداول  •
 إدخال البیانات  •

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

السادس 
والسابع 
 والثامن

٥ 
معرفیة 
 ووجدانیة

 عرض وتعدیل البیانات  •
ع���رض مجموع���ة جزئی���ة م���ن  •

 البیانات
 Replaceالتبدیل الكتلي  •
الح����ذف ال����وقتي واالس����ترجاع  •

Delete, Recall 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 .الیومیة واالمتحاناتالمباشرة  االسئلة -۲۱
 .استثارة الطلبة ودفعھم على المشاركة الفعلیة -۲۲
 .لمحاضراتا النقاش في -۲۳
 .اإلضافیةالنشاطات  -۲٤
 .الفعلي الفصلیة  والحضور االمتحانات -۲٥

 المنقولة (المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي).التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 .لزیادة المھارات تخصصالامتالك دورات محلیة وعالمیة في  -۱د
 .تنمیة المعرفة حول قواعد البیانات وامكانیة تطویرھاساعد في تھ یامتالك بحوث تطبیق -۲د
 والعمل الجماعي.المیل للتعاون  -۳د



 Pack, Zapالحذف الدائم  •

 معرفیة ٥ التاسع
ترتیب وفھرسة البیانات  •

 .البحث وتصفیة القیود •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 ٥ العاشر
معرفیة 
 .ایعازات التجمیع • ووجدانیة

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

الحادي 
 -عشر

الثالث 
 عشر

 وجدانیة ٥
 Normalالعالق�ات المعیاری�ة  •

form 
 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

الرابع 
 ٥ عشر

معرفیة 
 ووجدانیة

 Data Modelsالنماذج البیانیة 
 النموذج العالئقي  •
 محاسن ومساوئ العالقات •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

الخامس 
 ٥ عشر

معرفیة 
 إنشاء قاعدة بیانات • ووجدانیة

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

السادس 
 عشر

السابع و
 عشر

 معرفیة ٥
 Viewsالجداول االفتراضیة  •
 Create Viewsتكوینھا  •
 استخداماتھا •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

الثامن 
-عشر

 العشرون
 انشاء النماذج • معرفیة ٥

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

الحادي 
والعشرون 

الرابع –
 والعشرون

٥ 
معرفیة 
 ووجدانیة

 Reportsالتقاریر  •
 انشاء التقاریر وعرضھا •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

الخامس 
 ٥ والعشرون

معرفیة 
 VFPالبرمجة باستخدام  • ووجدانیة

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

السادس 
 ایعازات التكرار• معرفیة ٥ والعشرون

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

السابع 
 والعشرون

 والثامن
 والعشرون

٥ 
معرفیة 
 ووجدانیة

• Procedure and function  المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة



التاسع 
والعشرون 

 والثالثون
 حاالت دراسیة للمناقشة. • وجدانیة ٥

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 اجوبةو

البنیة التحتیة  .۷۰

 Introduction to Database • (المصادر) ـ المراجع الرئیسیة ۱
 البرمجة لتعلم طریق أسرع •

الكتب والمراجع التي یوصى بھا                -۲
 ) .... ، التقاریر المجالت العلمیة،( 

 المبرمج عملي (اعداد منھج٦ بروفوكس فیجول  فیجوال ملزمة
 رحیم) راقم خمائل المبرمج & شباط علي حافظ

خطة تطویر المقرر الدراسي  .۷۱

 العلمیة لمختبرات مؤسسات الدولة.دیمي في تنظیم الزیارات االكاتقدیم امكانیات الدعم  .۲۰
 توفیر البیئة الصفیة المالئمة والتي تمكن التدریسي من تنویع ستراتیجیات التعلیم. .۲۱
 توفیر تقنیة المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي. .۲۲
لالستفادة من استضافة خبراء من خارج المعھد او من بیئة العمل التي یعدون من اجلھا  .۲۳

 خبراتھم في تطویر المقرر حسب الحاجة الفعلیة لسوق العمل.



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 المعھد التقني كربالء المؤسسة التعلیمیة .۷۲

 قسم تقنیات أنظمة الحاسوب / المركز علمي القسم ال .۷۳

 CST203/   أنظمة تشغیل اسم / رمز المقرر .۷٤

 الزامي (محاضرات نظریة وعملیة) أشكال الحضور المتاحة .۷٥

 سنوي / الثانیة الفصل / السنة .۷٦

عدد الساعات الدراسیة  .۷۷
 ساعة في العام الدراسي ۱۲۰ (الكلي)

 2022/11/10تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷۸

تعریف الطالب ببرمجیات النظم بصورة عامة ثم التطرق إلى أنواع النظام : أھداف المقرر .۷۹
والوظائف العامة لھا والتعرف على أنواع و مواصفات بعض نظم التشغیل و إعطاء حاالت دراسیة 

 حول استخدام ھذه األنظمة.

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیا
المتاحة. والبد من الربط بینھا التعلم تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وبین وصف البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .۸۰

  ھداف المعرفیة: األ -أ

 تعریف الطالب بتاریخ انظمة تشغیل الحاسبات ومراحل تطورھا.  -۱أ

 .ببرمجیات النظم بصورة عامةتعریف الطالب   -۲أ

 .نواع النظم والوظائف العامة لھاأب تعریف الطالب  -۳أ

 .بمواصفات بعض نظم التشغیل تعریف الطالب  -٤أ

 .یوفرھا نظام التشغیلخدمات التي بال تعریف الطالب   -٥أ

  .ھیكلیة نظام الحاسبةب تعریف الطالب   -٦أ



 .إدارات نظام التشغیلب تعریف الطالب   -۷أ

 مقرر:الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 .مكونات المادیة لنظام الحاسبةالتعرف على ال   - ۱ب          

 .للحاسبة (CMOS) ـ كیفیة إعداد الذاكرة االستاتیكیة ال تعلم -۲ب

 .كیفیة تنصیب نظام تشغیل جدیدتعلم    –۳ب

 . كیفیة تصلیح (تعدیل عن طریق اإلضافة والحذف) لبعض مكونات نظام التشغیلتعلم    -٤ب

كیفیة تنصیب البرمجیات القائدة (الموجھة) لبعض األجھزة الملحقة بالحاسبة تعلم   – ٥ب
 . نظام التشغیل المستخدمكالطابعات و غیرھا و التي ال یوفرھا 

 .تنصیب البرامجیات الجاھزة مثل أوفیس و غیرھاتعلم كیفیة   -٦ب

 .ویندوزاستخدام أوامر و شاشات نظام التشغیل  تعلم كیفیة   -۷ب

استخدام األوامر  في خلق و إزالة األدلة و أشجارھا ، خلق و حذف و  تعلم كیفیة    -۸ب
 .DOSنظام التشغیل  في Editاستنساخ و عرض الملفات النصیة مع استخدام محرر النصوص 

طرائق التعلیم والتعلم      

 .white boardباستخدام  الشرح والتوضیحالقاء المحاضرات النظریة والعملیة مع  .٤
التعلیم االلكتروني عن طریق عرض  الدروس النظریة والعملیة على شاشات العرض استخدام  .٥

 وفق االمكانیات المتاحة. شرائح عرض بوربوینت  باستخدام
اعداد وتنصیب انظمة التشغیل وكذلك تنفیذ االیعازات واالوامر وبحسب لتطبیق  المختبراستخدام  .٦

 .متطلبات المقرر الدراسي
طرائق التقییم      

 .Quizzes الیومیة السریعة االختبارات العملیة .٥
 .التقییم الیومي .٦
 .االمتحانات الفصلیة .۷
 .االمتحانات النھائیة .۸

 األھداف الوجدانیة والقیمیة: -ج

 اعداد وتنصیب بعض انظمة تشغیل جھاز الحاسوب. -۱ج

 اعداد وتنصیب البرامج المساندة او المساعدة ألنظمة التشغیل في تلبیة احتیاجات المستخدم. -۲ج

 كتابة وتنفیذ ایعازات و اوامر االدلة والملفات في نظام التشغیل الوندوز. -۳ج



 بنیة المقرر

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

طریقة اسم الوحدة / أو الموضوع
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

 األول

 معرفیة ٤

 مقدمة تمھیدیة تشمل:

لمحة تاریخیة بسیطة عن  •
 نظم تشغیل الحاسبات

 تعریف نظام التشغیل •
 أنواع نظم التشغیل  •

نظم تشغیل الحاسبات  -
 الكبیرة

نظم تشغیل حاسبات  -
 الخادم

نظم تشغیل متعدد  -
 المعالجات

نظم تشغیل الحاسبات  -
 الشخصیة

نظم تشغیل الحاسبات  -

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 .DOS كتابة وتنفیذ ایعازات و اوامر االدلة والملفات في نظام التشغیل    -٤ج

طرائق التعلیم والتعلم     

 .بالكتب والمؤلفات المتوفرة في المكتبات الجامعیة وغیرھا االستعانة .٥
 االستعانة بالمناھج والبرامج المتوفرة على الشبكة العنكبوتیة للتطویر الذاتي. .٦
 .شرح والتمارین والتدریبات الصفیةالالمشاكل من خالل تحدید وتشخیص  .۷

طرائق التقییم    

 . امتحانات یومیة بأسئلة بیتیة حلھا ذاتیا .۳
 عملیاً. االیعازات واالوامر وتنفیذھا على انظمة التشغیلكتابة  - .٤

قابلیة التوظیف والتطور الشخصي المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بالتأھیلیة العامة و المھارات -د 
(: 

 كتابة الملفات الدفعیة وتنفیذھا. -۱د

التي تمنع الكتابة على أي قرص صلب  والبرامج  برامج الحمایة من الفیروسات استخدام  -۲د
 .و غیرھا   Deep freezeفي الحاسبة مثل 

  .التعرف على  الطرق المتبعة في تسریع و تحسین أداء عمل الحاسبة  -۳د



 المحمولة
نظم التشغیل المدمجة  -

 مع األجھزة
نظم تشغیل الوقت  -

 الحقیقي 
نظم تشغیل البطاقات  -

 الذكیة

المحاضرة الخدمات التي یوفرھا نظام التشغیل معرفیة ٤ الثاني
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

معرفیة و ٤ الثالث
 وجدانیة

 ھیكلیة نظام الحاسبة

 الرابع

 معرفیة ٤

مصطلحات ومفاھیم أساسیة في نظم 
 التشغیل:

 البرنامج، العملیة (المعالجة) •
 فضاء العنوان •
 الموارد والمشاركة •
 نوات و قشرة نظام التشغیل •
االستعدادات االستباقیة  •

 للنظام

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 الخامس
 معرفیة ٤

 التخبئة  •
المقاطعات (االعتراضات)،  •

 الفخ، االستثناءات 
 متجھ وروتینات المقاطعة •
 النواقل •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 السادس

٤ 
معرفیة و
 وجدانیة

تحمیل نظام التشغیل في ذاكرة 
 الحاسبة وبدء تشغیلھا

كیفیة تحدید مكان ثم تحمیل  •
 نظام التشغیل

 إقالع الحاسبة •
خدمات  -

 اإلدخال/اإلخراج
 األساسیة

 ضبط إعدادات الحاسبة -
األقراص القابلة والغیر  -

 قابلة لإلقالع
كیف یعمل برنامج  -

 إقالع الحاسبة

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

 السابع
معرفیة و ٤

 وجدانیة

 تقسیم القرص الصلب •
 تھیئة القرص الصلب •
كیف تنصیب نظام تشغیل  •

 حاسبة جدید؟

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

أنظمة الملفات: معرفیة ٤ الثامن

 الملفات •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة



 تسمیة الملف -
 ھیكلیة الملف -
 انواع الملفات -
 طرق الوصول للملفات -
 مواصفات الملفات -
العملیات الممكن  -

 تنفیذھا على الملفات
 األدلة والمجلدات •

األدلة ذات المستوي  -
الواحد واألدلة ذات 
 المستویات التدرجیة

تسمیة الممر الموصل  -
 للدلیل

العملیات الممكن  -
 تنفیذھا على األدلة

 التاسع

 معرفیة ٤

 انجاز نظام الملفات •
جدول حجز الملفات  -

FAT16-32 
نظام الملف حسب  -

التقنیة الجدیدة 
(NTFS) 

مقارنة بین نظامي  -
و  FATالملفات 
NTFS 

كیف یتم التحویل بین  -
  FATنظامي الملفات 

 NTFSو 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 العاشر

معرفیة و ٤
 وجدانیة

 النسخ و النسخ المساند للملفات

 النسخ المساند •
 أنواع النسخ المساند •

 االعتیادي -
 التفاضلي -
 التزایدي -
 الیومي -

 استرجاع الملفات المساندة •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

الحادي 
 عشر

 معرفیة ٤

 ھیكلیة الخزن:

 مقدمة بسیطة عن : •
المكونات المادیة  -۱

 للذاكرة الرئیسة
أنواع الدوائر  -۲

االلكترونیة المستخدمة 
 في بناء الذاكرة الرئیسة

المواصفات المرغوبة  -۳
 في الذاكرة الرئیسة

الھیكل التدریجي  -٤
 ألجھزة الخزن

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

اسئلة المحاضرة حمایة المكونات المادیة: معرفیة ٤ الثاني عشر



 حمایة اإلدخال و اإلخراج •
 حمایة الذاكرة •
حمایة وحدة الذاكرة  •

 المركزیة
الفرق بین مصطلحي  •

الحمایة واألمن حسب منطق 
 الحاسبات االلكترونیة

 واجوبة والمناقشة

 الثالث عشر

 معرفیة ٤

 إدارات نظام التشغیل:

 مقدمة بسیطة عن: •
إدارة العملیات  -

 (المعالجات)
 الذاكرة الرئیسةإدارة  -
 إدارة الملفات -

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 الرابع عشر

 معرفیة ٤

 نداءات (دعوات) النظام

 ما معنى دعوة نظام •
دعوات النظام الخاصة  -

 بإدارة العملیات
دعوات النظام الخاصة  -

 بإدارة الملفات
دعوات النظام الخاصة  -

بإدارة األدلة 
 والمجلدات

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

الخامس 
 عشر

 معرفیة ٤

 إدارة العملیات

 مفاھیم مفتاحیھ •
العملیة ، المھمة،  -

 الوظیفة، الخیط
فترة تنشیط(تفعیل)  -

وحدة المعالجة 
المركزیة وأجھزة 
 اإلدخال/اإلخراج

نموذج (قالب)العملیة،  -
غلق وإنھاء وتدرج 

 وحالة العملیة
 كتلة السیطرة للعملیة •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

السادس 
 عشر

 معرفیة ٤

 الخیوط •
العملیات ذات الثقل  -

 العالي والخفیف
 لماذا نستخدم الخیوط ؟ -
 مستویات الخیوط -
المعالجة المتعددة  -

المنتظمة وغیر 
 المنتظمة 

تزامن العملیات و -
 الخیوط

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة



 السابع عشر

 معرفیة ٤

 الجدولة

 عن الجدولة وتشمل:مقدمة  •
الجدولة في انظمة  -

 الدفعات
الجدولة في األنظمة  -

 التفاعلیة
الجدولة في أنظمة  -

 الوقت الحقیقي
 جدولة العملیات •
 جدولة الطابور •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 الثامن عشر

 معرفیة ٤

جدولة وحدة المعالجة  •
 المركزیة

الجدولة الوقائیة وغیر  -
 الوقائیة

 المرسل -
 معاییر الجدولة -

 تقییم خوارزمیات الجدولة •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 التاسع عشر

معرفیة و ٤
 وجدانیة

 خوارزمیات جدولة المعالج

خوارزمیة جدولة خدمة  -
 الواصل أول أوال

خوارزمیة جدولة  -
 الوظیفة األقصر أوال

خوارزمیة جدولة  -
 حسب األفضلیة

خوارزمیة راوند روبن  -
 للجدولة

 الجدولة بالطوابیر -

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

 العشرون
معرفیة و ٤

 وجدانیة

أمثلة تطبیقیة على 
 المحاضرة خوارزمیات الجدولة

 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین

الحادي 
 والعشرون

 معرفیة ٤

 إدارة الذاكرة

الذاكرة المنطقیة و الذاكرة  •
 الحقیقیة

حیز العناوین المنطقیة و  •
 الحقیقیة

 حجم كلمة الذاكرة •
المتواجدة  -ربط العناوین  •

 في الذاكرة
 المكتبات المشاركة •
 الربط عند التشغیل •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

الثاني 
 معرفیة ٤ والعشرون

 التبدیل (المقایضة) •
تخصیص الذاكرة المتجاور  •

 (المتالمس)
التخصیص ذو الجزء  -

 الواحد

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة



التخصیص ذو األجزاء  -
 المتعددة

التفسخ (التجزؤ او  •
التشضي) الخارجي و 

 الداخلي
الثالث 

 والعشرون

 معرفیة ٤

 الذاكرة االفتراضیة

 التصفح •
 الفكرة األساسیة في التصفح •
 جدول الصفحات •
 تسریع التصفح •
أمثلة على استخدام طریقة  •

  التصفح

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

الرابع 
 والعشرون

 معرفیة ٤

التصفح حسب الصفحة  •
 التقییم البطيء –المطلوبة 

 استبدال الصفحة •
خوارزمیات استبدال  •

 الصفحة:
خوارزمیة الصفحة  -

التي تصل أوال تخرج 
 أوال

خوارزمیة الصفحة  -
 ذات االستخدام األقل

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

الخامس 
 والعشرون

 معرفیة ٤

المكونات المادیة ألجھزة مبادئ 
 اإلدخال واإلخراج

 أجھزة اإلدخال/اإلخراج •
 دوائر التحكم باألجھزة •
اإلدخال/اإلخراج بطریقة  •

 خریطة الذاكرة
 الوصول المباشر للذاكرة •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

السادس 
 والعشرون

 معرفیة ٤

مبادئ المكونات البرمجیة ألجھزة 
 اإلدخال و اإلخراج

 اإلدخال/ اإلخراج المبرمج •
اإلدخال/ اإلخراج المعتمد  •

 على المقاطعة 
اإلدخال/اإلخراج المعتمد •

 DMAعلى 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

السابع 
 -والعشرون
 الثالثون

معرفیة و ٤
 وجدانیة

حاالت دراسیة تبین نقاط القوة و 
الضعف النظمة التشغیل وندوز و 
 لینكس

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
وحل 
 تمارین



البنیة التحتیة  .۸۱

 التشغیل نظم مفاھیمـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

(المصادر) ـ المراجع الرئیسیة ۲

 كتاب نظم التشغیل االلكتروني

 مفاھیم نظم التشغیل

 دلیل الحاسوب

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

Operating System Concepts (2012)  

Linux Kernel Development (2010) 

Windows Internal 

اللكترونیة، مواقع االنترنیت ب ـ المراجع ا
... 

خطة تطویر المقرر الدراسي  .۸۲

 الدولة.العلمیة لمختبرات مؤسسات دیمي في تنظیم الزیارات تقدیم امكانیات الدعم االكا .۲٤
 توفیر البیئة الصفیة المالئمة والتي تمكن التدریسي من تنویع ستراتیجیات التعلیم. .۲٥
 توفیر تقنیة المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي. .۲٦
استضافة خبراء من خارج المعھد او من بیئة العمل التي یعدون من اجلھا لالستفادة من  .۲۷

 لسوق العمل.خبراتھم في تطویر المقرر حسب الحاجة الفعلیة 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 المعھد التقني كربالء المؤسسة التعلیمیة .۸۳

 قسم تقنیات أنظمة الحاسوب / المركز علمي القسم ال .۸٤

 CST204تحلیل نظم /  اسم / رمز المقرر .۸٥

 الزامي (محاضرات نظریة وعملیة) أشكال الحضور المتاحة .۸٦

 سنوي / الثانیة الفصل / السنة .۸۷

عدد الساعات الدراسیة  .۸۸
 (الكلي)

 ساعة في العام الدراسي ۹۰

 2022/11/10تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۸۹

 أھداف المقرر .۹۰
تعریف الطالب بمعنى الھیكل البیاني وأنواع الھیاكل البیانیة وأھمیتھا و خصائصھا وتطبیقاتھا المتوفرة 

 مع بیان ممیزات البرمجة المھیكلة و كفاءتھا مقارنة مع البرمجة التقلیدیة.

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیا
المتاحة. والبد من الربط بینھا التعلم تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.وبین وصف 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .۹۱

ھداف المعرفیة األ -أ

 .مفاھیم أساسیة في تحلیل وتصمیم نظم المعلومات التعرف على   -۱أ

 .مراحل تطویر نظم المعلومات الحاسوبیة  التعرف على -۲أ

 . مراحل تحلیل وتصمیم نظم المعلومات المعتمدة على الحاسوب التعرف على  -۳أ



 .دورة حیاة تطویر النظم  التعرف على  -٤أ

 .أمن نظم المعلومات الحاسوبیة  التعرف على  -٥أ

 .تحلیل و تصمیم  نظم المعلومات المعتمدة على قواعد المعرفة التعرف على  -٦أ

 . التحلیل والتصمیم الموجھان نحو الكائنات التعرف على   -۷أ 

 مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 .Microsoft Visio التعرف على طبیعة عمل برنامج   -۱ب

 .لعمل النماذج الرسومیة بكافة أنواعھا   Microsoft Visio استخدام برنامج -۲ب

 .Microsoft Visio عن طریق  أعالهاعداد واخراج التقاریر الالزمة للنماذج الرسومیة   -۳ب

طرائق التعلیم والتعلم  

 .النظریةالمحاضرة  -۲۲
 المحاضرة العملیة. -۲۳
 .المناقشة مع الطلبة والطلبة فیما بینھم -۲٤
 عمل تقاریر ومشاریع تخص المادة العلمیة للمحاضرة. -۲٥

طرائق التقییم  

 االمتحانات الیومیة. -۱۸
 طرح التمارین واالسئلة. -۱۹
 .الواجبات المنزلیةالتكلیف ب -۲۰
 األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج

 .األمورمن المادة العلمیة في فھم مجریات  ةاالستفاد -۱ج

شاكل التي تواجھ النظم بشكل عام واألنظمة الحاسوبیة بشكل القدرة على التعامل مع الم -۲ج
 خاص وطرق معالجتھا.

 .مثل من بین الحلول والخیارات المتاحةاالاختیار الحل  -۳ج

للتعرف على مھارات العلمیة اعملیة تنمیة قدرات الطلبة على تحلیل محتوى المتغیرات  -٤ج
 .تالتفكیر ومھارات حل المشكال

طرائق التعلیم والتعلم    

 .النظریة والعملیة المحاضرات -۱٤
 .شرح والتمارین والتدریبات الصفیةالالمشاكل من خالل تحدید وتشخیص  -۱٥



 بنیة المقرر .۹۲

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

طریقة اسم الوحدة / أو الموضوع
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

 معرفیة ۳ الثالث-األول

 نظریة النظم •
 مبادي نظریة النظم •
 الخصائص العامة للنظم •
 النظم الفرعیة •
 معالجة البیانات •
أھمیة المعلومات  -المعلومات  •

 اشكال المعلومات –

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

-الرابع
معرفیة و ۳ السابع

 وجدانیة

 نظم المعلومات الحاسوبیة

 -وظائف الحاسوب االساسیة •
مقومات  –ممیزات الحاسوب 

 نظم المعلومات
مراحل تطویر نظم المعلومات  •

 الحاسوبیة 
أھدف نظم المعلومات  •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

المستخدمة وفھم  الھیاكل البیانیةمن  االستفادةالطلبة كیفیة  إلدراكالتطبیقات العملیة  -۱٦
 .تطبیقھا

طرائق التقییم  

 .الیومیة واالمتحاناتالمباشرة  االسئلة -۲٦
 .استثارة الطلبة ودفعھم على المشاركة الفعلیة -۲۷
 .لمحاضراتا النقاش في -۲۸
 .اإلضافیةالنشاطات  -۲۹
 .الفعلي الفصلیة  والحضور االمتحانات -۳۰

المنقولة (المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 الشخصي).

 .لزیادة المھارات تخصصالامتالك دورات محلیة وعالمیة في  -۱د

 .تنمیة المعرفة حول الھیاكل البیانیة وامكانیة تطویرھاساعد في تھ یامتالك بحوث تطبیق -۲د

 والعمل الجماعي. المیل للتعاون -۳د



 الحاسوبیة 
 الحاسوبیة.اھم نظم المعلومات  •
 محلل النظم  •
ادوات ھندسة  –المعلومات  •

 البرمجیات بمساعدة الحاسوب

 -الثامن
الخامس 
عشر 

معرفیة و ۳
 وجدانیة

مراحل تحلیل وتصمیم نظم 
المعلومات المعتمدة على 

 الحاسوب 

مرحلة تحلیل النظام(الدراسة  •
 التمھیدیة)

: طرق جمع المعلومات  •
 طرق التحقق من صحة المعلومات •
(الدراسة  مرحلة تحلیل النظام •

 التفصیلیة)
 تحلیل عملیات النظام   •
 تحلیل بیانات النظام •
 مخطط العالقات •
 توصیف العملیات •
 تصنیف البیانات •
 ترمیز البیانات •
 تحلیل العالقات •
 نمذجة النظام •
مراحل نمذجة النظام (في  •

 مرحلة التحلیل)

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

السادس 
عشر 

والسابع 
 عشر

معرفیة و ۳
 وجدانیة

 دورة حیاة تطویر النظم  •
 مرحلة التصمیم •
 مرحلةالتصمیم العام •
اعداد النموذج المنطقي  •

 للنظام الجدید
خطوات تصمیم النموذج  •

 المنطقي للنظام الجدید  
طریقة " اجراء تعدیالت  •

" 
تصمیم طریقة " اعادة  •

 العملیات "
اعداد النموذج المادي  •

 للنظام الجدید
خطوات تصمیم النموذج •

 المادي للنظام الجدید

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة



 مرحلة التصمیم التفصیلي •
 تصمیم الواجھات •
 الواجھات •
 انواع واجھات االستخدام •
تصمیم المخرجات  •

 والمدخالت 
 تصمیم المخرجات  •
 تصمیم المدخالت  •
خصائص المخرجات  •

 والمدخالت 
 قاریرتصمیم الت •
 انواع التقاریر •
 فوائد التقاریر •
 خصائص التقاریر الجیدة •
االخطاء المحتمل وقوعھا  •

 في تصمیم التقاریر
 تصمیم النماذج •
 أھداف تصمیم النماذج •
 مواصفات النموذج الجید •
 خطوات تصمیم النماذج    •
 تصمیم قاعدة البیانات •
النقاط الواجب مراعاتھا  •

عند تصمیم قاعدة البیانات 
تصمیم قاعدة أدوات  •

 البیانات
 تصمیم البرامج •
 خصائص البرامج الجیدة •

الثامن عشر و 
معرفیة ۳ التاسع عشر

 مرحلة التنفیذ •
 مرحلة التدریب •
التدریب خالل         •

مرحلتي تحلیل وتصمیم 
 النظام

التدریب خالل   •
 مرحلة ما قبل التنفیذ

 خطة التدریب        •
مرحلة التحویل  •

 (استراتیجیةالتحویل)
 استراتیجیة التحویل •
استرتیجیة التحویل •

 المباشر

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة



 التحویل المباشر  •
استرتیجیة البتحویل  •

 المتوازي
التحویل   •

 المتوازي
استرتیجیة التحویل  •

 التدریجي
 مرحلة التقییم والصیانة •
 مرحلة التقییم  •
 مرحلة الصیانة  •
 التوثیق •
 أنواع التوثیق  •
 أھمیة التوثیق  •
 طریقة التوثیق •

معرفیة و ۳ العشرون 
 وجدانیة

 أمن نظم المعلومات الحاسوبیة  

 مقدمة 

النظام االمني لنظم  
 المعلومات الحاسوبیة

خصائص النظام االمني  
 لنظام المعلومات الحاسوبیة

عناصر النظام االمني لنظام 
 المعلومات الحاسوبیة

 االفراد

 أمن البیانات

 أمن البرامجیات

 أمن االجھزة وملحقاتھا

 أمن نظم االتصاالت والشبكات

أنواع االختراقات في النظام 
االمني لنظام المعلومات 

 الحاسوبیة

 الحاسوبفیروسات 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین



 أضرار الفیروسات   

 جرائم الحاسوب 

أسالیب مواجھةخطر االختراق 
 لنظام المعلومات الحاسوبي

كلفة تصمیم النظام االمني  •
 لنظام المعلومات الحاسوبي

الحادي 
والعشرون 

الثاني 
 والعشرون

 وجدانیة ۳

تحلیل و تصمیم  نظم  •
المعتمدة على قواعد المعلومات 

 المعرفة
 النظم المعتمدة على المعرفة •
 المعرفة •
 الخبیر •
 قواعد المعرفة •
 أنواع المعرفة •
 تمثیل المعرفة •

النظام المعتمدة على  •
 المعرفة

 مكونات نظام المعرفة •
المكونات االساسیة         •

 للنظم الخبیرة
 قاعدة المعرفة  •
 آلة االستدالل  •
مھندس المعرفة   •
واجھات   •

 المستخدمین
 تفسیر االستدالل        •
مقارنة بین قواعد المعرفة  •

 وقواعد البیانات
مكونات نظام قاعدة  •

 المعرفة
نظم قواعد   •

 المعرفة
تحلیل وتصمیم نظم قواعد  •

 المعرفة
 مرحلة التحلیل  •
 مرحلة التصمیم   •
 مرحلة التطویر والبرمجة   •
 مرحلة التنفیذ واالختبار   •
 مرحلة الصیانة  •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین



تطبیقات نظم  قواعد  •
 المعرفة

 الذكاء الصنعي  •
مجاالت تطبیق        •

 الذكاء الصنعي
 النظم الخبیرة •
تطبیقات النظم         •

 الخبیرة

الثالث 
 -والعشرون 
السادس 
 والعشرون

معرفیة و ۳
 وجدانیة

التحلی����ل والتص����میم الموجھ����ان  •
 نحو الكائنات

أھ���م مف���اھیم التحلی���ل والتص���میم  •
 الموجھین نحو الكائنات

 لغة النمذجة الموحدة •
 نمذجة الكائنات •
 بنیة الكائن •
مراح�������ل النمذج�������ة الموجھ�������ة  •

 بالكائنات
 تحدید الكائنات المكونة للنظام •
 تحدید خصائص كل كائن  •
 تحدید االحداث •
 تحدید عملیات كل كائن •
 تحدید خصائص كل عملیة •
o تحدی����د الترتی����ب الزمن����ي

 للعملیات
 تنفیذ النظام •
ط��رق نمذج��ة الكائن��ات المكون��ة  •

 النظام
 ممیزات لغة النمذجة الموحدة •
 طبقات لغة النمذجة الموحدة •
o الطبق�����ة االول�����ى :طبق�����ة

 كائنات المستخدم
 الطبقة الثانیة : طبقة النموذج •
o ق���ة الثالث���ة: طبق���ة م���االطب

وراء النموذج 
الطبق��ة الرابع��ة : طبق��ة م��اوراء  •

 ماوراء النموذج
النمذج���ة باس���تخداملغة النمذج���ة  •

 الموحدة
مخططات النمذجة  •

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین



 مخطط حاالت االستخدام •
 كتابة حاالت االستخدام •
o ص���عوبات كتاب���ة ح���االت

 االستخدام
 مخططات االصناف (الفئات) •
 مكونات مخططات االصناف •
 مخططات  االصنافعیوب  •
 المخططات التفاعلیة •
 مخططات التعاون •
 مخططات التتابع •
 مخططات الحاالت •
 المخططات الفیزیائیة •
 مخططات المكونات  •
 مخططات التجھیز •
  UMLنماذج  •
 نموذج الشالل •
 ممیزات نموذج الشالل •
 عیوب نموذج الشالل •
 اھم مشاكل نموذج الشالل •
 النموذج اللولبي •
 عیوب النموذج اللولبي •
 النموذج التكراري التزایدي •
 مرحلة االستھالل •
 مرحلة التفصیل •
 مرحلة البناء •
 االنتقال •
 التكرارات •
 القید الزمني •
 فوائد التقیید الزمني  •
التوقیت������ات النمطی������ة           •

 للمشروع

السابع 
 -والعشرون 
 الثالثون

معرفیة و ۳
 وجدانیة

عام�ة وافك�ار  إرشادات ومشاریع 
 عامة  أنواع النظم المحوسبة

توجیھ���ات وارش���ادات عام���ة قب���ل 
الب�����دء بالعم������ل ف������ي المش������روع 

 أھم التحذیرات 

 بنود المشروع االساسیة•

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة



البنیة التحتیة  .۹۳

ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱
/ مروة االریاني  أساسیات تحلیل وتصمیم نظم المعلومات

(المصادر) ـ المراجع الرئیسیة ۲
/ مروة االریاني  أساسیات تحلیل وتصمیم نظم المعلومات

Shelly, Gary B., Cashman, Thomas J., & Vermaat, Misty E. 
Discovering Computers 2008, 

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

اللكترونیة، مواقع االنترنیت ب ـ المراجع ا
... 

http://www.bls.gov/oes/current/oes151121.htm 

خطة تطویر المقرر الدراسي  .۹٤

 العلمیة لمختبرات مؤسسات الدولة.دیمي في تنظیم الزیارات تقدیم امكانیات الدعم االكا .۲۸
 تمكن التدریسي من تنویع ستراتیجیات التعلیم.توفیر البیئة الصفیة المالئمة والتي  .۲۹
 توفیر تقنیة المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي. .۳۰
استضافة خبراء من خارج المعھد او من بیئة العمل التي یعدون من اجلھا لالستفادة من  .۳۱

 خبراتھم في تطویر المقرر حسب الحاجة الفعلیة لسوق العمل.



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 المعھد التقني كربالء المؤسسة التعلیمیة .۹٥

 قسم تقنیات أنظمة الحاسوب / المركز علمي القسم ال .۹٦

 CST205البرمجة فیجوال بیسك /  اسم / رمز المقرر .۹۷

 الزامي (محاضرات نظریة وعملیة) أشكال الحضور المتاحة .۹۸

 سنوي / الثانیة الفصل / السنة .۹۹

عدد الساعات الدراسیة  .۱۰۰
 ساعة في العام الدراسي ۱٥۰ (الكلي)

 2022/11/10تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۱۰۱

 أھداف المقرر .۱۰۲
 البیانات قواعد برمجة خالل من وذلك VB لغة في المتكاملة والبرامج المتطورة بالتقنیات الطالب تعریف

 مع OOP الكائنات برمجة إلى االنتقال ثم ، التقاریر وإنشاء الجداول أدوات بعض تفاصیل في ویتوغل

 .االنترنت صفحات برمجة تناول ثم مبادئھا تفاصیل

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیا
المتاحة. والبد من الربط بینھا التعلم تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وبین وصف البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .۱۰۳

ھداف المعرفیة األ -أ

 . ونوافذھا بیسك للفیجوالالمتكاملة  التطویر بیئة على التعرف  .۱
 الصفات تثبیت وكیفیة والنماذج االدوات استحداث وكیفیة ، واالدوات النماذج على التعرف .۲

 .علیھا
 وكیفیة النماذج داخل االدوات ادراج وكیفیة ، القیاسیة Tools الداخلیة االدوات على التعرف .۳

 .علیھا الصفات تثبیت



 ناحیة من VB لغة في معھا التعامل وكیفیة ،  ومتغیرات كثوابت  البیانات انواع التعرف على .٤
 الحسابیة العملیات صیاغة وكیفیة ، المختلفة بانواعھا متغیرات الى واسنادھا ، تعریفھا

 .االنواع تلك من المسائل كافة لحل صحیحة بصورة والعالئقیة والمنطقیة
 البسیطة البرامج وصیاغة والسیطرة، التحكم وجمل واالخراج، االدخال ادوات على التعرف .٥

 بھا. والمعقدة
 جمل مع منھا واالستفادة وقواعدھا وانواعھا ،  VB لغة في التكراریة الحلقات على التعرف .٦

 . بھا والمعقدة البسیطة البرامج لصیاغة السابقة المحاضرة في والسیطرة التحكم
 واحد بعد ذات مصفوفاتلغة الفجول بیسك،  في معھا التعامل واسالیب المصفوفات على التعرف .۷

والسیطرة  التحكم جمل باستخدام المصفوفات برامج والمجموعات. وصیاغة بعدین، وذات
 بھا. والمعقدة البسیطة البرامج وصیاغة التكراریة، والحلقات

 والدوال واالجراءات. الفرعیة الروتینات خالل من المھیكلة البرمجیةالتعرف على  .۸
 .بھا الخزن وكیفیة الملفات انواع على والتعرف النمطیة، الوحدات على التعرف .۹

 .الربط تقنیات باستخدام وبرمجتھا بیسك، الفیجوال لغة في البیانات قواعد على التعرف .۱۰
 تقنیات الربط باستخدام وبرمجتھا بیسك، الفیجوال لغة في البیانات قواعد على مكتبة التعرف .۱۱

 .VB بلغة الخاص التقاریر محرر في التقاریر وبناء
  تقنیات باستخدام وبرمجتھا ، بیسك الفیجوال لغة في  التوجھ الكائنیة البرمجة   على التعرف .۱۲

 .VB بلغة الخاص التقاریر محرر في التقاریر وبناء الربط
 .API المتقدمة بیسك فیجوال تطبیقات على التعرف .۱۳
 .بیسك الفیجوال لغة خالل من المكونات برمجة على التعرف .۱٤
 في مختلفة صفحات برمجة وكیفیة بیسك الفیجوال لغة خالل من االنترنت برمجة   على التعرف .۱٥

 .اللغة

 مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 التطویر بیئة نوافذ مع یتعامل كیف یتعلم .۱
 بیسك فیجوال لغة في االول البرنامج كتابة من یتمكن . ۲
 .االخطاء واكتشاف وتنفیذه الكود وكتابة البرنامج تصمیم واجھت التي المشاكل على یتعرف. ۳
 .االدوات قائمة ادراج االدوات من. ٤
 لالدوات.المشتركة  واالحداث الخصائص تثبیت. ٥
 .للنماذج واالحداث الخصائص تثبیت. ٦
 .وبرمجتھا القوائم استحداث. ۷
 .اداة كل بإحداث البرامج كتابة نافذة خالل منبرمجة األدوات القیاسیة  . ۸
 االدوات ربط خالل من لھا الكود وكتابة الواجھات، تصمیم عملیة خالل من البرامج كتابة. ۹

 .النھائیة النتائج على والحصول وتنفیذه كود، لكل مناسبة وبإحداثمتكامل  ببرنامج والصفات
 والمنطقیة الحسابیة التعابیر وحل ،VB لغة برامج في المستخدمة البیانات انواع تعریف . ۱۰

 .عملیة ألي النھائیة النتائج على والحصول VB لغة داخل والعالئقیة
 واخراجھا القیم بإدخال المرونة خالل من والعالئقیة، والمنطقیة الحسابیة العملیات معالجة . ۱۱



 المختلفة. وكذلك وبحاالتھا السیطرة جمل استخدام ایضا خالل ومن واالخراج، االدخال بجمل
 .النھائیة النتائج على للحصول السابقة المحاضرات من بذلك مستفیدا البرامج صیاغة

 خالل ومن والشرطیة التكراریة العبارات الى البرمجة في التسلسلیة العبارات من التحول  . ۱۲
 من بذلك مستفیدا البرامج صیاغة المختلفة. وكذلك وبحاالتھا السیطرة جمل استخدام ایضا

 والمعقدة. البسیطة للبرامج النھائیة النتائج على للحصول السابقة المحاضرات
بھا  كبیرة بیانات ومعالجة بعدین وبذات واحد بعد ذات مصفوفات على تحتوي برامج كتابة . ۱۳

 .النھائیة النتائج على السابقة للحصول المحاضرات من مستفیدا
 والدوال واالجراءات. الفرعیة الروتینات خالل من المھیكلة البرمجیة المقاطع كتابة . ۱٤
 الوحدات خالل المھیكلة من البرمجة بواسطة برمجیة على مقاطع تحتوي برامج كتابة . ۱٥

 فیھا. البیانات وخزن والملفات النمطیة
 المرتبطة البیانات قواعد في البیانات وخزن   VB لغة  باستخدام البیانات قواعد برمجة . ۱٦

 .باللغة الخاصة البیانات قواعد تقنیات  طریق عن  بیسك بالفیجوال
 وبناء ،الربط  ادوات طریق وعن الربط، وتقنیات    VB باستخدام لغة البیانات ربط قواعد . ۱۷

 .اللغة في البیانات بقواعد الخاصة التقاریر
 وكذلك. الصفات وبناء  ، VB لغة في بھا البرمجة وكیفیة وسماتھا التوجھ كائنیة البرمجة فھم . ۱۸

 .الذاكرة في الكائنات بناء  كیفیة
 خالل من Windows النظام برمجة مكاتب في المستخدمة المتقدمة البرمجة اسلوب فھم . ۱۹

 .بیسك الفیجوال لغة في API برمجة
 التشغیل بنظام الخاصة المكونات في برمجة المستخدمة المتقدمة البرمجة فھم اسلوب . ۲۰

Windows مشاریع خالل من Active X EXE  ومشاریع Active X DLL. 
 لغة خالل من االنترنت صفحات برمجة  في المستخدمة المتقدمة البرمجة اسلوب  فھم . ۲۱

 .بیسك الفیجوال
 على وباالعتماد المتقدمة المواضیع احد باختیار املكتم نظام او ، عملیة تطبیقات بناء . ۲۲

 .)والبرمجة التصمیم( في البرمجیة االساسیات

 طرائق التعلیم والتعلم      

 الدروس عرض طریق عن االلكتروني التعلیم استخدام خالل من النظریةالمحاضرة  -۲٦
 .المتاحة االمكانیات وفق .PPt  باستخدام العرض شاشات على

 المحاضرة العملیة من خالل استخدام المختبر المخصص للبرمجة. -۲۷
 .المناقشة مع الطلبة والطلبة فیما بینھم -۲۸
 عمل تقاریر ومشاریع تخص المادة العلمیة للمحاضرة. -۲۹

 في ما یخص حل المشكالت التي تعترضھم وغیرھا. )الكروبات( التعاوني التعلم -۳۰

 طرائق التقییم      

 .Quizzes السریعة االمتحانات الیومیة -۲۱
 الیومي. التقییم-۲۲



 طرح التمارین واالسئلة. -۲۳
 .الواجبات المنزلیةالتكلیف ب -۲٤
 .النھائیة االمتحانات ، الفصلیة االمتحانات -۲٥
 األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج

كیفیة بناء األنظمة والبرامج المستخدمة في العدید من من المادة العلمیة في فھم  ةاالستفاد -۱
 المجاالت.

 شاكل البرمجیة وطرق معالجتھا.القدرة على التعامل مع الم -۲
 .مثل من بین الحلول والخیارات المتاحةاالاختیار الحل  -۳
للتعرف على مھارات التفكیر العلمیة العملیة تنمیة قدرات الطلبة على تحلیل محتوى المتغیرات  -٤

 .تومھارات حل المشكال

طرائق التعلیم والتعلم     

من خالل استخدام التعلیم االلكتروني عن طریق عرض  الدروس النظریة المحاضرة طریقة القاء  .۱
وفق االمكانیات المتاحة، ، التعلم التعاوني  .PPtوالعملیة على شاشات العرض باستخدام 

 .التدریب الصیفي ، المختبر (الكروبات) ، 
تزوید الطلبة باألساسیات والمواضیع اإلضافیة المتعلقة بمخرجات التعلیم السابقة للمھارات لحل  .۲

 .المشاكل العملیة
 حاسوب.تقنیات ال تطبیق المواضیع المدروسة نظریاً على المستوى العملي في مختلف .۳

 .شرح والتمارین والتدریبات الصفیةالالمشاكل من خالل تحدید وتشخیص  -۱۷
 البرمجة باستخدام لغة الفجول بیسكمن  االستفادةالطلبة كیفیة  إلدراكالتطبیقات العملیة  -۱۸

 .وفھم تطبیقھا

طرائق التقییم    

 .الیومیة واالمتحاناتالمباشرة  االسئلة -۳۱
 .المشاركة الفعلیةاستثارة الطلبة ودفعھم على  -۳۲
 .لمحاضراتا النقاش في -۳۳
 .اإلضافیةالنشاطات  -۳٤
 .الفعلي الفصلیة  والحضور االمتحانات -۳٥

 المنقولة (المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي).التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 البیانات قواعد كبرامج ومتطلباتھ العمل سوق تخدم التي البرامج تصمیمالتدریب والعمل على  -۱
 تقنیات معاھد تقیمھا التي التدریبة الدورات فيوربطھا بالغات البرمجة من خالل المشاركة 

 .الخاص او العام القطاع في كانت سوى والبرمجیات الحاسوب
 .األخرىوالبرمجة  التصمیم وبرامج المختلفة المكتبیة البرامج على العمل - ۲

 .الحاسوب تقنیات في المھتمة والمؤسسات الشركات قبل من منظمة مختلفة اختبارات اجتیاز -۳   
تنمیة المعرفة حول بناء المشاریع باستخدام لغة الفجول بیسك ساعد في تھ یتطبیق مشاریعامتالك  -٤



 بنیة المقرر .۱۰٤

وع
سب

األ
ت 

عا
سا

ال
 

مخرجات 
التعلم 

 المطلوبة
طریقة اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعلیم
طریقة 
 التقییم

ول
اال

 

 معرفیة ٥

 .(IDE( المتكاملة التطویر بیئة* 
)Integrated Development 

Environment) 
 المتكاملة التطویر بیئة نوافذ -

Integrated Windows Development 
Environment 

 .المتكاملة التطویر بیئة قوائم -
Integrated Menus Development 

Environment 
 Tool Bars األدوات أشرطة -

 Creating First األول البرنامج كتابة* 
Program 

 البرنامج فكرة -
 . Creating Project المشروع إنشاء -
 Design Forms الواجھة تصمیم -
  Codes التعلیمات كتابة -
 Runs & Updating والتعدیل التجربة -
 . Compiling الترجمة -

المحاضر
ة 

 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

ي 
ثان

معرفیة و ٥ال
 وجدانیة

 .Forms واألدوات النماذج
 االسم خاصیة -  Properties المشتركة الخصائص -

Name . 
 . Size & Location والحجم الموقع خاصیة -
 . Font & Color واللون الخط خاصیة -
 Mouse الفأرة مؤشر خاصیة -  Tab الجدولة خاصیة -
. 

 Mouse الفأرة أحداث - Event المشتركة األحداث* 
Event . 

 . Keyboard Event المفاتیح لوحة أحداث -
 .Form Window النموذج نافذة* 
 .Properties formالنموذج خصائص -
 .Menusالقوائم - Event Formالنموذج أحداث -

المحاضر
 ة

 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

 .وامكانیة تطویرھا
 المیل للتعاون والعمل الجماعي. -٥



ث
ثال

ال
 

معرفیة و ٥
 وجدانیة

 .Toolboxاألدوات الداخلیة

 .Textboxأداة النص - Labelأداة العنوان -

أداة  - Command buttonزر األوامر -
 .Checkboxاالختیار

 Listأداة القائمة - Option buttonزر االختیار -
box. 

 Pictureأداة الصورة - Combo boxأداة القائمة-
box. 

أشرطة  - Image boxأداة الصورة -
 .Scrollbarالتمریر

 .Fileslistboxأدوات الملفات -

المحاضر
ة 

 والمناقشة

والتعلم 
 التعاوني

اسئلة وحل 
 تمارین

بع
را

ال
 

٥ 
معرفیة و 
 وجدانیة

 .Programming Languageلغة البرمجة

 .Variables and Constantsالمتغیرات والثوابت -

 .Variablesالمتغیرات -

 .Constantsالثوابت -

 التعابیر و المؤثرات الریاضیة -

 .Operatorsالمعامالت - Expressionالعملیات -

 Logical & relationalالتعابیر المنطقیة والعالئقیة -
Expression. 

المحاضر
 ة

 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة



س
خام

ال
 

٥ 
معرفیة 
 ووجدانیة

 .Inputs & Outputsاإلدخال واإلخراج

 .Mesgbox & Inputboxمربعات الرسائل واإلدخال -

 .Printجملة الطباعة -

 Control.* جملة التحكم والسیطرة

 If-Then.عبارة االنتقال الشرطیة -

 .(And, Or, Not)عبارة االنتقال المركبة باستعمال -

 Nested –Ifعبارة االنتقال المتداخلة -

 .Select-Caseالخیارات المتعددة -

المحاضر
 ة

 والمناقشة
والتعلم 
 التعاوني

اسئلة 
 واجوبة

س
ساد

ال
 

٥ 
معرفیة و 
وجدانیة 

 .Loopالحلقات التكراریة

 .For-Nextالحلقات التكراریة -

 .Do-While-Loopالحلقات -

 .Do-Until-Loopالحلقات -

 .Do-Loopالحلقات -

المحاضر
 ة

 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

بع
سا

ال
 

٥ 
معرفیة و 
 وجدانیة

 Arrays.المصفوفات

 One-Dimensionمصفوفات ذات البعد الواحد -
Array. 

Two-Dimension Array. مصفوفات ذات البعدین -

 Collections.المجموعات -

المحاضر
 ة

 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

سع
لتا

 وا
من

لثا
ا

 

٥ 
معرفیة و 
 وجدانیة

 &Subroutinesالروتینات واإلجراءات
Procedures. 

 .Subroutinesالروتینات الفرعیة -

 Procedures& Functions.الدوال واإلجراءات -

 .Library Functionsالدوال الجاھزة -

 .Proceduresاإلجراءات -

 Functions.الدوال -

المحاضر
 ة

 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین



شر
لعا

ا
- 

شر
 ع

ني
لثا

ا
 

٥ 
معرفیة و 
 وجدانیة

 Standard Module.الوحدات النمطیة القیاسیة

 .Recordsالقیود -

 Files.* الملفات

 .Sequential Filesالملفات التسلسلیة -

 .Random Filesالملفات العشوائیة -

المحاضر
 ة

 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

ث 
ثال

ال
شر

ع
 

٥ 

معرفیة 
و 

وج����دان
 یة

 .Data Base Programming* برمجة قواعد البیانات

 .Basic Databaseالبیاناتمفاھیم اساسیة في قواعد  -

 .Access Databaseتقنیات الوصول إلى البیانات -

المحاضر
 ة

والمناقشة 
والتعلم 
 التعاوني

اسئلة وحل 
 تمارین

ال
ع 

راب
شر

ع
 

٥ 
معرفیة و 
 وجدانیة

 .(ADO)* الكائنات في قواعد البیانات

- Record setالكائن - Connectionالكائن -
 .Commandالكائن

المحاضر
 ة

 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

ال
س

خام
 

شر
ع

 

٥ 
معرفیة و 
 وجدانیة

 * األدوات والتقاریر

 Dataأداة - Flex Gridأداة -Data Gridأداة -
Combo. 

 .Crystar Reportsتصمیم التقاریر - Data Listأداة -

المحاضر
 ة

 والمناقشة
والتعلم 
 التعاوني

اسئلة 
 واجوبة

شر
 ع

س
ساد

ال
- 

شر
 ع

بع
سا

ال
 

٥ 
 معرفیة و
 وجدانیة

 .(OOP)* البرمجة الشیئیة

(Object Oriented Programming). 

 .OOPـ سمات ال -  OOP مقدمة إلى -

 .Classesبناء الفئات -

المحاضر
 ة

 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

شر
 ع

من
لثا

ا

٥ 
معرفیة و 
 وجدانیة

 Objects* استخدام الكائنات

 .Memory Image Objectصورة الكائن بالذاكرة -

 .Bindingالربط -

 Delete & Updateاستحداث و حذف الكائن -
Object. 

المحاضر
 ة

 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین



شر
 ع

سع
لتا

ا
 

 معرفیة ٥

 .* تعدد الواجھات و الوراثة

 .Polymorphismتعدد الواجھات -

 .Inheritanceالوراثة -

 .Relation between Classesالعالقة بین الفئات -

 .Collection Classesالمجموعاتفئات  -

المحاضر
 ة

 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

ون
شر

الع
- 

ي 
حاد

ال ون
شر

الع
و

 

٥ 
معرفیة و 
 وجدانیة

 بیسك المتقدمة وال* تطبیقات فیج

 .(API)إجراءات -

Application Programming Interface. 

االستخدام المتقدم للنماذج  -

المحاضر
 ة

 والمناقشة

اسئلة 
 اجوبةو

ون
شر

الع
 و

ني
لثا

ا
ون -

شر
الع

 و
ث

ثال
ال

 

معرفیة و 
وجدانیة 

 .Com* برمجة المكونات

 .ActiveX EXEمشاریع - Comمقدمة إلى -

 .ActiveX DLLمشاریع -

المحاضر
 ة

 والمناقشة

اسئلة 
 اجوبةو

ون
شر

الع
 و

بع
را

ال
ون -

شر
الع

 و
س

خام
ال

 

معرفیة و 
وجدانیة 

 .Internet Programming* برمجة االنترنت

 الدینامیكیة DHTMLصفحات  -

 .DHTMLمقدمة إلى -Vb Scriptمقدمة إلى -

المحاضر
 ة

 والمناقشة

اسئلة 
 اجوبةو

ون
شر

الع
و

- 
ع 

ساب
ال

ون
شر

الع
معرفیة و و

وجدانیة 
مقدمة إلى  - IISمقدمة إلى  -للخادم  (ASP)*صفحات 

ASP 
المحاضر

 ة
 والمناقشة

اسئلة 
 اجوبةو

ون
شر

الع
 و

من
لثا

ا
-

سع
لتا

ا
 

ون
شر

الع
و

 

 مھاریة

المحاضر * تطبیقات متنوعة
 ة

 والمناقشة

التدریب 
العملي 
وبناء 

المشاریع 

ون
الث

الث
 

 مھاریة

المحاضر بناء نظام تطبیقي متكامل
 ة

 والمناقشة

التدریب 
العملي 
وبناء 

 المشاریع



البنیة التحتیة  .۱۰٥
ـ الكتب المقررة ۱

 المطلوبة 

ـ المراجع الرئیسیة ۲
(المصادر)  

 الجامعة /الحلبي  صبري یحیى الدكتور لألستاذ ٦ بیسك فیجوال .۱
 المفتوحة العربیة

 العسیري تركي لألستاذ   ٦ بیسك الفیجوال .۲

اـ الكتب والمراجع التي 
یوصى بھا

 المجالت العلمیة،( 
 ) .... ، التقاریر

 pdf.بیسك فیجوال في البیانات قواعد احترف. ۱
 pdf.البیانات قواعد في التقریر وتعدیل انشاء. ۲ 
 ADO.pdf مكتبھ مع التعامل كیفیھ. ۳ 

 pdf.الكائنیة البرمجة عن . مقدمة٤
٥ .APIحول مفاھیم.pdf 

ب ـ المراجع 
اللكترونیة، مواقع ا

 االنترنیت ...

books-library-7-ebooks.com/18-pdf-internet-https://download 

-https://www.scribd.com/document/19578760/%D8%B1%D8%A8%D8%B7
-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84
-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%83
-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
-7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A

%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%B3 

خطة تطویر المقرر الدراسي  .۱۰٦

 العلمیة لمختبرات مؤسسات الدولة.في تنظیم الزیارات  األكادیميتقدیم امكانیات الدعم  .۳۲
 التعلیم.توفیر البیئة الصفیة المالئمة والتي تمكن التدریسي من تنویع ستراتیجیات  .۳۳
 توفیر تقنیة المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي. .۳٤
استضافة خبراء من خارج المعھد او من بیئة العمل التي یعدون من اجلھا لالستفادة من  .۳٥

 خبراتھم في تطویر المقرر حسب الحاجة الفعلیة لسوق العمل.
 مواضیع وتدعیم لتطویر الحدیثة المعتمدة والعربیة االجنبیة والمؤلفات بالكتب االستعانة .۲

 .المقرر المنھج ومفردات

https://download-internet-pdf-ebooks.com/18-7-library-books
https://download-internet-pdf-ebooks.com/18-7-library-books
https://www.scribd.com/document/19578760/%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%B3
https://www.scribd.com/document/19578760/%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%B3
https://www.scribd.com/document/19578760/%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%B3
https://www.scribd.com/document/19578760/%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%B3
https://www.scribd.com/document/19578760/%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%B3
https://www.scribd.com/document/19578760/%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%B3


 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 المعھد التقني كربالء المؤسسة التعلیمیة .۱۰۷

 قسم تقنیات أنظمة الحاسوب / المركز علمي القسم ال .۱۰۸

 CST206شبكات الحاسوب/  اسم / رمز المقرر .۱۰۹

 الزامي (محاضرات نظریة وعملیة) أشكال الحضور المتاحة .۱۱۰

 سنوي / الثانیة الفصل / السنة .۱۱۱

عدد الساعات الدراسیة  .۱۱۲
 ساعة في العام الدراسي ۹۰ (الكلي)

 2022/11/10تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۱۱۳

 أھداف المقرر .۱۱٤

تعریف الطالب بالشبكات والفائدة منھا وتقنیاتھا وأنواعھا وأنواع التوصیل وأنواع وسائط الربط والمكونات 
 أمنیة الحاسبات والشبكات.  ویتعرف الطالب على شبكة االنترنیت  المختلفة ومعاییر الشبكة المعتمدة  كما

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیا
بینھا  المتاحة. والبد من الربطالتعلم تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وبین وصف البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .۱۱٥

ھداف المعرفیة األ -أ

 التعرف على مفھوم شبكات الحاسوب. -۱أ
 التعرف على انواع شبكات الحاسوب. -۲أ
 الحاسوب.التعرف على االجھزة الشبكیة المستخدمة في شبكات  -۳أ
 التعرف على البنى التحتیة لشبكات الحاسوب . -٤أ
 التعرف على البروتوكوالت المستخدمة في شبكات الحاسوب. -٥أ
 التعرف على انواع المستخدمین لشبكات الحاسوب. -٦أ



 التعرف على .التطبیقات المستخدمة في شبكات الحاسوب  -۷أ  
 الطبقي لشبكات الحاسوب.التعرف على انواع النموذج  -۸أ

 مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 .طرق ربط شبكات الحاسوب  -۱ب
 طرق ربط االجھزة الطرفیة الى شبكات الحاسوب . -۲ب
 طرق ریط االجھزة الوسطیة الى شبكات الحاسوب. -۳ب
 طرق ربط الشبكات مع بعضھا البعض -٤ب
 الشبكیة.طرق عمل التھئیة لالجھزة  -٥ب
 طرق فحص عمل االجھزة الشبكیة  . -٦ب
 طرق فحص عمل الشبكات. -۷ب

طرائق التعلیم والتعلم      

 .النظریةالمحاضرة  -۳۱
 المحاضرة العملیة. -۳۲
 .المناقشة مع الطلبة والطلبة فیما بینھم -۳۳
 عمل تقاریر ومشاریع تخص المادة العلمیة للمحاضرة. -۳٤

طرائق التقییم      

 الیومیة.االمتحانات  -۲٦
 طرح التمارین واالسئلة. -۲۷
 .الواجبات المنزلیةالتكلیف ب -۲۸
 األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج

 عمل شبكات الحاسوب.من المادة العلمیة في فھم  ةاالستفاد -۱ج
 تحدید مشاكل الشبكات وطرق معالجتھا.القدرة على  -۲ج
مثل من بین االالحل  مع اختیارلقدرة على تحدید االجھزة العاطلة وتحدید مستوى العطل ا -۳ج

 .الحلول والخیارات المتاحة
عمل الشبكة  وتحدید المسارات الخاصة بھا ومراقبة وفھم  تنمیة قدرات الطلبة على تحلیل  -٤ج

 .السعات الناقلة 

طرائق التعلیم والتعلم     

 .النظریة والعملیة المحاضرات -۱۹
 .والتمارین والتدریبات الصفیةشرح الالمشاكل من خالل تحدید وتشخیص  -۲۰
 .المستخدمة  عمل االجھزة و الشبكات والتطبیقاتالطلبة كیفیة  إلدراكالتطبیقات العملیة  -۲۱



 بنیة المقرر .۱۱٦

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

طریقة اسم الوحدة / أو الموضوع
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

 معرفیة ۳ االول

Computer Network 
introduction 

Hierarchal link idea: 

• Server: server type. 
• Client. 
• Peer to peer network 

• Client / Server Network  

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

معرفیة و ۳ الثاني
 وجدانیة

Main component of networks 
Hardware: computer, cards, 

media, peripheral devices 

Software: operating system of 
network, transmission 

protocol, network 
management system 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

 الثالث
معرفیة و ۳ والرابع

 وجدانیة

Simple idea about basic 
network design. 

• Many thing must take 
when design network 

• Bus network 

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

طرائق التقییم    

 .الیومیة واالمتحاناتالمباشرة  االسئلة -۳٦
 .استثارة الطلبة ودفعھم على المشاركة الفعلیة -۳۷
 .لمحاضراتا النقاش في -۳۸
 .اإلضافیةالنشاطات  -۳۹
 .الفعلي الفصلیة  والحضور االمتحانات -٤۰

 المنقولة (المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي).التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 .لزیادة المھارات تخصصالامتالك دورات محلیة وعالمیة في  -۱د
الحاسوب وتطبیقاتھا  وامكانیة تنمیة المعرفة حول شبكات ساعد في تھ یامتالك بحوث تطبیق -۲د

 االستفادة منھا.
 المیل للتعاون والعمل الجماعي. -۳د



• Ring network 
• Star network 
• Token ring network 

• Token passing network 

معرفیة و  ۳ الخامس
 وجدانیة

Generic idea about network 
communicate: 

Depend on network link 
manner: 

•Single points network 
communicate 

•Multi  points network 
communicate 

Depend on geographic land : 

•Local Area 
Network(LAN) : its 

devices  

Metropolitan Area Network 
(MAN): its devices, technical 

standard 

المحاضرة 
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

معرفیة و ۳ السادس
 وجدانیة

Network Interface Card(NIC)   
: 

• Types of Network 
Interface Cards 

• Simple idea about 
construct and setup 

NIC 

• Simple idea about install 
NIC 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

 معرفیة۳ السابع

Cables used in network 

•Type and 
characteristic of 
network cables 

•Twisted pair cable 
•Coaxial cables 

• Fiber optic cable 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

الثامن 
 والتاسع

معرفیة و ۳
 وجدانیة

Simple idea about 
communicate media between 

network items: 

• Wire communicate 
media 

• Wireless communicate 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین



media 
العاشر 

والحادي 
 عشر

 وجدانیة۳
• Frequency Bandwidth: 

interesting, Measurements, 
Limitation, Throughput, 

compute data transfer 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

 الثاني عشر
الثالث و

 عشر

معرفیة و ۳
 وجدانیة

Generic essentials about 
network communication 

devices: 

•Modems 
•Network Interface 

Card (NIC) 
•Repeaters 
•Hubs 
•Switches 
•Bridges 
•Routers 

• Gateways 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

 الرابع عشر
الخامس و

 عشر

معرفیة و ۳
 وجدانیة

Network Protocols essentials 
work: 

What a Protocols ? Protocols 
work, Protocols  

characteristics, protocol defects 

Protocols jobs in sender device 
also in receiver device  

Binding idea 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة

السادس 
 عشر

 معرفیة۳
• Explain TCP/IP protocol 

and important 
characteristics 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

السابع عشر 
الثامن و

 عشر
التاسع  و

 عشر

 معرفیة۳

Essential of OSI 

Basic Essentials back of OSI 

•Define the seven 
layers which OSI 

consist of  
•Define the three lower 

layers 
•Define the three upper 

layers 
•Define the three 

middle layers 

Protocol used to communicate 
between analogue layers 

Steps of Encapsulation, then  

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة



De Encapsulation   

Define the service of OSI 

Simple idea about standard 
characteristics IEEE 

• What is netting, ways to 
develop netting security. 

- العشرون
 نيالثا

 والعشرون

معرفیة و ۳
 وجدانیة

IP addressing and network 
mask. 

•IP addressing. 
•MAC hardware 

Address 
•Addresses recognition 

protocol ARP 
• Network division 

technique to sub network 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

الثالث 
- والعشرون
الرابع 

 والعشرون

معرفیة و ۳
 وجدانیة

Simple idea about virtual 
private network VPN: 

•Characteristics. 
•Component.  
•Protocols. 

• Theoretic component 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة وحل 
 تمارین

خامس ال
 -والعشرون
السابع 

 والعشرون

 معرفیة۳

Network security essentials: 

•Risks threats network 
and weakly points. 

•Protections Ways and 
tools  

•Solve network generic 
problems 

Computer and network security 
composition: 

•Humanity. 
•Hardware. 
•Software. 
•Database 

Network weakly points 
essentials, hackers type, safety 

ways Recent Spy way at 
network and computer center. 

Idea about computer and 
network crim. 

• Idea about legality 
legislations 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 واجوبة



الثامن 
-والعشرون 

وجدانیة ۳ لثالثونا

Decoding: essentials, types, 
and ways. 

• Changeable Decoding 
way 

• Compensational decoding 
way 

 المحاضرة
 والمناقشة

اسئلة 
 اجوبةو

البنیة التحتیة  .۱۱۷
ـ الكتب المقررة ۱

 المطلوبة 
Andrew S. Tanenbaum , edition by  thComputer Networks 5

David J. Wetherall  

ـ المراجع الرئیسیة ۲
(المصادر)  

1-Data and Computer Communications (William Stallings)
2- Introduction to Networks v6 Companion Guide
By Cisco Networking Academy 

اـ الكتب والمراجع التي 
یوصى بھا

 المجالت العلمیة،( 
 ) .... ، التقاریر

Computer Networking: A Top-Down Approach 
Book by Jim Kurose 

ب ـ المراجع 
اللكترونیة، مواقع ا

 االنترنیت ...

https://www.netacad.com / 
https://www.tutorialspoint.com/data_communication_computer_network/ 

tutorial-network-https://www.javatpoint.com/computer 

خطة تطویر المقرر الدراسي  .۱۱۸

 العلمیة لمختبرات مؤسسات الدولة.دیمي في تنظیم الزیارات تقدیم امكانیات الدعم االكا .۳٦
 توفیر البیئة الصفیة المالئمة والتي تمكن التدریسي من تنویع ستراتیجیات التعلیم. .۳۷
 توفیر تقنیة المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي. .۳۸
من استضافة خبراء من خارج المعھد او من بیئة العمل التي یعدون من اجلھا لالستفادة  .۳۹

 خبراتھم في تطویر المقرر حسب الحاجة الفعلیة لسوق العمل.

https://www.amazon.com/Andrew-S.-Tanenbaum/e/B000AQ1UBW?ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vu00_taft_p1_i0
https://www.amazon.com/Andrew-S.-Tanenbaum/e/B000AQ1UBW?ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vu00_taft_p1_i0
https://www.amazon.com/David-J.-Wetherall/e/B0046BU0EU?ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vu00_taft_p1_i0
http://www.ciscopress.com/authors/bio/eccfcef7-1ad5-48c8-86f1-4a49b47690dc
https://www.netacad.com/
https://www.netacad.com/
https://www.tutorialspoint.com/data_communication_computer_network/
https://www.javatpoint.com/computer-network-tutorial
https://www.javatpoint.com/computer-network-tutorial
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