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المرحلة االولى –الحاسوب مقرروصف    

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي )) مراجعة البرنامج االكاديمي ((
 

 وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر هذا ايجازاً مقتضباً الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقع تحقيقها مبرهناً عما اذا كان قد 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .
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 .بنية المقرر11

 الفصل الدراسي األول أوال:

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
المساق او \الوحدةاسم 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

نبذة مختصرة عن الحاسبة  2 األول

االلكترونية وماهي أنواع الحاسبات 

واهم خصائصها وماهي مميزات 

 الحاسبة االلكترونية 

االلقاء  مميزات الحاسبة االلكترونية 

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة 

 

الفرق بين العقل البشري والحاسبة  2 الثاني

 االلكترونية 

الفرق بين العقل البشري 

 والحاسبة االلكترونية 

االلقاء 

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة

االلقاء  مكونات الحاسبة  مكونات الحاسب االلي  2 الثالث

 )المحاضرة(

 تطبيق عملي 

 التغذية الراجعة المحاضرة  مكونات الحاسبة  األجزاء المادية للحاسبة االلكترونية  2 الرابع
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 تطبيقات  االلقاء البرامج الحاسوبية  البرامجيات وماهي اجزائها 2 الخامس

 التغذية الراجعة االلقاء هارد وير  أجزاء الذاكرة والمعالجة المركزية 2 السادس

 مناقشة وتقديم تقرير حول المادة النظرية+ تقديم اعمال  2 السابع

 التغذية الراجعة الحوار األجزاء المادية الخارجية  وحدات االدخال واإلخراج  2 الثامن

 اعمال يومية المناقشة األجزاء المادية الخارجية  األقراص الصلبة والمرنة  2 التاسع

 التغذية الراجعة المناقشة األجزاء المادية الخارجية  األقراص الليزيرية 2 العاشر

االلقاء  األجزاء المادية الخارجية  أنواع األقراص  2 الحادي عشر

 )المحاضرة(

 تطبيقات 

االلقاء  األجزاء المادية الخارجية  وحدة المفاتيح والطابعات  2 الثاني عشر

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة

االلقاء  أجزاء الحاسبة  المخطط العام الجزاء الحاسبة  2 الثالث عشر

 )المحاضرة(

يوميةاعمال   

االلقاء  األجيال  دراسة أجيال الحاسبات 2 الرابع عشر

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة

 ثانياً: الفصل الدراسي الثاني 

 االختبار التحصيلي  2 الخامس عشر

االلقاء  انواعها  –التعريف  أجيال الحاسبات  2 السادس عشر

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة

االلقاء  العالقة  –المفاهيم  الخوارزميات  2 السابع عشر

 )المحاضرة(

 اعمال يومية

االلقاء  العالقات  –المفهوم  تطبيقات الخوارزميات  2 الثامن عشر

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة

كتابة الخوارزمية وتحويلها الى لغة  2 التاسع عشر

 الحاسبة 

 اعمال يومية الحوار االستخدام والتوظيف  

 التغذية الراجعة المناقشة التوظيف -االنواع  –المفهوم  مراجعة مكونات الحاسبة  2 العشرون

 اعمال يومية المناقشة التوظيف -االنواع  –المفهوم  تعرف وحدات التخزين  2 الحادي والعشرون

الالصفية مناقشة وتقديم تقرير حول المادة النظرية+ تقديم اعمال التطبيقات  2 الثاني والعشرون  

 اعمال يومية الحوار االنواع  –المفهوم  وحدة المعالجة المركزية  2 الثالث والعشرون

 التغذية الراجعة المناقشة االنواع  –المفهوم  أنظمة التشغيل  2 الرابع والعشرون

 اعمال يومية المناقشة العالقة  –المفاهيم  لغة البرمجة  2 الخامس والعشرون
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االلقاء  العالقة  –المفاهيم  استخدام اللغات  2 والعشرونالسادس 

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة

االلقاء  االستخدام والتوظيف   استخدامات البرامجيات  2 السابع والعشرون

 )المحاضرة(

 اعمال يومية

 مراجعة عامة عن المادة جميعها  2 الثامن والعشرون

 مراجعة عامة عن المادة جميعها  2 التاسع والعشرون

 االختبار التحصيلي  2 الثالثون

 

 .البنية التحتية12

 القراءات المطلوبة

 النصوص األساسية 
 كتب المقرر 

 اخرى 

 كتاب تعلم مبادئ الحاسوب . -أ
 برنامج الفوتوشوب -ب

متطلبات خاصة )وتشمل على سبيل المثال 
البرمجيات ورش العمل والدوريات و

 االلكترونية(والمواقع 

 التي تشرح البحث في المواقع االلكترونية عن المقاطع الفديوية -ت
  عن أجزاء الحاسوب

 إقامة محاضرة نوعية عن احد برامج الرسم بالحاسوب  -ث
 

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف و التدريب 

 المهني والدراسات الميدانية(

 :دورة 

 دورة مختصرة على احد برامج التصميم بالحاسوب  -
 

 

 .القبول13

 خاص+ مركزي المتطلبات السابقة 

 30 اقل عدد من الطلبة

 50 اكبر عدد من الطلبة 
 

 

 


