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 .باستخدام الحاسوب وتطبيقاته  تزويد الطالب بالمعلومات الخاصة -1
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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

بينها وبين وصف المتاحة. والبد من الربط التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 .من استخدام الحاسوبتمكين الطالب  -1أ

 تمكين الطالب من الحل البرمجي. -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .الستخدام البرامج العلمية في حل المسائل الهندسية تهيئة الطالب – 1ب

 رفع مهارات الطالب الفكرية وايجاد الحلول بأكثر من طريقة برمجية – 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 .اعطاء المحاضرات العلمية في المجال البرمجي 
 .تطبيق استخدام البرامج العلمية لحل المسائل في المختبر عمليا 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية. -1
 تطبيق على الحاسبة. -2
 امتحانات شهرية. -3
 امتحانات نهائية. -4

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

تمكين الطالب من تطبيق المعلومات التي زود بها نظريا وتم تطبيقها في المختبر في مجال  -1ج

 .اختصاصه

 -2ج

 -3ج

   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 اعطاء المحاضرات العلمية.

 طرائق التقييم    

  امتحانات شهرية 
 امتحانات يومية 
 تطبيق في المختبر 
 امتحانات نهائية. 

 



 

 البنية التحتية  .12

 تب المنهجية و حسب المقرر الك ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

1-programming in Qbasic 
2- Basic of programming 

 المصادر الساندة  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 المجالت العلنية للبحوث المنشورة 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 IEEE , Elesiverالمجالت االلكترونية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   .لمقررات حسب ما يالئم سوق العمل و تطوير من استخدام البرامج العلميةتطور ا

 

 

 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .عمل برامج عملية في جميع االختصاصات بما يسهل عمل جميع االختصاصات-1د

  -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 امتحانات نظري برمجة المعرفة العلمية  نظري 2 اسبوع 

  عملي   عملي 2 
      
      
      
      
      


