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C  ااففع طافف   تعريففا طالباففغ ت اففبم طا رأنففع      ط  ففب:  -:العـامـــة
++

بأففع ا  ر ففبأق   ه ففبأا    فف ط   طا يك يففع طاع 

 طاد ل  طإلجرطءطم  أ فبم  ا  رطأق Codeطا يب بم طام تخدأع في هذه طا اع  كتبتع طاشفرة طا رأنيع طا   

 طا يب بم  طستخدطم إأكب يع طارسم في ب.

 

 تفبصيل طامفردطم طألس   

 -  ذة  ن اابم طا رأنع: طأل ل

 أب هي ااع طا رأنع 

 رأنعتبريخ  تل ر اابم طا  

 أ ت يبم اابم طا رأنع 

  ااعC++ شأة طا اع  تل رهب  أ هع ب ضمن أ ت يبم اابم طا رأنع  

 C++  /C++ language conceptsطام بدئ طألسبسيع ا اع  طاثب ي

  أم يتك ن تر بأق ااعC++؟ 

  أب هي طام فبم طار سيع؟ شرح ت يط ا م فبم طار سيع طاتي يتضمن ب تر بأق ااع

C++ 

 Basic element of C++ language  د طت ب /  ++C  بم ااع أك طاثباث

 رأ ز طا اع 

 طألسمبء طاتعريفيع 

 طاك مبم طامحن زة 

 تمثيل طاث طتت 

 تمثيل طامتايرطم 

 ++Data types in C طرق تمثي  ب في طاذطكرة /  ++C   ط  طا يب بم في ااع  طارطتع

  طان   طارأزيchar type 

  طان   طاصحيحinteger type 

  طان   طاحقيقيreal type 

  طان   طا  ايب يBoolean (logical) type 

 طاتح يل تين طأل  ط  طا يب يع طامخت فع 

 - كيفيع صيبغع طاتع ير: ++C   ط  طاتعبتير في ااع  طاخبأس

  طاتع ير طاح بتي / طاعم يبم طاح بتيع طامخت فع    ا يبت ب /  س  ب تح يل طاتع ير

 /  أث ع أتن  ع ++C بتي ت اع طاريبضي إاى تع ير ح

 الساعات األسبوعية السنة الدراسية التدريس لغة اسم المادة

 طامنم   طاعم ي طانظري   

طا رأنع ت اع 
++

C 5 3 2 طأل اى طأل ك يزي ا 
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 طاتع ير طاعالهي / طاعم يبم طاعالهيع    ا يبت ب / صيبغع طاتع ير طاعالهي  طا بدس

 طاتع ير طامنلقي / طاعم يبم طامنلقيع    ا يبت ب / صيبغع طاتع ير طامنلقي 

 طاتع ير طامركغ / جد ل   ا يبم طاعم يبم طاعبم /  أث ع أتن  ع 

 اقيم طالتتدطئيع ا متايرطم  طاث طتتإ لبء ط - طا بتع

 طأله طس  طافرطغبم -

 

    ط  طامالحظبم -

 طألد طم طاخبصع -

 طألد طم طادهيقع - طاثبأن

 -جم ع طاتعيين     ط  ب / أع  أث ع ت ضيحيع : - طاتبسع

 طاتع ير طاح بتي )طامعبداع( .1

 طاعدطدطم     ط  ب .2

 ++Cص ر  خرى ا معبدالم تختص ت ب ااع  .3

 بشرطاع

 طاحبدي 

  شر

 د طل طإلدخبل  طإلخرطج طامصبغع -

 ط ب ع طانص ص -

 ط ب ع طاقيم طاعدديع -

 ط ب ع طاتعبتير طاح بتيع -

 د طل طإلدخبل  طإلخرطج غير طامصبغع -

 Control, cond. & loop statementsجمل طاتحكم  طاشرط  طاتكرطر  طاثب ي  شر

 cond. Statطانمل طاشرطيع  .1

  دطة طاشرط Cond. Tools 

  جم ع إذط طاشرطيعif 

  جم ع إذط ...  إالif…else 

  طاشرط طامتدطخلNested cond. 

 switchجم ع طات زيع طاشرطيع  .2 طاثباث  شر

  جم ع طات زيع طاشرطيع طامتدطخ عnested switch 

 جمل طاتكرطر .3 طارطتع  شر

  تع ير طاتكرطرfor loop 

  طاتكرطر طامتدطخلNested for 

 whileكرطر تع ير طات  طاخبأس  شر

 do…whileتع ير طاتكرطر   طا بدس  شر

 جمل طاتحكم  طا يلرة   ى طاتكرطرطم .4 طا بتع  شر

  جم ع طالستمرطرcontinue 

  دطاع طاخر جexit 

  جم ع طال تقبلgo to 

 arrays and matricesطامتايرطم طام س أع  طاثبأن  شر, 
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 طامصف فع ذطم طا عد طا طحد  

 

طاتبسع  شر, 

 طاعشر ن

طامصف فع ذطم طا عدين , طامصف فع طامرتعع )كحباع خبصع أن طامصف فع ثنبئيع 

 طا عد(

طاحبدي 

  طاعشر ن

 )طاخي ط طارأزيع( stringطامصف فع طارأزيع  تمثيل طان   طا يب ي 

طاثب ي 

  طاعشر ن

 طاد طل

 طامتايرطم طامح يع  طامتايرطم طاعبأع 

 تعريا طادطاع 

 طستد بء طادطاع 

 طادطاع طرق طستد بء

طاثباث 

  طاعشر ن
  صياع إ بدة طاقيم أن طادطاعreturning value 

  طاث طتت  طامتايرطم طامعتمدةparameters arguments 

  طاع طأل طامؤثرة   ى طستعمبل طادطاعfactor effecting 

 

طارطتع 

  طاعشر ن
      طاد طل أنvoid 

 )طاد طل طامعرفع تبام تخدم )طام تكرة 

 

طاخبأس 

 ر ن طاعش

 -أكت ع طاد طل طانبهزة :

 طاد طل طاخبصع تباخي ط طارأزيع 

 طاد طل طاريبضيع 

 د طل طا هت  طاتبريخ 

 

طا بدس 

 طاعشر ن , 

طا بتع 

  طاعشر ن

 graphics and screenطارسم  طاشبشع 

 د طل طا  ن 

 د طل رسم طانقبط 

 د طل رسم طاخل ط 

 د طل رسم طام تليالم 

 د طل رسم طاد طئر 

 شكبلد طل رسم طأل 

 ط  طاشبشبم    

طاثبأن 

  طاعشر ن

 طاثالث ن-

 تنبء  ظبم تل يقي أتكبأل يتنب ل طامصف فبم  طاد طل   اله -
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 -: ه دطف طام بدة
 

تعريا طالباغ تبستخدطم طامقبييس طالحصبئيع  طرق أعبانع طا يب بم  تل يق طسبايغ تح ث طاعم يبم في  -:طاع بأ ع

 درطسع طاظ طهر .
 

تعريا طالباغ تبالرق  طالسبايغ طالحصبئيع في طاعرض طا يب ي  طستخدطأبم أقبييس طانز ع طامركزيفع  -:طاخبصع

ي  كفذا  تل يقفبم طا رأنفع طاخليفع ففي صفيبغع طانمفبذج  طاتشتت  طالرت فبط  طال حفدطر  طاتن فؤ طام فتق  

طاخليففع  تح ي  ففب  فففق طالففرق طاع ميففع  طاعم يففع تبسففتخدطم تل يقبت ففب فففي طاحبسفف ع طالاكتر  يففع أففن خففالل 

 SPSS,XLSTAT<QSB تل يقبم 

 

 طامفردطم طانظريع

 تفبصيل طامفردطم طألس   

 الهتا تباع  م طألخرى هميع طإلحصبء    –تعريا   م طإلحصبء  -*  طأل ل

 طاثب ي  طاثباث
 *  جمع طا يب بم  طاتصنيا  طات  يغ.

 * أقبييس طانز ع طامركزيع )طا سط طاح بتي , طا سيط(

 طارطتع   طاخبأس
 *طامن طل  طاعالهع تين طامت سلبم )ا  يب بم طام  تع   غير طام  تع(.

 

   طا بتع طا بدس

 

, طال حرطف طامعيبري, أعبأل طالختالف   طادرجع  طامدى  طات بين –* أقبييس طاتشتت 

 طامعيبريع )ا  يب بم طام  تع  غير طام  تع(. 

 * طالرت بط طا  يط )طريقع تيرس ن( ا  يب بم غير طام  تع. طاثبأن

 * أعبأل طرت بط طارتغ , أعبأل طالهترطن , أعبأل طات طفق. طاتبسع

 * طال حدطر طا  يط . طاعبشر

 طاحبدي  شر
هيففبس طالتنففبه طاعففبم  طينففبد أعبداففع خففط طالتنففبه طاعففبم تلريقففع  –* طا السففل طازأنيففع 

 طامرتعبم طاصارى  طريقع طامت سلبم طامتحركع .

طاثب ي  شر  طاثباث 

  شر

 * طانظريع طالحتمبايع, طامتاير طاعش طئي ,طاتنرتع طاعش طئيع, فضبء طاعينع , طالحدطث.

الرابع عشر 

 والخامس عشر
 حتمبل, أف  أا, طرق ح بتا , ه ط ين جمع طالحتمبل.* طال

 السادس عشر

 والسابع عشر
 * طالحتمبل طاشرطي  ه ط ين تيز  أنبل تل يقا.

الثامن عشر والتاسع 

 عشر
 تعبريا  بأع  طاق ط ين ا متاير طاعش طئي طامنفصل   طامتصل فقط .

 ل تين تح ث طاعم يبم  طاحبس ع .*تح ث طاعم يبم طسباي  ب  طستخدطأبت ب , طاتدطخ العشرون

الحادي والعشرون 

 والثاني والعشرون
 طانم ذج طاقيبسي . - مبذج طا رأنع طاخليع  -* طا رأنع طاخليع 
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 * طريقع حل  م ذج طا رأنع طاخليع , طالريقع طا يب يع طاثباث  طاعشر ن

 * طريقع طا م  كس طارطتع  طاعشر ن

 صيبغع  م ذج طانقل  -ل ,  الهتا تنم ذج طا رأنع طاخليع *  م ذج طانق طاخبأس  طاعشر ن

طا بدس  طاعشر ن 

  طا بتع  طاعشر ن

 * طرق حل  مبذج طانقل أن ب  طريقع  طاركن طاشمباي طاارتي , طريقع  )طهل طاك ا (.

 -طاثبأن  طاعشر ن

 طاثالث ن

  كيع . * طامخللبم طاش كيع , طاتعريا , رسم طامخلط , طرق حل طامخللبم طاش

 

 

 

 لغة التدريس السنة الدراسية اسم المادة
 الساعات األسبوعية

 طامنم   طاعم ي طانظري

 3 2 1 طاعرتيع طأل اى طاخ طرزأيبم 

  ه دطف طام بدة:-
  

تعريا طالباغ تمبهيع تر بأق طاحبسغ  طاق ط د طاتي ت ب د في ف فم  حفل طامشفك ع  كتبتفع طاخ طرزأيفبم  -:طاع بأ ع

حفل تلف ير طا ر فبأق  طاتعفرف   فى طار تينفبم  طاتعفرف   فى  سف  ب تصفميم طا حفدطم طا رأنيفع  أرط

  تنبء هرأيع طا حدطم  تق يم طا ر بأق إاى  حدطم.
 

 المفردات النظرية
 المفردات األسبوع 

 High levelمبادئ أولية عن البرمجة/تعريف البرنامج/لغات البرمجة/)لغات البرمجة العليا  األول 

language ولغات البرمجة الدنياlow level language)-( تعريف برنامج المستخدمUser 

program)-( البرامج التطبيقيةApplication programs)-( برامجيات المنظومةOperating 

system) 

 :Problem Solvingحل المشكلة   الثاني 

 فهم المشكلة/ تقسيم المشكلة / عملية حل المشاكل  

أنواع البيانات والمتغيرات المستخدمة في لغات البرمجة وتعريفها في البرنامج /الثوابت  الثالث

 Numericوالرقمية  String/الحرفية Constants &variableوالمتغيرات

األشكال المستخدمة في رسم -فوائد المخططات االنسيابية-(Flow chartالمخططات االنسيابية ) الرابع و الخامس

 Simple flowالمخططات االنسيابية البسيطة )-النسيابية, أنواع المخططات االنسيابيةالمخططات ا

chart) 

المخططات االنسيابية ذات الحلقات -(Branched flow chartالمخططات االنسيابية المتفرعة ) السادس والسابع

((Loop flow chart  

(, أنواع Algorithm designمية/ تصميم الخوارزمية)/تعريف الخوارزAlgorithmsالخوارزميات  الثامن و التاسع

 (Repetition( ,والمتكررة )Conditional( والشرطية )Sequentialالخوارزميات المتسلسلة )

 (program development stagesمراحل تطور البرنامج)–صفات البرنامج الجيد  العاشر

 (Implemention & debugge) كتابة البرنامج, التنفيذ وإيجاد األخطاء الحادي عشر

 Syntax(/األخطاء اإلمالئية و القواعدية )Types of errorsأنواع األخطاء البرمجية ) الثاني عشر 

errors( األخطاء التنفيذية/)Run time errors( األخطاء المعنوية/)Semantic errors) 

 Documentation &maintenance,التوثيق والصيانة Testingاالختبار  الثالث عشر
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 (Top-down designالتصميم من األعلى إلى األدنى ) الرابع عشر

 Bottom-up designالتصميم من األدنى إلى األعلى  الخامس عشر

( أوال/االستعداد Process life cycleدورة حياة العملية )البرنامج(داخل الحاسوب ) السادس عشر 

(Ready(ثانيا/االنتظار/)waitingثالث)( ا التنفيذRunning(رابعا االنتهاء)(Complete 

 Subroutinesالروتينات الفرعية  السابع عشر 

 Subprogramsالبرامج الفرعية  الثامن عشر

 مقدمة ألسلوب البرمجة المهيكلة  /التراكيب المستخدمة في البرمجة المهيكلة  التاسع عشر

  IF-THEN -elseختيار/  تركيب اال Sequenceتراكيب السلسلة  العشرون

الحادي 

 والعشرون

 Do-Whileتركيب التكرار

الترتيب  External sort)/( /فوائد عملية الفرز /الترتيب الخارجي)Sortعمليات معالجة البيانات/الفرز) الثاني والعشرون

 (Internal sortالداخلي)

 (Selection methodالختيار)أوال/طريقة اSorting algorithmsخوارزميات الفرز الثالث والعشرون

 (Bubble sortثانيا/فرز الفقاعة) الرابع والعشرون

الخامس 

 والعشرون

 (Binary search( البحث الثنائي)Sequential searchخوارزميات البحث / البحث المتسلسل )

السادس 

 والعشرون

-(Recordالقيد)-(Files/تعريف الملف)Algorithms File processingخوارزميات معالجة الملفات

/ثانيا /الملفات العشوائية Sequential filesأنواع الملفات أوال/ الملفات التسلسلية  -(Fieldالحقل )

Random files 

أهم الصفات التي تمتاز بها الوحدات/مكونات الوحدات -Modularizationتصميم الوحدات البرمجية  السابع والعشرون 

 البرمجية

األسلوب المتبع في بناء هرمية الوحدات )أوال /طريقة المجرى الرئيسي/والمسار الفرعي ثانيا / طريقة   الثامن والعشرون

 الطبقات(–هرمية 

أسس تقسيم البرنامج إلى وحدات /الفوائد الناجمة عن استخدام أسلوب تصميم الوحدات /حجم الوحدة  التاسع والعشرون 

 البرمجية

(/فوائد استخدام Object – oriented programmingسلوب البرمجة الكائنية الموجهة)مدخل إلى أ التاسع والعشرون 

 هذا األسلوب في البرمجة الحديثة

(/الكائن Classمفاهيم وأساسيات في أسلوب البرمجة الكائنية الموجهة تعاريف / الصنف ) الثالثون 

(Object( الوراثة/)inheritance) 

 

 

 

         -:أهـداف المـادة

تعريا طالباغ تبالرق طام تخدأع في حل طام بئل طاريبضيع تأس  ب أنلقي  تتضمن طاتعرف   ى  -:طاع بأ ع

 طاتكبأل  طامعبدالم طاتفبض يع  طافر هبم  إينبد جذر طامعبدالم  طاتفبضل  طال تمبد  طاد طل  أشتقبتا  طاتفبضل

 تبستخدطم  تل يقبم طاحبس بم  أن ب طاريبضيبم أقبر ع أع طالرق طاريبضيع ,    ى طالرق طاعدديع في حل أ بئل

MATHLAB.     

 matlabلـ  تطبيق امالحظة : تنفذ كافة التطبيقات باستخدام                 

 طسم طامبدة
 ااع طاتدريس طا نع طادرطسيع

 طا ب بم طألس   يع

 طامنم   طاتل يقي طانظري 

 4 2 2 طأل ك يزيع طأل اى طاريبضيبم  طاتح يل طاعددي
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 مفردات األسبوع
 طامصف فبم / أف  م  طامصف فع /   ط  ب / كيفيع تحديد رت ت ب ) كبأ ع    غير كبأ ع ( األول و الثاني  
 ت ب ي طامصف فبم   طاعم يبم   ى طامصف فبم )طانمع,طالرح,طاضرب( الثالث و الرابع

 سبر س )طاعبأع( إلينبد هيمع طامحدد .  طريقع  -أف  م  أحدد طامصف فع   الهتا ترت ت ب  الخامس

طريقع طامرطفقبم ألينبد  أعك س   –أعك س  طامصف فع طامرتعع   الهتا ترت ت ب  السادس

 طامصف فع  طامرتعع .   
 حل  ظبم  طامعبدالم طاخليع آ يب تأستخدطم أعك سع طامصف فع  طامرتعع .  السابع و  الثامن

 طا  غبرتميع ( -طألسيع  –طامث ثيع  –اد طل )طان ريع تفبضل ط الحادي عشر -التاسع 
الثاني عشر والثالث 

 عشر 
 تفبضل طادطاع طامرك ع )هب دة طا    ع(/ طاتفبضل طاضمني /طاتفبضل طانزئي

الرابع عشروالخامس 

 عشر

 

طالستكمبل   طاتفبضل طاعددي/أف  م  طالستكمبل / صياع  ي تن طألأبأيع  ألينبد طادطاع 

طاحد د  طستخدطأ ب في طالستكمبل / طاقيمع طاتقري يع امشتقع طادطاع  ند  قلع أعينع  أتعددة

 ط تمبدط   ى صياع طادطاع  أتعددة طاحد د . 
السادس عشر والسابع 

 عشر
 طانذر طاتقري ي ا معبداع طاالخليع في أنبل أعين تلريقتي طاتكرطر   ي تن رطف ن 

الثامن عشر والتاسع 

 عشر
 طا  غبرتميع ( -طألسيع  –طامث ثيع  –طل )طان ريع تكبأل طاد 

العشرون والحادي 

 والعشرون
 طاتكبأل تباك  ر طانزئيع –طاتكبأل تباتنزئع 

الثاني والعشرون 

 والثالث والعشرون
 طريقع سم   ن   -طاتكبأل طامحدد   طاتكبأل طاعددي/  طريقع ش ا طامنحرف  

 -الرابع والعشرون 

 السابع والعشرون 

 

حل طامعبدالم طاتفبض يع  أن  -ط  ط  ب  –درجت ب  –رت ت ب  –طامعبدالم طاتفبض يع : أف  أ ب 

طامعبدالم   -طامرت ع طال اى  طادرجع  طال اى ) طامعبدالم طاتي يمكن فصل أتايرطت ب 

 طامتنب  ع(
 -الثامن والعشرون 

 الثالثون
  -تقبرت ب  ت ب دهب )طخت بر طان  ع تعض  طخت برطم  –ط  ط  ب   -طامت   الم : أف  أ ب 

 طخت بر  طانذر طان  ي .
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         -:أهـداف المـادة

 طامكت يع أع طأث ع  أ تندطم تل يقيع. OFFICEاغ تبا رطأق طاتل يقيع  طهم ب ترطأق طل تعريا طالب -:طاع بأ ع

 

 اسم المادة

 
 الساعات األسبوعية لغة التدريس السنة الدراسية

 التطبيقات الجاهزة

Applications 

packages 

 العربية األولى

 المجموع ع ن

2 3 5 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 

 مفهوم التطبيقات الجاهزة وأنواعها وفوائدها  األول

 

 –طاثب ي 

 طاخبأس

 طاتعرف   ى أزطيبه.  ظبئا  ظبم طاتشايل  Windowsأدخل إاى  ظبم طاتشايل  -

Windows ر ع تين    ط  طإلصدطرطمأقب 

طأليق  بم    Desk topطاتعرف   ى أك  بم طاشبشع طألسبسيع  تشمل سلح طامكتغ  -

Icons   (Folder,shortcut,files) ط  ب شريط طام بم    Task bar    أحت يبتا 

 . Shut downطاقبئمع  طاخبصع تا  كيفيع إطفبء طاحبس ع 

 طاتحنيم   Maximizeطء  م يبم طاتك ير  أك  بت ب   جر Windowأف  م طانبفذة  -

Minimize   طاخر ج أن ب Close   .. غيرهب  

 ,My computer, documentsطاتعبأل أع  يق  بم سلح طامكتغ طارئي يع أثل   -

recycle bin .هميع كل أن ب   

امك  بم  يق  بم طامن دطم  past طا صق  cut  طاقص copy جرطء  م يبم طان خ  -

Folders م فبم  غيرهب. طا 

 ا حع طا يلرة Control panelطستخدطم خصبئص  -

-  Mouse-Add printer-Regional Setting- -Display  . تايير خ فيع طاشبشع 

screen saver ,display, Setting, appearance. 

  حذف ب .  Programsإضبفع ترطأق إاى هبئمع  -

 طارس أبم  طاص ر . في رسم   رض  خزن  Paintطاتعبأل أع تر بأق طارسبم  -

 

 –طا بدس 

 طاثبأن 

 : أزطيبه  ف طئده  تشاي ا .  Wordتر بأق طال ب ع   -

 كيفيع طاتعبأل أعا  خز ا   Documentشريط طألد طم  أحت يبتا , إ شبء طام تند  -

  تعدي ا . 

 طا حث  طالست دطل  إ دطد طاصفحع  تن يق ب  ترهيم ب , طستخدطم  طاقبأ س  -
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  طامدهق طإلأالئي إ دطد طاندط ل  طاتعبأل أع ب   جرطء  طامعبينع ه ل         

 طال ب ع.      

 –طاتبسع 

 طاثباث  شر 

  هميتا  أزطيبه  تشاي ا .  Excel ظبم طاندط ل    -     

 شريط طألد طم  أحت يبتا . -

 إ دطد  رهع )جد ل (  إدخبل طا يب بم  حفظ ب . -

ط ل   جرطء  م يبم  درطج  صا     م د , حذف خاليب    طاتعبأل أع خاليب طاند -

 صا     م د  , تعديل  رض    ط ل طاخ يع .

 تع ئع  فرز طاخاليب . -هبئمع طافرز -هبئمع تن يق -هبئمع تحرير -هبئمع أ ا -

 , Sqrt , Stdev , Sum س  ب كتبتع طامعبدالم طاريبضيع  طإلحصبئيع طام مع أثل :  -

Average , If , Count , Max , Sin  Cos  

 .طامخت فع   Graphsطاتعبأل أع طامخللبم طا يب يع   -

 رسم طامخللبم )خل ط ,   مدة ( أع طستن بط خط طالتنبه  طامعبداع -

  س  ب هرطءة  طا يب بم أن   رطق  مل أخت فع -

غيبتبم طال  ع تبال تمبد   ى  –ت ضيح  س  ب تح يل حباا  ن تنظيم سنالم طار طتغ  -

  EXCEL  تل يق 

  ضبفتا أن طإل تر ت إاى ه طئم خدأبم  XEXCEL س  ب تشايل تر بأق  -

EXCEL 

طارطتع  شر 

 طاعشر ن  –

 Access ظبم إدطرة ه ط د طا يب بم    -     

  Normalizationطاندط ل طارئي يع  م يع  طل  –طاندط ل طافر يع  –تصميم طاندط ل    -     

 .Relation   ط  طاعالهبم   -            

 تصميم طانم ذج طافر ي  –تصميم طانم ذج طارئي ي  -

 (Pages)رتط طانم ذج طارئي ي أع طانمبذج طافر يع في صفحبم أتعددة - -

 طستعالم طاحذف  –طالستعالأبم , طستعالم طاتحديد  -

 طستعالم طإلاحبق  حدطم طامبكر  )طاتصميم  طاتشايل( –طستعالم إ شبء طاندط ل  -

 تل يق انظبم أعين )طا ننع طالأتحب يع( -ين  طامعبانع جرطء تعض طاتمبر -

  طاتقبرير طامحترفع .  –طاتقبرير طا  يلع  -

 

طا طحد 

  – طاعشر ن 

طاثب ي 

  طاعشر ن 

 :  هميتا  أزطيبه  تشاي ا  Power Pointتر بأق إ دطد طاشرطئح 

 ( slideأك  بم طاشبشع طارئي يع  شريط طألد طم  كيفيع إ دطد طاشريحع )

 جرطء طاعر ض طاتقديميع  حفظ ب  طاتعبأل أع طا سبئط طامتعددة طامخت فع )ص ر ,  ص طم , 

  فالم (

 

طاثباث 

  – طاعشر ن

طا بتع  

  طاعشر ن 

 

 

     Pixel  أف  م طا       Photo Shopتر بأق طا    -

 طاتعرف   ى طأتدطدطم طاص ر  خصبئص كل أن ب  طستخدطأبت ب -

 ارئي يع ا  ر بأق أع تيبن شريط طألد طمطاتعرف   ى طا طج ع ط -

كيفيع فتح طاص ر دطخل طا ر بأق تكبفع طأتدطدطت ب  طاتعرف   ى  بفذة طال قبم    -

Layers  

 Filtersإضبفع طامؤثرطم   ى طاص ر   -
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 اسم المادة

  

 

 لغة التدريس

 

 السنة الدراسيه

 

 الساعات األسبوعية

 المجموع العملي النظري

 5 3 2 األولــى العربية صيانة الحاسوب

   -:أهداف المادة

 .قاتهاوصيانة ملحتعريف الطالب بأنواع الحاسبات ومكوناتها الداخلية وطرق تركيبها وصيانتها  -العامة:

 وأنواع أنظمة التشغيل وبرامج الصيانة ومكافحة الفيروسات وتشخيص األعطال الشائعة .

 
 تفاصيل المفردات النظريــــــــــة

 تفاصيل المفردات األسبوع  

 قواعد الصيانة العامة –الصيانة وأنواعها  -مقدمة األول

 يانة األجهزة  والعدد المستخدمة في الص –أسس السالمة المهنية 

 أجزاء الحاسب المادية الثاني

 أنواعها  ومكوناتها وعملها  –وحدة مجهز القدرة  الثالث

 أنواعها ومكوناتها المختلفة  –اللوحة األم  الرابع

 برامج تنصيب وتشغيل مكونات اللوحة األم  الخامس

 أنواعه حسب طريقة تثبيته على اللوحة األم  – Processorالمعالج   السادس 

   Processorطرق تبريد المعالج  

 السابع

 

 

 (     RAM ,  BIOS ROMأنواع وحدات الذاكرة )

  دراسة تأثير حجم الذاكرة على أداء الحاسب

الثامن +التاسع + 

 العاشر 

التعرف على أنواع وحدات الخزن الثانوية والية خزن البيانات عليها وسعتها التخزينية وعملها 

 -( : Formatوتهيئتها ) 

 .  Flash Memoryوذاكرة   –األقراص الصلبة  –محرك األقراص المرنة 

 أنواعه والية عمله –محرك األقراص الليزرية  الحادي عشر

 

 

 إ شبء طاتصبأيم  تبستعمبل  كثر أن ص رة -

 

طاثبأن 

  - طاعشر ن 

 طاثالث ن

 س  ب طاحص ل   ى طشترطك طال تر ت  –رة  شؤ طإل تر ت فك -أف  م طال تر ت  –* طال تر يت 

 )أنظ أبم طا  كيع  طاالس كيع( 

  (…,Yahoo , Google)   ط  طامحركبم  -طامف  م -أحرك طا حث 

خزن طا يب بم   ى  – س  ب طاحص ل   ى أع  أع في أ طهع أعين تبستخدطم طاك مبم طادطاع 

CD-Flash Ram 

طا ظبئا طاتي ت فرهب خدأع طا ريد  - س  ب طا ص ل إاى طاخدأع -*خدأع طا ريد طالاكتر  ي

 أع طارسباع . (files) س  ب إرسبل    طستالم أرفق   –طإلاكتر  ي 

 س  ب إضبفع  نب ين تريديع  - س  ب طا ص ل إاى طاخدأع -*خدأع طامحبدثع: أف  م طامحبدثع

 ......(-طا بتا -أيرططستخدطم طألد طم طام ب دة في طامحبدثع )طاكب -أع طا ريد
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 CD – DVD  -  WRITER 

 الثاني عشر +

 الثالث عشر 

 أنواع كابالت البيانات –أنواع كابالت القدرة  –مكونات علبة النظام   -تجميع الحاسب 

 بع عشرالرا

 الخامس عشر

  Slotsمنافذ التوسعة  

     الشبكة   –الصوت  –أنواع كارتات التوسعة وبرامج تنصيبها) الشاشة 

 السادس عشر

 السابع عشر

 ( Format and Windows Setupتهيئة وتنصيب الحاسب ) 

 أنواع أنظمة التشغيل 

 نوعأنواعها وطريقة عمل ومميزات كل  –شاشات العرض  الثامن عشر

 تعريفها وتنصيب البرامج الخاصة بها وكيفية تعريفها 

 أنواعها وطريقة عمل ومميزات كل نوع –الطابعات  التاسع عشر

 تعريفها وتنصيب البرامج الخاصة بها وكيفية تعريفها

 الكاميرات الرقمية أنواعها وطريقة عملها ومميزات كل نوع العشرون

 وكيفية تعريفها تعريفها وتنصيب البرامج الخاصة بها

 الماسحات الضوئية أنواعها وطريقة عملها ومميزات كل نوع الحادي والعشرون

 تعريفها وتنصيب البرامج الخاصة بها وكيفية تعريفها

التعرف على األجهزة الصوتية وكارتات الصوت المناسبة . تعريفها وتنصيب  –الوسائط المتعددة  الثاني والعشرون

 وكيفية تعريفها البرامج الخاصة بها

الثالث والعشرون 

+ 

 الرابع والعشرون

 

 -برامج تشخيص األعطال :

 التعرف على بعض برامج تشخيص األعطال

 تحديد األعطال استنادا إلى رسائل الخطأ

 تحديد األعطال استنادا إلى اإلشارات الصوتية الصادرة من الحاسوب

الخامس والعشرون 

+ 

 السادس والعشرون

 الفيروسات:

 عملها وتحديثها . –أنواع البرامج  –نظام إزالة الفيروسات  -تعريف الفيروس  -مقدمة  -   

 الحائط الناري -   

 السابع والعشرون

 الثامن والعشرون

  Registryمسجل النظام  

 تعديل مكونات مسجل النظام . –برامج إصالح مسجل النظام  –التعرف على مسجل النظام 

 التاسع والعشرون

 لثالثونا

 الحاسب المحمول

 مقارنة مكوناته مع مكونات الحاسب المكتبي . –أنواع المعالجات المستخدمة  –أنواعه 

 

 المفردات العملية:
 تفاصيل المفردات العملية لمادة صيانة الحاسب

 تفاصيل المفردات األسبوع  

 ئة ورشة العملالتعرف على األجهزة واألدوات ومستلزمات صيانة الحاسب , وتهي األول

 منافذ ربط وحدات اإلدخال واإلخراج  –المنافذ الخارجية  –التعرف على المكونات المادية للحاسب  الثاني

 Voltmeterمشاهدة أجزاء مجهز القدرة الكهربائية وقياس خرجه بواسطة مقياس الفولتية  الثالث

     وتوصيله بأجزاء الحاسب األخرى 

 طريقة تركيبها في هيكل الجهاز –حة األم بمكوناتها المختلفة التعرف على اللو الرابع

 تنصيب برامج تشغيل مكونات اللوحة األم  –ربط مكونات الجهاز مع اللوحة األم  الخامس

 تركيب المعالج على اللوحة األم  –مشاهدة أنواع مختلفة من المعالجات  السادس 

 ربطها وتركيبها أنواع وسائل تبريد المعالجات وطريقة السابع
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 : أنواعها و تركيبها على اللوحة األم  RAM الثامن 

 ROM  أنواعها وتركيبها على اللوحة األم : 

 االطالع على إعدادات البايوس وتعديلها  ROM BIOS التاسع

 التعرف على محرك األقراص المرنة وأنواعه وتركيبه وربطه والحماية والتهيئة العاشر  

 لتعرف على محرك األقراص الصلبة  وأنواعه وتركيبه وربطه ا الحادي عشر

 طرق تقسيمه )تجزئته ( والبرامج المستخدمة في ذلك .  –طريقة كتابة البيانات عليه 

 FAT , NTFS ,FAT 32نظام ترتيب البيانات على القرص نوع 

 (  CD , DVD , WRITERالتعرف على محركات األقراص الليزرية )  الثاني عشر

 انواعها وربطها مع الحاسب -طريقة كتابة البيانات عليها  

 تهيئة اللوحة األم ومكونات علبة النظام مع كابالت القدرة والبيانات الثالث عشر

 تجميع الحاسب الرابع عشر

 الخامس عشر

 السادس عشر

 ا إضافة وتثبيت كارتات الشاشة والصوت والشبكة إلى اللوحة األم وتنصيب برامج تشغيله

 السادس عشر

 السابع عشر

 

 ( FORMATTINGتهيئة الحاسب اآللي ) 

 WINDOWS XPتنصيب نظام التشغيل  

  DATA SHOWربط أنواع شاشات العرض وجهاز  الثامن عشر

 إصالح األعطال الشائعة

 التعرف على أنواع الطابعات وطريقة ربطها وتعريفها على الحاسب التاسع عشر

 يقة إصالحها واألعطال الشائعة وطر

 التعرف على أنواع الكاميرات الرقمية وتنصيبها على الحاسب العشرون

 واألعطال الشائعة وطريقة إصالحها

 التعرف على الماسحات الضوئية وتنصيبها على الحاسب  الواحد والعشرون

 واألعطال الشائعة وطريقة إصالحها

 وتنصيبها على الحاسب   التعرف على كارتات الصوت المناسبة الثاني والعشرون

 واألعطال الشائعة وطريقة إصالحها

 التعرف على بعض برامج تشخيص األعطال , وتحسين أداء نظام التشغيل  الثالث والعشرون

 تطبيق عملي لمعالجة وتصحيح الخطأ الناتج من رسائل الخطأ –رسائل الخطأ  الرابع والعشرون

 تطبيق عملي لمعالجة وتصحيح الخطأ الناتج من اإلشارات الصوتية –اإلشارات الصوتية  الخامس والعشرون

 السادس والعشرون

 السابع والعشرون

 تطبيق عملي لتحميل وإزالة الفيروس من الحاسب –برامج  إزالة الفيروسات 

 والتعرف على أنواع من برامج إزالة الفيروسات  

 رامج اإلصالح التعرف على مسجل النظام ومكوناته وب الثامن والعشرون

 التاسع والعشرون

 الثالثون

 أجزاء الحاسب المحمول ومقارنتها مع الحاسب المكتبي وطريقة تركيبها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية   

 المعهد التقني / النجف      

 

 المفردات الدراسية لقسم تقنيات انظمة الحاسوب
 
 

 اسم المادة

  

 

 لغة التدريس

 

 السنة الدراسيه

 

 الساعات األسبوعية

 المجموع العملي النظري

 5 3 2 األولــى األنكليزيــه معمارية الحاسوب

   -:لمادةأهداف ا

تعريف الطالب بأنواع الحاسبات  واألنظمة العددية والتحويل فيما بيــــنها ثم التطرق إلى تمثيل األعداد فـي الحاسـبة الرقميـة  -العامة:

 والجبر البوليني والمكونات المادية للحاسوب االلكتروني ولغات الماكنة وتمثيل البيانات.

 تفاصيل المفردات النظريــــــــــة

 تفاصيل المفردات األسبوع  

 مبادئ تقنيات المعلومات األول

 أنواع الحواسيب  –أنظمة الحاسوب والبرامجيات  -مقدمة  

 أنظمة األعداد والحساب وتشمل : الثاني

 النظام العشري -

 النظام الثماني -

 التحويل من النظام العشري الى النظام الثنائي -

 هذا النظام العمليات الحسابية االربعة في  -

 اهمية هذا النظام في الحاسوب االلكتروني -

 النظام الثماني  الثالث

 التحويل من النظام الثماني الى النظام العشري

 التحويل من النظام العشري الى النظام الثماني

 التحويل من النظام الثنائي الى النظام الثماني 

 النظام السداسي عشر

 داسي عشرالتحويل من الثنائي الى الس

 تمثيل األعداد  في الحاسبات االلكترونية الرابع

 4bit BCDشفرة  -  BCDشفرات 

 الشفرة العربية  -  ASCCIشفرة 

 مرتبة الفحص

 تمثيل االعداد الصحيحة و تمثيل االعداد الحقيقية  

 البوابات : الخامس

مخطط  –ابة او االستثنائية بو -بوابةليس او –بوابة ليس مع  –بوابة ليس  –بوابة مع  -بوابة او

 االطراف الخارجية للدوائر المتكاملة للبوابات 

 الجبر البوليني: السادس 

 الجبر البوليني ونظرية دي موركن

 استخدام قوانين الجبر البوليني لتبسيط التعابير المنطقية

 الصيغ القانونية ومخططات كارنوف السابع

 الصيغ القانونية:

 مضروب جمع الحدود  -مجموع ضرب الحدود  

 مخططات كارنوف لتبسيط الدوال :

 ذات ثالث متغيرات -ذات متغيرين  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية   

 المعهد التقني / النجف      

 

 المفردات الدراسية لقسم تقنيات انظمة الحاسوب
 

 

 

 

 

 

 الدوائر الرقمية :  الدوائر الحسابية  الثامن

 الجامع التام –دوائر الجمع /الجامع النصفي 

 الطارح التام –دوائر الطرح /الطارح النصفي  التاسع

 المقارن الرقمي

 

 

 

 الهزازات  العاشر  

  S – Rالهزاز نوع   -    

 المتزامن  S-Rالهزاز نوع   -    

       Dالهزاز نوع   -   J-K الهزاز نوع   -    

  Tالهزاز نوع   -    

 مسجالت اإلزاحة-مسجالت اإلزاحة والعدادات   الحادي عشر

 العدادات  الثاني عشر

 قطععارضة السبع  -العداد غير متزامن تصاعدي/تنازلي    -    

 دراسة أجزاء الحاسوب المادية  –المكونات المادية  الثالث عشر

 و مميزات ووظائف الحاوية ومجهز القدرة

 دراسة مميزات ووظائف ومكونات  اللوحة األم الرابع عشر

  ROMو   RAMدراسة وظائف وأنواع وحدات الخزن :   الخامس عشر

 ديله  .وإمكانية تع   BIOS Setupدراسة    السادس عشر

  DVDو   C.Dو  F.Dو   H.Dدراسة تقنيات وحدات الخزن الثانوية :   السابع عشر

 (   VIDEO . SOUND .NETWORKدراسة مميزات ووظائف كارتات التوسعة )    الثامن عشر

 مكونات و وظائف المعالج   -المخطط الكتلي -  8085المعالج الدقيق  التاسع عشر+العشرون

رون ,  الحادي والعش

 الثاني والعشرون

 :8086المعالج الدقيق 

 صيغة اإليعاز –(  Assembly)   البرمجة بلغة التجميع 

 الثالث والعشرون

 الرابع والعشرون 

 ايعازات نقل البيانات وااليعازات الحسابية 

Data Transfer  & Arithmetic Instructions 

  االيعازات المنطقية والفرعية الخامس والعشرون

Logical  & Pranching  Instructions 

    

 ايعازات تحكم الماكنة  السادس والعشرون

Machine Control Instructions 

 صيغ العنونة: السابع والعشرون

Immediate , Register , Direct ,indirect  ADDRESSING 

 الثامن والعشرون

 

 دورة االيعاز ودورة الماكنة

Instruction cycle  & Machine cycle 

 مكونات و وظائف المعالج   -المخطط الكتلي -  Pentiumالمعالج بنتيوم   التاسع والعشرون

 مقارنة  تطور المعالجات  الثالثون



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية   

 المعهد التقني / النجف      

 

 المفردات الدراسية لقسم تقنيات انظمة الحاسوب
 

 تفاصيل المفردات العملية
 تفاصيل المفردات األسبوع  

  Circut Maker(C.M):برنامج      األول

 Electronic Work benchأو برنامج   

 تنصيب البرنامج-

 بيئة البرنامج وامكانياته-

 التعرف على المكونات الرقمية األساسية للدوائر الرقمية في البرنامج  الثاني

 :باستخدام البرنامج  الثالث

 وتطبيق جداول الحقيقة لها    AND,OR,NOTرسم وتنفيذ بوابات 

 الحقيقة لها وتطبيق جداول  NOR,NANDرسم وتنفيذ  بوابات  الرابع

 وتطبيق جداول الحقيقة لها    XOR,XNORرسم وتنفيذ بوابات   الخامس

 الربط بين البوابات لتنفيذ المعادالت البولينية  السادس + السابع

 F.A  &  H.A  رسم وتنفيذ دوائر الجمع   الثامن

 F .S  & H.Sرسم وتنفيذ دوائر الطرح    التاسع 

 بجميع انواعها وتطبيق جداول الحقيقة لها Flip Flopازات رسم وتنفيذ الهز العاشر

 Shift Registerرسم وتنفيذ مسجالت االزاحة بانواعها   الحادي عشر

 الثاني عشر

 الثالث عشر

 رسم وتنفيذ العدادات بانواعها التصاعدية والتنازلية 

 القدرة مجهز –الحاوية  –التعرف على المكونات المادية للحاسبة   الرابع عشر

 الخامس عشر

 السادس عشر

 PORTS والمنافذ  –التعرف على اللوحة االم ومكوناتها 

 RAM  &  ROM  التعرف على وحدات الخزن   السابع عشر

 وإمكانية تعديله   BIOS Setupالتعرف على  الثامن عشر

 H.D  ,  F.D  ,  C.D  ,  D.V.D التعرف على وحدات الخزن الثانوية  التاسع عشر

 Video , Sound , Networkالتعرف على كارتات التوسعة   العشرون

  8085التعرف على اجزاء الحاسب الدقيق والمعالج    الحادي والعشرون

 والتعرف على بيئة وواجهة البرنامج  Assemblyتنصيب برنامج  الثاني و العشرون

 الثالث والعشرون

 الرابع والعشرون

 زات نقل البياناتتطبيقات باستخدام ايعا

 وااليعازات الحسابية 

 تطبيقات باستخدام االيعازات المنطقية والفرعية الخامس والعشرون

 تطبيفات باستخدام ايعازات التحكم  السادس والعشرون

 تطبيقات باستخدام صيغ العنونة المختلفة السابع والعشرون

التاسع  الثامن  والعشرون

 والعشرون

 الثالثون

 شاملة بلغة التجميعتطبيقات 

 

 

 
 ــــهاد عبد الزهرة / مقرر القسم 2020/  12/ 21ســــ 


