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والممیــزات واالســتخدامات و ، واألجیال التــي مــرا بھــا  یقدم ھذا المقرر للطالب التعریفات والمصطلحات األساسیة للحاسوب 

األنظمــة أنــواع ویھدف ھذا المقرر إلى تعــرف الطالــب علــى ،    ، كما یتناول تقسیماتھ (المادیة والبرمجیة) بالتفصیل  التطبیقات

واســتیعاب التمثیــل فــي الــذاكرة   القســمة)-الضــرب  -الطــرح  –العددیة وتطویر قدرتھ على تحویالتھا و العملیات علیھا (الجمع  

-OR-AND-NOR-NAND-NOTكمــا یھــدف المقــرر لدراســة الــدوائر المنطقیــة المختلفــة (،    لألعداد الموجبة والســالبة

XOR-XNOR فــي اســتنتاج مــدخالت ومخرجــات ھــذه الــدوائر المنطقیــة وحــل المســائل ) وأیضاً إلي تعزیز مھارات الطلبة

كما یھدف المقــرر لتعریــف الطالــب علــى طــرق حــل المســألة ،  المختلفة ورسم جداول الصدق لھا، من خالل واجبات دراسیة

مقــرر بشــكل عملــي ویركــز ال،    البرمجة) وتطبیقھا على مســائل وقضــایا مختلفــة  -المخطط االنسیابي  -الخوارزمیة  –(التحلیل  

 قــادراً ویخــرج الطالــب مــن ھــذا المقــرر ،  على تعریف واجادة الطالب البرامج التشغیلیة، وبعض البرامج التطبیقیة للحاسوب

 علــى قــادراً  یكــون الطالــب أن، و  للمــادة العلمیــة والتقــدیم اإللقــاء علــى والشفھي والقدرة التحریري والتواصل االتصال على

المشــاكل باســتخدام التقنیــة  حــل علــى قــادراً  الطالــب یكون أنبمرونة. و والبحث على اإلنترنت ة ومھارةبثق الحاسوب استخدام

 الحاسوب). -الحدیثة بمھارة (الھواتف

 

 من خالل دراسة الطالب لھذا المقرر یمكنھ كسب مھارات عدیدة باإلضافة لمعرفتھ بالصورة العلمیة إذا كان یعرفھا سابقاً.

، أن یعــدد الطالــب  أن یحفظ الطالب المكونات الداخلیة والخارجیة  للحاسوب مــع ذكــر المصــطلحات المادیــة والبرمجیــة لــھ .1

 وحدات االدخال واإلخراج وأنواع الحواسیب وأنواع البرمجیات...الخ ، وأن یقارن الطالب بین االجیال المختلفة للحاسوب.

ختلفــة، و أن یقــوم الطالــب بــالتحویالت االنظمــة العددیــة وكیفیــة اجــراء العملیــات أن یمیز الطالب بــین األنظمــة العددیــة الم .2

 الحسابیة الثنائیة، أن یتعرف الطالب على الصورة القیاسیة لتمثیل األعداد السالبة والموجبة في الذاكرة.

 -فــي أمثلــة لكــل عملیــة (الجمــع   أن یحلل ویجري الطالب التحویالت العددیة بین األنظمة والعملیات الحسابیة الثنائیــة علیھــا .3

 القسمة).-الضرب -الطرح

 أن یرسم الطالب الدوائر المنطقیة ألي قضیة منطقیة أو كتابة المخرجات وكتابة جداول الصدق لھا إذا كانت مرسومة. .4

 .رسم المخطط) -كتابة الخوارزمیة -أن یطبق الطالب خطوات حل المسألة بشكل فعلي على المسائل(تحلیل المعطیات .5

 واصــداراتھ. )(Microsoft Windowsأن یستعمل الحاسوب بالصورة الصحیحة وبأمان والتعــرف علــى نظــام التشــغیل  .6

)، ویجیــد تحلیــل WORDوتعلم مھارات التشغیل ویفرق بــین الملفــات والمجلــد ، وطباعــة المســتندات وتنســیقھا  وحفظھــا (

، أن یبحــث (power point)نــامج العــرض التقــدمي عرض مرئي بسیط علــى بر الطالب یؤدي أن)، وEXCELالبیانات (

 ویتصفح على اإلنترنت بمرونة. الطالب
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 )Assessment(التقییم 

 
 

 محاضرات نظٌریة مطبوعة في مذكرة. .1

 بحث مصغر یطلب من الطالب في نقاط بسیطة من المقرر. المحاضرة ومناقشةالنقاش وقت االسئلة في أخر  .2

 اجراء االختبارات السریعة. .3

 التدریب على تطبیقات الحاسوب بمعمل الحاسوب. .4

 

  
 

 مالحظات  النس�ة المئو�ة تار�خ التقی�م  طرق التقی�م  ت

  % 30 �عد االسبوع السادس امتحان نصفي 1

  %5 خالل الفصل  )quizسر�عة (امتحانات  2

  %5 خالل الفصل  مناقشة �حث (شفوي) 3

  % 10 �عد االسبوع الرا�ع عشر  امتحان عملي نهائي 4

  % 50 حسب الجدول  امتحان نهائي  5

  % 100  المجموع 
 

 

 


