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 -2للتكيف مع التغيرات السريعة للتقنيات الخاصة في مجال المعلومات التي يتسم بها العصر .  لطالب اتنمية 

إكساب  -3على التفكير العلمي من خالل أسلوب حل المشكالت باستخدام الحواسيب.  طالب تنمية قدرة ال

قات مختلفة من برمجيات مهارات التعلم الذاتي ومهارات البحث والتقصي من خالل استخدام تطبي الطالب

 الحاسوب
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 االهداف المعرفية-أ

 واالستفادة من مستجدات العصر وسرعة تناقل المعلومات. الطالب  قيق التواصل المعرفي بينتح

 تزويد الطلبة بالمعرفة العلمية المتكاملة في مجال علوم الحاسبات .

 اعداد البحوث  العلمية على نحو يراعي فيها منهجية علمية متكاملة. ان يتقن

ان يعرف اساليب ايصال المعلومات لممارسة مهنة التدريس والموازنة بالواقع التطبيقي داخل 

 المؤسسات التربوية .



ة في يطبق ما تعلمة من  مهارات البرمجة االساسية منها والمتقدمة المطلوبة ألثراء حصيلتهم الفكري 

 مجال الحاسبات وتطبيقاته االخرى.

 ان يتقن ادارة تحليل نظم المعلومات  وقواعد البيانات بكفاءة عالية .

 تعليم الطالب اسس ادارة االتصاالت وشبكات الحاسبات ونظم التشغيل .ب

 تعليم الطالب مهارات تصميم مواقع االنترنيت واالشراف عليها ومتابعة المستجدات.

 .في جميع المجاالت تعليم الطالب طرق امنية البيانات والحاسبات وايجاد الحلول البرمجية المنطقية 

 االهداف املهاراتية  اخلاصة ابملقرر-ب
 التذكر-مهارات املعرفة-1
 مهارات التذكريوالتحليل-2
 مهارات االستخدام والتطوير-3

 طرائق التعليم والتعلم      

 واستخدام السبورة التفاعلية طريقة احملاضره
 تزويد الطلبة ابالساسيات واملواضيع االضافية املتلعقة مبخرجات التفكري

 توجية اسئلة للطالب وتكوين جمموعات نقاشية خالل احملاضرات ملناقشة حل املسائل اليت تتطلب التفكري والتحليل
 اعطاء الطلبة واجبات حلل املسائل 

 التقارير تتعلق ابملقررتكليف الطلبة ابعداد 
 تطبيق املفاهيم النظرية يف املسائل الفيزايئية املختلفة

 
 طرائق التقييم      

 االمتحاانت النظرية)الشهرية والنهائية(
 التقارير والدراسات
 امتحاانت اليومية 

  درجات حمددة بواجبات بيتية

 نية والقيميةهداف الوجدااال -ج
 املؤسسة اجلامعيةيلتزم الطالب ابخالقيات 

 يستقبل ويتقبل املعرفة
 حيب الطالب العمل املكلف بة

 طرائق التعليم والتعلم     

 احملاضرات النظرية والعملية
 التقارير والدراسات

  االختبارات النظرية والعملية

 طرائق التقييم    

 كتابة التقارير -1

 االمتحانات الشهرية والنهائية-2

 االنشطة اليومية-3



 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة)المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر-1د

 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت-2د

   اجراء البحوث والتقارير العلميةتنمية قدرة الطالب على -3د



 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  األسبوع الساعات

 المطلوبة
طريقةةةةةةةةةةةةةةةة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
طريقة 

 التقييم
 االول

 نظري 2 

يوضح للطالب 

مقدمة عامة عن 

الحاسوب وانواع 

واهمية   الحواسيب 

استخداماته في 

مختلف المجاالت 

 (الحياتية

للماتالب  المبادئ االساسية

 واستخداماته  

طريقةةة التعلةةيم 

االلكترونةةةةةةةةةي 

بتصةةةةةةةةةةةةةةةوير  

المحاضةةةةةةةةةةرة 

فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديويا 

باسةةةةةةةةةةةةةةتخدام 

السةةةةةةةةةةةةةةةةبورة 

االعتياديةةةةةة او 

 االتفاعلية 

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانات 

اليومية 

 االلكترونية  
 الثاني

 نظري 2 

يوضح للطالب 

ماهي انظمة 

  التشغيل 

Vectors  and operation 

on vectors  in Matlab   

طريقةةة التعلةةيم 

االلكترونةةةةةةةةةي 

بتصةةةةةةةةةةةةةةةوير  

المحاضةةةةةةةةةةرة 

فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديويا 

باسةةةةةةةةةةةةةةتخدام 

السةةةةةةةةةةةةةةةةبورة 

االعتياديةةةةةة او 

 االتفاعلية

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانات 

اليومية 

 االلكترونية  

على  يتعرف الطالب نظري 2 الثالث

اهم استخدامات 

حزم مايكروسوفت 

 2010اوفس 

Matrix and operation on 

matrix in Matlab   

طريقةةة التعلةةيم 

االلكترونةةةةةةةةةي 

بتصةةةةةةةةةةةةةةةوير  

المحاضةةةةةةةةةةرة 

فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديويا 

باسةةةةةةةةةةةةةةتخدام 

السةةةةةةةةةةةةةةةةبورة 

االعتياديةةةةةة او 

 االتفاعلية

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانات 

اليومية 

 االلكترونية  
 الرابع

 نظري 2 

يتعرف الطالب 

  الوورد

Variables of Matlab   طريقةةة التعلةةيم

االلكترونةةةةةةةةةي 

بتصةةةةةةةةةةةةةةةوير  

المحاضةةةةةةةةةةرة 

فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديويا 

باسةةةةةةةةةةةةةةتخدام 

السةةةةةةةةةةةةةةةةبورة 

االعتياديةةةةةة او 

 االتفاعلية

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانات 

اليومية 

 االلكترونية  
 الخامس

امتحان شهر 

 اول

    

يتعرف الطالب  نظري 2 السادس

 عمل الوورد 
Word 2 

طريقةةة التعلةةيم 

االلكترونةةةةةةةةةي 

بتصةةةةةةةةةةةةةةةوير  

المحاضةةةةةةةةةةرة 

فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديويا 

باسةةةةةةةةةةةةةةتخدام 

السةةةةةةةةةةةةةةةةبورة 

االعتياديةةةةةة او 

 االتفاعلية

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانات 

اليومية 

 االلكترونية  



 البنية التحتية  -12

 
 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 
 احملاضرات 

  , Calculus Anlysis Geometry , Thomas ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 

 االحباث العلمية يف االختصاص 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 

 

 االنرتنيت 

 
 

 نظري 2 السابع
يتعرف الطالب 

برامج العروض 

 التقديمية

2D   in Matlab   
طريقةةة التعلةةيم 

االلكترونةةةةةةةةةي 

بتصةةةةةةةةةةةةةةةوير  

المحاضةةةةةةةةةةرة 

فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديويا 

باسةةةةةةةةةةةةةةتخدام 

السةةةةةةةةةةةةةةةةبورة 

االعتياديةةةةةة او 

 االتفاعلية

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانات 

اليومية 

 االلكترونية  

يتعرف الطالب  نظري 2 الثامن

  3D in Matlab برنامج االكسيل 
طريقةةة التعلةةيم 

االلكترونةةةةةةةةةي 

بتصةةةةةةةةةةةةةةةوير  

المحاضةةةةةةةةةةرة 

فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديويا 

باسةةةةةةةةةةةةةةتخدام 

السةةةةةةةةةةةةةةةةبورة 

االعتياديةةةةةة او 

 االتفاعلية

االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةئلة 

المباشةةةةةةةةةةةةةةةرة 

واالختبةةةةةارات 

الشةةةةةةةةةةةةةةةةةفوية 

والواجةةةةةةةةةةةةةب 

البيتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

واالمتحانةةةةةةات 

اليوميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 االلكترونية  

  2نظري  التاسع
على يتعرف الطالب 

عمل برنامج 

  االكسيل 

SOLVE EQUATIONS 

IN MATLAB 

طريقةةة التعلةةيم 

االلكترونةةةةةةةةةي 

بتصةةةةةةةةةةةةةةةوير  

المحاضةةةةةةةةةةرة 

فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديويا 

باسةةةةةةةةةةةةةةتخدام 

السةةةةةةةةةةةةةةةةبورة 

االعتياديةةةةةة او 

 االتفاعلية

االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةئلة 

المباشةةةةةةةةةةةةةةةرة 

واالختبةةةةةارات 

الشةةةةةةةةةةةةةةةةةفوية 

والواجةةةةةةةةةةةةةب 

البيتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

واالمتحانةةةةةةات 

اليوميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 االلكترونية  

امتحان شهر  العاشر

 ثاني 
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 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث العلمية احلدثية
 تطبيق بعض اسرتاتيجات التدريس احلدثية

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حدثية
 توسيع مفردات املنهج

 اعداد دورس عمل مستقبلية
 االملام بكل ماهو مستحدث وجديد يف اسرتاتيجيات التعليم والتعلم

 
 
 
 


