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 ... وصف المساق الدراسي ...
 ........1029-1028العام الدراسي : ......      ...........                             الرياضياتالقسم ..

I. :(    حاسثاخ)      انمؼهىماخ انؼامح ػه انمساق 

  حاسثاخ :اسم انمساق  .1

  MAB03M01110: رمز انمساق ورلمه  .2

 اإلجمانٍ ذذرَة ػمهٍ سمىار محاضزج 2  انساػاخ انمؼرمذج:  .3

 ساعاخ2    ساعاخ2

 لونياالانًزحهح  انخامس انمسرىي وانفصم انذراسٍ:  .4

 لواغاللها,لويعزفح يكوَاخ انحاسثحانحاسثح لوكَفَح فتحها تعهَى انطانة عهي  انمرطهثاخ انساتمح نهمساق  .5

  تتحضَز انواجة +انتطثَك انعًهٌ عهي انحاسثحٍكوَوٌ يطانثٍَ  انمرطهثاخ انمصاحثح نهمساق  .6

 lcdثح+شاشح سلواستخداو انحا انًحاضزج انثزوامج/انثزامج انرٍ َرم فُها ذذرَس انمساق  .7

 عزتٌ نغح ذذرَس انمساق  .8

 انزٍاضَاخلسى  مكان ذذرَس انمساق  .9

 و.و. تغزٍد خضَز هذال اسم مؼذ مىاصفاخ انمساق  .11

  جهح وذارَخ انمصادلح ػهً مىاصفاخ انثزوامج  .11

II. وصف انمساق( :Course description) 
 تانحاسىب ومكىواذه انمادَح وانثزامجُح , ومؼزفح سطح انمكرة, كُفُح اغالق انحاسثح.ذؼزف انطانة 

III. مخزجاخ ذؼهم انمساق :(Course outcomes) 
 

 ٍهدف انًساق فٌ َهاٍح اندرص يٍ اٌ:
 

 يكوَاخ انحاسثح.ٍتعهى انطانة  -1

 .كَفَح انتعايم يع انُوافذ لوتغََز خواصها لوانتحكى فٌ طزق عزضهاٍتعهى انطانة  -2
 .ٍتعهى انطانة تكوٍٍ يجهد لوحذفه لوَسخه -3
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IV. كراتحمىاضُغ انمساق ومىاءمرها تمخزجاخ انرؼهم 
 انمساقكراتح وحذاخ /مىاضُغ محرىي 

 أوال:انجاوة انىظزٌ                                                        
 الساعات الفعلية ػذد األساتُغ انمىاضُغ انرفصُهُح انمساقوحذاذ مخزجاخ انرؼهم  انزلم

انرؼزف ػهً  ذؼزَف انحاسىب 1

واجهح 

 انحاسىب

انرؼزف ػهً كُفُح 

اغالق انحاسثح 

 واػادج فرحها

2 8 

انرحكم فٍ  انرؼامم مغ انىىافذ 2

طزق ػزض 

 محرىَاذها

فرح لائمح انزر 

االَمه ػهً سطح 

انمكرة, محرىَاخ 

 سطح انمكرة

2 8 

خصائص  انخصائص 3

 انؼزض

ذكىَه مجهذ 

 وحذفه ووسخه

2 8 

 MYوافذج          ىىافذاوىاع ان انؼزف ػهً انىىافذ 4

COMPUTER 

,WINDOW 

EXPLORER,  

 CONTROL 

PANEL                

2 8 

      
    إجمانٍ األساتُغ وانساػاخ

 ثاوُا:انجاوة انؼمهٍ:                                            

 ذكرة ذجارب )مىاضُغ( انؼمهٍ

 مخرجات التعلم انساػاخ انفؼهُح ػذد األساتُغ انرجارب انمخرثزَح انزلم

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

     

     

    إجمانٍ األساتُغ وانساػاخ

V. :اسرزاذُجُح انرذرَس 

 , انرطثُك انؼمهٍ, انمىالشحانمحاضزج
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VI. :مصادر انرؼهم 
 )انًؤنف, انعاو, انعُواٌ, يكاٌ انُشز لوانُاشز(

 ) ال تشٍد عٍ يزجعٍَ( : انمزاجغ انزئُسح .أ 
 اسس انحاسىب . -1

 : انزسائم وانذورَاخانمزاجغ انمساوذج .ب 
 

 انكرة وانمزاجغ االثزائُح )انذورَاخ انؼهمُح,...انخ(: .ج 

 

 انمصادر اإلنكرزووُح ومىالغ اإلورزود...انخ .د 

 االورزود

VII. :سُاسح انمساق وضىاتطه 

1.  
 :  سُاسح حضىر انفؼانُاخ انرؼهُمُح

2.  
 انتعهًََح : ٍتى تحدٍد انسَاسح انًتثعح فٌ حاالخ تكزار تأخز انطانة عٍ حضور انفعانَاخانحضىر انمرأخز

3.  
 تحدٍد انسَاساخ انًتثعح فٌ حاالخ انغَاب عٍ االيتحاٌ لو توصَف انسَاسح انًتثعح فٌ حاالخ تأخز انطانة عٍ االيتحاٌ. :ضىاتظ االمرحان

4.  
 اٌ لوجدخ ألو انًشارٍع لويا ٍتزتة عهي تأخَز ألو عدو تمدًٍها فٌ يواعَدها انواجثاختحدٍد انضواتظ انًتعهمح تًواعَد تسهَى  :وانمشارَغانىاجثاخ

5.  
 تأً لوسَهح غش. انواجثاخ: انسَاسح انًتثعح فٌ حاالخ انغش فٌ االيتحاَاخ ألو فٌ إَجاس انغش

6.  
 : تعزٍف االَتحال لوحاالته لواإلجزاءاخ انًتثعح فٌ حال حدلوثه.االورحال

7.  
 تتعهك تخصوصَح انًساق, ألو تحسة نوائح انجايعح.: أً سَاساخ أخزى سُاساخ أخزي

 

 

 س القسمختم وتوقيع رئي                                                                                                                                                                                                  


