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 المقررنمورج وصف 

 (األكاديمي()مراجعت البرنامج العالي )مراجعت أداء مؤسساث التعليم 

 

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

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

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 كهُخ االداسح وااللزصبد/لسى َظى انًؼهىيبد االداسَخ انمسى اندبيؼٍ / انًشكز .2

 AEMI18_M203رمبَخ ورشكُت انحبسىة/ اسى / سيز انًمشس .3

 ثكبنىسَىس َظى انًؼهىيبد االداسَخ انجشايح انزٍ َذخم فُهب .4

 اسجىع 33حضىس انزايٍ نًذح  أشكبل انحضىس انًزبحخ .5

 2318-2317َظبو سُىٌ انفصم / انسُخ .6

 سبػخ( 123)انكهٍ سبػبد اسجىػُب4 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

 2318-2317 ربسَخ إػذاد هزا انىصف .8

 انًمشس:أهذاف  .9
 

طالب سوف يتعلم العناصر الرئيسية ان هذا المنهج االكاديمي هو مقدمة اساسية لمعرفة نظام الحاسبة. ال
لنظام الحاسبة. مثل مقدمة الى علوم الحاسبات, المفاهيم االساسية في علوم الحاسبات, تعريف الحاسبة, 

اجزاء نظام الحاسبة من اجهزة وبرامجيات. النظم العددية, تصنيف الحاسبة, تطور او اجيال الحاسبة, 
 ويهدف المنهج الى:

 



 

الهدف المطلوب من الطالب لكي يجتاز بنجاح متطلبات المقرر وهو ادراك  .1

 .وفهم الطالب لنظام الحاسبة

 التميز بين االجهزة والبرامجيات. .2

 
 
 
 

 يخشخبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .13

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى أ. 

 االهذاف انًؼشفُخ . أ

 يؼشفخ انطبنت فٍ رؼشَف انحبسجخ. .1

 يؼشفخ اخزاء َظبو انحبسجخ. .2

 َؼشف انطبنت يهبساد خذَذح وطشق خذَذح. .3

 االهذاف انًهبسارُخ انخبصخ ثبنًمشس . ة

 انززكش –يهبساد انًؼشفخ  .1

 يهبساد انززكُش وانزحهُم .2

 يهبساد االسزخذاو وانزطىَش .3

 وانزؼهى طشائك انزؼهُى

 طشَمخ انًحبضشح واسزخذاو انسجىسح انزفبػهُخ  -انششذ ثبسزخذاو ادواد انؼشض انحذَثخ انًخزهفخ -

 رزوَذ انطهجخ ثبالسبسُبد وانًىاضُغ االضبفُخ انًزؼهمخ ثبالحزسبة انزطىسٌ واَظًزهب -

نًُبلشخ االَظًخ انحذَثخ وانزٍ رزطهت انزفكُش ركىٍَ يدًىػبد َمبشُخ خالل انًحبضشاد  -

 وانزحهُم 

انطهت يٍ انطهجخ يدًىػخ يٍ االسئهخ انزفكُشَخ خالل انًحبضشاد يثم يبرا وكُف ويزً ونًبرا  -

 نًىاضُغ يحذدح

 اػطبء انطهجخ واخجبد ثُزُخ رزطهت رفسُشاد رارُخ ثطشق سججُخ -

 ائك انزمُُى ة. طش

 

 االخزجبساد انؼًهُخ .1

 االخزجبساد انُظشَخ .2

 انزمبسَش وانذساسبد .3

 ايزحبَبد َىيُخ ثأسئهخ حههب رارُب .4

 دسخبد يحذدح ثىاخجبد ثُزُخ .5
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 انزفكُش يهبسادج. 

 

 يٍ حم انًشبكم انًشرجطخ ثبالطبس انفكشٌ نًشبكم َظبو انحبسجخ. رًكٍُ انطهجخ .1

 رًكٍُ انطهجخ يٍ حم انًشبكم انزٍ يًكٍ اٌ رىاخه َظبو انحبسجخ. .2

 انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ(انًهبساد انؼبيخ وانًُمىنخ ). د

 

 يزبثؼخ انزطىس انؼهًٍ يٍ خالل االرصبل ثبندبيؼبد انؼهًُخ ػٍ طشَك االَزشَذ .1

 انًشبسكخ فٍ انًؤرًشاد انؼهًُخ داخم وخبسج انمطش .2

 انًشبسكخ فٍ انىسش وانُذواد انؼهًُخ داخم وخبسج انمطش .3

 انزَبساد انًُذاَُخ نهًشبسَغ انصُبػُخ ويؤسسبد انذونخ وششكبد انمطبع انخبص .4

 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

1 4  
  Number 

system 
Operation 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

2 4  
  Decimal 

,Binary ,octal 
,Number 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

3 4  

 
 Binary 

Arithmetic 
,Binary 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ



 

4 4  
 

subtraction 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

5 4  

 
 

Computer 
Artitecture 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

6 4  
 Read 

Only Memory 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

7 4  
 Rom , 

Prom ,EPROM 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

8 4  
  Random 

access 
Memory 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

9 4  

 static 
RAM 
 

 Dynamic 
RAM(DRAM), 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

13 4  
 Cache , 

Memory 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

11 4  

 
 

Replacement 
Algorithms 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

12 4  
 HARD 

WARE 
يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ
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ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

13 4  

  cases 
,Power , 

Motherboard  
  (CPU) 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

14 4  
 

STORAGE 
DRIVES 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

15 4  

 Floppy , 
Hard optical  

 Drive , 
Flash , Drive . 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

16 4  
PORTS 

 In Put , 
Out Put (I10) 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

17 4  

 
 

Fundamental 
printers 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

18 4  SCANWER 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

19 4  
 

 Describe 
characteristics 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ



 

 ذيبَكشوسف

23 4  
 Describe 

printer 

يحبضشاد 

 انكزشوَُخ

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

21 4  
 Impact 

printers 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

21 4  

 
 Describe 

Scanner all 
types 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

23 4  

 
 Describe 

all - in - one 
devices 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

24 4  

 
 Describe 

flatbed 
Scanners 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

25 4  
 

 Describe 
drum scanners 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

26 4  

 
 

Computer Net 
Works 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

27 4  
 

 Benfits of 
Net Working 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ
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28 4  
 Types of 

Net Works 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

29 4  

 
 Explain 

band width and  
 

 data 
transmission 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

33 4  

  the 
physical 

Components of  
 

 ANet 
Work 

يحبضشاد 

انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو 

يحشس 

 ذيبَكشوسف

اخزجبس شفهٍ 

 او رحشَشٌ

      



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 انجُُخ انزحزُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ:
 كزت انًمشس 
 اخشي  

 

   خيزطهجبد خبص

ورشًم ػهً سجُم انخذيبد االخزًبػُخ )

انًثبل يحبضشاد انضُىف وانزذسَت 

 انًهٍُ وانذساسبد انًُذاَُخ( 

 
 
 
 
 

 انمجىل  .13

  انًزطهجبد انسبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 


