وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
جهاز اإلشراف والتقويم العممي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
قسم االعتماد الدولي

ومورج وصف المقرر
مراخعت أداء مؤسساث التعليم العالي ((مراخعت البروامح األكاديمي))

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

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

 .1انًؤعغح انرعهًُُح
 .2انمغى اندايعٍ  /انًشكض

خايعح انًىصم
َظى انًعهىياخ االداسَح

 .3اعى  /سيض انًمشس
 .4انثشايح انرٍ َذخم فُها

Microsoft visual Basic 6.0

 .5أشكال انحعىس انًراحح

احلضور بالوقت احملدد وبوقت كامل

 .6انفصم  /انغُح

يمشس عُىٌ

 .7عذد انغاعاخ انذساعُح (انكهٍ)

 116عاعح

 .8ذاسَخ إعذاد هزا انىصف

2118

 .9أهذاف انًمشس:

هذذذاًالمقذذررًيلقذذمًنعذذرةًعامذذةًعلذذمًVisual Basicً6.0ويشذذمشًتش ذ يشًًًVisual Basicووصذذفً
العناصرًًالتيًتشمشًعليهاًبيئةًالتصميمًوتصميمًواجهةًالمستخدمًوالفرقًبينًالمشذرو ًوالبرنذامجًوتعريذفً
الطالبًعلذمًفلسذفةًالبرمجذةًباسذتخدامًًVisual BasicوأنوعهذاًوهذمًالبرمجذةًالمسذيرةًباألحذداثًEvent-

،ًDriven Programmingوتعريذذفًالطالذذبًالفذذروقًالجوهريذذةًبذذينًمفهذذومًالبرمجذذةًبل ذذةًالبيسذذئًالمرئذذيً
ول اتًالبيسئًالتقليديذةًورذرحًخطذواتًتصذميمًوتخطذيطًالبرنذامجًوالتعامذشًمذجًالنمذاذجًًFormsوالتعذر ً
علمًاألحداثًواإلجراءاتًوكيفيةًكتابذةًأوامذرًالبيسذئًوالتعامذشًمذجًأرذروةًاألدواتًوتذدريبًالطذ
إنشاءًبعضًالمشاريجًوكيفيةًحفعهاًواسترجاعهاً ًًًًً.

 .11يخشخاخ انرعهى وغشائك انرعهُى وانرعهى وانرمُُى
أ .غشائك انرعهُى وانرعهى



اخرثاساخ َىيُح عشَعح
ايرحاَاخ شهشَح خالل انفصم



ايرحاَاخ َهائُح

ب .غشائك انرمُُى




االمتحانات العملية
االمتحانات التحريرية
الواجبات البتيه

ج .يهاساخ انرفكُش
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

انًماسَح تٍُ نغاخ انثشيدح انًشئُح وانهغاخ االخشي
ذحهُم و يماسَح تٍُ انطشق انًخرهفح نحم انًغائم
اعرُثاغ اهًُه اعرخذاو خًم االخرُاس وانركشاس فٍ حم تعط انًغائم
اعرُراج اهًُح ذحىَم انكىد انثشيدٍ انغُش اخشائٍ انً دوال .
اعرُراج اهًُح انذوال و اعادج اعرخذايها ترطثُماخ يخرهفح
اعرُراج انطشَمح انًثهً نحم يشكهح تشيدُح يعُُح تالم خهذ تشيدٍ وذصًًٍُ يًكٍ
انشتػ تٍُ يشاسَعه انخاصح فٍ  visual basicو انرطثُماخ انًغرماج يٍ والع انحُاج

د .انًهاساخ انعايح وانًُمىنح (انًهاساخ األخشي انًرعهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ)

ًعلذمً

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
جهاز اإلشراف والتقويم العممي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
قسم االعتماد الدولي

د -1توسيع اطالع الطالب على مصادر منهجية خمتلفة.
د -2املسامهة يف ابداء الرأي و احرتام اراء االخرين

 .11بىيت المقرر

مخرخاث التعلم
المطلوبت

اسم الوحذة  /المساق
أو الموضوع

طريقت التعليم

اعاعُاخ نغح VB
(انًُارج ،ادواخ انرحكى ،
انخصائص  ،االحذاز)

خهاص انعشض

األسبوع

الساعاث

االول

4

انثاٍَ

4

يمذيح عٍ تعط
كائُاخ VB

خهاص انعشض

انثانس

4

يكىَاخ نغح VB
(انثىاتد ،انًعطُاخ،
انًعايالخ ،انًرغُشاخ)

=

طريقت التقييم

واخة تُرٍ

اخرثاس عًهٍ

اخرثاس عًهٍ

انشاتع

4

احذاز انفاسج ( Click ,
Dclick , Mouse
)Move

انخايظ

4

احذاز نىحح انًفاذُح key
Down , Key Up ,
key Press

انغادط

4

صناديق احلوار

انغاتع

4

مجل التحكم واختاذ القرار

انثايٍ

4

مجل الدوران

التااسع

4

مجل الدوران

العاشر

4

الحادي عشر

4

املصفوفات

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

امتحان فصلي

جهاز العرض

اخرثاس
ذحشَشٌ
وعًهٍ
اخرثاس عًهٍ
وتُرٍ

الثاوي عشر

4

الدوال والربامج اجلاهزة

=

=

انثانس عشش

4

الدوال اجلاهزة

=

=

انشاتع عشش

4

=

=

ادوات متقدمة يف VB
امتحان نصف السنة

انخايظ عشش

ادوات متقدمة يف VB

=

انغادط عشش

4

انغاتع عشش

4

انثايٍ عشش

4

الربط مع قواعد البيانات
Access

=

انراعع عشش

4

امثلة على الربط مع قواعد
البيانات

=

عششوٌ

4

ربط اكسل مع فيجول

=

السالسل احلرفية

=

=

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
جهاز اإلشراف والتقويم العممي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
قسم االعتماد الدولي

بيسك

واحذ وعشرون

4

الثاوي
والعشرون

4

الثالث
والعشرون

4

الرابع
والعشرون

4

الخامس
والعشرون

4

السادس
والعشرون

4

السابع
والعشرون

4

الثامه
والعشرون

4

التاسع
والعشرون

4

الثالثون

4

تشغيل ملفات الفيديو
الصور وملفات الصوت
امتحان فصلي
معاجلة امللفات
امللفات الثنائية
رسم االشكال اهلندسية
تعدد النماذج

خهاص انعشض
خهاص انعشض
خهاص انعشض
خهاص انعشض
خهاص انعشض
خهاص انعشض
خهاص انعشض

متارين وتدريبات

اخرثاس عًهٍ
وتُرٍ

امتحان فصلي

اخرثاس َظشٌ
وعًهٍ

متارين متنوعة قبل االمتحان
النهائي

اخرثاس عًهٍ
وتُرٍ

 .12انثُُح انرحرُح
 كراب انثشيدح تهغح فُدىال تُغك ،انذكرىس َحًُ
صثشٌ انحهثٍ  ،انذكرىس يحًذ تالل انضعثٍ
Microsoft visual Basic 6.0 خطىج خطىج انطثمح
سلى  1ل ياَكم هانفشعىٌ

انمشاءاخ انًطهىتح:
 كرة انًمشس
 اخشي

يرطهثاخ خاصح

انخذياخ االخرًاعُح (وذشًم عهً عثُم
انًثال يحاظشاخ انعُىف وانرذسَة
انًهٍُ وانذساعاخ انًُذاَُح)

 .13انمثىل
انًرطهثاخ انغاتمح

يعشفح تهغح انثُغك

ألم عذد يٍ انطهثح

5

أكثش عذد يٍ انطهثح
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