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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
  

 التدريسي: اسم بشار سعدون مهدي

B_2578@yahoo.com البريد االلكتروني: 

Advance Windows Programming :اسم المادة 

 :الفصل مقرر 

 البرمجة مثل برمجة تسلسلية وهيكلية وشيئية و وصفية . أنواعالطالب بتمييز بين  إدراك*

 رسومي. أساسنصي وليس على  أساستصميم النوافذ على  أساسياتيتعرف على *

  , مربع نص, مربع حوار ..الخ( مع نوافذ وتسخير الحدث المناسب أزرارتصميم كائنات برمجية)*

 تشغيل.لنظام ا إلىالمعلومات والكائنات  األتمتةلذلك  وإضافة( المحاكاةالكائنات ) هذه لتنفيذ

 ة:الماد أهداف

عالقة بينه وبين نظام التشغيل لتنفيذ المهمات طبقا لبرنامج  إنشاءفي هذا نوع من البرمجة يتمكن طالب من 

النظام لتكوين رسائل النظام والتي تعتبر  إحداثلذلك كيفية تصميم النوافذ واستغالل  وإضافة لهالمصمم 

لذلك تصميم الواجهات ونوافذ  وإضافةنظام التشغيل.  إلىمطاليب المستخدم  لترجمةهي من حواس النظام 

رسومي  أساسنصي وليس على  أساسو مربع حوار والقوائم ونصوص ..الخ في برمجة على  وأزرار

 تصميم يكون نصي. أساستنده على النهائية تكون بيئة رسوميه مس النتيجةولكن 

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

 ة:الكتب المنهجي مقررات الوزارة يوضح فيها مفردات المادة مع المصادر

*Windows 98 Programming from the ground up. Herbert Schildt ; 

Osborne McGraw-Hill. 2000 

*Borland C++ Complete Reference. Herbert Schildt;                     

Osborne McGraw-Hill. 2001 

*Windows NT4 Programming from the ground up. Herbert 

Schildt; Osborne McGraw-Hill. 2004 

 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 االول 15 15 20 50

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب
ال
 ا

هتعرف واجه برنامج وتعامل مع  عامة للموضوع مبادئ   2014/9/25 1 

النوافذ برمجةتصميم هيكل   برمجة النوافذ أساسيات   2014/10/2 2 

المخرجات أنواع تصميم صندوق رسائل   2014/10/9 3 

رسائل النظام أنواع تطبيق انواع رسائل النظام   2014/10/16 4 

 5 2014/10/23 امتحان اليومي تعامل مع المفاتيح الحقيقة 

المفاتيحتعامل مع لوحة  تعامل مع المفاتيح الخالية   2014/10/30 6 

 سيطره العملية اعادة الرسم 
كتابة  و  إعادة رسم النافذة

 النصوص على النافذة
2014/11/6 7 

 سيطره العملية اعادة الرسم 
كتابة  و  إعادة رسم النافذة

 النصوص على النافذة
2014/11/13 8 

امتحان يومي  امتحان المختبر   2014/11/20 9 

الماوس العاديةبرنامج نقره    
 أنواعو  تعامل مع الماوس

 رسائل الماوس
2014/11/27 11 

 تطبيق نفرة المزدوجة 
تعامل مع فترة زمنية لنقرة 

 مزدوجة
2014/12/4 11 

 
تصميم ماف المصادر ضمن 

 البرنامج

م ملف المصادر وتضمين القوائ

البرنامج إلى  
2014/12/11 12 

يوميامتحان  تضمين قائمة في البرنامج   2014/12/18 13 

 تضمين مفاتيح االختصار 
مفهوم قوائم المتراكمة ضمن 

 البرنامج ومفاتيح االختصار
2014/12/25 14 

 15 2015/1/1 عطلة راس السنة  

 
 رلغيا االختصارانشاء المفاتيح 

 متريطة بالقوائم

مفهوم قوائم المتراكمة ضمن 

 البرنامج ومفاتيح االختصار
2015/1/8 16 

 تضمين مفاتيح االختصار 
مفهوم قوائم المتراكمة ضمن 

 البرنامج ومفاتيح االختصار
2015/1/15  
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  2015/1/22 امتحان يومي تضمين قائمة في البرنامج 

 امتحان مختبر 
أنواع و  تعامل مع الماوس

 رسائل الماوس
2015/1/29  

     

     

      

 توقيع العميد:                                                                                                توقيع االستاذ:     
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي

 

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ع
و
سب
ال
 ا

 Dialog box 1 2015/2/12 مربع حوار 

 Dialog box 2 2015/2/19 مربع حوار 

 
Added buttons and 

programming 
 3 2015/2/26 إضافة األزرار

 
Added list box and 

programming 
تعامل معها قائمة و إضافة  2015/3/5 4 

 Lab examine 1 5 2015/3/12 امتحان الفصل الثاني 

 
Added Text box and 

programming 
تعامل معها و مربع النص إضافة  2015/3/19 6 

 Modeless dialog box المستقل مربع حوار  2015/3/26 7 

 
 Control and Standard 

Scroll bar 

ه إضافة المساطر األفقية وعامودي

والقياسية الغير القياسية   
2015/4/2 8 

 Lab examine 2 9 2015/4/9 امتحان الفصل الثاني 

 
Check control & 

auto_check control 
كائنات الفحصعريف ت  2015/4/16 11 

 Recognized controls  
فرق بين كائنات الساكنة و 

 المستجابة
2015/4/30 11 

 Stand alone control 12 2015/5/7 تضمين الكائنات المستقلة 

 Cursor design 
 شر ماوس إلىتصميم وتضمين مؤ

 نظام
2015/5/14 13 

 Icon design ظامإلى ن تصميم وتضمين ايقونات  2015/5/21 14 

 Interface built in program  15 2015/5/28 بناء الواجهات لبرامج 

 

 توقيع العميد:                                                                               توقيع االستاذ:                      

 


