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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 
 

م صبا طارق سالم.م  : التدریسياسم 

  :البرید االلكتروني 

Computer applications and programming اسم المادة: 

م صبا طارق سالم.م  :مقررالفصل 

ب اآل       ات ونظم الحاس ة لتطبیق ي نظرًا لألھمیة البالغة و المتنامی داد         ل إن إع اة ف روع الحی ي شتى ف ھ ف و تقنیات
ة       ھ أھمی ذا المجال ل ي ھ رة  الكوادر المؤھلة ف ة      كبی ورة المعلوماتی ة الث و مواكب سًا نح شكل دورًا رئی وسد   وی

ب    احتیاجات ھ            الطال اده البرمج ة م ان ھدف دراس ذلك ف ات ل ة المعلوم ي تقنی وب   ف ات الحاس ذه   و تطبیق ي ھ ف
تم      كأداة لمحاكاة االنظمھالغة برمجیھ حدیثھ یمكن استخدامھ  المرحلھ ھو تعلیم الطلبھ      ذلك ی ھ ك صناعیھ المختلف  ال

ل ال  لخال ن    excelو ال  word  المقرر الدراسي التعرف على بعض التطبیقات االساسیھ للویندوز مث ا م ات   و غیرھ التطبیق
  .كذلك في العمل و  الطالب خالل فترة الدراسھ ااالسیاسیھ التي یحتاجھ

  :ةاھداف الماد

ام           یتم في الفصل االول     ف نظ ذلك تعری یھ ك ا االساس ا و وظائفھ یھ و تعریفھ ي االساس ب االل -MSدراسة اجزاء الحاس
DOS  و نظام ال Windows        ل ال دوز مث ام وین من نظ ي تعمل ض Excelو ال  Wordو دراسة بعض التطبیقات الت

  . و غیرھاPower Point  كذلك ال
سھولتھا  اما في الفصل الدر   اسي الثاني فیتم دراسھ لغة برمجھ عالیة المستوى و تم اختیار البرمجھ بلغة فیجوال بیسك ل

سعى               رمج ی ھ أى مب ذي یواجھ شدید ال د ال تخدام   لالشدیدة في مقابل التعقی سي لبرمجة باس سي  أو ال ب   . ++ال ا تناس عموم
الفیجوال بیسك تطبیقات قواعد بیانات والتطبیقات المخصصة للشركات الصغیرة وبرامج الحسابات وھي مریحة وسھلة 

ًا ال یواجھ        وتؤدى الغ  ى حل المشكلة فغالب التركیز عل رمج  رض باإلضافة إلى أنھا تسمح للمبرمج ب ة    المب عوبات فنی  ص
 .سكأثناء كتابة برنامج بالفیجوال بی

  :ةالتفاصیل االساسیھ للماد

  :ةالكتب المنھجی -

-Programming in visual basic version 6 
- Visual basic ةالمصادر الخارجی:  

ان النھائياالمتح  الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات 

  االول 15% 15% %10 60%
  الثاني

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی الیوجد
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات  التاریخ 

وع
سب

اال
 

  Computer Units Definition and 
Functioning   
files : Definitions and Types                                                                                                                    

 

1 

 MSDOS  
2 

  Introduction to Windows      
3 

 Windows in advance 
 

4 

 Introduction to Microsoft Word  
5 

 Microsoft Word Applications  
6 

 Introduction to Microsoft Excel                                                                                            
7 

 Microsoft Excel Applications                                                                                           
8 

 Microsoft Power Point                                                                                  
9 

 Microsoft Power Point 
applications                                                                                 

 
10 

 Introduction to Auto CAD                                                                            
11 

 Auto CAD Applications (1)                                                                                           
12 

 Auto CAD Applications  (2)                                                          
13 

 Internet Definition  14 

 Internet Applications  15 

 

 
 
 
 
 

یتم تطبیق 
كامله يف ضرةاحملا

 املخترب

 16   امتحان الفصل االول

 عطلة نصف السنة
  :                                 توقیع العمید:                             توقیع االستاذ
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات  التاریخ 
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 Computer Languages: 
 Machine Languages , Assembly 
Language , High Level Language         

 

1 

 Algorithms Definition  
2 

 Conversion of problems  
to algorithms 

 
3 

 Conversion of problems to 
algorithms examples 

 
4 

 Flowcharting Symbols  
5 

 Conversion of Algorithms to 
flowcharts 

 
6 

 Branching , Looping , Nesting. 
 

 
7 

 Programming  Introduction 
 

 
8 

 Constants & Variables   
9 

 Statements , Assignment , I / O                                      
Branching 

 
10 

 Looping , Arrays , Library 
Functions 

 
11 

 Simple Graphics. 
 

 
12 

 Study different applications in 
engineering fields 

 
13 

 starting  From writing the 
problems to writing the program.  
 

 

14 
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 املخترب

  امتحان الفصل الثاني
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