
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 دٍبنيخ خبيؼ انًؤسسخ انزؼهًََخ .1

 كهَخ انؼهوو / لسى ػهوو انحبسوة انمسى اندبيؼٌ / انًشكض .2

 COM3/ رشكَت حبسوة اسى / سيض انًمشس .3

 حعوس داخم اندبيؼخ أشكبل انحعوس انًزبحخ .4

 فصهٌ انفصم / انسُخ .5

 نكم اسجوع َظشً سبػخ 2   )انكهٌ(ػذد انسبػبد انذساسَخ  .6

 2116 ربسٍخ إػذاد هزا انوصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

يمذيه يثم  .نُظبو انحبسجخ انؼُبصش انشئَسَخ . انطبنت سوف ٍزؼهىَظبو انحبسجخًؼشفخ نيمذيخ أسبسَخ  اٌ هزا انًُهح االكبدًٌٍ هو

, رؼشٍاف انحبساجخ, رصاَُف انحبساجبد , رطاوس اا اخَابل انحبساجبد ,انًفابهَى االسبساَخ فاٌ ػهاوو انحبساجبد, ػهوو انحبسجبداني 

 -اٍهذف انًُهح اني: .بو انحبسجخ يٍ  اخهضح ا ثشيدَبداَظًخ االػذاد , اخضاء َظ

 .نُظبو انحبسجخانطبنت افهى نهذف انًطهوة يٍ انطبنت نكٌ ٍدزبص ثُدبذ يزطهجبد انًمشس هو إدسان ا .1

  .. softwareانجشيدَبد ا  hardwareانزًََض ثٍَ  االخهضح  .2

 

 
 
 

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

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

 البرنامج.

 اغشائك انزؼهَى اانزؼهى اانزمََى انًمشسيخشخبد .11
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  االهذاف انًؼشفَخ - أ

 . رؼشٍف انحبسجخيؼشفخ انطبنت فٌ -1

 انحبسوة . اخضاء َظبويؼشفخ -2

 . خذٍذح اغشقهبساد خذٍذح ٍؼشف انطبنت ي-3
 
   

  االهذاف انًهبسارَخ انخبصخ ثبنًمشس  -ة 

 انززكش-انًؼشفخ يهبساد  – 1

 زحهَم انززكَش اانيهبساد   - 2

      يهبساد االسزخذاو اانزطوٍش   - 3

    

 غشائك انزؼهَى اانزؼهى      

 غشٍمخ انًحبظشح ااسزخذاو انسجوسح انزفبػهَخ  -انششذ ثبسزخذاو ادااد انؼشض انحذٍثخ انًخزهفخ -

 اَظًزهب بألحزسبة انزطوسً اثرضاٍذ انطهجخ  ثبالسبسَبد اانًواظَغ االظبفَخ انًزؼهمخ    -

 رزطهت انزفكَش اانزحهَم   االَظًخ انحذٍثخ  اانزٌشخ ركوٍٍ يدًوػبد َمبشَخ خالل انًحبظشاد نًُبل -

انطهت يٍ انطهجخ يدًوػخ يٍ االسئهخ انزفكَشٍخ خالل انًحبظشاد يثم يبرا اكَف ايزي انًبرا  -

 نًواظَغ يحذدح 

 اػطبء انطهجخ ااخجبد ثَزَخ رزطهت رفسَشاد رارَخ ثطشق سججَخ -

  

 

 غشائك انزمََى      

 َخاالخزجبساد انؼًه -1

 االخزجبساد انُظشٍخ -2

 انزمبسٍش اانذساسبد -3

 ايزحبَبد ٍويَخ ثبسئهخ حههب رارَب   -4

 ثَزَخدسخبد يحذدح ثواخجبد  - 5
 االهذاف انوخذاََخ اانمًََخ -ج

 .َظبو انحبسجخًشبكم نرًكٍَ انطهجخ يٍ حم انًشبكم انًشرجطخ ثبالغبس انفكشً  -1

 .يًكٍ اٌ رواخه  َظبو انحبسجخ  انزٌرًكٍَ انطهجخ يٍ حم انًشبكم   -2
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انًُمونخ ) انًهبساد األخشى انًزؼهمخ ثمبثهَخ انزوظَف اانزطوس انشخصٌ انزبهَهَخ انًهبساد  انؼبيخ ا -د 

.) 

 يزبثؼخ  انزطوس انؼهًٌ يٍ خالل االرصبل ثبندبيؼبد انؼبنًَخ ػٍ غشٍك االَزشََذ   -1د

 ًَخ داخم اخبسج انمطش نًشبسكخ فٌ انًؤرًشاد انؼها -2د

 انًشبسكخ فٌ انوسش اانُذااد انؼهًَخ داخم اخبسج انمطش -3د

 ا يؤسسبد انذانخ اششكبد انمطبع انخبص.انضٍبساد انًَذاََخ فٌ انًشبسٍغ انصُبػَخ  -4د
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 ثَُخ انًمشس.11

 انسبػبد األسجوع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهوثخ
 غشٍمخ انزمََى غشٍمخ انزؼهَى اسى انوحذح / أا انًوظوع

1 2  Introduction to 

computer sciences 

يحبظشح انكزشاََخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشاسوفذ
 اخزجبس شفهٌ اا رحشٍشً

2 2  
يحبظشح انكزشاََخ  

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشاسوفذ
 اخزجبس شفهٌ اا رحشٍشً

3 2  

Teach the students the 

basic principles of 

computer science 

حبظشح انكزشاََخ ي

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشاسوفذ
 اخزجبس شفهٌ اا رحشٍشً

4 2  

Learning information 

about the definition of 

a Computer.   

Computer parts of 

Hardware and 

Software. 

يحبظشح انكزشاََخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشاسوفذ
 اخزجبس شفهٌ اا رحشٍشً

5 2  

Learning 
information about 
the classification of 
a Computer   

يحبظشح انكزشاََخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشاسوفذ
 اخزجبس شفهٌ اا رحشٍشً

6 2  

Learning information 

about the evolution of a 

Computer.   

يحبظشح انكزشاََخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشاسوفذ
 اخزجبس شفهٌ اا رحشٍشً

7 2  

Learning information 

about the Numbering 

systems of a Computer. 
   

يحبظشح انكزشاََخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشاسوفذ
 اخزجبس شفهٌ اا رحشٍشً

8 2  

Learning information 

about the   Computer 

parts of Hardware and 

Software. 

يحبظشح انكزشاََخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشاسوفذ
 حشٍشًاخزجبس شفهٌ اا ر

9 2  
Hardware  يحبظشح انكزشاََخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشاسوفذ
 اخزجبس شفهٌ اا رحشٍشً

11 2  
Input  devices  يحبظشح انكزشاََخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشاسوفذ
 اخزجبس شفهٌ اا رحشٍشً

11 2  
Output  devices  يحبظشح انكزشاََخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشاسوفذ
 ًاخزجبس شفهٌ اا رحشٍش

12 2  
Software  يحبظشح انكزشاََخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشاسوفذ
 اخزجبس شفهٌ اا رحشٍشً

13 2  
CPU  يحبظشح انكزشاََخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشاسوفذ
 اخزجبس شفهٌ اا رحشٍشً

14 2  
RAM  يحبظشح انكزشاََخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشاسوفذ
 اخزجبس شفهٌ اا رحشٍشً

15 2  
Bus  System ح انكزشاََخ يحبظش

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشاسوفذ
 اخزجبس شفهٌ اا رحشٍشً



  
 5الصفحة 

 
  

 انجَُخ انزحزَخ .12

 Computer Organization      انكزت انًمشسح انًطهوثخ -1

 انًشاخغ انشئَسَخ )انًصبدس( -2
William Stallings - Computer Organization 

and Architecture Designing for Performance 
(8th Edition) 

انكزت اانًشاخغ انزٌ ٍوصٌ ثهب  - أ

  )انًدالد انؼهًَخ,انزمبسٍش,...(

1- "Introduction to computers", Sixth edition, 

by Peter Norton.  

2-"Using Information technology – A 

practical introduction to computers and 

communications", by Brian Williams and 

Stacey C. Sawyer, 2011. 

3-"Computer Organization and Design - The 

Hardware-Software Interface" by David A. 

Patterson and John L. Hennessy. 

انًشاخغ االنكزشاََخ,يوالغ  - ة

  االَزشَذ...

 

 .خطخ رطوٍش انًمشس انذساس13ٌ

 هى.اإلنًبو ثكم يب هو يسزحذس اخذٍذ فٌ اسزشارَدَبد انزؼهَى اانزؼ 

 انحذٍثخ ؼهًَخاالسزفبدح يٍ يسزدذاد َزبئح  انجحوس ان. 

 .رطجَك ثؼط اسزشارَدَبد انزذسٍس انحذٍثخ 

 روسَغ يفشداد انًُهح. 

 ادخبل كزت يصذسٍخ ايُهدَخ حذٍثخ. 

 اػذاد اسش ػًم يسزمجهَخ. 

 


