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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 فادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االست

 

 يؼٓذ االداسح انزمُٙ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى رمُٛبد اَظًخ انسبعٕة / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 رمُٛبد اَظًخ انسبعٕةثشَبيح 

 (دثهٕو فُٙ )رمُٙ اعى انؾٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 انغُٕ٘

 ثشَبيح يمشس انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

   / انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

 23/11/2012 ربسٚخ إػذاد انٕفف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9
 

دح ٕٚفف يخشخبد انزؼهٛى انًزٕلؼخ  يٍ انطبنت رسمٛمٓب يجشُْب يب ارا كبٌ لذ زمك االعزفب .1

 انمقٕٖ يٍ انفشؿ انًزبزخ.
 ٕٚضر نكم يمشس دساعٙ فٙ انجشَبيح ٔ يب ٚسممّ يٍ يٓبساد يؼشفٛخ ٔ يٓبسارٛخ ٔ ٔخذاَٛخ. .2

 ٚسذد انًخشخبد انًزٕلؼخ ٔ يذٖ يالئًزٓب نسمم انؼًم. .3

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحت 

 
  

 

 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيحيخشخبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
 ٚؼشف انطبنت يبْٛخ رمُٛبد اَظًخ انسبعٕة       -1أ

 ٚفغش انطبنت يٕاضٛغ راد ػاللخ ثبَظًخ انسبعٕة -2أ

 ٚؼهم انطبنت االعجبة انًؤثشح فٙ دساعخ انسبعٕة -3أ
 ٚكًم انطبنت يُبلؾزّ يغ االعزبر فٙ يدبل اَظًخ انسبعٕة ٔانسبعجبد -4أ
 ٚمبسٌ انطبنت ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك -5أ
 انطبنت ثٍٛ انًؼهٕيبد نززكبيم نذّٚ انًؼشفخ زٕل اَظًخ انسبعٕة ٔانسبعجبد ٚشثظ -6أ

 جشَبيح نخبفخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 ٚغزخذو انسبعجخ فٙ دساعزّ الخزقبفّ ثؾكم خٛذ– 1ة 

 ٚهخـ يسبضشارّ اػزًبدا ػهٗ يقبدس اخشٖ – 2ة 

 ةٚدًغ ػُٛبد ٔ ًَبرج الدٔاد فٙ يدبل اَظًخ انسبعٕ - 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًُبلؾخ ، انسٕاس ، ٔعبئم اٚضبذ انكزشَٔٛخ ، اعزخذاو انغجٕسح

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انؾفٓٛخ ٔ انزسشٚشٚخ

 

 

 
 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

 اٌ ٚقغٙ انطبنت انٗ ؽشذ االعزبر -1ج         

 بر ألًْٛخ اَظًخ انسبعٕة فٙ ػبنى االػًبلاٌ ٚؤٚذ انطبنت سأ٘ االعز-2ج

 اٌ ٚمذس انطبنت اًْٛخ رؼهى انسبعت االنكزشَٔٙ فٙ دساعخ اَطًخ انسبعٕة -3ج

 اٌ ٚسظ انطبنت ثأًْٛخ انٓذٔء فٙ انقف نزهمٙ انًؼهٕيبد ٔاعزمجبنٓب ثٕضٕذ -4ج   
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًسبكبح، نؼت االدٔاس ، انًُبلؾبد

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

 

 االعزجبَخ ، االعزمقبء ، االخزجبساد انؾفٓٛخ ٔانزسشٚشٚخ
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 .انؾخقٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 اٌ ٚدٛت انطبنت ػهٗ االعئهخ انًزؼهمخ ثًدبل اخزقبفّ -1د

 ظًخ انسبعٕةاٌ ٚؼذ رمبسٚش فٙ يدبل اَ -2د

 ُٚبلؼ فٙ يٕاضٛغ رطٕٚش يدبل اخزقبفّ -3د

 ٚمبسٌ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانٕالغ انًؼذ نهزطجٛك -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 انُذٔاد ، االعزجبَخ ، يسبٔس َمبػ ، انزذسٚت انقٛفٙ

 

 
 طشائك انزمٛٛى          

 خالل ثؼض فمشارٓب االعزجبَخ ، اعزخذاو اعزًبسح انزذسٚت انقٛفٙ يٍ

 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشزهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 C++ 2 3انجشيدخ ثهغخ   انًشزهخ االٔنٗ

 - 3 خٕاسصيٛبد  انًشزهخ االٔنٗ

 3 2 يؼًبسٚخ انسبعٕة  انًشزهخ االٔنٗ

 3 2 فٛبَخ انسبعٕة  شزهخ االٔنٗانً

 3 2 رطجٛمبد خبْضح  انًشزهخ االٔنٗ
 - 4 سٚبضٛبد ٔانزسهٛم انؼذد٘  انًشزهخ االٔنٗ

 - 3 االزقبء  انًشزهخ االٔنٗ

 - 2 زمٕق ٔ دًٚمشاطٛخ  انًشزهخ االٔنٗ
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 انزخطٛظ نهزطٕس انؾخقٙ .12

 ٔسػ ػًم ، َذٔاد ، رخقٛـ يخزجشاد ، صٚبساد يٛذاَٛخ

 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 انمجٕل انًشكض٘ )انًؼذل(

 

 
 
 
 
 
 

 أْى يقبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .14

 انكزت ، انٕثبئك ، االَزشَذ
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 هخطط ههاراث الونهح

 هح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرنا

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

السنت / 

 الوستىي
 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

بقابلُت التىظُف  الوتعلقت

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسٍ ++Cانجشيدخ ثهغخ   االول / 2112

                 اساسٍ خٕاسصيٛبد 

                 اساسٍ يؼًبسٚخ انسبعٕة  االول / 2112

                    اساسٍ ٕةفٛبَخ انسبع 

                 اساسٍ رطجٛمبد خبْضح  االول / 2112

سٚبضٛبد ٔانزسهٛم  

 انؼذد٘

                 اساسٍ

                 اساسٍ االزقبء  االول / 2112

                 اساسٍ زمٕق ٔ دًٚمشاطٛخ 

 هخطط ههاراث الونهح
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 رخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَ

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 ُوُت والق
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسٍ ْٛبكم ثٛبَبد  الثانٍ / 2112

                 اساسٍ لٕاػذ ثٛبَبد 

                 اساسٍ أَظًخ رؾغٛم  الثانٍ / 2112

                    اساسٍ رسهٛم َظى 

                 اساسٍ فٛدٕال ثٛغك  الثانٍ / 2112

                 اساسٍ ؽجكبد 

                 اساسٍ تصوُن الوىاقع االلكترونُت  الثانٍ / 2112

                 اساسٍ يؾشٔع 
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 انزمُٙ اإلداسحيؼٓذ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

   انسبعٕة أَظًخلغى رمُٛبد   / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 فٛدٕال ثٛغك اعى / سيض انًمشس .3

 ػًهٙ ( –) َظش٘  أعجٕػٙ أؽكبل انسضٕس انًزبزخ .4

 عُٕ٘ انفقم / انغُخ .5

 ػًهٙ ( 3 -َظش٘   2عبػبد ) 5 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

  إػذاد ْزا انٕفف  ربسٚخ .7

وذلك من خالل  VBتعريف الطالب بالتقنيات المتطورة والبرامج المتكاملة في لغة :  أهذاف الوقرر -8
تفاصيل بعض أدوات الجداول وإنشاء التقارير ، ثم االنتقال إلى  يبرمجة قواعد البيانات ويتوغل ف

 حات االنترنتمع تفاصيل مبادئها ثم تناول برمجة صف OOPبرمجة الكائنات 

 
  

 
 
 
 

 

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 

 مج.البرنا
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشخ .11

  انًؼشفٛخ  األْذاف -أ
 .  نت يبْٕ فٛدٕال ثٛغك ٔكٛفٛخ اعزخذاو انٕاخٓبد انخبفخ ثّٚؼشف انطب -1أ

 . انجشايح ٔاالدٔاد راد ػاللخ ثبنفٛدٕال ثٛغكانطبنت  ٚفغش  -2أ

 .انسبعٕة أَظًخ ٔاسرجبطٓب فٙ  فٙ دساعخ انفٛدٕال ثٛغكانًؤثشح  األعجبةٚؼهم انطبنت  -3أ
  . فٙ يدبل انجشايح انخبفخ ثبنفٛدٕال األعزبر ٚكًم انطبنت يُبلؾزّ يغ -4أ
 . انجشايح نٓزِ االدٔاد رطجٛكانًغزخذيخ ٔ ٚمبسٌ انطبنت ثٍٛ االدٔاد -5أ

 . ٛدٕال ثٛٛغكثشيدخ انفٚشثظ انطبنت ثٍٛ انًؼهٕيبد نززكبيم نذّٚ انًؼشفخ زٕل  -6أ
  
 ًمشس .نخبفخ ثبنا ٛخانًٓبساراألْذاف  –ة 

 ٚغزخذو انسبعجخ فٙ دساعزّ الخزقبفّ ثؾكم خٛذ– 1ة 

 ٚهخـ يسبضشارّ اػزًبدا ػهٗ يقبدس اخشٖ – 2ة 

 . انًغزخذيخ نٓزِ انًبدح  ٚقًى ثشايح  – 3ة 

  
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . -ج

 ٗ ؽشذ االعزبراٌ ٚقغٙ انطبنت ان -1ج         

 اٌ ٚؤٚذ انطبنت سأ٘ االعزبر ألًْٛخ انًبدح فٙ يدبل انسبعٕة-2ج

 اٌ ٚمذس انطبنت اًْٛخ رؼهى ْزِ انًبدح فٙ دساعخ اَظًخ انسبعٕة -3ج

 . اٌ ٚسظ انطبنت ثأًْٛخ انٓذٔء فٙ انقف نزهمٙ انًؼهٕيبد ٔاعزمجبنٓب ثٕضٕذ -4ج    
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انُظشٚخ ٔانؼًهٛخانًسبضشاد 

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

 

 االخزجبساد انزسشٚشٚخ ٔانُظشٚخ 

 

 
 .انؾخقٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 انًزؼهمخ ثًدبل اخزقبفّ . األعئهخاٌ ٚدٛت انطبنت ػهٗ  -1د

 . يؾبسٚغ ( ثبنغخ انفٛدٕال ثٛغك اٌ ٚقًى ثشايح يزكبيهخ )  -2د

 ُٚبلؼ فٙ يٕاضٛغ رطٕٚش يدبل اخزقبفّ . -3د

 . ٚمبسٌ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانٕالغ انًؼذ نهزطجٛك -4د   
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 ثُٛخ انًمشس .11
 

اعى انٕزذح / أٔ  يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ الساعاث األعجٕع

 انًٕضٕع
طشٚمخ  طشٚمخ انزؼهٛى

 انزمٛٛى

 لتطوير المتكاملةنوافذ بيئة ا - 5 األٔل
Integrated Windows 

Development Environment 

 قوائم بيئة التطوير المتكاملة. -
Integrated Menus 

Development Environment 

 Tool Barsأشرطة األدوات  -
 فكرة البرنامج -
 Creating إنشاء المشروع -

Project . 
 Design Forms تصميم الواجهة -
  Codes كتابة التعليمات  -
 & Runs التجربة والتعديل -

Updating 
 Compiling الترجمة -

وير المتكاملة طبيئة الت* 
(IDE). 

(Integrated 

Development 

Environment) 

* كتابة البرنامج األول 
Creating First 

Program 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 -  Properties المشتركةالخصائص  - 5  انثبَٙ
 . Name خاصية االسم

 & Size خاصية الموقع والحجم -

Location . 
 & Font خاصية الخط واللون -

Color . 
خاصية مؤشر  -  Tab خاصية الجدولة -

 . Mouse الفأرة
 Keyboard أحداث لوحة المفاتيح -

Event . 
 Propertiesخصائص النموذج -

form. 
 - Event Formأحداث النموذج -

 .Menusالقوائم
 

 * النماذج واألدوات
Forms 

 * األحداث المشتركة
Event -  أحداث

 Mouse الفأرة

Event . 

 * نافذة النموذج
Form Window. 

 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 

 

 

 

أداة  - Labelأداة العنوان - 5 انثبنث
 .Textboxالنص

 - Command buttonزر األوامر -
 .Checkboxأداة االختيار

أداة  - Option buttonزر االختيار -
 .List boxالقائمة

* األدوات 
 .Toolboxالداخلية

انًسبضشاد 

نُظشٚخ ا

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ
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أداة  - Combo boxأداة القائمة-
 .Picture boxالصورة

أشرطة  - Image boxأداة الصورة -
 .Scrollbarالتمرير

 .Fileslistboxأدوات الملفات -

 

 Variablesالمتغيرات والثوابت - 5 انشاثغ

and Constants. 
 .Variablesالمتغيرات -
 .Constantsالثوابت -
 التعابير و المؤثرات الرياضية -
 - Expressionالعمليات -

 .Operatorsالمعامالت
 Logicalالتعابير المنطقية والعالئقية -

& relational Expression. 

 * لغة البرمجة
Programming 

Language. 
 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 

 

 

 

 Mesgbox مربعات الرسائل واإلدخال - 5 انخبيظ

 & Inputbox. 
 Printجملة الطباعة -
 If-Then.عبارة االنتقال الشرطية -
 ,And)ركبة باستعمالعبارة االنتقال الم -

Or, Not). 
 Nested –Ifعبارة االنتقال المتداخلة -
 .Select-Caseالخيارات المتعددة -

 * اإلدخال واإلخراج
Inputs &   

Outputs. 
* جملة التحكم 

 Control.والسيطرة
 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 

 

 

 

 .For-Nextريةالحلقات التكرا - 5 انغبدط
 .Do-While-Loopالحلقات -
 .Do-Until-Loopالحلقات -
 .Do-Loopالحلقات -

* الحلقات التكرارية 
Loop. 

 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 

 
-Oneمصفوفات ذات البعد الواحد - 5 انغبثغ

Dimension Array. 
-Two. مصفوفات ذات البعدين -

Dimension Array 

 Collections.المجموعات -

 
 Arrays.المصفوفات

 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 

 

انثبيٍ 

 ٔانزبعغ
 .Subroutinesالروتينات الفرعية  - 5

  &Procedures.الدوالواإلجراءات 

Functions 
 Libraryالدوال الجاهزة -

Functions. 
 .Proceduresاإلجراءات -
 Functions.الدوال -

* الروتينات اإلجراءات 
Subroutines& 

Procedures. 
 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ
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  -انؼبؽش 

 انثبَٙ ػؾش
 Recordsالقيود - 5

 Sequentialالملفات التسلسلية -

Files. 
 .Random Filesالملفات العشوائية -

مطية * الوحدات الن 
 Standard.القياسية

Module 
 Files.* الملفات

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 

 
مفاهيم اساسية في قواعد  - 5 انثبنث ػؾش

 .Basic Databaseالبيانات
 Accessتقنيات الوصول إلى البيانات -

Database. 

* برمجة قواعد البيانات 
Data Base 

Programming. 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 - Connectionالكائن - 5 انشاثغ ػؾش
 - Record setالكائن
 .Commandالكائن

* الكائنات في قواعد 
 .(ADO)البيانات

 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

انخبيظ 

 ػؾش
 Flexةأدا -Data Gridأداة - 5

Grid - أداةData Combo. 
تصميم  - Data Listأداة -

  Crystar Reportsالتقارير

انًسبضشاد  * األدوات والتقارير

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

انغبدط 

ػؾش 

ٔانغبثغ 

 ػؾش

ـ سمات ال -  OOP مقدمة إلى - 5
OOP. 

 .Classesبناء الفئات -

 * البرمجة الشيئية
(OOP). 

(Object 

Oriented 

Programming) 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 Memoryصورة الكائن بالذاكرة - 5 انثبيٍ ػؾش

Image Object. 
 .Bindingالربط -
 & Deleteاستحداث و حذف الكائن -

Update Object. 

* استخدام الكائنات 
Objects 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 .Polymorphismتعدد الواجهات - 5 انزبعغ ػؾش
 .Inheritanceالوراثة -
 Relationالعالقة بين الفئات -

between Classes. 
 Collectionفئات المجموعات -

Classes. 

* تعدد الواجهات و 
 .الوراثة

 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

شٚشٚخ انزس

 ٔانؼًهٛخ

انؼؾشٌٔ 

ٔانٕازذ 

 ٔانؼؾشٌٔ

 .(API)إجراءات - 5
Application Programming 

Interface.  
 االستخدام المتقدم للنماذج -

 وال* تطبيقات فيج
 بيسك المتقدمة

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

انثبَٙ 

ٔانؼؾشٌٔ 

ٔانثبنث 

 ٔانؼؾشٌٔ

 - Comلىمقدمة إ - 5
  .ActiveX EXEمشاريع

 .ActiveX DLLمشاريع -

 * برمجة المكونات
Com. 

 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ
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انشاثغ 

ٔانؼؾشٌٔ 

ٔانخبيظ 

 ٔانؼؾشٌٔ

 الديناميكية DHTMLصفحات  - 5
مقدمة  -Vb Scriptمقدمة إلى -

 .DHTMLإلى

* برمجة 
 Internetاالنترنت

Programming. 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

انغبدط 

ٔانؼؾشٌٔ 

ٔانغبثغ 

 ٔانؼؾشٌٔ

مقدمة إلى  -للخادم  (ASP)*صفحات  5
IIS -  مقدمة إلىASP 

 (ASP)*صفحات 
مقدمة إلى  -للخادم 

IIS -  مقدمة إلى
ASP 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

 انزسشٚشٚخ

 ٔانؼًهٛخ

انثبيٍ 

ٔانؼؾشٌٔ 

ٔانزبعغ 

 ٔانؼؾشٌٔ

انًسبضشاد  * تطبيقات متنوعة * تطبيقات متنوعة 5

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

انًسبضشاد  بناء نظام تطبيقي متكامل بناء نظام تطبيقي متكامل 5 انثالثٌٕ

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ
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 انجُٛخ انزسزٛخ -12
 اليوجد ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 تعلم فيجوال بيسك خطو خطوة  محاضرات خارجية كتاب  )انًقبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛغٛخ 2

 اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
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