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C ٔنغح انـ  ذؼشٚف انطانة تهغاخ انثشيعح  ٔإَٔاػٓا -:أْـذاف انًـادج
++

ٔانٓٛكهٛح انؼايح نهثشَايط  

 نهثشايط Codeٔكراتح انشفشج انثشيعٛح انـ   ذيح فٙ ْزِ انهغحٔألغايّ ٔإَٔاع انثٛاَاخ انًغرخ

 ٔانذٔل ٔاإلظشاءاخ ٔيهفاخ انثٛاَاخ ٔاعرخذاو إيكاَٛح انشعى فٛٓا.

 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 Abstract of programming languages األول

 What’s a program language 

 The date and development of programming languages  

 Levels of programming languages 

 C++ language : beginning, development, its location 

within Levels of programming languages 

 Basic essentials for C++ language/ C++ language concepts الثاني

 What’s C++ program contains? 

 What are the basic files? Simple explanation for basic 

files, that C++ program include 

 

 Basic element and tools of C++ language الثالث

 Language symbols 

 Definitions name  

 keywords 

 Constant represent  

 Variables represent 

   Data types in C++, and the represent methods in memory الرابع

 char type 

 integer type 

 real type 

 Boolean (logical) type 

 Converting between deferent data types 

  Expressions types in C++ language, how formulate الخامس

expression:  

 Arithmetic expression /deferent arithmetic operation and 

its priorities  / conversion  manner of  arithmetic 

expression to Arithmetic expression in C++ 

language/deferent examples 

 اعى انًادج
 نغح

 انرذسَظ

انغُح 

 انذساعُح

 انغاػاخ األعثىػُح

 انًعًٕع انؼًهٙ انُظش٘   

تشيعح تهغح 
++

C 
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  Relational expression/ relational operations and its السادس

priorities/ formulate Relational expression 

 Logical expression/ logical operation and its priorities/ 

formulate Logical expression 

 Compound expression/ priorities table of  public 

operations/ deferent examples 

 

   Give the primary values of constants and variables السابع

 Spaces and brackets  

 Type of comments 

 Special tools 

  minim tools الثامن

  Assignment statement, its types/ with explanation التاسع

examples   

 Arithmetic expression (equation) 

 counters, counter types 

 deferent images for equations belong to C++ language  

 العاشر
 والحادي عشر

 Formatted  Input and output functions  

 output text 

 Output numeric values 

 Output Arithmetic expression 

 un Formatted Input and output functions  

  Control, conditional, and loop statements الثاني عشر

 cond. Statement  

o Cond. Tools 

o If conditional statement 

o If…else statement  

o Nested conditional  

   switch conditional statement الثالث عشر

 nested conditional statement 
 

  repetition statements الرابع عشر

 for loop  ,   Nested for 

 statement while  الخامس عشر

 statement do…while السادس عشر

 control  at repetition السابع عشر

statement continue 

 statement exit 

statement go to 

 Dimensional variables : arrays and matrices ,الثامن عشر
  One Dimensional array 

 two Dimensional array, square array(as special state of two ,التاسع عشر
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 Dimensional array العشرون

 Symbolic array, and represent string type الحادي والعشرون

 Functions الثاني والعشرون

Global and local variable 

Define function 

Call function 

Ways of calling functions 

  Form of retrieving values from function الثالث والعشرون

 parameters arguments 

 factors effecting at using functions 

  functions of type void الرابع والعشرون

 User defined functions 

الخامس 
 العشرونو

Library of  standards functions  

 String functions 

 Arithmetic functions 

 Date and time functions 

 
السادس 
,  والعشرون

 السابع والعشرون

graphics and screen 

 Colors functions 

 Draw pixels functions 

 Draw lines functions 

 Draw rectangle functions 

 Draw Circle functions 

 Draw pattern functions 

 Types of screens 

 الثامن والعشرون
 الثالثون-

Build workable integral system, include arrays and above 

mentioned functions  

 
 أول أنظمة  ++Cالمفردات العملية للبرمجة بلغة 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 . Install C++ compiler األول

 Define main screen 

 Menus 

 Special Keys in editing 

   Written simple C++ programs such print your name الثاني

 How Execute this program 

 Using menus  

 . Written simple C++ program that used constant and variable الثالث

  Written simple C++ program that used data type by taken الرابع

example including most data types 

 ,  Written simple C++ program include most Expressions types الخامس

written different expressions forms  

  Written program used Relational expression/ relational السادس
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operations and its priorities/ formulate Relational expression 

 Written program used Logical expression/ logical operation 

and its priorities/ formulate Logical expression 

 Written program used Compound expression/ priorities table 

of  public operations/ deferent examples 

  Written a program include Assignment statement. Also التاسع-السابع

contain Arithmetic expression (equation) 

 Written a program include counters. 

 In Execute time take different input data  

 العاشر
 والحادي عشر

 Written program used Formatted  Input and output functions  

 Written program output text 

 Written program Output numeric values also Output 

Arithmetic expression 

 Written program used un Formatted Input and output 

functions  

الثالث -الثاني عشر
 عشر

 Written program used Control, conditional, and loop 

statements 

 Written program used switch conditional statement  

And nested conditional statement 

  Written program used  repetition statements الرابع عشر

 for loop 

 Nested for 

-الخامس عشر
 السادس عشر

 Written program used  while Statement, do…while  statement 

 Written program include control  at repetition: continue statement السابع عشر
,exit statement  and go to statement  

 Written program include: arrays,  One Dimensional array الثامن عشر,

التاسع عشر, 
الحادي -العشرون

 عشر

Written program include: two Dimensional array, square array(as 

special state of two Dimensional array) 

 Written program include Define function, call function  and Global الثاني والعشرون

and local variable 

Define function 

-الثالث والعشرون
 الرابع والعشرون

 Written program that retrieving values from function 

 Study factors effecting at using functions 

 Written program include User defined functions such add two matrix الرابع والعشرون

 Written program include Library of  standards functions : String الخامس والعشرون

functions, Arithmetic functions, Date and time functions 

 
لسادس والعشرون ا

 , السابع والعشرون

 Written program draw different shapes. 

 Write function to draw shapes : rectangle, Circle, lines, square. 

 Study screen type 

 الثامن والعشرون
 الثالثون-

Build workable integral system, include arrays and above mentioned 

functions  
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 اعى انًادج
انغُح 

 انذساعُح

نغح 

 انرذسَظ

 انغاػاخ األعثىػُح

 انًعًٕع انؼًهٙ انُظش٘

 3 1 1 انؼشتٛح األٔنٗ انخٕاسصيٛاخ ٔحم انًشكهح

تعريف الطالب بماىية برنامج الحاسب والقواعد التي تساعد في فيم وحل المشكمة   -:أىـداف المـادة
وير البرنامج والتعرف عمى الروتينات والتعرف عمى أسموب تصميم وكتابة الخوارزميات ومراحل تط

 الوحدات البرمجية وبناء ىرمية الوحدات وتقسيم البرنامج إلى وحدات.
 

 أول أَظًح حاعىب  انًفشداخ انُظشَح
 انًفشداخ األعثىع 

يثادئ أونُح ػٍ انثشيعح/ذؼشَف انثشَايط/نغاخ انثشيعح/)نغاخ انثشيعح انؼهُا  األول 

High level language ونغاخ انثشيعح انذَُاlow level language)- ذؼشَف

 Applicationانثشايط انرطثُمُح )-(User programتشَايط انًغرخذو )

programs)-( تشايعُاخ انًُظىيحOperating system) 

 :Problem Solvingحم انًشكهح   انصاٍَ 

 اكم فهى انًشكهح/ ذمغُى انًشكهح / ػًهُح حم انًش 

أَىاع انثُاَاخ وانًرغُشاخ انًغرخذيح فٍ نغاخ انثشيعح وذؼشَفها فٍ انثشَايط  انصانس

وانشلًُح  String/انحشفُح Constants &variable/انصىاتد وانًرغُشاخ

Numeric 

األشكال -فىائذ انًخططاخ االَغُاتُح-(Flow chartانًخططاخ االَغُاتُح ) انخايظانشاتغ و 

انًخططاخ -أَىاع انًخططاخ االَغُاتُح, ى انًخططاخ االَغُاتُحانًغرخذيح فٍ سع

 (Simple flow chartاالَغُاتُح انثغُطح )

انًخططاخ االَغُاتُح -(Branched flow chartانًخططاخ االَغُاتُح انًرفشػح ) وانغاتغ انغادط

  Loop flow chart)راخ انحهماخ )

ذصًُى / ؼشَف انخىاسصيُح/ذAlgorithmsانخىاسصيُاخ  و انراعغ انصايٍ

أَىاع انخىاسصيُاخ انًرغهغهح , (Algorithm designانخىاسصيُح)

(Sequential( وانششطُح )Conditional( وانًركشسج, )Repetition) 

 program developmentيشاحم ذطىس انثشَايط)–صفاخ انثشَايط انعُذ  انؼاشش

stages) 

 (Implemention & debuggeَعاد األخطاء )انرُفُز وإ, كراتح انثشَايط انحادٌ ػشش

(/األخطاء اإليالئُح و انمىاػذَح Types of errorsأَىاع األخطاء انثشيعُح ) انصاٍَ ػشش 

(Syntax errors( األخطاء انرُفُزَح/)Run time errors األخطاء انًؼُىَح/)

(Semantic errors) 

 Documentation &maintenance,انرىشُك وانصُاَح Testingاالخرثاس  انصانس ػشش

 (Top-down designانرصًُى يٍ األػهً إنً األدًَ ) انشاتغ ػشش

 Bottom-up designانرصًُى يٍ األدًَ إنً األػهً  انخايظ ػشش

( أوال/االعرؼذاد Process life cycleدوسج حُاج انؼًهُح )انثشَايط(داخم انحاعىب ) انغادط ػشش 

(Ready(شاَُا/االَرظاس/)waiting( شانصا انرُفُز)Running ساتؼا)

 Complete)االَرهاء)

 Subroutinesانشوذُُاخ انفشػُح  انغاتغ ػشش 

 Subprogramsانثشايط انفشػُح  انصايٍ ػشش

 يمذيح ألعهىب انثشيعح انًهُكهح  /انرشاكُة انًغرخذيح فٍ انثشيعح انًهُكهح  انراعغ ػشش

  IF-THEN -else/  ذشكُة االخرُاس Sequenceذشاكُة انغهغهح  انؼششوٌ

 Do-Whileذشكُة انركشاس انحادٌ وانؼششوٌ

( /فىائذ ػًهُح انفشص /انرشذُة Sort/انفشص)خػًهُاخ يؼانعح انثُاَا انصاٍَ وانؼششوٌ

 (Internal sortانرشذُة انذاخهٍ) External sort)/انخاسظٍ)

 Selectionأوال/طشَمح االخرُاس)Sorting algorithmsخىاسصيُاخ انفشص انصانس وانؼششوٌ

method) 

 (Bubble sortشاَُا/فشص انفماػح) انشاتغ وانؼششوٌ
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( انثحس Sequential searchخىاسصيُاخ انثحس / انثحس انًرغهغم ) انخايظ وانؼششوٌ

 (Binary searchانصُائٍ)

َف /ذؼشAlgorithms File processingخىاسصيُاخ يؼانعح انًهفاخ انغادط وانؼششوٌ

أَىاع انًهفاخ أوال/ انًهفاخ  -(Fieldانحمم )-(Recordانمُذ)-(Filesانًهف)

 Random files/شاَُا /انًهفاخ انؼشىائُح Sequential filesانرغهغهُح 

أهى انصفاخ انرٍ ذًراص تها -Modularizationذصًُى انىحذاخ انثشيعُح  انغاتغ وانؼششوٌ 

 انىحذاخ/يكىَاخ انىحذاخ انثشيعُح

األعهىب انًرثغ فٍ تُاء هشيُح انىحذاخ )أوال /طشَمح انًعشي انشئُغٍ/وانًغاس  ايٍ وانؼششوٌ انص

 انطثماخ(–انفشػٍ شاَُا / طشَمح هشيُح 

أعظ ذمغُى انثشَايط إنً وحذاخ /انفىائذ انُاظًح ػٍ اعرخذاو أعهىب ذصًُى  انراعغ وانؼششوٌ 

 انىحذاخ /حعى انىحذج انثشيعُح

 Object – orientedيذخم إنً أعهىب انثشيعح انكائُُح انًىظهح)  انراعغ وانؼششوٌ

programmingفىائذ اعرخذاو هزا األعهىب فٍ انثشيعح انحذَصح/) 

يفاهُى وأعاعُاخ فٍ أعهىب انثشيعح انكائُُح انًىظهح ذؼاسَف / انصُف  انصالشىٌ 

(Class( ٍانكائ/)Object( انىساشح/)inheritance) 

 

 
 ثُمُح  نًادج انخىاسصيُاخانًفشداخ انرط

 ذفاصٛم انًفشداخ االعثٕع

 High level/)نغاخ انثشيعح انؼهٛا أيصهح ذطثٛمٛح ٔيُالشح ػٍ األٔل 

language ٔنغاخ انثشيعح انذَٛاlow level language)- ذؼشٚف تشَايط

 Applicationانثشايط انرطثٛمٛح )-(User programانًغرخذو )

programs)-ٕتشايعٛاخ انًُظ( يحOperating system) 

 :Problem Solvingحم انًشكهح   أيصهح ذطثٛمٛح ٔيُالشح ػٍ انصاَٙ 

 فٓى انًشكهح/ ذمغٛى انًشكهح / ػًهٛح حم انًشاكم  

إَٔاع انثٛاَاخ ٔانًرغٛشاخ انًغرخذيح فٙ نغاخ انثشيعح  ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح انصانس

/انحشفٛح Constants &variableٔذؼشٚفٓا فٙ انثشَايط /انصٕاتد ٔانًرغٛشاخ

String  ٔانشلًٛحNumeric 

األشكال انًغرخذيح - Flow chartانًخططاخ االَغٛاتٛح ) ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح انشاتغ ٔ انخايظ

انًخططاخ -فٙ سعى انًخططاخ االَغٛاتٛح, إَٔاع انًخططاخ االَغٛاتٛح

 (Simple flow chartاالَغٛاتٛح انثغٛطح )

 Branched flowانًخططاخ االَغٛاتٛح انًرفشػح ) ػٍ  ذطثٛمٛح أيصهح انغادط ٔانغاتغ

chart)-( انًخططاخ االَغٛاتٛح راخ انحهماخ(Loop flow chart  

/ إَٔاع انخٕاسصيٛاخ انًرغهغهح Algorithmsانخٕاسصيٛاخ  ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح انصايٍ ٔ انراعغ

(Sequential( ٔانششطٛح )Conditional( ٔانًركشسج, )Repetition) 

 program developmentيشاحم ذطٕس انثشَايط) ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح – انؼاشش

stages) 

 Implementionكراتح انثشَايط, انرُفٛز ٔإٚعاد األخطاء ) ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح انحاد٘ ػشش

& debugge) 

خطاء (/األSyntax errorsاألخطاء اإليالئٛح ٔ انمٕاػذٚح ) ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح انصاَٙ ػشش 

 (Semantic errors(/األخطاء انًؼُٕٚح )Run time errorsانرُفٛزٚح )

 Documentation,انرٕشٛك ٔانصٛاَح Testingالخرثاس  ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح ا انصانس ػشش

&maintenance 

 (Top-down designانرصًٛى يٍ األػهٗ إنٗ األدَٗ ) ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح انشاتغ ػشش

 Bottom-up designانرصًٛى يٍ األدَٗ إنٗ األػهٗ  ػٍ  طثٛمٛحأيصهح ذ انخايظ ػشش
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 Process lifeدٔسج حٛاج انؼًهٛح )انثشَايط(داخم انحاعٕب ) ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح انغادط ػشش 

cycle) . 

 Subroutinesانشٔذُٛاخ انفشػٛح  ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح انغاتغ ػشش 

 Subprogramsٛح انثشايط انفشػ ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح انصايٍ ػشش

 انثشيعح انًٓٛكهح   ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح انراعغ ػشش

 IF-THEN/  ذشكٛة االخرٛاس Sequenceذشاكٛة انغهغهح  ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح انؼششٌٔ

-else  

 Do-Whileذشكٛة انركشاس ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح انحاد٘ ٔانؼششٌٔ

 External sort)/شذٛة انخاسظٙ)( /انرSort/انفشص) ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح انصاَٙ ٔانؼششٌٔ

 (Internal sortانرشذٛة انذاخهٙ)

أٔال/طشٚمح Sorting algorithmsخٕاسصيٛاخ انفشص ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح انصانس ٔانؼششٌٔ

 (Selection methodاالخرٛاس)

 (Bubble sortفشص انفماػح) ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح انشاتغ ٔانؼششٌٔ

انخايظ 

 ٔانؼششٌٔ

 Sequentialخٕاسصيٛاخ انثحس / انثحس انًرغهغم ) ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح

search(ٙانثحس انصُائ )Binary search) 

انغادط 

 ٔانؼششٌٔ

 Algorithms Fileخٕاسصيٛاخ يؼانعح انًهفاخ ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح

processing انًهفاخ انرغهغهٛح /Sequential files شاَٛا /انًهفاخ انؼشٕائٛح/

Random files 

 Modularizationذصًٛى انٕحذاخ انثشيعٛح  ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح انؼششٌٔ انغاتغ ٔ

)أٔال /طشٚمح انًعشٖ انشئٛغٙ/ٔانًغاس انفشػٙ شاَٛا /  ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح انصايٍ ٔانؼششٌٔ 

 انطثماخ(–طشٚمح ْشيٛح 

انراعغ ٔانؼششٌٔ 

 انصالشٌٕ, 

شيعح انكائُٛح أعهٕب انث, ذمغٛى انثشَايط إنٗ ٔحذاخ  ػٍ  أيصهح ذطثٛمٛح

 (inheritance(/انٕساشح )Object(/انكائٍ )Classانًٕظٓح / انصُف )
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 اسم المادة
  

 

 نغح انرذسَظ
 

السنة 
 الدراسيه

 

 الساعات األسبوعية
 المجموع العممي النظري

 5 3 2 األولــى األنكليزيــه بو معمارية الحاس
 األعـدادالتطـرق للـت تمميـل  لب بأنواع الحاسبات  واألنظمة العددية والتحويل فيما بيـــــناا مـمتعريف الطا -:أهداف المادة

 والجبر البوليني والمكونات المادية لمحاسوب االلكتروني ولغات الماكنة وتمميل البيانات. في الحاسبة الرقمية
 

 ًح حاعىبنًادج يؼًاسَح انحاعىب أول أَظ تفاصيل المفردات النظريــــــــــة

 تفاصيل المفردات األسبوع
 .Essential of information technical األول

Introduction, computer and software system, computer 

types.   
 :Numeric methods, include الماني

Decimal method. 

Binary method. 

Convert decimal to binary. 

Four arithmetic operations in this method. 

Interest this method in computer. 
 .Octal method المالث

Convert from octal to decimal. 

Convert from decimal to octal. 

Convert from binary to octal. 

Hexadecimal method. 

Convert from binary to hexadecimal. 

 :Numeric representation in computer الرابع

BCD codes, 4bit BCD codes 

Check level. 

Integer numeric representation, real numeric representation. 
 :Gates الخامس

Or gate, and gate, nor gate, nand gate, xor gate, xand gat, 

external edge  diagram for integrated circuit of gates  
 Boolean algebra السادس

Boolean algebra and de morgan theory. 

Used Boolean algebra rules for simplified logical expression. 
 .Formula rules and karnuf map السابع

Formula rules: 

Summation of multiply limits, multiply of sum limit 

Karnuf map for simplified functions: 

Of two variable, of three variable.   
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 .Digital circuit: arithmetic circuit المامن

Add circuit/ half adder – complete adder  

 .Subtract circuit/ half  subtractive - complete subtracted التاسع

Digital comparative.  

   Flip Flop العاشر
  Type of  S – R . 

Type of J-K, type of D, type of T.  
 .Counting and shifting recorder الحادي عشر

Shifting recorder   
 .Counter ascending asynchronous الماني عشر

Counter descending asynchronous. 

Stretcher of seven parts 
 .Hardware, study hardware parts المالث عشر

Characters and functions of box and power supply  
 .Study  characters, functions and parts of motherboard الرابع عشر
 Study functions and types memory: ROM AND ROM الخامس عشر
  Study bios setup, and update السادس عشر
 Study technical of secondary storage units  :H.D , F.D , C.D السابع عشر

,DVD 
 ,Study  characters and functions  of slots cards(net, sound المامن عشر

video) 
التاسع 

 عشر+العشرون
Microprocessor 8085, block diagram, components and 

function of processor 

الحادي والعشرون 
 ,  الماني والعشرون

Microprocessor 8086 

Assembly language,  statement form. 

 المالث والعشرون
 الرابع والعشرون

Data Transfer  & Arithmetic Instructions 

 Logical  & Branching  Instructions الخامس والعشرون
 Machine Control Instructions السادس والعشرون

 Immediate , Register , Direct ,indirect  ADDRESSING السابع والعشرون

 Instruction cycle  & Machine cycle المامن والعشرون

 Pentium processor, block diagram, processor  component التاسع والعشرون

and function 
  Processor Development comparative المالمون
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 اعىبنًادج يؼًاسَح انحاعىب أول أَظًح ح تفاصيل المفردات العممية

 

 تفاصيل المفردات األسبوع  

  Program of Circuit Maker(C.M) األول
Program of Electronic Work bench. 

Install program. 

Program environment. 
 Knowing digital component for digital circuit in program الماني

 By using program المالث

Draw and execute gates and, or, not, and applied its truth 

tables 
 Draw and execute gates NOR,NAND  and applied its الرابع

truth tables 

 Draw and execute gates XOR,XNOR and applied its الخامس

truth tables 

 Link between gates to execute Boolean equations السادس + السابع

 Draw and execute add circuit H.A |& F.A المامن
 .Draw and execute subtract circuit H.S. &F.S التاسع 

 Draw and execute flip flop for all types and applied its العاشر

truth tables 

  Draw and execute shift register الحادي عشر

 

 Draw and execute various ascending and descending المالث عشر-الماني عشر

counter  
 .Hardware, box, power supply الرابع عشر

  

 Motherboard, parts and ports سادس عشر -خامس عشر

 Memory  RAM  &  ROM السابع عشر

 BIOS setup and updating المامن عشر
 Secondary storage: HD, FD,CD, DVD التاسع عشر

 

 Slots cards: network, sound, video ونالعشر 

 .Parts of microcomputer, and microprocessor 8085 الحادي والعشرون
 Install assembler, know the environment and main screen الماني و العشرون

of program  
 المالث والعشرون
 الرابع والعشرون

Applications by using data transfer statement and 

arithmetic statement. 

 Applications by using conditional and logical statement الخامس والعشرون

 Applications by using control statement السادس والعشرون

 .Application by using different addressing mode السابع والعشرون

 Generic Assembly applications   ونمالم -المامن والعشرون
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 اسم المادة
  

 

 نغح انرذسَظ

 
السنة 

 الدراسيه
 

 الساعات األسبوعية

 المجموع العممي النظري

 5 3 2 األولــى العربية وبصيانة الحاس

ع أنظمـة تعريف الطالب بأنواع الحاسبات  ومكوناتاا الداخمية وطـرق تركيباـا وصـيانتاا . وأنـوا -:أهداف المادة
 التشغيل وبرامج الصيانة ومكافحة الفيروسات وتشخيص األعطال الشائعة .

 
 تفاصيل المفردات النظريــــــــــة

 تفاصيل المفردات األسبوع  

 قواعد الصيانة العامة –الصيانة وأنواعاا  -مقدمة األول
 األجازة  والعدد المستخدمة في الصيانة  –أسس السالمة المانية 

 أجزاء الحاسب المادية يالمان

 أنواعاا  ومكوناتاا وعمماا  –وحدة مجاز القدرة  المالث

 أنواعاا ومكوناتاا المختمفة  –الموحة األم  الرابع

 برامج تنصيب وتشغيل مكونات الموحة األم  الخامس

 أنواعه حسب طريقة تمبيته عمت الموحة األم  – Processorالمعالج   السادس 
   Processorلمعالج  طرق تبريد ا

 السابع
 

 (     RAM ,  BIOS ROMأنواع وحدات الذاكرة )
  دراسة تأمير حجم الذاكرة عمت أداء الحاسب

المامن +التاسع 
 + العاشر 

التعرف عمت أنواع وحدات الخزن المانوية والية خزن البيانات عمياا وسعتاا التخزينية 
 -( : Formatوعمماا وتايئتاا ) 

 .  Flash Memoryوذاكرة   –األقراص الصمبة  –قراص المرنة محرك األ

 أنواعه والية عممه –محرك األقراص الميزرية  الحادي عشر
 CD – DVD  -  WRITER 

 الماني عشر +
 المالث عشر 

 أنواع كابالت البيانات –أنواع كابالت القدرة  –مكونات عمبة النظام   -تجميع الحاسب 

 الرابع عشر
 عشر الخامس

  Slotsمنافذ التوسعة  
     الشبكة   –الصوت  –أنواع كارتات التوسعة وبرامج تنصيباا) الشاشة 

 السادس عشر
 السابع عشر

 ( Format and Windows Setupتايئة وتنصيب الحاسب ) 
 أنواع أنظمة التشغيل 

 أنواعاا وطريقة عمل ومميزات كل نوع –شاشات العرض  المامن عشر
 تنصيب البرامج الخاصة باا وكيفية تعريفاا تعريفاا و 

 أنواعاا وطريقة عمل ومميزات كل نوع –الطابعات  التاسع عشر
 تعريفاا وتنصيب البرامج الخاصة باا وكيفية تعريفاا
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 الكاميرات الرقمية أنواعاا وطريقة عمماا ومميزات كل نوع العشرون
 فية تعريفااتعريفاا وتنصيب البرامج الخاصة باا وكي

الحادي 
 والعشرون

 الماسحات الضوئية أنواعاا وطريقة عمماا ومميزات كل نوع
 تعريفاا وتنصيب البرامج الخاصة باا وكيفية تعريفاا

التعرف عمت األجازة الصوتية وكارتات الصوت المناسبة . تعريفاا  –الوسائط المتعددة  الماني والعشرون
 فية تعريفااوتنصيب البرامج الخاصة باا وكي

المالث والعشرون 
+ 

 الرابع والعشرون
 

 -برامج تشخيص األعطال :
 التعرف عمت بعض برامج تشخيص األعطال

 استنادا للت رسائل الخطأ لتحديد األعطا
 تحديد األعطال استنادا للت اإلشارات الصوتية الصادرة من الحاسوب

الخامس 
 والعشرون +

السادس 
 والعشرون

 الفيروسات:
عمماا  –أنواع البرامج  –نظام لزالة الفيروسات  -تعريف الفيروس  -مقدمة  -   

 وتحديماا .
 الحائط الناري -   

السابع 
 والعشرون

 المامن والعشرون

  Registryمسجل النظام  
تعديل مكونات مسجل  –برامج لصالح مسجل النظام  –التعرف عمت مسجل النظام 

 النظام .

التاسع 
 والعشرون

 مونالمال 

 الحاسب المحمول
مقارنة مكوناته مع مكونات الحاسب المكتبي  –أنواع المعالجات المستخدمة  –أنواعه 

. 

  

 وبتفاصيل المفردات العممية لمادة صيانة الحاس

 تفاصيل المفردات األسبوع  

 التعرف عمت األجازة واألدوات ومستمزمات صيانة الحاسب , وتايئة ورشة العمل األول

منافذ ربط وحدات اإلدخال  –المنافذ الخارجية  –التعرف عمت المكونات المادية لمحاسب  الماني
 واإلخراج 

مشاهدة أجزاء مجاز القدرة الكاربائية وقياس خرجه بواسطة مقياس الفولتية  المالث
Voltmeter  وتوصيمه بأجزاء الحاسب األخرى     

 طريقة تركيباا في هيكل الجااز –ختمفة التعرف عمت الموحة األم بمكوناتاا الم الرابع

 تنصيب برامج تشغيل مكونات الموحة األم  –ربط مكونات الجااز مع الموحة األم  الخامس

 تركيب المعالج عمت الموحة األم  –مشاهدة أنواع مختمفة من المعالجات  السادس 

 أنواع وسائل تبريد المعالجات وطريقة ربطاا وتركيباا السابع

 : أنواعاا و تركيباا عمت الموحة األم  RAM من الما
 ROM  أنواعاا وتركيباا عمت الموحة األم : 
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 االطالع عمت لعدادات البايوس وتعديماا  ROM BIOS التاسع

 التعرف عمت محرك األقراص المرنة وأنواعه وتركيبه وربطه والحماية والتايئة العاشر  

 ص الصمبة  وأنواعه وتركيبه وربطه التعرف عمت محرك األقرا الحادي عشر
 طرق تقسيمه )تجزئته ( والبرامج المستخدمة في ذلك .  –طريقة كتابة البيانات عميه 

 FAT , NTFS ,FAT 32نظام ترتيب البيانات عمت القرص نوع 

 (  CD , DVD , WRITERالتعرف عمت محركات األقراص الميزرية )  الماني عشر
 انواعاا وربطاا مع الحاسب -عمياا طريقة كتابة البيانات  

 تايئة الموحة األم ومكونات عمبة النظام مع كابالت القدرة والبيانات المالث عشر

 تجميع الحاسب الرابع عشر

 الخامس عشر
 

لضافة وتمبيت كارتات الشاشة والصوت والشبكة للت الموحة األم وتنصيب برامج 
 تشغيماا 

 السادس عشر
 السابع عشر

 ( FORMATTINGالحاسب اآللي )  تايئة
 WINDOWS XPتنصيب نظام التشغيل  

  DATA SHOWربط أنواع شاشات العرض وجااز  المامن عشر
 لصالح األعطال الشائعة

 التعرف عمت أنواع الطابعات وطريقة ربطاا وتعريفاا عمت الحاسب التاسع عشر
 واألعطال الشائعة وطريقة لصالحاا 

 الرقمية وتنصيباا عمت الحاسب تأنواع الكاميرا التعرف عمت العشرون
 واألعطال الشائعة وطريقة لصالحاا

 التعرف عمت الماسحات الضوئية وتنصيباا عمت الحاسب  الواحد والعشرون
 واألعطال الشائعة وطريقة لصالحاا

 التعرف عمت كارتات الصوت المناسبة  وتنصيباا عمت الحاسب  الماني والعشرون
 الشائعة وطريقة لصالحااواألعطال 

 التعرف عمت بعض برامج تشخيص األعطال , وتحسين أداء نظام التشغيل  المالث والعشرون

 تطبيق عممي لمعالجة وتصحيح الخطأ الناتج من رسائل الخطأ –رسائل الخطأ  الرابع والعشرون

الناتج من اإلشارات تطبيق عممي لمعالجة وتصحيح الخطأ  –اإلشارات الصوتية  الخامس والعشرون
 الصوتية

 السادس والعشرون
 السابع والعشرون

زالة الفيروس من الحاسب –برامج  لزالة الفيروسات   تطبيق عممي لتحميل وا 
 والتعرف عمت أنواع من برامج لزالة الفيروسات  

 التعرف عمت مسجل النظام ومكوناته وبرامج اإلصالح  المامن والعشرون

 التاسع والعشرون
 لمالمونا

 أجزاء الحاسب المحمول ومقارنتاا مع الحاسب المكتبي وطريقة تركيباا 
 

 

 اسم المادة
 

 الساعات األسبوعية لغة التدريس السنة الدراسية
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 التطبيقات الجاىزة
Applications packages 

 المجموع ع ن العربية األولى
2 3 5 

 تفاصيل المفردات األسبوع
 قات الجاىزة وأنواعيا وفوائدىامفيوم التطبي األول
 –الثاني 
 الخامس

والتعرف عمى مزاياه. وظائف نظام التشغيل  Windowsمدخل إلى نظام التشغيل  -
Windows مقارنة بين أنواع اإلصدارات 

األيقونات    Desk topالتعرف عمى مكونات الشاشة األساسية وتشمل سطح المكتب  -
Icons   (Folder,shortcut,files)نواعيا شريط الميام وأTask bar    ومحتوياتو

 . Shut downالقائمة  الخاصة بو وكيفية إطفاء الحاسبة 
والتحجيم   Maximizeومكوناتيا وأجراء عمميات التكبير  Windowمفيوم النافذة  -

Minimize   والخروج منياClose   .. وغيرىا 
 ,My computer, documentsالتعامل مع أيقونات سطح المكتب الرئيسية مثل   -

recycle bin .وأىمية كل منيا 
لمكونات أيقونات المجمدات  pastوالمصق  cut والقص copyأجراء عمميات النسخ  -

Folders .والممفات وغيرىا 
 لوحة السيطرة Control panelاستخدام خصائص  -
-  Mouse-Add printer-Regional Setting- -Display  . وتغيير خمفية الشاشة

screen saver ,display, Setting, appearance. 
 وحذفيا .  Programsإضافة برامج إلى قائمة  -
 في رسم وعرض وخزن الرسومات والصور .  Paintالتعامل مع برنامج الرسام  -

 –السادس 
 الثامن 

 : مزاياه وفوائده وتشغيمو .  Wordبرنامج الطباعة   -
 وكيفية التعامل معو وخزنو وتعديمو .   Documentشريط األدوات ومحتوياتو , إنشاء المستند  -

عداد الصفحة وتنسيقيا وترقيميا , استخدام  القاموس  -  البحث واالستبدال وا 
 والمدقق اإلمالئي إعداد الجداول والتعامل معيا وأجراء  المعاينة قبل         
 الطباعة.      

 –التاسع 
 الثالث عشر 

 أىميتو ومزاياه وتشغيمو .  Excelنظام الجداول    -     
 شريط األدوات ومحتوياتو . -
دخال البيانات وحفظيا . -  إعداد ورقة )جدول ( وا 
التعامل مع خاليا الجداول وأجراء عمميات أدراج  صف أو عمود , حذف خاليا أو صف  -
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 أو عمود  , تعديل عرض أو طول الخمية .
 تعبئة وفرز الخاليا . -قائمة الفرز -قائمة تنسيق -قائمة تحرير -قائمة ممف -
 , Sqrt , Stdev , Sumأسموب كتابة المعادالت الرياضية واإلحصائية الميمة مثل :  -

Average , If , Count , Max , Sin  Cos  
 .المختمفة   Graphsالتعامل مع المخططات البيانية   -
 رسم المخططات )خطوط , أعمدة ( مع استنباط خط االتجاه والمعادلة -
 ة  البيانات من أوراق عمل مختمفةأسموب قراء -
غيابات الطمبة باالعتماد عمى  –توضيح أسموب تحميل حالو عن تنظيم سجالت الرواتب  -

  EXCEL  تطبيق 
 EXCELوأضافتو من اإلنترنت إلى قوائم خدمات  XEXCELأسموب تشغيل برنامج  -

 –الرابع عشر 
 العشرون 

 Accessنظام إدارة قواعد البيانات    -     
              Normalizationالجداول الرئيسية عممية  ال  –الجداول الفرعية  –تصميم الجداول    -     

 .Relationأنواع العالقات   -
 تصميم النموذج الفرعي  –تصميم النموذج الرئيسي  -
 (Pages)ربط النموذج الرئيسي مع النماذج الفرعية في صفحات متعددة - -
 استعالم الحذف  –التحديد  االستعالمات , استعالم -
 استعالم اإللحاق وحدات الماكرو )التصميم والتشغيل( –استعالم إنشاء الجداول  -
 تطبيق لنظام معين )المجنة االمتحانية( -أجراء بعض التمارين والمعالجة -
  التقارير المحترفة .  –التقارير البسيطة  -

الواحد 
  –والعشرون 

الثاني 
 والعشرون 

 : أىميتو ومزاياه وتشغيمو  Power Pointالشرائح  برنامج إعداد
 ( slideمكونات الشاشة الرئيسية وشريط األدوات وكيفية إعداد الشريحة )

 أجراء العروض التقديمية وحفظيا والتعامل مع الوسائط المتعددة المختمفة )صور , أصوات , أفالم (

الثالث 
  –والعشرون
السابع  

 والعشرون 
 
 
 
 

     Pixel  مفيوم الـ      Photo Shop  برنامج الـ -
 التعرف عمى امتدادات الصور وخصائص كل منيا واستخداماتيا -
 التعرف عمى الواجية الرئيسية لمبرنامج مع بيان شريط األدوات -
  Layersكيفية فتح الصور داخل البرنامج بكافة امتداداتيا والتعرف عمى نافذة الطبقات    -
 Filtersور  إضافة المؤثرات عمى الص -
 إنشاء التصاميم  باستعمال أكثر من صورة -
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 انًفشداخ انؼًهُح نًادج انرطثُماخ انعاهضج

 تفاصيل المفردات االسبوع
 Windowsالتعرف عمى نظام التشغيل  األول
 –الثاني 
 الخامس

 مقارنة بين أنواع اإلصدارات Windowsوظائف نظام التشغيل  مزايا -
  Icons   (Folder,shortcut,files)األيقونات    Desk topالتعرف عمى سطح المكتب  -
 . Shut downومحتوياتو  وكيفية إطفاء الحاسبة   Task barشريط الميام  -
والتحجيم   Maximizeومكوناتيا وأجراء عمميات التكبير  Windowمفيوم النافذة  -

Minimize   والخروج منياClose   .. وغيرىا 
 ,My computer, documentsالتعامل مع أيقونات سطح المكتب الرئيسية مثل   -

recycle bin .وأىمية كل منيا 
 لمكونات أيقونات المجمدات  pastوالمصق  cut والقص copy أجراء عمميات النسخ  -

Folders .والممفات وغيرىا 
 لوحة السيطرة Control panelخدام خصائص است -
-  Mouse-Add printer-Regional Setting- -Display  . وتغيير خمفية الشاشة

screen saver ,display, Setting, appearance. 
 وحذفيا .  Programsإضافة برامج إلى قائمة  -
 .في رسم وعرض وخزن الرسومات والصور   Paintالتعامل مع برنامج الرسام  -

 –السادس 
 الثامن

 :  Officeالتعرف عمى مكونات نظام الــ   
 : مزاياه وتشغيمو .  Wordبرنامج الطباعة   -
 وكيفية التعامل معو وخزنو وتعديمو   Documentشريط األدوات ومحتوياتو , إنشاء المستند  -

عداد الصفحة وتنسيقيا وترقيميا , استخدام  القاموس     - والمدقق   البحث واالستبدال وا 
 الطباعةاإلمالئي إعداد الجداول والتعامل معيا وأجراء  المعاينة قبل    

 أىميتو ومزاياه وتشغيمو .  Excelنظام الجداول    -      –التاسع 

الثامن 
  -والعشرون 
 الثالثون

أسموب الحصول عمى اشتراك االنترنت )منظومات  –فكرة نشؤ اإلنترنت  -مفيوم االنترنت  –* االنترنيت 
 السمكية والالسمكية( 

  (…,Yahoo , Google)أنواع المحركات  -المفيوم -محرك البحث 
 CD-Flashخزن البيانات عمى  –الحصول عمى معمومة في مواقع معين باستخدام الكممات الدالة أسموب 
Ram 

 –الوظائف التي توفرىا خدمة البريد اإللكتروني  -أسموب الوصول إلى الخدمة -*خدمة البريد االلكتروني
 مع الرسالة . (files)أسموب إرسال أو استالم مرفق  

 -أسموب إضافة عناوين بريدية مع البريد -أسموب الوصول إلى الخدمة -محادثة*خدمة المحادثة: مفيوم ال
 ......(-الياتف -استخدام األدوات المساعدة في المحادثة )الكاميرا
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 شريط األدوات ومحتوياتو . - الثالث عشر
دخال البيانات وحفظيا . -  إعداد ورقة )جدول ( وا 
مميات أدراج  صف أو عمود , حذف خاليا أو صف أو التعامل مع خاليا الجداول وأجراء ع -

 عمود  , تعديل عرض أو طول الخمية .
 تعبئة وفرز الخاليا . -قائمة الفرز -قائمة تنسيق -قائمة تحرير -قائمة ممف -
 , Sqrt , Stdev , Sumأسموب كتابة المعادالت الرياضية واإلحصائية الميمة مثل :  -

Average , If , Count , Max , Sin  Cos  
 .المختمفة   Graphsالتعامل مع المخططات البيانية   -
 رسم المخططات )خطوط , أعمدة ( مع استنباط خط االتجاه والمعادلة -
 أسموب قراءة  البيانات من أوراق عمل مختمفة -
غيابات الطمبة باالعتماد عمى  –توضيح أسموب تحميل حالو عن تنظيم سجالت الرواتب  -

  EXCEL  تطبيق 
 EXCELوأضافتو من اإلنترنت إلى قوائم خدمات  XEXCELب تشغيل برنامج أسمو  -

 –الرابع عشر 
 العشرون

 Accessنظام إدارة قواعد البيانات    -     
       Normalizationالجداول الرئيسية عممية  ال  –الجداول الفرعية  –تصميم الجداول    -     
 .Relationأنواع العالقات   -       
 تصميم النموذج الفرعي  –يم النموذج الرئيسي تصم -
 (Pages)ربط النموذج الرئيسي مع النماذج الفرعية في صفحات متعددة - -
 استعالم الحذف  –االستعالمات , استعالم التحديد  -
 استعالم اإللحاق وحدات الماكرو )التصميم والتشغيل( –استعالم إنشاء الجداول  -
 تطبيق لنظام معين )المجنة االمتحانية( -أجراء بعض التمارين والمعالجة -
  التقارير المحترفة .  –التقارير البسيطة  -

 : أىميتو ومزاياه وتشغيمو  Power Pointبرنامج إعداد الشرائح  21-27
 ( slideمكونات الشاشة الرئيسية وشريط األدوات وكيفية إعداد الشريحة )

 وسائط المتعددة المختمفة )صور , أصوات , أفالم أجراء العروض التقديمية وحفظيا والتعامل مع ال
الثامن 
  -والعشرون 
 الثالثون

  (…,Yahoo , Google)أنواع المحركات  -المفيوم -محرك البحث 
-CDخزن البيانات عمى  –أسموب الحصول عمى معمومة في مواقع معين باستخدام الكممات الدالة 

Flash Ram 
الوظائف التي توفرىا خدمة البريد  -الوصول إلى الخدمة أسموب -*خدمة البريد االلكتروني

 مع الرسالة . (files)أسموب إرسال أو استالم مرفق   –اإللكتروني 
أسموب إضافة عناوين بريدية مع  -أسموب الوصول إلى الخدمة -*خدمة المحادثة: مفيوم المحادثة

 ......(-الياتف -استخدام األدوات المساعدة في المحادثة )الكاميرا -البريد
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 نغح انرذسَظ انغُح انذساعُح اعى انًادج
 انغاػاخ األعثىػُح

 انًعًٕع انؼًهٙ انُظش٘

اإلحصاء 

 انًرمذو
 3 1 1 انؼشتٛح األٔنٗ

 

ذؼشٚف انطانة تاعرخذاو انًماٚٛظ االحصائٛح ٔطشق يؼانعح انثٛاَاخ ٔذطثٛك اعانٛة  -:أْـذاف انًـادج

ذؼشٚف انطانة تانطشق ٔاالعانٛة االحصائٛح فٙ ٔكزنك    نظٕاْش .تحٕز انؼًهٛاخ فٙ دساعح ا

انؼشض انثٛاَٙ ٔاعرخذاياخ يماٚٛظ انُضػح انًشكضٚح ٔانرشرد ٔاالسذثاط ٔاالَحذاس ٔانرُثؤ 

انًغرمثهٙ ٔكزنك ذطثٛماخ انثشيعح انخطٛح فٙ صٛاغح انًُارض انخطٛح ٔذحهٛهٓا ٔفك انطشق انؼهًٛح 

 SPSS,XLSTAT<QSB ماذٓا فٙ انحاعثح االنكرشَٔٛح يٍ خالل ذطثٛماخ ٔانؼًهٛح تاعرخذاو ذطثٛ

 

 انًفشداخ انُظشٚح

 ذفاصٛم انًفشداخ األعثٕع

 األٔل
أًْٛح اإلحصاء ٔػاللرهّ تهانؼهٕو األخهشٖ,  –ذؼشٚف ػهى اإلحصاء  -* 

 ظًغ انثٛاَاخ ٔذصُٛفٓا ٔذثٕٚثٓا ٔػشضٓا.

 انصاَٙ_انصانس
عه  انحغهاتٙ ,انٕعهٛ ,انًُٕال ,انؼاللهح * يماٚٛظ انُضػح انًشكضٚح_انٕ

 تٍٛ انًرٕعطاخ )نهثٛاَاخ غٛش انًثٕتح(.

 انشاتغ
انًههههذٖ,انرثاٍٚ االَحههههشاف انًؼٛههههاس٘, يؼايههههم  –* يمههههاٚٛظ انرشههههرد 

 االخرالف, انذسظح انًؼٛاسٚح)نهثٛاَاخ غٛش انًثٕتح(.

 * االسذثاط انثغٛ  ,طشق حغاب االسذثاط انثغٛ  )طشٚمح تٛشعٍ(. انخايظ

 يؼايم االلرشاٌ ٔيؼايم انرٕافك. -* يؼايم اسذثاط انشذة  انغادط

 انغاتغ
لٛاط االذعاِ انؼاو,ٔاٚعاد يؼادنح خ  االذعاِ انؼاو  –* انغالعم انضيُٛح 

 تطشٚمح انًشتؼاخ انصغشىٕطشٚمح انًرٕعطاخ انًرحشكح . 

 انصغشٖ. إٚعاد يؼادنح االَحذاس تطشٚمح انًشتؼاخ –* االَحذاس انثغٛ   انصايٍ

 انراعغ
* انُظشٚههح االحرًانٛههح, انًرغٛههش انؼشههٕائٙ ,انرعشتههح انؼشههٕائٛح, ف ههاء 

 انؼُٛح , ٔاالحذاز.

 * االحرًال, يفٕٓيّ, طشق حغاتّ , لٕاٍَٛ ظًغ االحرًال. انؼاشش

انصاَٙ  -انحاد٘ ػشش

 ػشش

 * االحرًال انششطٙ ٔلإٌَ تٛض ٔيعال ذطثٛمّ.

 انصانس ػشش
ئٙ انًُفصههم , انرٕصٚههغ االحرًههانٙ نهًرغٛههش انًُفصههم * انًرغٛههش انؼشههٕا

 انرٕلغ ٔانرثاٍٚ نهرٕصٚغ ,ذٕصٚغ تٕعٌٕ ٔذطثٛماذّ .

 انشاتغ ػشش
انرٕصٚغ االحرًانٙ نهًرغٛش انًُفصم ,انرٕلغ  -انًرغٛش انؼشٕائٙ انًرصم 

 ٔانرثاٍٚ , انرٕصٚغ انطثٛؼٙ ٔذطثٛماذّ 

 انخايظ ػشش
انرهذاخم تهٍٛ تحهٕز انؼًهٛهاخ  -اياذٓا *تحٕز انؼًهٛاخ اعانٛثٓا ٔاعرخذ

 ٔانحاعثح .

 * انًُارض فٙ تحٕز انؼًهٛاخ ٔإَاػٓا . انغادط ػشش

 انًُٕرض انمٛاعٙ . -ًَارض انثشيعح انخطٛح  -* انثشيعح انخطٛح  انغاتغ ػشش

 انصايٍ ػشش
* طشق حم ًَهٕرض انثشيعهح انخطٛهح , انطشٚمهح انثٛاَٛهح ,اَهٕاع انحههٕل 

 اَٛح تانطشٚمح انثٛ

انحاد٘  -انراعغ ػشش 

 ٔانؼششٌٔ

 * طشٚمح انغًثهكظ 

 صٛاغح ًَٕرض انُمم  -* ًَٕرض انُمم , ػاللرّ تًُٕرض انثشيعح انخطٛح  انصاَٙ ٔانؼششٌٔ

 * إَاع ًَارض انُمم )انًرٕاصٌ ٔغٛش انًرٕاصٌ( . انصانس ٔانؼششٌٔ

 فٕظم( . -مح )الم انكهف * حم ًَارض انُمم تطشٚ -انشاتغ ٔانؼششٌٔ
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 انخايظ ٔانؼششٌٔ

 * طشق فحص انحم االٔنٙ نهحصٕل ػهٗ انحم االيصم . انغادط ٔانؼششٌٔ

 –انغاتغ ٔانؼششٌٔ 

 انصايٍ ٔانؼششٌٔ

اعهٕب انحصٕل ػهٗ انحم نهًخططاخ انشثكٛح   -* انًخططاخ انشثكٛح

 ).طشٚمهههح انًغهههاس انحشض,اعههههٕب ذمٛهههٛى ٔيشاظؼهههح انًشهههاسٚغ

(pert  

 - انراعغ ٔانؼششٌٔ

 انصالشٌٕ

اَهههٕاع ًَهههارض  –صهههٛاغح ًَهههٕرض انًحاكهههاج  –اعهههرخذايٓا  –انًحاكهههاج 

ذٕنٛههههذ تٛاَههههاخ ػشههههٕائٛح نرٕصٚؼههههاخ احصههههائٛح  –انًحاكههههاج 

 نغاخ انًحاكاج . -يُرظًح( –)يغرًشج 
 

 SPSS,XLSTAT,QSBذُفز كافح انرطثُماخ االحصائُح تاعرخذاو تشايعُاخ انحاعثاخ 

 انًفشداخ انرطثُمُح

 ذفاصُم انًفشداخ األعثىع

 األول
* ذطثُماخ ػهً اعانُة ذصُُف وذثىَة وػشض انثُاَاخ انًثىتح وغُش 

 انًثىتح .

 * ذطثُماخ ػهً حغاب انىعظ انحغاتٍ, انىعُظ , انًُىال انصانس -انصاٍَ

 * ذطثُماخ ػهً يماَُظ انرشرد وانًذي , واألَحشاف انًؼُاسٌ. انخايظ -انشاتغ 

 ً انذسظح انًؼُاسَح ويؼايم االخرالف.* ذطثُماخ ػه انغادط

 * ذطثُماخ ػهً حغاب االسذثاط انثغُظ. انغاتغ

 انصايٍ
* ذطثُماخ ػهً حغاب يؼايم االسذثاط انشذة وحغاب يؼايم االلرشاٌ 

 انرىفك.

 * ذطثُماخ ػهً انغالعم انضيُُح واَعاد انًؼادالخ. انراعغ

 انثغُظ..* ذطثُماخ ػهً حغاب يؼادنح االَحذاس  انؼاشش

 انحادٌ ػشش
انؼاللاخ تٍُ -فضاء انؼُُح-* ذطثُماخ ػهً االحرًاالخ _انرعشتح

 االحذاز.

 انصاٍَ ػشش
لاَىٌ –االحرًاالخ انشايهح  -* ذطثُماخ ػهً لىاٍَُ ظًغ االحرًاالخ

 تُض.

 * ذطثُماخ ػهً حغاب انرىلغ وانرثاٍَ نرىصَغ تىاعىٌ. انصانس ػشش

 انشاتغ ػشش
حغاب انرىلغ وانرثاٍَ نهرىصَغ انطثُؼٍ.واَعاد  * ذطثُماخ ػهً

 االحرًال تاعرخذاو انًغاحح ذحد انًُحٍُ.

انغادط -انخايظ ػشش

 ػشش

 * ذطثُماخ ػهً اَىاع انًُارض. وًَارض انثشيعح انخطُح

 * ذطثُماخ فٍ اعرخذاو انطشَمح انثُاَُح نحم ًَارض انثشيعح انخطُح. انغاتغ ػشش

 فٍ اعرخذاو طشَمح انغًثهكظ نحم ًَارض انثشيعح انخطُح.* ذطثُماخ  انصايٍ ػشش

 * ذطثُماخ فٍ يغائم انُفم وذكىٍَ ًَارض انُمم. انراعغ ػشش

 * ذطثُماخ فٍ اعرخذاو طشَمح الم انكهف نحم ًَىرض انُمم . انؼششوٌ

 * ذطثُماخ فٍ اعرخذاو طشَمح فىظم نحم ًَىرض انُمم . انحادٌ وانؼششوٌ

انصانس -انصاٍَ وانؼششوٌ

 وانؼششوٌ

 * ذطثُماخ فٍ اعرخذاو طشق ذحغٍُ انحم االيصم فٍ ًَارض انُمم.

 * ذطثُماخ فٍ سعى انًخطظ انشثكٍ . انشاتغ وانؼششوٌ

 * اعهىب انًغاس انحشض . انخايظ وانؼششوٌ

 * ذطثُماخ فٍ اعهىب تُشخ انغادط وانؼششوٌ

 ًحاكاخ.* ذطثُماخ وايصهح فٍ اعرخذاياخ ان انغاتغ وانؼششوٌ

 * ذطثُماخ وايصهح فٍ ًَارض انًحاكاخ انصايٍ وانؼششوٌ

 * ذطثُماخ فٍ اػذاد تشايط انًحاكاج ونغاذها. انصالشىٌ-انراعغ وانؼششوٌ
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The objectives of Subject :- Teaching the Student mathematical  methods used in solving 

mathematical questions in a logical and include identification of functions and its 

derivatives, differentiation, integration and differential equations and difference 

equations, finding root and differentiation and numerical methods in solving 

questions Mathematics compared with mathematical methods, Using computer 

applications, including MATLAB. 

 

  

 

The Subject 
The year 

The language  Weekly hours 

  Th. Pr. To. 

Mathematics and numerical 

analysis 

 

First English 2 2 4 

Week Details 

1 Types of matrices/arrays/matrices/properties 

2-3 Operations on matrices 

4 Inverted matrix/methods found  

6-5 Solving linear equations using inverted matrix 

8-7 Linear trigonometric functions, and their products 

11-9 And the logarithmic and exponential functions and their products 

11 Partial differentiation/implicit differentiation  

11 Numerical differentiation/trapezoid method 

13 Ordinary differential equations of first order 

14 Types and methods of solution of differential equations (separation of 

variables, homogeneous) 

15 Full differential equations and linear  

16 Unlimited integration/integration/integration  exponential and the 

logarithmic and linear 

17 Methods of integration (partial fractions/retail) 

19-18 Numerical integration/Simpson method 

11 Find the polynomial Newton formula/forward/updating using 

polynomial 

11-11 Find the root of the equation/method return (repetition)/firm/a Newton 

method 

14-13 The real root of the equation/a theoretical value of the real root/drawing 

method 

16-15 Method of error/way half-periods  

18-17 Iterative formulas especially/way Newton-Rufson 

19 

 

Series of others terminated (convergent openings of volatile commodity) 

31 Series convergence test methods and others closed (Test ratio, root 

Test )  
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 المفردات العممية لمادة الرياضيات والتحميل العددي
 فشداخي األعثىع
, أعهٕب ذشغٛم انرطثٛك ٔأْى َٕافزِ, انؼًم فٙ َافزِ األٔايش matlabذطثٛك انـ   األٔل

command window 

 انؼًهٛاخ ػهٗ انًصفٕفاخ انصاَٙ ٔانصانس

 ذطثٛك ػٍ يؼكٕعح انًصفٕفح/ طشق إٚعادْا انشاتغ

 فح / ضشب انًصفٕفاخ  حم انًؼادالخ انخطٛح تاعرخذاو يؼكٕعح انًصفٕأيصهح ػٍ   انخايظ ٔانغادط

 ذطثٛك ػٍ انذٔال انخطٛح ٔانًصهصٛح ٔيشرماذًٓا انغاتغ ٔ  انصايٍ

 ذطثٛك ػٍ انذٔال األعٛح ٔانهٕغاسذًٛح ٔيشرماذًٓا انراعغ ٔ  انؼاشش

 انرفاضم انعضئٙ/انرفاضم ان ًُٙ ذًاسٍٚ ػٍ يٕضٕع  انحاد٘ ػشش

 فانرفاضم انؼذد٘/طشٚمح شثّ انًُحشأيصهح  انصاَٙ ػشش

 انًؼادالخ انرفاضهٛح االػرٛادٚح يٍ انًشذثح االٔنٗذًاسٍٚ ػٍ  انصانس ػشش

 إَاع ٔطشق حم انًؼادالخ انرفاضهٛح) فصم انًرغٛشاخ , انًرعاَغح (ذطثٛك  انشاتغ ػشش

 انًؼادالخ انرفاضهٛح انرايح ٔانخطٛح أيصهح ػٍ  انخايظ ػشش

 انشٚاضٛحٔحغة انذٔال  انركايمذطثٛك ػٍ طشق  انغادط ػشش

 طشق انركايم )انكغٕس انعضئٛح/انرعضئح( انغاتغ ػشش

انصايٍ ػشش ٔانراعغ 

 ػشش

 انركايم انؼذد٘/طشٚمح عًثغٌٕذًاسٍٚ 

 أٚعاد يرؼذد انحذٔد/صٛغح َٕٛذٍ األيايٛح/األعركًال تأعرخذاو يرؼذد انحذٔد انؼششٌٔ

 انحاد٘ ٔانؼششٌٔ

 ٔانصاَٙ ٔانؼششٌٔ

 األػادج)انركشاس(/طشٚمح انماطغ/طشٚمح َٕٛذٍأٚعاد ظزس انًؼادنح/طشٚمح 

 انصانس ٔانؼششٌٔ

 ٔانشاتغ ٔانؼششٌٔ

 انعزٔس انحمٛمٛح نهًؼادنح /أٚعاد انمًٛح انُظشٚح نعزس حمٛمٙ/طشٚمح انشعى

 

 انخايظ ٔانؼششٌٔ

 ٔانغادط ٔانؼششٌٔ

 طشٚمح انخطأ / طشٚمح ذُصٛف انفرشاخ  

 انغاتغ ٔانؼششٌٔ

 ٔانصايٍ ٔانؼششٌٔ

 سافغٌٕ -كشاسٚح خاصح /طشٚمح َٕٛذٍصٛغ ذ

 انراعغ ٔانؼششٌٔ

 

 انًرغهغالخ انغٛش يُرٓٛح ) انًرماستح ٔانًرثاػذج ٔانًرزتزتح(ذًاسٍٚ ػٍ 

 Test ratio, Testطشق اخرثاس ذماسب ٔذثاػذ انًرغهغالخ انغٛش يُرٓٛح )ذطثٛك  انصالشٌٕ

root   )يغ اعرخذاو انحاعٕب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


