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 أسم المقرر الدراسي

 (باللغة العربیة واإلنجلیزیة) 
 Computer Science -علم الحاسوب 
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 لجنة توحید المرحلة العامة  اسم منسق المقرر  3

 العلوم التطبیقیة كلیات  الكلیات ذات العالقة بالبرنامج  4
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 الكلي للمقررالرصید 

 ساعة /أسبوع)  ــ (بالوحدة 
 أسبوع /ساعة  3-ات وحد  3 

 اللغة العربیة واللغة االنجلیزیة  اللغة المستخدمة في تدریس المقرر 6

7 
السنة الدراسیة/ الفصل الدراسي 

 (ربیع/ خریف) 
 خریف -األول الفصل الدراسي

8 
 تاریخ وجھة اعتماد المقرر 

الجامعة/ غیرھا) (مجلس القسم/ الكلیة/ 
 

 

 ردات ــــــــــــــــالمف وع األسب
الساعات  
 النظریة 

الساعات  
 التدریبیة 

 مالحظات

 األول 

اتـھا (البـیاـنات   ،مـقدـمة: تقنـیة المعلوـمات  ــاالت وتقنـی   ،االتصــ
المعرفة) نظم المعلومات المبنیة على الحاســب  ،المعلومات 

المعنوي  ،اآللي (الكیــان المــادي   ،قــاعــدة بیــانــات   ،الكیــان 
 الموارد البشریة) اإلجراءات، ،شبكات 

3   

 الثاني 

 النظم العددیة والمنطقیة
  ،والسـت عشـریة)   ،الثمانیة  ،الثنائیة ،عداد (العشـریةنظم األ

العــددیــة المؤثرات   ،الجمــل المنطقیــة  ،التحویــل بین النظم 
 )… ,AND, OR, NOTالمنطقیة (

3   

 والرابع  الثالث 

 حل المسائل:
ــألـة والتعرف على المعطیـات والمخرجـات  تحـدیـد المســـ
ات  ــتخـدام الخوارزمـی اســ وخطوات الحـل والتعبیر عنھـا ـب

)Pseudocode(  ــیـــابـــیـــة االنســــ والـــمـــخـــطـــطـــات   ،
ــیطــة   ومتــابعتھــا -مخططــات متفرعــة    -(مخططــات بســ

 )مخططات حلقیة متداخلة -مخططات حلقیة 

6   
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 ردات ــــــــــــــــالمف وع األسب
الساعات  
 النظریة 

الساعات  
 التدریبیة 

 مالحظات

 الخامس
 السادسو

 Valuesالبرمجة (القیم ومداھا (العناـصر األـساـسیة للغات 
and range) ــا  واعـھ وأـن ــانــات  ی ـب واـل  (Data types  ،(

غـیـرات  مــت ــة    ،) Variables(  واـل تــاحـی مــف اـل ــات  م كــل واـل
)Keywordsوا  ،() ــرات  ــیـ ــبـ ــعـ ــتـ )،  Expressionsلـ

ــابیـة والعالئقیـة ــبقیـة  والمؤثرات الحســـ   والمنطقیـة، وأســ
 )Operators and priorities(المؤثرات 

6   

 السابع 

اإل ــل  ــمــ واإلجــ ــال  (دخــ ــراج   Input/Outputخــ
Statementsاإل ــة  ــل ــم وج  ،()  Assignmentســــــنــاد 
Statement) الــتــعــلــیــق  وجــمــلــة   ،(Comments 
Statement( 

3   

   1:30 النصفي  االمتحان الثامن 

 التاسع 
ل   ار  جـم ة)  Conditional Statements(االختـی إذا   (جمـل

 if-elifجملة  -جملة إذا المتداخلة –الجملة المركبة  –
6   

 العاشر
 والحادي عشر 

ـتـكرار   اـل ــل  ــات ـجم ـتـفرع )  Iteration Statements(  واـل
ــ  )While(جملة بینما ( جملة ألجل  -جملة بینما المتداخلة  ـــ

)For  (–  ) ة المـدي ة داـل - ) Rangeجملـة ألجـل المتـداخـل
 -)  Break and Continue(  واالســــتمرارملتي القطع ج

 )Exit Statement( جملة الخروج

6   

  الثاني عشر
 عشر  والثالث 

 

ا من  ) (Arrays/Listsالقوائم ( ات التي تُجرى علیـھ العملـی
الخاصـة   والدوالاالسـناد  و  ،إضـافة وحذف وترتیب، وبحث 

 )بھا
6   

  عشر الرابع
والخامس عشر 

)  Functions/Subroutinesالفرعیــة (الــدوال والبرامج  
) ــا  (Definition(تعریفھ ــة  ــا المحلی  Local) ومتغیراتھ

Variables( ) ا امالتـھ )  Parameters/Argumentsومـع
وتداخل الوظائف    )Return Statementوجملة االرجاع (

)Recursive Functions  ــة ــارجـی الـخ مـتـغـیـرات  واـل  (
)Global Variables( 

6   

النھائي  اناالمتح السادس عشر  2   
 


