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       هؼلىهاخ أعاعُح: -أ
                كوثُىذش:  اعن الوقشس

 

 الشهززض الدززىدٌ:

HEME(21)2 

 ثاًُح هاخغرُشالفشقح/ الوغرىٌ:

 / الغززززززاػاخػززززززذد الىحززززززذاخ

 الذساعُح: 
 ٍخوالاإل 3 ػولً 1 ًظشٌ 1

 هؼلىهاخ هرخصصح: -ب

     Aimsأهذاف الوقشس  -
 غى أى يكىى قادرا على أى : ثأى يٌرهي الطالة هي دراسح الوقزر يٌ تعذ

 الوؼشفح و الفهن -أ     

Knowledge and Understanding     
 اى َؼشف هاهُح الحاعثاخ واهداًُاذها واعرخذاهاذها  -2أ                                    

 هدىًاخ الحاعثاخ الشخصُح. اى َؼشف -1أ                                   

 اى َؼشف اعاعُاخ اًظوح الرشغُل والرؼاهل هؼها.-3 أ                                  

 اى َؼشف شثداخ الحاعة وَغرفُذ هٌها فً الؼولُح الرؼلُوُح – 4 أ                                  

 القذساخ الزهٌُح -ب     

Intellectual skills                      

                            اى يسرخذم تزهجياخ الحاسة لزفع الكفاءج و سيادج اإلًراجيح الفزديح.  -1ب                     

 الوهاساخ الوهٌُح                     -خـ

Professional Skills                  

 اعة االلً فً ذذسَظ االقرصاد الوٌضلً اى َغرخذم الح -2ج                                   

 اى َغرخذم الحاعة االلً كىعُلح ذؼلُوُح – 1 ج                             

 الوهاساخ الؼاهح -د

General Skills 
 اى يسرخذم الحاسة في إدارج العوليح الرعليويح     -1د                               

 اى يجيذ ذصفح شثكح االًرزًد وخذهاذها -2د                               

 



     Syllabus   هحرىٌ الوقشس  -
  

 : خىلح عشَؼح قثل أى ًثذأًاألول الوحاضشج

 

 Computer Basics: أعاعُاخ الحاعىب حالثاًُالوحاضشج 

 

 : الرطىس الراسَخٍ للحاعىبحالثالث الوحاضشج

 

 System Unit الٌظام األعاعُح  وحذج :حالشاتؼ الوحاضشج

 

 Input-Output: أخهضج اإلدخال واإلخشاج حالخاهغ الوحاضشج

 

 Secondary Storage: الرخضَي الثاًىٌ حالغادع الوحاضشج

 

 System Software -تشاهح الٌظام   :حالغاتؼ الوحاضشج

 

 Application Software: تشاهح الرطثُقاخ حالثاهٌ الوحاضشج

 

 Programming Languages صُاغح الثشاهح : حالراعؼ الوحاضشج

 

 Computer Network -شثدح الحاعىب   :جالؼاشش الوحاضشج

 

 The Internetاالًرشًد : جػشش حالحادَ الوحاضشج

 

 اًرقاء حاعىب شخصٍ :جػشش ًُحالثا الوحاضشج

 

 Teaching and learning methodsالرذسَظ  والرؼلن  أعالُة -
        

 الب روٌ القذساخ الوحذودجأعالُة الرذسَظ والرؼلن للط - 5

Teaching and Learning methods for disables 

 .أ.  الوحاضشج                                                       

 .ب.الوٌاقشح                                                            

 

 أعالُة الرذسَظ والرؼلن للطالب الوروُضَي -6
 الثحىز إخشاء.أ.                                 

 

   Students assess:  ذقُُن الطالب     -7

 Tools mentاألعالُة الوغرخذهح             -أ                
 

 الرحصُل اخرثاس اػوال الغٌح  ًصف الرشم     لقُاط

 الرحصُل الرشم     لقُاط اخشاخرثاس اػوال الغٌح  

 الرحصُل لقُاط          هاَح الرشمذحشَشي ًاخرثاس 



 Time scheduleالرىقُد         -ب  
 األعثىع   الغاتغ

 الثاًً ػششاألعثىع   

 الشاتغ ػششاألعثىع   

 ج  ذىصَغ الذسخاخ

 %     00                ًهاَح الفصل الذساعٍ    

 

 %                        هٌرصف الفصل الذساعٍ   

 %   10                                      أػوال فصلٍ

 

 Grading system ًظام ذحذَذ الرقذَشاخ –د 

 

 

 % فاكثش 00هوراص                                       

 % 00% الً اقل هي  00خُذ خذا   هي                                       

 % 00% الً اقل هي  70هي خُذ                                           

 % 70% الً اقل هي   60هقثىل   هي                                     

 % 60الً اقل هي  35ضؼُف هي                                      

 35ضؼُف خذا اقل هي                                                

 :List of references قائوح الدرة الذساعُح والوشاخغ  -0

 Course notesهزكشاخ  -أ
او يكلف الطالب   راب يقىم تىضعَ القائن تالرذريس و يقزٍ القسنك                                

 ترصىيز احذ الوزاجع لألساذذج الكثار فى الرخصص

 

 كرة هلضهح -ب

Required books (Text books 

 

 كرة هقرشحح -ج

Recommended books 
      

 دوسَاخ ػلوُح أو ًششاخ  ...الخ -د 

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 االهداًُاخ الوطلىتح للرذسَظ و الرؼلن -
 ذجهيشاخ الوذرج األساسيح

 جهاس عزض الوعلىهاخ )داذا شى(  -

 
 هٌغق الوقشس )أعرار الوادج(:د/ساشذ خلُل خلُل عالن                        

 /َىعف ػثذ الؼضَض ا.دسئُظ القغن:  

 1021/1023الفصل الذساعً االول
 


