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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
  المعتمدة:الساعات . 1
 المقررنوع . 2
   أخرى √ متطلب قسم   لیةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختیاري √  إجباري ب.
  یقدم فیھ المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 ) لثالثةاملستوى ( يف السنة ال 

 

 وجدت) إن(. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4
 1404225  1لغات الربجمة لتطبيقات املعلومات  المقرر رقم

 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
 

 
 (اختر كل ما ینطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
 %100 30 المحاضرات التقلیدیة 1
   التعلیم المدمج  2
    اإللكترونيالتعلیم  3
    عن بعدالتعلیم  4
  18  أخرى 5

 
 

 مستوى الفصل الدراسي) (على التعلم الفعلیة للمقرر ساعات. 7
 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال
 30 محاضرات 1
 18 إستودیوأو معمل  2
  إضافیةدروس  3
  تذكر)(ى أخر 4
 48 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 15 ساعات االستذكار 1
 10 الواجبات 2
  المكتبة 3
 20 المشاریع /إعداد البحوث 4
  (تذكر)أخرى  5
 45 اإلجمالي 

، ویش��مل ذلك: جمیع أنش��طة التعلم، مثل: س��اعات االس��تذكار، للمقررھي مقدار الوقت المس��تثمر في النش��اطات التي تس��ھم في تحقیق مخرجات التعلم * 
 إعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة
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 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

من خالل الجانب  المفاه�م المتقدمة في البرمجة و ��ف�ة ر�ط قواعد الب�انات و بناء التطب�قات البرمج�ة علیها�قدم هذا المقرر 
 .التطب�قي عمليلالنظري وا

  الهدف الرئ�س للمقرر. 2
 .خطوات تصم�م البرامج •
 .المفاه�م االساس�ة لقواعد الب�انات •
 .طر�قة استخدام م�كروسوفت اكسس •
 قواعد الب�انات و عرض الب�انات في ف�جول ب�سك.طر�قة ر�ط  •
 .اعداد البرامج �استخدام ف�جول ب�سك •

 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
 1ع خطوات تصم�م البرامجتعر�ف الطالب  1.1

 1ع المفاه�م االساس�ة لقواعد الب�اناتتعر�ف الطالب  1.2

 1ع .تعر�ف الطالب طر�قة استخدام م�كروسوفت اكسس 

 1ع  قواعد الب�انات و عرض الب�انات في ف�جول ب�سكتعر�ف الطالب طر�قة ر�ط  

 1ع .ب�سكتعر�ف الطالب اعداد البرامج �استخدام ف�جول  

  لمهاراتا 2

 1م متطل�ات البرامجتحلیل القدرة على مهارة  اكساب الطالب 2.1

 1م .مهارة بناء جداول قواعد الب�انات اكساب الطالب 2.2

 1م مهارة تصم�م البرامج ال�س�طة اكساب الطالب 2.3

 1م مهارة تطو�ر البرامج ال�س�طة  اكساب الطالب ...2

  الكفاءات 3
 3ك اكساب الطالب مهارات العرض والحدیث أمام الطل�ة.  3.1

 1ك و تحمل المسئول�ة یتمكن من التعامل في ضوء المجموعات التشار��ة 3.2

 2ك التأكید على مهارات استخدام الحاسب اآللي 3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 لتعل�مات البرمجة األساس�ة مقدمة و مراجعه 1

 9 خطوات إعداد البرنامج 2

 9 مكونات قاعدة الب�انات. 3

 6 إنشاء قواعد ب�انات �استخدام برنامج م�كروسوفت آكسس. 4
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 9 ر�ط قواعد الب�انات و عرض الب�انات في ف�جول ب�سك. 5

 12 استخدام األوامر في معالجة الب�انات في ف�جول ب�سك. 6
7   
8   

 48 المجموع
 

 والتقییم:التدریس  د.
 یم یالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتیجیات التدریس  ربط . 1

 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0

 خطوات تصم�م البرامجتعر�ف الطالب  1.1
, Tutorialsم�ح����اض��������رات, 

الفص����ل, تمارین تمارین داخل 
 منزلیة

فاھي امتحان نظري/ و /ش�������
 عملي

 تعر�ف الطالب المفاه�م االساس�ة لقواعد الب�انات 1.2
, Tutorialsم�ح����اض��������رات, 

تمارین داخل الفص����ل, تمارین 
 منزلیة

فاھي امتحان نظري/ و /ش�������
 عملي

1.3 
تعر�ف الطــالـب طر�قــة اســــــــــــتخــدام م�كروســــــــــــوفـت 

 .اكسس

, Tutorialsم�ح����اض��������رات, 
تمارین داخل الفص����ل, تمارین 

 منزلیة

فاھي امتحان نظري/ و /ش�������
 عملي

 
قواعد الب�انات و عرض تعر�ف الطالب طر�قة ر�ط 

  الب�انات في ف�جول ب�سك

, Tutorialsم�ح����اض��������رات, 
تمارین داخل الفص����ل, تمارین 

 منزلیة

فاھي امتحان نظري/ و /ش�������
 عملي

 
ــاســــــــــــتخــدام ف�جول  تعر�ف الطــالــب اعــداد البرامج �

 .ب�سك

, Tutorialsم�ح����اض��������رات, 
تمارین داخل الفص����ل, تمارین 

 منزلیة

فاھي امتحان نظري/ و /ش�������
 عملي

 خطوات تصم�م البرامجتعر�ف الطالب  
, Tutorialsم�ح����اض��������رات, 

تمارین داخل الفص����ل, تمارین 
 منزلیة

فاھي امتحان نظري/ و /ش�������
 عملي

 المھارات 2.0
 

2.1 
متطل�ات تحلیل القدرة على مهارة  اكســـــــــــاب الطالب

 البرامج

, Tutorialsم�ح����اض��������رات, 
تمارین داخل الفص����ل, تمارین 

 منزلیة

فاھي امتحان نظري/ و /ش�������
 عملي

 .مهارة بناء جداول قواعد الب�انات اكساب الطالب 2.2
, Tutorialsم�ح����اض��������رات, 

تمارین داخل الفص����ل, تمارین 
 منزلیة

فاھي امتحان نظري/ و /ش�������
 عملي

 مهارة تصم�م البرامج ال�س�طة اكساب الطالب …
, Tutorialsم�ح����اض��������رات, 

تمارین داخل الفص����ل, تمارین 
 منزلیة

فاھي امتحان نظري/ و /ش�������
 عملي

 
, Tutorialsم�ح����اض��������رات,  مهارة تطو�ر البرامج ال�س�طة  اكساب الطالب

تمارین داخل الفص����ل, تمارین 
 منزلیة

فاھي امتحان نظري/ و /ش�������
 عملي

 الكفاءات 3.0

3.1 
اكســــــــــــــاب الطــالــب مهــارات العرض والحــدیــث أمــام 

 الطل�ة. 

, Tutorialsم�ح����اض��������رات, 
تمارین داخل الفص����ل, تمارین 

 منزلیة

امتحان نظري/ و /م ش����فاھي
 عملي
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 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 % 5 3 تصميم خمطط تدفق ملشكلة ما 1واجب منزيل 1

 % forms( 5 5تصميم واجهة نظام معني ( 2واجب منزيل 2

 % 5 7 بر�مج يستخدم املتغريات وادوات التحكم 3واجب منزيل 3

 % 20 8 اختبار نصفي 4

 %40 14 اختبار �ائي 5

 10% 14 ضوراملشاركة واحل 6
7    
8    

 الخ) ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقدیميعرض  شفھي، ،تحریري اختبار(یم یالتق أنشطة
 
 

 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
ساعات أسبوعيا، كما يتم  3االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل تقدمي 

 وسائل للتواصل االلكرتوين ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.ختصيص 

 
 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئیس
  .ھالفرس�����ون، مایكلVisual Basic 2008 عوكي. الدار  خطوة خطوة. ترجمة اولیغ

 م2008العربیة للعلوم ناشرون: 

  المساندةالمراجع 

 اإللكترونیةالمصادر 

   مایكروسوفت. مكتبة تطویر البرامجMSDN  
http://msdn.microsoft.com/en-us/vbasic/default.aspx       

 .الموقع االكتروني للمادة 
 .منتدیات البرمجة 

   ىأخر

3.2 
یتمكن من التعامل في ضــوء المجموعات التشــار��ة 

 و تحمل المسئول�ة

, Tutorialsم�ح����اض��������رات, 
تمارین تمارین داخل الفص����ل, 

 منزلیة

فاھي امتحان نظري/ و /ش�������
 عملي

 التأكید على مهارات استخدام الحاسب اآللي 33.
, Tutorialsم�ح����اض��������رات, 

تمارین داخل الفص����ل, تمارین 
 منزلیة

فاھي امتحان نظري/ و /ش�������
 عملي
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 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ) ، قاعات المحاكاةالدراسیة، المختبرات، قاعات العرض القاعات(

 التزید المجموعة عن عشرین طالب. •
 معامل كمبیوتر تستوعب عدد الطلبة فى المجموعة. •

 التجھیزات التقنیة
  جھاز حاسب لكل طالب • السبورة الذكیة، البرمجیات)(جھاز عرض البیانات، 

 استخدام أجھزة الحاسب اآللي المتوفرة بمعمل القسم. • تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات
 استخدام أجھزة الحاسب اآللي الخاصة الشخصیة. •

 لمقرر:اجودة  تقویمز. 
  

 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم

 التدريس، النظراءأعضاء هيئة  الطلبة، ا�حتوى العل�ي.مناسبة 
 بطاقة مالحظة.

 استبانة.

 النظراء الطلبة، . التدريسطرق واس��اتيجيات فاعلية 
 بطاقة مالحظة.

 استبانة.

 .التدريس، النظراءأعضاء هيئة  الطلبة، فاعلية طرق تقييم الطالب
 بطاقة مالحظة.

 استبانة.

 التدريس.أعضاء هيئة ، قيادات ال��نامج مخرجات التعلم للمقرر، مدى تحصيل 
 بطاقة مالحظة.

 اختبارات

 ومواده. مصادر التعلم
التــــــدريس، أعضـــــــــــــــــاء هيئــــــة ، قيــــــادات ال��نــــــامج

 .الطلبة
 اختبارات

 املقابالت.
   
   

 إلخ)مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقییم الطالب، مدى تحصیل ، فاعلیة التدریس (مثل.مجاالت التقویم 
 تحدیدھا) تمی( أخرى ،یرظالمراجع الن البرنامج،قیادات  التدریس،أعضاء ھیئة  (الطلبة، ونالمقیم
 )مباشر وغیر مباشر(یم قیالت طرق

 
 
 

 . اعتماد التوصیف ح
  جھة االعتماد

  رقم الجلسة
  تاریخ الجلسة
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