انًفشداخ انذساسُح نقسى
أَظًح انحاسىب

انصف األول

اسى انًادج
ثشّغخ ثَغخ
C++

نغح
انرذسَس

انسُح
انذساسُح

األٕيَ٢ض١ـ٘

األٍٞٛ

انساػاخ األسثىػُح
اٍٖظشٟ
2

اٍؼَْ٠
3

اٍْغْٜع
5

أٙـذاف اٍْـبدح-:
اٍؼـبّـخ : -:رؼش١ف اٍطبٍت ثَغابد اٍجشّغاخ ٛإٜٔاػٚاب ٍٛغاخ اٍاـ ٛ C++اٍ٢ٚيَ٢اخ اٍؼبّاخ ٍَجشٕابّظ ٛأمغابّ٘
ٛإٜٔاع اٍج٢بٕبد اٍْغزخذّخ فٙ ٠ازٗ اٍَغاخ ٛىزبثاخ اٍفاةشح اٍجشّغ٢اخ اٍاـ ٍَ Codeجاشاّظ ٛاٍاذًٛ
ٛاإلعشاءاد َّٛةبد اٍج٢بٕبد ٛاعزخذاُ إّيبٕ٢خ اٍشعِ فٚ٢ب.
األسبوع
األول

الثانً

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

تفاصٌل المفردات
نبذة عن لغات البرمجة-:
 ما هً لغة البرمجة
 تارٌخ وتطور لغات البرمجة
 مستوٌات لغات البرمجة
 لغة  C++نشأة اللغة وتطورها وموقعها ضمن مستوٌات لغات البرمجة
المبادئ األساسٌة للغة C++ language concepts / C++
 مم ٌتكون برنامج لغة C++؟
 ما هً الملفات الرأسٌة؟ شرح بسٌط للملفات الرأسٌة التً ٌتضمنها برنامج
لغة C++
مكونات لغة  C++وأدواتها Basic element of C++ language /
 رموز اللغة
 األسماء التعرٌفٌة
 الكلمات المحجوزة
 تمثٌل الثوابت
 تمثٌل المتغٌرات
أنواع البٌانات فً لغة  C++وطرق تمثٌلها فً الذاكرة Data types in C++ /
 النوع الرمزي char type
 النوع الصحٌح integer type
 النوع الحقٌقً real type
 النوع البولٌانً Boolean (logical) type
 التحوٌل بٌن األنواع البٌانٌة المختلفة
أنواع التعابٌر فً لغة  C++وكٌفٌة صٌاغة التعبٌر-:
 التعبٌر الحسابً  /العملٌات الحسابٌة المختلفة وأولوٌاتها  /أسلوب تحوٌل
التعبٌر الرٌاضً إلى تعبٌر حسابً بلغة  / C++أمثلة متنوعة
 التعبٌر العالقً  /العملٌات العالقٌة وأولوٌاتها  /صٌاغة التعبٌر العالقً
 التعبٌر المنطقً  /العملٌات المنطقٌة وأولوٌاتها  /صٌاغة التعبٌر المنطقً
 التعبٌر المركب  /جدول أولوٌات العملٌات العام  /أمثلة متنوعة
 إعطاء القٌم االبتدائٌة للمتغٌرات والثوابت -األقواس والفراغات

الثامن
التاسع

العاشر
والحادي عشر

الثانً عشر

الثالث عشر
الرابع عشر

الخامس عشر
السادس عشر
السابع عشر

الثامن عشر,

 أنواع المالحظات األدوات الخاصة األدوات الدقٌقة جملة التعٌٌن وأنواعها  /مع أمثلة توضٌحٌة -: .1التعبٌر الحسابً (المعادلة)
 .2العدادات وأنواعها
 .3صور أخرى للمعادالت تختص بها لغة C++
 دوال اإلدخال واإلخراج المصاغة طباعة النصوص طباعة القٌم العددٌة طباعة التعابٌر الحسابٌة دوال اإلدخال واإلخراج غٌر المصاغةجمل التحكم والشرط والتكرار Control, cond. & loop statements
 .1الجمل الشرطٌة cond. Stat
 أداة الشرط Cond. Tools
 جملة إذا الشرطٌة if
 جملة إذا  ...وإال if…else
 الشرط المتداخل Nested cond.
 .2جملة التوزٌع الشرطٌة switch
 جملة التوزٌع الشرطٌة المتداخلة nested switch
 .3جمل التكرار
 تعبٌر التكرار for loop
 التكرار المتداخل Nested for
 تعبٌر التكرار while
 تعبٌر التكرار do…while
 .4جمل التحكم والسٌطرة على التكرارات
 جملة االستمرار continue
 دالة الخروج exit
 جملة االنتقال go to
المتغٌرات الموسومة arrays and matrices
المصفوفة ذات البعد الواحد
المصفوفة ذات البعدٌن  ,المصفوفة المربعة (كحالة خاصة من المصفوفة
ثنائٌة البعد)
المصفوفة الرمزٌة وتمثٌل النوع البٌانً ( stringالخٌوط الرمزٌة)

التاسع عشر,
العشرون
الحادي والعشرون
الثانً والعشرون الدوال
 المتغٌرات المحلٌة والمتغٌرات العامة
 تعرٌف الدالة
 استدعاء الدالة
طرق استدعاء الدالة
الثالث والعشرون
 صٌغة إعادة القٌم من الدالة returning value

 الثوابت والمتغٌرات المعتمدة parameters arguments
 العوامل المؤثرة على استعمال الدالة factor effecting
الرابع والعشرون

الخامس
والعشرون

السادس
والعشرون ,
السابع والعشرون

الثامن والعشرون
-الثالثون

 الدوال من نوع void
 الدوال المعرفة بالمستخدم (المبتكرة)
مكتبة الدوال الجاهزة -:
 الدوال الخاصة بالخٌوط الرمزٌة
 الدوال الرٌاضٌة
 دوال الوقت والتارٌخ
الرسم والشاشة graphics and screen
 دوال اللون
 دوال رسم النقاط
 دوال رسم الخطوط
 دوال رسم المستطٌالت
 دوال رسم الدوائر
 دوال رسم األشكال
 أنواع الشاشات
 -بناء نظام تطبٌقً متكامل ٌتناول المصفوفات والدوال أعاله

اسى انًادج

انسُح انذساسُح

نغح انرذسَس

اإلحصبء
اٍْزنذُ

األٍٞٛ

اٍؼشث٢خ

انساػاخ األسثىػُح
اٍْغْٜع
اٍؼَْ٠
اٍٖظشٟ
1

2

3

أٙـذاف اٍْـبدح-:
اٍؼـبّـخ -:رؼش١ف اٍطبٍت ثبعزخذاُ اٍْنب٢١ظ االحصابي٢خ ٛغاشم ّؼبٍغاخ اٍج٢بٕابد ٛرطج٢ال اعابٍ٢ت ث اٜس
اٍؼَْ٢بد ف ٠دساعخ اٍظٜاٙش .
اٍخبصخ -:رؼش١ف اٍطبٍت ثبٍطشم ٛاالعبٍ٢ت االحصبي٢خ ف ٠اٍؼشض اٍج٢بٕٛ ٠اعزخذاّبد ّنب٢١ظ اٍٖضػاخ
اٍْشىض١خ ٛاٍزفزذ ٛاالسرجبغ ٛاالٕ ذاس ٛاٍزٖجؤ اٍْغزنجَٛ ٠ىزٍو رطج٢نبد اٍجشّغخ اٍخط٢اخ فا٠
ص٢بغخ اٍْٖبرط اٍخط٢خ ٛر ََٚ٢ب ٛفل اٍطشم اٍؼَْ٢اخ ٛاٍؼَْ٢اخ ثبعازخذاُ رطج٢نبرٚاب فا ٠اٍ بعاجخ
االٍيزش٢ٕٛخ ّٔ خالً رطج٢نبد SPSS,XLSTAT<QSB
األعجٜع
األًٛ
اٍضبٕ_٠اٍضبٍش
اٍشاثغ
اٍخبّظ
اٍغبدط
اٍغبثغ
اٍضبّٔ
اٍزبعغ
اٍؼبشش
اٍ بد ٟػفش -اٍضبٕ٠
ػفش

اٍْةشداد اٍٖظش١خ
رةبص ٌ٢اٍْةشداد
*  -رؼش١ف ػَِ اإلحصبء – أ٢ْٙخ اإلحصبء ٛػالمزا٘ ثابٍؼَ ُٜاألخاشٝ
عْغ اٍج٢بٕبد ٛرصٖ٢ةٚب ٛرج١ٜجٚب ٛػشظٚب.
* ّنب٢١ظ اٍٖضػخ اٍْشىض١خ_اٍٜعاػ اٍ غابث ٠اٍٜعا٢ػ اٍْٖٜاً اٍؼالماخ
ث ٔ٢اٍْزٜعطبد (ٍَج٢بٕبد غ٢ش اٍْجٜثخ).
* ّنااااب٢١ظ اٍزفاااازذ – اٍْااااذ ٝاٍزجب ٔ١االٕ ااااشاف اٍْؼ٢اااابسّ ٟؼبّااااٌ
االخزالف اٍذسعخ اٍْؼ٢بس١خ(ٍَج٢بٕبد غ٢ش اٍْجٜثخ).
* االسرجبغ اٍجغ٢ػ غشم حغبة االسرجبغ اٍجغ٢ػ (غش١نخ ث٢شعٔ).
* ّؼبٌّ اسرجبغ اٍشرت ّ -ؼبٌّ االمزشآ ّٛؼبٌّ اٍزٜافل.
* اٍغالعٌ اٍضّٖ٢خ – م٢بط االرغبٗ اٍؼبُ ٛا١غبد ّؼبدٍخ خػ االرغبٗ اٍؼبُ
ثطش١نخ اٍْشثؼبد اٍصغشىٜغش١نخ اٍْزٜعطبد اٍْز شىخ .
* االٕ ذاس اٍجغ٢ػ – إ١غبد ّؼبدٍخ االٕ ذاس ثطش١نخ اٍْشثؼبد اٍصغش.ٝ
* اٍٖظش١ااخ االحزْبٍ٢ااخ اٍْزغ٢ااش اٍؼفااٜاي ٠اٍزغشثااخ اٍؼفااٜاي٢خ فعاابء
اٍؼٖ٢خ ٛاالحذاس.
* االحزْبً ّة ّٜ٘ٚغشم حغبث٘ مٜإ ٔ٢عْغ االحزْبً.
* االحزْبً اٍفشغٛ ٠مبٕ ٜٓث٢ض ّٛغبً رطج٢ن٘.

* اٍْزغ٢ااش اٍؼفااٜاي ٠اٍْٖةصااٌ اٍزٜص١ااغ االحزْاابٍٍَْ ٠زغ٢ااش اٍْٖةصااٌ
اٍضبٍش ػفش
اٍزٜمغ ٛاٍزجبٍَ ٔ١زٜص١غ رٜص١غ ثٜعٛ ٜٓرطج٢نبر٘ .
اٍْزغ٢ش اٍؼفٜاي ٠اٍْزصٌ  -اٍزٜص١غ االحزْبٍٍَْ ٠زغ٢ش اٍْٖةصٌ اٍزٜمغ
اٍشاثغ ػفش
ٛاٍزجب ٔ١اٍزٜص١غ اٍطج٢ؼٛ ٠رطج٢نبر٘
*ث ٜس اٍؼَْ٢بد اعبٍ٢جٚب ٛاعزخذاّبرٚب  -اٍزاذاخٌ ثا ٔ٢ث اٜس اٍؼَْ٢ابد
اٍخبّظ ػفش
ٛاٍ بعجخ .
* اٍْٖبرط ف ٠ث ٜس اٍؼَْ٢بد ٛإٜاػٚب .
اٍغبدط ػفش
* اٍجشّغخ اٍخط٢خ ْٕ -برط اٍجشّغخ اٍخط٢خ  -اٍْٖٜرط اٍن٢بع. ٠
اٍغبثغ ػفش
* غشم حٌ ْٕاٜرط اٍجشّغاخ اٍخط٢اخ اٍطش١ناخ اٍج٢بٕ٢اخ إاٜاع اٍ َاًٜ
اٍضبّٔ ػفش
ثبٍطش١نخ اٍج٢بٕ٢خ
اٍزبعغ ػفش  -اٍ بد * ٟغش١نخ اٍغْجَيظ
ٛاٍؼفشٓٛ

اٍضبٕٛ ٠اٍؼفشٓٛ
اٍضبٍش ٛاٍؼفشٓٛ
اٍشاثغ ٛاٍؼفش-ٓٛ
اٍخبّظ ٛاٍؼفشٓٛ
اٍغبدط ٛاٍؼفشٓٛ
اٍغبثغ ٛاٍؼفش– ٓٛ
اٍضبّٔ ٛاٍؼفشٓٛ
اٍزبعغ ٛاٍؼفش- ٓٛ
اٍضالصٜٓ

* ْٕٜرط اٍٖنٌ ػالمز٘ ثْٖٜرط اٍجشّغخ اٍخط٢خ  -ص٢بغخ ْٕٜرط اٍٖنٌ
* إٜاع ْٕبرط اٍٖنٌ (اٍْزٜاصٓ ٛغ٢ش اٍْزٜاصٓ) .
* حٌ ْٕبرط اٍٖنٌ ثطش١نخ (امٌ اٍيَف  -فٜعٌ) .
* غشم ف ص اٍ ٌ اال ٍَ ٠ٍٛص ًٜػَ ٞاٍ ٌ االّضٌ .
* اٍْخططبد اٍفجي٢خ -اعَٜة اٍ ص ًٜػَ ٞاٍ ٌ ٍَْخططبد اٍفجي٢خ
.غش١ناااخ اٍْغااابس اٍ شط اعاااَٜة رن٢اااّٛ ِ٢شاعؼاااخ اٍْفااابس١غ(
(pert
اٍْ بىااابح – اعااازخذاّٚب – صااا٢بغخ ْٕاااٜرط اٍْ بىااابح – إاااٜاع ْٕااابرط
اٍْ بىاااابح – ر٢ٍٜااااذ ث٢بٕاااابد ػفااااٜاي٢خ ٍزٜص١ؼاااابد احصاااابي٢خ
(ّغزْشح – ّٖزظْخ)ٍ -غبد اٍْ بىبح .

يالحظح  :ذُفز كافح انرطثُقاخ االحصائُح تاسرخذاو تشايجُاخ انحاسثاخ SPSS,XLSTAT,QSB
انؼًهٍ :
األعجٜع
األًٛ
اٍضبٕ٠
اٍضبٍش
اٍشاثغ
اٍخبّظ
اٍغبدط
اٍغبثغ
اٍضبّٔ
اٍزبعغ
اٍؼبشش
اٍ بد ٟػفش
اٍضبٕ ٠ػفش
اٍضبٍش ػفش
اٍشاثغ ػفش
اٍخبّظ ػفش
اٍغبدط ػفش
اٍغبثغ ػفش
اٍضبّٔ ػفش
اٍزبعغ ػفش
اٍؼفشٓٛ

اٍْةشداد اٍزطج٢ن٢خ
رةبص ٌ٢اٍْةشداد
* رطج٢نبد ػَ ٞاعبٍ٢ت رصٖ٢ف ٛرج١ٜت ٛػشض اٍج٢بٕبد اٍْجٜثخ
ٛغ٢ش اٍْجٜثخ .
* رطج٢نبد ػَ ٞحغبة اٍٜعػ اٍ غبث.٠
* رطج٢نبد ػَ ٞحغبة اٍٜع٢ػ ٛاٍْٖٜاً .
* رطج٢نبد ػَّ ٞنب٢١ظ اٍزفزذ ٛاٍْذ. ٝ
* رطج٢نبد ػَ ٞحغبة اٍزجبٛ ٔ١االٕ شف اٍْؼ٢بسٟ
* رطج٢نبد ػَ ٞاٍذسعخ اٍْؼ٢بس١خ ّٛؼبٌّ االخزالف.
* رطج٢نبد ػَ ٞحغبة االسرجبغ اٍجغ٢ػ.
* رطج٢نبد ػَ ٞحغبة ّؼبٌّ االسرجبغ اٍشرت ٛحغبة ّؼبٌّ
االمزشآ اٍزٜفل.
* رطج٢نبد ػَ ٞاٍغالعٌ اٍضّٖ٢خ ٛا١غبد اٍْؼبدالد.
* رطج٢نبد ػَ ٞحغبة ّؼبدٍخ االٕ ذاس اٍجغ٢ػ..
* رطج٢نبد ػَ ٞاالحزْبالد _اٍزغشثخ-فعبء اٍؼٖ٢خ-اٍؼالمبد ثٔ٢
االحذاس.
* رطج٢نبد ػَ ٞمٜإ ٔ٢عْغ االحزْبالد -االحزْبالد اٍفبَّخ –
مبٕ ٜٓث٢ض.
* رطج٢نبد ػَ ٞحغبة اٍزٜمغ ٛاٍزجبٍ ٔ١زٜص١غ ثٜاع.ٜٓ
* رطج٢نبد ػَ ٞحغبة اٍزٜمغ ٛاٍزجبٍَ ٔ١زٜص١غ اٍطج٢ؼٛ.٠ا١غبد
االحزْبً ثبعزخذاُ اٍْغبحخ ر ذ اٍْٖ ٖ.٠
* رطج٢نبد ػَ ٞإٜاع اٍْٖبرط.
* رطج٢نبد ف ٠اٍجشّغخ اٍخط٢خ ْٕٛبرعٚب.
* رطج٢نبد ف ٠اعزخذاُ اٍطش١نخ اٍج٢بٕ٢خ ٍ ٌ ْٕبرط اٍجشّغخ اٍخط٢خ.
* رطج٢نبد ف ٠اعزخذاُ غش١نخ اٍغْجَيظ ٍ ٌ ْٕبرط اٍجشّغخ
اٍخط٢خ.
* رطج٢نبد فّ ٠غبيٌ اٍٖةٌ ٛريْٕ ٔ١ٜبرط اٍٖنٌ.
* رطج٢نبد ف ٠اعزخذاُ غش١نخ امٌ اٍيَف ٍ ٌ ْٕٜرط اٍٖنٌ .

اٍ بدٛ ٟاٍؼفشٓٛ
اٍضبٕٛ ٠اٍؼفش-ٓٛاٍضبٍش
ٛاٍؼفشٓٛ
اٍشاثغ ٛاٍؼفشٓٛ
اٍخبّظ ٛاٍؼفشٓٛ
اٍغبدط ٛاٍؼفشٓٛ
اٍغبثغ ٛاٍؼفشٓٛ
اٍضبّٔ ٛاٍؼفشٓٛ
اٍزبعغ ٛاٍؼفش-ٓٛ
اٍضالصٜٓ

اسى انًادج
اٍخٜاسصّ٢بد
أٙـذاف اٍْـبدح-:

* رطج٢نبد ف ٠اعزخذاُ غش١نخ فٜعٌ ٍ ٌ ْٕٜرط اٍٖنٌ .
* رطج٢نبد ف ٠اعزخذاُ غشم ر غ ٔ٢اٍ ٌ االّضٌ فْٕ ٠برط اٍٖنٌ.
* رطج٢نبد ف ٠سعِ اٍْخطػ اٍفجي. ٠
* اعَٜة اٍْغبس اٍ شط .
* رطج٢نبد ف ٠اعَٜة ث٢شد
* رطج٢نبد ٛاّضَخ ف ٠اعزخذاّبد اٍْ بىبد.
* رطج٢نبد ٛاّضَخ فْٕ ٠برط اٍْ بىبد
* رطج٢نبد ف ٠اػذاد ثشاّظ اٍْ بىبح ٍٛغبرٚب.

انسُح
انذساسُح
األٍٞٛ

نغح
انرذسَس
اٍؼشث٢خ

انساػاخ األسثىػُح
اٍْغْٜع
اٍؼَْ٠
اٍٖظشٟ
3
2
1

اٍؼـبّااـخ -:رؼش١ااف اٍطبٍاات ثْب٢ٙااخ ثشٕاابّظ اٍ بعاات ٛاٍنٜاػااذ اٍزاا ٠رغاابػذ فاا ٠فٚااِ ٛحااٌ اٍْفاايَخ ٛىزبثااخ
اٍخٜاسصّ٢بد ّٛشاحٌ رط١ٜش اٍجشٕبّظ ٛاٍزؼشف ػَ ٞاٍشٛرٖ٢بد ٛاٍزؼشف ػَ ٞأعَٜة رصِْ٢
اٍٜحذاد اٍجشّغ٢خ ٛثٖبء ٙشّ٢خ اٍٜحذاد ٛرنغ ِ٢اٍجشٕبّظ إٍٛ ٞحذاد.

انًفشداخ انُظشَح
األسثىع
األول

انثاٍَ
انثانث
انشاتغ و انخايس
انسادس وانساتغ
انثايٍ و انراسغ
انؼاشش
انحادٌ ػشش
انثاٍَ ػشش

انًفشداخ
يثادئ أونُح ػٍ انثشيجح/ذؼشَف انثشَايج/نغاخ انثشيجح(/نغاخ انثشيجح انؼهُا
High level languageونغاخ انثشيجح انذَُا -)low level languageذؼشَف
تشَايج انًسرخذو (-)User programانثشايج انرطثُقُح ( Application
-)programsتشايجُاخ انًُظىيح ()Operating system
حم انًشكهح :Problem Solving
فهى انًشكهح /ذقسُى انًشكهح  /ػًهُح حم انًشاكم
أَىاع انثُاَاخ وانًرغُشاخ انًسرخذيح فٍ نغاخ انثشيجح وذؼشَفها فٍ انثشَايج
/انثىاتد وانًرغُشاخ/Constants &variableانحشفُح  Stringوانشقًُح
Numeric
انًخططاخ االَسُاتُح (-)Flow chartفىائذ انًخططاخ االَسُاتُح-األشكال
انًسرخذيح فٍ سسى انًخططاخ االَسُاتُح ,أَىاع انًخططاخ االَسُاتُح-انًخططاخ
االَسُاتُح انثسُطح ()Simple flow chart
انًخططاخ االَسُاتُح انًرفشػح (-)Branched flow chartانًخططاخ االَسُاتُح
راخ انحهقاخ ((Loop flow chart
انخىاسصيُاخ /Algorithmsذؼشَف انخىاسصيُح /ذصًُى
انخىاسصيُح( ,)Algorithm designأَىاع انخىاسصيُاخ انًرسهسهح
( )Sequentialوانششطُح (, )Conditionalوانًركشسج ()Repetition
صفاخ انثشَايج انجُذ –يشاحم ذطىس انثشَايج( program development
)stages
كراتح انثشَايج ,انرُفُز وإَجاد األخطاء ()Implemention & debugge
أَىاع األخطاء انثشيجُح (/)Types of errorsاألخطاء اإليالئُح و انقىاػذَح
(/)Syntax errorsاألخطاء انرُفُزَح (/)Run time errorsاألخطاء انًؼُىَح

انثانث ػشش
انشاتغ ػشش
انخايس ػشش
انسادس ػشش
انساتغ ػشش
انثايٍ ػشش
انراسغ ػشش
انؼششوٌ
انحادٌ وانؼششوٌ
انثاٍَ وانؼششوٌ
انثانث وانؼششوٌ
انشاتغ وانؼششوٌ
انخايس وانؼششوٌ
انسادس وانؼششوٌ
انساتغ وانؼششوٌ
انثايٍ وانؼششوٌ
انراسغ وانؼششوٌ
انراسغ وانؼششوٌ
انثالثىٌ

()Semantic errors
االخرثاس ,Testingانرىثُق وانصُاَح Documentation &maintenance
انرصًُى يٍ األػهً إنً األدًَ ()Top-down design
انرصًُى يٍ األدًَ إنً األػهً Bottom-up design
دوسج حُاج انؼًهُح (انثشَايج)داخم انحاسىب ( )Process life cycleأوال/االسرؼذاد
(/)Readyثاَُا/االَرظاس()waitingثانثا انرُفُز ()Runningساتؼا
االَرهاء((Complete
انشوذُُاخ انفشػُح Subroutines
انثشايج انفشػُح Subprograms
يقذيح ألسهىب انثشيجح انًهُكهح /انرشاكُة انًسرخذيح فٍ انثشيجح انًهُكهح
ذشاكُة انسهسهح  /Sequenceذشكُة االخرُاسIF-THEN -else
ذشكُة انركشاسDo-While
ػًهُاخ يؼانجح انثُاَاخ/انفشص(/ )Sortفىائذ ػًهُح انفشص /انرشذُة
انخاسجٍ( /(External sortانرشذُة انذاخهٍ()Internal sort
خىاسصيُاخ انفشصSorting algorithmsأوال/طشَقح االخرُاس( Selection
)method
ثاَُا/فشص انفقاػح()Bubble sort
خىاسصيُاخ انثحث  /انثحث انًرسهسم ( )Sequential searchانثحث
انثُائٍ()Binary search
خىاسصيُاخ يؼانجح انًهفاخ/File processing Algorithmsذؼشَف
انًهف(-)Filesانقُذ(-)Recordانحقم ( -)Fieldأَىاع انًهفاخ أوال /انًهفاخ
انرسهسهُح /Sequential filesثاَُا /انًهفاخ انؼشىائُح Random files
ذصًُى انىحذاخ انثشيجُح -Modularizationأهى انصفاخ انرٍ ذًراص تها
انىحذاخ/يكىَاخ انىحذاخ انثشيجُح
األسهىب انًرثغ فٍ تُاء هشيُح انىحذاخ (أوال /طشَقح انًجشي انشئُسٍ/وانًساس
انفشػٍ ثاَُا  /طشَقح هشيُح –انطثقاخ)
أسس ذقسُى انثشَايج إنً وحذاخ /انفىائذ انُاجًح ػٍ اسرخذاو أسهىب ذصًُى
انىحذاخ /حجى انىحذج انثشيجُح
يذخم إنً أسهىب انثشيجح انكائُُح انًىجهح( Object – oriented
/)programmingفىائذ اسرخذاو هزا األسهىب فٍ انثشيجح انحذَثح
يفاهُى وأساسُاخ فٍ أسهىب انثشيجح انكائُُح انًىجهح ذؼاسَف  /انصُف
(/)Classانكائٍ (/)Objectانىساثح ()inheritance

اعِ اٍْبدح
اٍش١بظ٢بد ٛاٍز َ ٌ٢اٍؼذدٟ

األسثىع

اٍغٖخ
اٍذساع٢خ
األٍٞٛ

ٍغخ
اٍزذس١ظ
األٕيَ٢ض١خ

اٍغبػبد األعجٜػ٢خ
اٍْغْٜع
اٍؼَْ٠
اٍٖظشٟ
4
2
2

يفشداخ

أهـذاف انًـادج-:
اٍؼـبّـخ -:رؼش١ف اٍطبٍت ثبٍطشم اٍْغزخذّخ ف ٠حٌ اٍْغبيٌ اٍش١بظ٢خ ثأعَٜة ّٖطنٛ ٠رزعْٔ اٍزؼشف
ػَ ٞاٍذٛاً ّٛفزنبر٘ ٛاٍزةبظٌ ٛاٍزيبٌّ ٛاٍْؼبدالد اٍزةبظَ٢خ ٛاٍةشٛمبد ٛإ١غبد عزس اٍْؼبدالد
ٛاٍزةبظٌ ٛاالػزْبد ػَ ٞاٍطشم اٍؼذد١خ ف ٠حٌ ّغبيٌ اٍش١بظ٢بد ّنبسٕخ ّغ اٍطشم اٍش١بظ٢خ
ٛثبعزخذاُ رطج٢نبد اٍ بعجبد ّٖٚٛب .MATHLAB

يالحظح  :ذُفز كافح انرطثُقاخ تاسرخذاو ذطثُق انـ matlab

األعجٜع األًٛ
األعجٜع اٍضبٕ٠
ٛاٍضبٍش
األعجٜع اٍشاثغ
األعجٜع اٍخبّظ
ٛاٍغبدط
األعجٜع اٍغبثغ ٛ
اٍضبّٔ
األعجٜع اٍزبعغ ٛ
اٍؼبشش
األعجٜع اٍ بدٟ
ػفش
األعجٜع اٍضبٕ٠
ػفش
األعجٜع اٍضبٍش
ػفش
األعجٜع اٍشاثغ
ػفش
األعجٜع اٍخبّظ
ػفش
األعجٜع اٍغبدط
ػفش
األعجٜع اٍغبثغ
ػفش
األعجٜع اٍضبّٔ
ػفش ٛاٍزبعغ
ػفش
األعجٜع اٍؼفشٓٛ
األعجٜع اٍ بدٟ
ٛاٍؼفشٓٛ
ٛاٍضبٕٛ ٠اٍؼفشٓٛ
األعجٜع اٍضبٍش
ٛاٍؼفشٓٛ
ٛاٍشاثغ ٛاٍؼفشٓٛ
األعجٜع اٍخبّظ
ٛاٍؼفشٓٛ
ٛاٍغبدط
ٛاٍؼفشٓٛ
األعجٜع اٍغبثغ
ٛاٍؼفشٓٛ
ٛاٍضبّٔ ٛاٍؼفشٓٛ
األعجٜع اٍزبعغ
ٛاٍؼفشٓٛ

اٍْصةٜفبد/إٜٔاع اٍْصةٜفبد/خٜاص اٍْصةٜفبد/
اٍؼَْ٢بد ػَ ٞاٍْصةٜفبد
ّؼيٜعخ اٍْصةٜفخ/غشم إ١غبدٗ
حٌ اٍْؼبدالد اٍخط٢خ ثأعزخذاُ ّؼيٜعخ اٍْصةٜفخ
اٍذٛاً اٍخط٢خ ٛاٍْضَض٢خ ّٛفزنبرْٚب
اٍذٛاً األع٢خ ٛاٍَٜغبسرْ٢خ ّٛفزنبرْٚب
اٍزةبظٌ اٍغضي/٠اٍزةبظٌ اٍعْٖ٠
اٍزةبظٌ اٍؼذد/ٟغش١نخ شج٘ اٍْٖ شف
اٍْؼبدالد اٍزةبظَ٢خ االػز٢بد١خ ّٔ اٍْشرجخ االٍٞٛ
إٜاع ٛغشم حٌ اٍْؼبدالد اٍزةبظَ٢خ( فصٌ اٍْزغ٢شاد اٍْزغبٕغخ )
اٍْؼبدالد اٍزةبظَ٢خ اٍزبّخ ٛاٍخط٢خ
اٍزيبٌّ/اٍزيبٌّ غ٢ش اٍْ ذٛد/اٍزيبٌّ اٍْ ذٛدٍَذٛاً اٍخط٢خ ٛاألع٢خ ٛاٍَٜغبسرْ٢خ
غشم اٍزيبٌّ (اٍيغٜس اٍغضي٢خ/اٍزغضيخ)
اٍزيبٌّ اٍؼذد/ٟغش١نخ عْجغٜٓ
أ١غبد ّزؼذد اٍ ذٛد/ص٢غخ ٕٜ٢رٔ األّبّ٢خ/األعزيْبً ثأعزخذاُ ّزؼذد اٍ ذٛد
أ١غبد عزس اٍْؼبدٍخ/غش١نخ األػبدح(اٍزيشاس)/غش١نخ اٍنبغغ/غش١نخ ٕٜ٢رٔ
اٍغزٛس اٍ ن٢ن٢خ ٍَْؼبدٍخ /أ١غبد اٍنْ٢خ اٍٖظش١خ ٍغزس حن٢ن/٠غش١نخ اٍشعِ
غش١نخ اٍخطأ  /غش١نخ رٖص٢ف اٍةزشاد

ص٢غ ريشاس١خ خبصخ /غش١نخ ٕٜ٢رٔ -سافغٜٓ
اٍْزغَغالد اٍغ٢ش ّٖز٢ٚخ ( اٍْزنبسثخ ٛاٍْزجبػذح ٛاٍْززثزثخ)

األعجٜع اٍضالصٜٓ

غشم اخزجبس رنبسة ٛرجبػذ اٍْزغَغالد اٍغ٢ش ّٖز٢ٚخ ( ) Test ratio, Test root

انًفشداخ انؼًهُح
األسثىع

انًفشداخ

األعجٜع األ ًٛرطج٢اال اٍااـ  matlabأعااَٜة رفااغ ٌ٢اٍزطج٢اال ٛأٙااِ ٕٜافاازٗ اٍؼْااٌ فاإ ٠بفاازٗ
األٛاّش command window
األعجٜع اٍضبٕ ٠اٍؼَْ٢بد ػَ ٞاٍْصةٜفبد
ٛاٍضبٍش
األعجٜع اٍشاثغ رطج٢ل ػٔ ّؼيٜعخ اٍْصةٜفخ /غشم إ١غبدٙب
حٌ اٍْؼبدالد اٍخط٢خ ثبعزخذاُ ّؼيٜعخ اٍْصةٜفخ  /ظشة اٍْصةٜفبد
األعجٜع
اٍخبّظ
ٛاٍغبدط
رطج٢ل ػٔ اٍذٛاً اٍخط٢خ ٛاٍْضَض٢خ ّٛفزنبرْٚب
األعجٜع اٍغبثغ
 ٛاٍضبّٔ
رطج٢ل ػٔ اٍذٛاً األع٢خ ٛاٍَٜغبسرْ٢خ ّٛفزنبرْٚب
األعجٜع اٍزبعغ
 ٛاٍؼبشش
اٍزةبظٌ اٍغضي/٠اٍزةبظٌ اٍعْٖ٠
األعجٜع
اٍ بد ٟػفش
اٍزةبظٌ اٍؼذد/ٟغش١نخ شج٘ اٍْٖ شف
األعجٜع اٍضبٕ٠
ػفش
اٍْؼبدالد اٍزةبظَ٢خ االػز٢بد١خ ّٔ اٍْشرجخ االٍٞٛ
األعجٜع اٍضبٍش
ػفش
إٜاع ٛغشم حٌ اٍْؼبدالد اٍزةبظَ٢خ( فصٌ اٍْزغ٢شاد اٍْزغبٕغخ )
األعجٜع اٍشاثغ
ػفش
اٍْؼبدالد اٍزةبظَ٢خ اٍزبّخ ٛاٍخط٢خ
األعجٜع
اٍخبّظ ػفش
اٍزيبٌّ/اٍزيبٌّ غ٢ش اٍْ ذٛد/اٍزيبٌّ اٍْ ذٛدٍَذٛاً اٍخط٢خ ٛاألع٢خ
األعجٜع
ٛاٍَٜغبسرْ٢خ
اٍغبدط ػفش
غشم اٍزيبٌّ (اٍيغٜس اٍغضي٢خ/اٍزغضيخ)
األعجٜع
اٍغبثغ ػفش
اٍزيبٌّ اٍؼذد/ٟغش١نخ عْجغٜٓ
األعجٜع اٍضبّٔ
ػفش ٛاٍزبعغ
ػفش
أ١غبد ّزؼذد اٍ ذٛد/ص٢غخ ٕٜ٢رٔ األّبّ٢خ/األعزيْبً ثأعزخذاُ ّزؼذد اٍ ذٛد
األعجٜع
اٍؼفشٓٛ
أ١غبد عزس اٍْؼبدٍخ/غش١نخ األػبدح(اٍزيشاس)/غش١نخ اٍنبغغ/غش١نخ ٕٜ٢رٔ
األعجٜع
اٍ بدٟ
ٛاٍؼفشٓٛ
ٛاٍضبٕ٠
ٛاٍؼفشٓٛ
اٍغزٛس اٍ ن٢ن٢خ ٍَْؼبدٍخ /أ١غبد اٍنْ٢خ اٍٖظش١خ ٍغزس حن٢ن/٠غش١نخ اٍشعِ
األعجٜع اٍضبٍش
ٛاٍؼفشٓٛ
ٛاٍشاثغ

ٛاٍؼفشٓٛ
األعجٜع
اٍخبّظ
ٛاٍؼفشٓٛ
ٛاٍغبدط
ٛاٍؼفشٓٛ
األعجٜع اٍغبثغ
ٛاٍؼفشٓٛ
ٛاٍضبّٔ
ٛاٍؼفشٓٛ
األعجٜع اٍزبعغ
ٛاٍؼفشٓٛ
األعجٜع
اٍضالصٜٓ

غش١نخ اٍخطأ  /غش١نخ رٖص٢ف اٍةزشاد

ص٢غ ريشاس١خ خبصخ /غش١نخ ٕٜ٢رٔ -سافغٜٓ

اٍْزغَغالد اٍغ٢ش ّٖز٢ٚخ ( اٍْزنبسثخ ٛاٍْزجبػذح ٛاٍْززثزثخ)
غشم اخزجبس رنبسة ٛرجبػذ اٍْزغَغالد اٍغ٢ش ّٖز٢ٚخ ( Test ratio, Test
) root

اعِ اٍْبدح
اٍزطج٢نبد اٍغبٙضح
Applications packages
األعجٜع
األًٛ
اٍضبٕ – ٠اٍخبّظ

اٍغٖخ
اٍذساع٢خ
األٍٞٛ

ٍغخ اٍزذس١ظ
اٍؼشث٢خ

اٍغبػبد األعجٜػ٢خ
ٓ
2

ع
3

اٍْغْٜع
5

رةبص ٌ٢اٍْةشداد
ّة ُٜٚاٍزطج٢نبد اٍغبٙضح ٛإٜٔاػٚب ٛفٜايذٙب
 ّذخٌ إٍٕ ٞظبُ اٍزفغٛ Windows ٌ٢اٍزؼشف ػَّ ٞضا١بٗٛ .ظبيف ٕظبُ اٍزفغٌ٢ّ Windowsنبسٕخ ث ٔ٢إٜٔاع اإلصذاساد
 -اٍزؼشف ػَّ ٞيٕٜبد اٍفبشخ األعبع٢خ ٛرفٌْ عطح اٍْيزت  Desk topاأل١نٕٜبد

اٍغبدط – اٍضبّٔ

-

اٍزبعغ – اٍضبٍش
ػفش

-

اٍشاثغ ػفش –
اٍؼفشٓٛ

-

ٛ (Folder,shortcut,files) Iconsإٜٔاػٚب شش١ػ اٍْٚبُ  ّٛ Task barز١ٜبر٘
اٍنبيْخ اٍخبصخ ث٘ ٛى٢ة٢خ إغةبء اٍ بعجخ .Shut down
ّة ُٜٚاٍٖبفزح ّٛ Windowيٕٜبرٚب ٛأعشاء ػَْ٢بد اٍزيج٢ش ٛ Maximizeاٍز غِ٢
ٛ Minimizeاٍخشٛط ّٖٚب ٛ Closeغ٢شٙب ..
اٍزؼبٌّ ّغ أ١نٕٜبد عطح اٍْيزت اٍشي٢غ٢خ ّضٌ My computer, documents,
ٛrecycle binأ٢ْٙخ ىٌ ّٖٚب.
أعشاء ػَْ٢بد اٍٖغخ ٛcopyاٍنص ٛ cutاٍَصل ٍْ pastيٕٜبد أ١نٕٜبد اٍْغَذاد
ٛFoldersاٍَْةبد ٛغ٢شٙب.
اعزخذاُ خصبيص ٍٜ Control panelحخ اٍغ٢طشح
ٛ Display-Mouse-Add printer-Regional Settingرغ٢٢ش خَة٢خ اٍفبشخ ..screen saver ,display, Setting, appearance
إظبفخ ثشاّظ إٍ ٞمبيْخ ٛ Programsحزفٚب .
اٍزؼبٌّ ّغ ثشٕبّظ اٍشعبُ  Paintف ٠سعِ ٛػشض ٛخضٓ اٍشعّٜبد ٛاٍصٜس .
ثشٕبّظ اٍطجبػخ ّ : Wordضا١بٗ ٛفٜايذٗ ٛرفغ. َ٘٢
شش١ػ األدٛاد  ّٛز١ٜبر٘ إٕفبء اٍْغزٖذ ٛ Documentى٢ة٢خ اٍزؼبٌّ ّؼ٘ ٛخضٕ٘
ٛرؼذ. َ٘١
اٍج ش ٛاالعزجذاً ٛإػذاد اٍصة خ ٛرٖغ٢نٚب ٛرشمْٚ٢ب اعزخذاُ اٍنبّٜط
ٛاٍْذمل اإلّالي ٠إػذاد اٍغذاٛ ًٛاٍزؼبٌّ ّؼٚب ٛأعشاء اٍْؼبٖ١خ مجٌ
اٍطجبػخ.
ٕظبُ اٍغذا Excel ًٛأ٢ْٙز٘ ّٛضا١بٗ ٛرفغ. َ٘٢
شش١ػ األدٛاد  ّٛز١ٜبر٘ .
إػذاد ٛسمخ (عذٛ ) ًٛإدخبً اٍج٢بٕبد ٛحةظٚب .
اٍزؼبٌّ ّغ خال١ب اٍغذاٛ ًٛأعشاء ػَْ٢بد أدساط صف أ ٛػْٜد حزف خال١ب أٛ
صف أ ٛػْٜد رؼذ ٌ١ػشض أ ٛغ ًٜاٍخَ٢خ .
مبيْخ َّف -مبيْخ ر ش١ش -مبيْخ رٖغ٢ل -مبيْخ اٍةشص -رؼجئخ ٛفشص اٍخال١ب .
أعَٜة ىزبثخ اٍْؼبدالد اٍش١بظ٢خ ٛاإلحصبي٢خ اٍْْٚخ ّضٌ Sqrt , Stdev , Sum , :
Average , If , Count , Max , Sin Cos
اٍزؼبٌّ ّغ اٍْخططبد اٍج٢بٕ٢خ  Graphsاٍْخزَةخ .
سعِ اٍْخططبد (خطٜغ أػْذح ) ّغ اعزٖجبغ خػ االرغبٗ ٛاٍْؼبدٍخ
أعَٜة مشاءح اٍج٢بٕبد ّٔ أٛسام ػٌْ ّخزَةخ
رٜظ٢ح أعَٜة ر َ ٌ٢حبٍ٘ ػٔ رٖظ ِ٢عغالد اٍشٛارت – غ٢بثبد اٍطَجخ ثبالػزْبد ػَٞ
رطج٢ل EXCEL
أعَٜة رفغ ٌ٢ثشٕبّظ ٛ XEXCELأظبفز٘ ّٔ اإلٕزشٕذ إٍ ٞمٜايِ خذّبد
EXCEL
ٕظبُ إداسح مٜاػذ اٍج٢بٕبد Access
رصْ ِ٢اٍغذا – ًٛاٍغذا ًٛاٍةشػ٢خ – اٍغذا ًٛاٍشي٢غ٢خ ػَْ٢خ اً Normalization
 إٜٔاع اٍؼالمبد Relation.رصْ ِ٢اٍْٖٜرط اٍشي٢غ – ٠رصْ ِ٢اٍْٖٜرط اٍةشػ٠
 سثػ اٍْٖٜرط اٍشي٢غّ ٠غ اٍْٖبرط اٍةشػ٢خ ف ٠صة بد ّزؼذدح)(Pagesاالعزؼالّبد اعزؼالُ اٍز ذ١ذ – اعزؼالُ اٍ زف
اعزؼالُ إٕفبء اٍغذا – ًٛاعزؼالُ اإلٍ بم ٛحذاد اٍْبىش( ٛاٍزصْٛ ِ٢اٍزفغ)ٌ٢
أعشاء ثؼط اٍزْبسٛ ٔ١اٍْؼبٍغخ -رطج٢ل ٍٖظبُ ّؼ( ٔ٢اٍَغٖخ االّز بٕ٢خ)
اٍزنبس١ش اٍجغ٢طخ – اٍزنبس١ش اٍْ زشفخ .

ثشٕبّظ إػذاد اٍفشايح  :Power Pointأ٢ْٙز٘ ّٛضا١بٗ ٛرفغَ٘٢
اٍٜاحذ
ّيٕٜبد اٍفبشخ اٍشي٢غ٢خ ٛشش١ػ األدٛاد ٛى٢ة٢خ إػذاد اٍفش ١خ ()slide
ٛاٍؼفش– ٓٛ
اٍضبٕٛ ٠اٍؼفش ٓٛأعشاء اٍؼشٛض اٍزنذ٢ْ١خ ٛحةظٚب ٛاٍزؼبٌّ ّغ اٍٜعبيػ اٍْزؼذدح اٍْخزَةخ (صٜس أصٜاد
أفالُ )
اٍضبٍش
ٛاٍؼفش–ٓٛ
اٍغبثغ
ٛاٍؼفشٓٛ

-

اٍضبّٔ
ٛاٍؼفش- ٓٛ
اٍضالصٜٓ

ثشٕبّظ اٍـ ّ Photo Shopة ُٜٚاٍـ Pixel
اٍزؼشف ػَ ٞاّزذاداد اٍصٜس ٛخصبيص ىٌ ّٖٚب ٛاعزخذاّبرٚب
اٍزؼشف ػَ ٞاٍٜاعٚخ اٍشي٢غ٢خ ٍَجشٕبّظ ّغ ث٢بٓ شش١ػ األدٛاد
ى٢ة٢خ فزح اٍصٜس داخٌ اٍجشٕبّظ ثيبفخ اّزذادارٚب ٛاٍزؼشف ػَٕ ٞبفزح اٍطجنبد
Layers
إظبفخ اٍْؤصشاد ػَ ٞاٍصٜس Filters
إٕفبء اٍزصبّ ِ٢ثبعزؼْبً أىضش ّٔ صٜسح

* االٕزشٕ٢ذ – ّة ُٜٚاالٕزشٕذ  -فيشح ٕفؤ اإلٕزشٕذ – أعَٜة اٍ ص ًٜػَ ٞاشزشاه االٕزشٕذ
(ّٖظّٜبد اٍغَي٢خ ٛاٍالعَي٢خ)
ّ شه اٍج ش -اٍْة -ُٜٚإٜٔاع اٍْ شىبد )…(Yahoo , Google,
أعَٜة اٍ ص ًٜػَّ ٞؼَّٜخ فّٜ ٠امغ ّؼ ٔ٢ثبعزخذاُ اٍيَْبد اٍذاٍخ – خضٓ اٍج٢بٕبد ػَٞ
CD-Flash Ram
*خذّخ اٍجش١ذ االٍيزش -٠ٕٛأعَٜة اٍٜص ًٜإٍ ٞاٍخذّخ -اٍٜظبيف اٍز ٠رٜفشٙب خذّخ اٍجش١ذ
اإلٍيزش – ٠ٕٛأعَٜة إسعبً أ ٛاعزالُ ّشفل )ّ (filesغ اٍشعبٍخ .
*خذّخ اٍْ بدصخّ :ة ُٜٚاٍْ بدصخ -أعَٜة اٍٜص ًٜإٍ ٞاٍخذّخ -أعَٜة إظبفخ ػٖب ٔ١ٛثش١ذ١خ
ّغ اٍجش١ذ -اعزخذاُ األدٛاد اٍْغبػذح ف ٠اٍْ بدصخ (اٍيبّ٢شا -اٍٚبرف)......-

اسم المادة

صيانة الحاسوب

نغح انرذسَس
العربية

الساعات األسبوعية

السنة
الدراسيه

النظري

العممي

المجموع

األولــى

2

3

5

أهداف المادة-:

العامة -:تعريف الطالب بأنواع الحاسبات ومكوناتها الداخمية وطرق تركيبها وصيانتها وصيانة ممحقاتها.
وأنواع أنظمة التشغيل وبرامج الصيانة ومكافحة الفيروسات وتشخيص األعطال الشائعة .
تفاصيل المفردات النظريــــــــــة
تفاصيل المفردات

األسبوع
األول

مقدمة -الصيانة وأنواعها – قواعد الصيانة العامة

الثاني

أجزاء الحاسب المادية

الثالث

وحدة مجهز القدرة – أنواعها ومكوناتها وعممها

الرابع

الموحة األم – أنواعها ومكوناتها المختمفة

أسس السالمة المهنية – األجهزة والعدد المستخدمة في الصيانة

برامج تنصيب وتشغيل مكونات الموحة األم

الخامس
السادس

المعالج  – Processorأنواعه حسب طريقة تثبيته عمى الموحة األم

السابع

أنواع وحدات الذاكرة ( ) RAM , BIOS ROM

طرق تبريد المعالج Processor

دراسة تأثير حجم الذاكرة عمى أداء الحاسب

الثامن +التاسع  +العاشر التعرف عمى أنواع وحدات الخزن الثانوية والية خزن البيانات عميها
وسعتها التخزينية وعممها وتهيئتها ( -: ) Format

محرك األقراص المرنة – األقراص الصمبة – وذاكرة Flash Memory

.

الثاني عشر +

محرك األقراص الميزرية – أنواعه والية عممه
CD – DVD - WRITER
تجميع الحاسب  -مكونات عمبة النظام – أنواع كابالت القدرة –أنواع

الحادي عشر

الرابع عشر

منافذ التوسعة Slots

الخامس عشر

أنواع كارتات التوسعة وبرامج تنصيبها( الشاشة – الصوت – الشبكة

السادس عشر

تهيئة وتنصيب الحاسب ( ) Format and Windows Setup

الثامن عشر

شاشات العرض – أنواعها وطريقة عمل ومميزات كل نوع

الثالث عشر

السابع عشر

كابالت البيانات

أنواع أنظمة التشغيل

تعريفها وتنصيب البرامج الخاصة بها وكيفية تعريفها
التاسع عشر

الطابعات – أنواعها وطريقة عمل ومميزات كل نوع

العشرون

الكاميرات الرقمية أنواعها وطريقة عممها ومميزات كل نوع

الحادي والعشرون

الماسحات الضوئية أنواعها وطريقة عممها ومميزات كل نوع

تعريفها وتنصيب البرامج الخاصة بها وكيفية تعريفها
تعريفها وتنصيب البرامج الخاصة بها وكيفية تعريفها
تعريفها وتنصيب البرامج الخاصة بها وكيفية تعريفها

الثاني والعشرون

الوسائط المتعددة – التعرف عمى األجهزة الصوتية وكارتات الصوت

الثالث والعشرون +

برامج تشخيص األعطال -:

الرابع والعشرون

الخامس والعشرون +

السادس والعشرون

المناسبة  .تعريفها وتنصيب البرامج الخاصة بها وكيفية تعريفها

التعرف عمى بعض برامج تشخيص األعطال

تحديد األعطال استنادا إلى رسائل الخطأ

تحديد األعطال استنادا إلى اإلشارات الصوتية الصادرة من الحاسوب
الفيروسات:

 -مقدمة  -تعريف الفيروس  -نظام إزالة الفيروسات – أنواع البرامج

– عممها وتحديثها .
السابع والعشرون

 -الحائط الناري

مسجل النظام Registry

الثامن والعشرون

التعرف عمى مسجل النظام – برامج إصالح مسجل النظام – تعديل

التاسع والعشرون

الحاسب المحمول

الثالثون

مكونات مسجل النظام .

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

تفاصيل المفردات العممية لمادة صيانة الحاسب
تفاصيل المفردات

األسبوع
األول

التعرف عمى األجهزة واألدوات ومستمزمات صيانة الحاسب  ,وتهيئة ورشة العمل

الثاني

التعرف عمى المكونات المادية لمحاسب – المنافذ الخارجية – منافذ ربط وحدات

الثالث

مشاهدة أجزاء مجهز القدرة الكهربائية وقياس خرجه بواسطة مقياس الفولتية

الرابع

التعرف عمى الموحة األم بمكوناتها المختمفة – طريقة تركيبها في هيكل الجهاز

الخامس

ربط مكونات الجهاز مع الموحة األم – تنصيب برامج تشغيل مكونات الموحة األم

السادس

مشاهدة أنواع مختمفة من المعالجات – تركيب المعالج عمى الموحة األم

السابع

أنواع وسائل تبريد المعالجات وطريقة ربطها وتركيبها

الثامن

 : RAMأنواعها و تركيبها عمى الموحة األم

التاسع

 ROM BIOSاالطالع عمى إعدادات البايوس وتعديمها

العاشر

التعرف عمى محرك األقراص المرنة وأنواعه وتركيبه وربطه والحماية والتهيئة

الحادي عشر

التعرف عمى محرك األقراص الصمبة وأنواعه وتركيبه وربطه

اإلدخال واإلخراج

 Voltmeterوتوصيمه بأجزاء الحاسب األخرى

 : ROMأنواعها وتركيبها عمى الموحة األم

طريقة كتابة البيانات عميه – طرق تقسيمه (تجزئته ) والبرامج المستخدمة في ذلك .

نظام ترتيب البيانات عمى القرص نوع FAT , NTFS ,FAT 32
الثاني عشر

التعرف عمى محركات األقراص الميزرية ( ) CD , DVD , WRITER
طريقة كتابة البيانات عميها  -انواعها وربطها مع الحاسب

الثالث عشر

تهيئة الموحة األم ومكونات عمبة النظام مع كابالت القدرة والبيانات

الرابع عشر

تجميع الحاسب

الخامس عشر

إضافة وتثبيت كارتات الشاشة والصوت والشبكة إلى الموحة األم وتنصيب برامج

السادس عشر

تشغيمها

السادس عشر

تهيئة الحاسب اآللي ( ) FORMATTING

الثامن عشر

ربط أنواع شاشات العرض وجهاز DATA SHOW

التاسع عشر

التعرف عمى أنواع الطابعات وطريقة ربطها وتعريفها عمى الحاسب

السابع عشر

تنصيب نظام التشغيل WINDOWS XP

إصالح األعطال الشائعة

واألعطال الشائعة وطريقة إصالحها

العشرون

التعرف عمى أنواع الكامي ارت الرقمية وتنصيبها عمى الحاسب

الواحد والعشرون

التعرف عمى الماسحات الضوئية وتنصيبها عمى الحاسب

واألعطال الشائعة وطريقة إصالحها

واألعطال الشائعة وطريقة إصالحها

الثاني والعشرون

التعرف عمى كارتات الصوت المناسبة وتنصيبها عمى الحاسب

الثالث والعشرون

التعرف عمى بعض برامج تشخيص األعطال  ,وتحسين أداء نظام التشغيل

الرابع والعشرون

واألعطال الشائعة وطريقة إصالحها

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

الخامس والعشرون

اإلشارات الصوتية – تطبيق عممي لمعالجة وتصحيح الخطأ الناتج من اإلشارات

السادس والعشرون

برامج إزالة الفيروسات – تطبيق عممي لتحميل وازالة الفيروس من الحاسب

السابع والعشرون
الثامن والعشرون

التاسع والعشرون
الثالثون

الصوتية

والتعرف عمى أنواع من برامج إزالة الفيروسات
التعرف عمى مسجل النظام ومكوناته وبرامج اإلصالح
أجزاء الحاسب المحمول ومقارنتها مع الحاسب المكتبي وطريقة تركيبها

اسم المادة

معمارية الحاسوب

نغح انرذسَس
األنكليزيــه

الساعات األسبوعية

السنة
الدراسيه

النظري

العممي

المجموع

األولــى

2

3

5

أهداف المادة-:

العامـة -:تعريـف الطالـب بـأنواع الحاسـبات واألنظمــة العدديـة والتحويـل فيمـا بيـــــنها ثــم التطـرق إلـى تمثيـل األعـداد فــي
الحاسبة الرقمية والجبر البوليني والمكونات المادية لمحاسوب االلكتروني ولغات الماكنة وتمثيل البيانات.
تفاصيل المفردات النظريــــــــــة
تفاصيل المفردات

األسبوع
األول

مبادئ تقنيات المعمومات

الثاني

أنظمة األعداد والحساب وتشمل :

مقدمة -أنظمة الحاسوب والبرامجيات – أنواع الحواسيب

النظام العشري-النظام الثماني

 التحويل من النظام العشري الى النظام الثنائي -العمميات الحسابية االربعة في هذا النظام

 اهمية هذا النظام في الحاسوب االلكترونيالثالث

النظام الثماني

 التحويل من النظام الثماني الى النظام العشري التحويل من النظام العشري الى النظام الثماني التحويل من النظام الثنائي الى النظام الثماني -النظام السداسي عشر

 التحويل من الثنائي الى السداسي عشرالرابع

تمثيل األعداد في الحاسبات االلكترونية

 شفرات  - BCDشفرة 4bit BCD شفرة  - ASCCIالشفرة العربية -مرتبة الفحص

 تمثيل االعداد الصحيحة و تمثيل االعداد الحقيقيةالخامس

البوابات :

بوابة او -بوابة مع – بوابة ليس – بوابة ليس مع – بوابةليس او -بوابة او
االستثنائية – مخطط االطراف الخارجية لمدوائر المتكاممة لمبوابات

السادس

الجبر البوليني:

 الجبر البوليني ونظرية دي موركن -استخدام قوانين الجبر البوليني لتبسيط التعابير المنطقية

السابع

الصيغ القانونية ومخططات كارنوف

الصيغ القانونية:

 مجموع ضرب الحدود  -مضروب جمع الحدودمخططات كارنوف لتبسيط الدوال :

 ذات متغيرين  -ذات ثالث متغيراتالثامن
التاسع
العاشر

الدوائر الرقمية  :الدوائر الحسابية

 دوائر الجمع /الجامع النصفي – الجامع التام دوائر الطرح /الطارح النصفي – الطارح التام -المقارن الرقمي

اله اززات

 -الهزاز نوع S – R

 الهزاز نوع  S-Rالمتزامن الهزاز نوع  - J-Kالهزاز نوع D الهزاز نوع Tالحادي عشر

 -مسجالت اإل زاحة والعدادات -مسجالت اإل زاحة

الثاني عشر

العدادات

الثالث عشر

المكونات المادية – دراسة أجزاء الحاسوب المادية

الرابع عشر

دراسة مميزات ووظائف ومكونات الموحة األم

الخامس عشر
السادس عشر
السابع عشر

 -العداد غير متزامن تصاعدي/تنازلي  -عارضة السبع قطع

و مميزات ووظائف الحاوية ومجهز القدرة

دراسة وظائف وأنواع وحدات الخزن  RAM :و ROM
دراسة  BIOS Setupوامكانية تعديمه .

دراسة تقنيات وحدات الخزن الثانوية  H.D :و  F.Dو  C.Dو DVD

الثامن عشر

دراسة مميزات ووظائف كارتات التوسعة (

التاسع عشر+العشرون

المعالج الدقيق  - 8085المخطط الكتمي -مكونات و وظائف المعالج

VIDEO . SOUND

) .NETWORK

الحادي والعشرون ,

المعالج الدقيق :8086

الثالث والعشرون

ايعازات نقل البيانات وااليعازات الحسابية
Data Transfer & Arithmetic Instructions

الخامس والعشرون

االيعازات المنطقية والفرعية
Logical & Pranching Instructions

السادس والعشرون

ايعازات تحكم الماكنة
Machine Control Instructions
صيغ العنونة:
Immediate , Register , Direct ,indirect ADDRESSING

الثاني والعشرون
الرابع والعشرون

السابع والعشرون

البرمجة بمغة التجميع (  – ) Assemblyصيغة اإليعاز

الثامن والعشرون

دورة االيعاز ودورة الماكنة
Instruction cycle & Machine cycle

التاسع والعشرون

المعالج بنتيوم  - Pentiumالمخطط الكتمي -مكونات و وظائف المعالج

الثالثون

مقارنة تطور المعالجات

تفاصيل المفردات العممية
األسبوع
األول

تفاصيل المفردات
برنامج

):Circut Maker(C.M

أو برنامج Electronic Work bench

-تنصيب البرنامج

بيئة البرنامج وامكانياتهالثاني

التعرف عمى المكونات الرقمية األساسية لمدوائر الرقمية في البرنامج

الثالث

باستخدام البرنامج :

الرابع

رسم وتنفيذ بوابات  NOR,NANDوتطبيق جداول الحقيقة لها

الخامس

رسم وتنفيذ بوابات  XOR,XNORوتطبيق جداول الحقيقة لها

السادس  +السابع

رسم وتنفيذ بوابات

 AND,OR,NOTوتطبيق جداول الحقيقة لها

الربط بين البوابات لتنفيذ المعادالت البولينية

الثامن

رسم وتنفيذ دوائر الجمع F.A & H.A

التاسع

رسم وتنفيذ دوائر الطرح F .S & H.S

العاشر

رسم وتنفيذ اله اززات  Flip Flopبجميع انواعها وتطبيق جداول الحقيقة لها

الحادي عشر

رسم وتنفيذ مسجالت اال زاحة بانواعها Shift Register

الثاني عشر

رسم وتنفيذ العدادات بانواعها التصاعدية والتنازلية

الثالث عشر

الرابع عشر
الخامس عشر

السادس عشر
السابع عشر
الثامن عشر
التاسع عشر

العشرون

الحادي والعشرون

الثاني و العشرون
الثالث والعشرون

التعرف عمى المكونات المادية لمحاسبة – الحاوية – مجهز القدرة
التعرف عمى الموحة االم ومكوناتها – والمنافذ PORTS
التعرف عمى وحدات الخزن RAM & ROM
التعرف عمى  BIOS Setupوامكانية تعديمه

التعرف عمى وحدات الخزن الثانوية H.D , F.D , C.D , D.V.D
التعرف عمى كارتات التوسعة Video , Sound , Network
التعرف عمى اجزاء الحاسب الدقيق والمعالج 8085

تنصيب برنامج  Assemblyوالتعرف عمى بيئة وواجهة البرنامج
تطبيقات باستخدام ايعازات نقل البيانات

الرابع والعشرون

الخامس والعشرون

السادس والعشرون
السابع والعشرون

الثامن والعشرون
التاسع والعشرون
الثالثون

وااليعازات الحسابية
تطبيقات باستخدام االيعازات المنطقية والفرعية
تطبيفات باستخدام ايعازات التحكم
تطبيقات باستخدام صيغ العنونة المختمفة
تطبيقات شاممة بمغة التجميع

