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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   بغداد  –كلية الحكمة الجامعة   :ةالكلي

 يات الحاسوبهندسة تقن: القسم العلمي
 انجشيغخ :)المادة الدراسية( اسم المقرر الدراسي

 
 0202/    7/    8 تاريخ ملء الملف :  

 
 :   التوقيع

 م.م عمر فائز  : اسم استاذ المادة
 0202/   7/   22:  لتاريخا

 :   التوقيع
                        صكٍ عؼُذ رىفُك أ.و د اسم رئيس القسم :

 0202/  :   /   لتاريخا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 في القسم ضمان الجودة واألداء الجامعي لجنةدقـق الملف من قبل 
   

 :التوقيع
 م.م سما فؤاد مجيد :في القسم واألداء الجامعيضمان الجودة  لجنةعضو اسم 

 0202/    7/  22  :التاريخ
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 اسيالذر صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة انًإعغخ انزؼهًُُخ .1

 هُذعخ رمُُبد انؾبعىة  ؼهًٍ انمغى ان .2

 انجشيغخ )اعى انًبدح(انًمشس اعى  .3

 ؽؼىسٌ / انكزشوٍَ )ػُذ ثؼذ( أشكبل انؾؼىس انًزبؽخ .4

 عُىٌ َظبو انًمشس )فظهٍ/ عُىٌ( .5

 ساعات اسبوعيا" 4ساعة بواقع  102 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

 2221/    7/     8 ربسَخ ئػذاد هزا انىطف  .7

   -س:أهذاف انًمش 
( انجشيغُخ فٍ ؽم ++Cرهذف انًبدح انً رؼشَف انطبنت ػهً انؾبعجخ األنكزشوَُخ وثشيغزهب وأعزخذاو نغخ )

 يغبئم ػبنمخ ثبألخزظبص.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 -:وؽشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .8
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  دهذا  المعريية األ -أ
 .++Cيؼشفخ انطبنت ثزمُُبد ثشَبيظ 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهارات  األدهذا  -ب 

 .((++C َزمٍ انطبنت ادخبل انجُبَبد وسثطهب ثجؼؼهب انجؼغ ػًٍ َفظ يظُف انؼًم -1

 .++C أرمبٌ انطبنت ويؼشفخ أعزخذاو ثشَبيظ -2

     رؼضَض انضمخ ثبنُفظ فٍ أعزخذاو انجشَبيظ.

 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 Google) ثألػزًبد ػهً  شَخ ؾبػشاد انُظنكزشوٍَ فٍ يب َخض انًاػزًبد انزؼهُى اال -1
Classroom  وGoogle Meet   ) 

 اػزًبد انًؾبػشاد انُظشَخ وػشػهب ثبالعهىة انزفبػهٍ  -2
 (   pdfانًؾبػشاد ,  jamboardاػزًبد وعبئم االَؼبػ االنكزشوَُخ ) انجىسثىَُذ ,  -3
 اػزًبد انكزت انؾذَضخ  -4
 يبد.اعزخذاو ثشَبيظ سعى ارىكبد فٍ رُفُز انشعى -5

 انزطجُك انؼًهٍ ثبنًخزجش -6

 اعزخذاو انؾبعت االنً نؼشع رظًًُبد هُذعُخ. -7

 اعزخذاو شجكخ االَزشَذ فٍ انجؾش ػٍ انًىػىػبد وانزظبيُى انهُذعُخ. -8

 .اعزخذاو شجكخ االَزشَذ نؼًم يشبسَغ ورمبسَش -9
 

 

 

 
 ؽشائك انزمُُى      

 

 االيزؾبَبد انفظهُخ  -1
 اخزجبساد َىيُخ -2
 يشبسكبد طفُخ -3
 جبد ثُزُخواع -4
 رمبسَش يفظهخ ويُبلشزهب -5

 

 
 القيمية  األدهذا  الىجذانية و -ج

  زبط : رًكٍُ انطبنت يٍ اعزُزبط ؽشق يخزهفخ نهشعى ثأعزخذاو االورىكبداالعزُ -1ط

  ورؾهُم انشعىيبد انهُذعُخ انزظُُف : رًكٍُ انطبنت يٍ رظُُف -2ط

 ت ػهً انًؼىلبد فٍ انًخزجش انزغبؤل : اصبسح االعئهخ نذي انطبنت كُفُخ انزغه-3ط

 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 انزمبسَش انمظُشح وانًزكبيهخ -1
 انًمبساَبد انؼهًُخ -2
 انًُبلشبد انزفبػهُخ  -3
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 -:) انفظم انذساعٍ االول نهُظبو انغُىٌ   و  انفظم انىاؽذ نهُظبو انفظهٍ )انكىسعبد( ثُُخ انًمشس  - 1 .9

 الساعات األسبىع

يخشعبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
رؾمُك اهذاف )يؼشفُخ او 

ُخ او وعذاَُخ وانمًُُخ يهبسار

   خ(يهبساد ػبياو 

 ؽشَمخ انزمُُى ؽشَمخ انزؼهُى اعى انىؽذح / أو انًىػىع

1 2 
رؾمُك اهذاف 

 يؼشفُخ 
  يؾبػشاد مقدمة عامة عن المقرر

2 
رؾمُك اهذاف  2

 يؼشفُخ

Algorithms and flowchart. انًشبسكبد  يؾبػشاد

 انظفُخ 

3 
رؾمُك اهذاف  2

 يؼشفُخ

Algorithms and flowchart. انًشبسكبد  يؾبػشاد

 خانظفُ

4 
رؾمُك اهذاف  2

 يؼشفُخ ويهبسارُخ

Algorithms and flowchart. انًشبسكبد  يؾبػشاد

 انظفُخ

5 
رؾمُك اهذاف  2

 يؼشفُخ ويهبسارُخ

Variables, Data Types, and 

Variables Declarations  

انًشبسكبد  يؾبػشاد

 انظفُخ

6 
رؾمُك اهذاف  2

 يؼشفُخ ويهبسارُخ

Variables, Data Types, and 

Variables Declarations  

انًشبسكبد  يؾبػشاد

 انظفُخ

7 
رؾمُك اهذاف  2

 يؼشفُخ ويهبسارُخ

Operators يؾبػشاد 
 واعت ثُزٍ

8 
رؾمُك اهذاف  2

 يؼشفُخ ويهبسارُخ

Operators واعت ثُزٍ يؾبػشاد 

 

  

 ؽشائك انزمُُى   
 

 

 .short reportانزمبسَش انمظُشح  اػذاد -1
 .full reportاػذاد انزمبسَش انؼهًُخ  -2
 ًخزهفخ نزؾهُم انشعىيبد انهُذعُخ انطشق ان اػذاد دساعبد انًمبسَخ ثٍُ -3

 
 المنقىلة ) المهارات األخري المتعلقة بقابلية التىظيف والتطىر الشخصي (.التأدهيلية العامة و المهارات -د 

   انغضء انؼًهٍ وانُظشٌ لبد انؼبيخ ثٍُ الفزؼ افبق عذَذح نهطبنت ورىػُؼ انغ -1

 انمذسح ػهً اعزخذاو األيضهخ. -2

 انؾذَضخ نهزفبػم االَغبثٍ يغ االعزبر    رظبلالاعزخذاو وعبئم ا -3
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9 
رؾمُك اهذاف  2

 يؼشفُخ ويهبسارُخ

Making Decisions واعت ثُزٍ يؾبػشاد 

11 
اهذاف رؾمُك  2

  Making Decisions يؼشفُخ ويهبسارُخ
 واعت ثُزٍ يؾبػشاد

11 
رؾمُك اهذاف  2

 يؼشفُخ ويهبسارُخ

Looping يؾبػشاد 
 ايزؾبٌ

12 
رؾمُك انمُبط  2

 وانزمىَى

Looping يشبسكبد  يؾبػشاد

 طفُخ

13 
رؾمُك اهذاف  2

 يؼشفُخ ويهبسارُخ
Jump Statement  

 يؾبػشاد
 واعت ثُزٍ

14 
هذاف رؾمُك ا 2

 يؼشفُخ

Functions يؾبػشاد 
 يشبسكبد

15 
رؾمُك انمُبط  2

 وانزمىَى

Functions يشبسكبد  يؾبػشاد

 طفُخ

 

 

 

 

 

 

 -ثُُخ انًمشس) انفظم انذساعٍ انضبٍَ  نهُظبو انغُىٌ فمؾ ( :  - 2. 12

 الساعات األسبىع

يخشعبد انزؼهى 

 انًطهىثخ

رؾمُك اهذاف 

)يؼشفُخ او 

يهبسارُخ او 

نمًُُخ او وعذاَُخ وا

 يهبساد ػبيخ(  

 ؽشَمخ انزمُُى ؽشَمخ انزؼهُى اعى انىؽذح / أو انًىػىع

16  
رؾمُك اهذاف 

 يؼشفُخ 

Functions يؾبػشاد 
 واعت ثُزٍ

17  
رؾمُك اهذاف 

 يؼشفُخ 

Arrays واعت ثُزٍ يؾبػشاد 

18  
رؾمُك اهذاف 

 يؼشفُخ ويهبسارُخ

Arrays واعت ثُزٍ يؾبػشاد 
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19  
رؾمُك اهذاف 

 يؼشفُخ ويهبسارُخ

Character Sequences واعت ثُزٍ يؾبػشاد 

21  
رؾمُك اهذاف 

 يؼشفُخ ويهبسارُخ

Character Sequences واعت ثُزٍ يؾبػشاد 

21  
رؾمُك اهذاف 

 يؼشفُخ ويهبسارُخ

Character Sequences واعت ثُزٍ يؾبػشاد 

22  
رؾمُك اهذاف 

 يؼشفُخ ويهبسارُخ

Pointers ُزٍواعت ث يؾبػشاد 

23  
رؾمُك اهذاف 

 يؼشفُخ 

Pointers يؾبػشاد 
 ايزؾبٌ

24  
رؾمُك اهذاف 

 يؼشفُخ

Pointers يشبسكبد  يؾبػشاد

 طفُخ

25  
رؾمُك اهذاف 

 يؼشفُخ ويهبسارُخ

Pointers يشبسكبد  يؾبػشاد

 طفُخ

26  
رؾمُك انمُبط 

 وانزمىَى

Pointers رمبسَش 
 رمبسَش

27  
رؾمُك انمُبط 

 وانزمىَى

Dynamic Memory يؾبػشاد 
 واعت ثُزٍ 

28  
رؾمُك اهذاف 

 يؼشفُخ ويهبسارُخ

Dynamic Memory يشبسكبد  يؾبػشاد

 طفُخ

29  
رؾمُك اهذاف 

 يؼشفُخ

Dynamic Memory يؾبػشاد 
 واعت ثُزٍ

31  
رؾمُك اهذاف 

 يؼشفُخ ويهبسارُخ

Dynamic Memory يشبسكبد  يؾبػشاد

 طفُخ 

 

 

 انجُُخ انزؾزُخ  .12

 ًمشسح انًطهىثخ :ـ انكزت ان1

 

  -)انًظبدس( :ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2

 :( انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب 
  

 انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطٍ ثهب ) انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,......(  - أ

 https://edpuzzle.com/content 

https://edpuzzle.com/content
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         :ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ

 

 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .11

   

 االنًبو ثكم يبهى يغزؾذس وعذَذ فٍ اعزشارُغُبد انزؼهُى وانزؼهى. يٍ خاللاصشاء انًبدح انؼهًُخ  -1

نزشعُخ فهى ؼًهٍ اكضش ونانًؼبفخ  نهزطجُك ا بدنغبػنزكىٌ ا جىػُخ نهًمشسَبدح ػذد انغبػبد االعص -2

 ؼًهُخ.أفؼم ألكجش كى يًكٍ يٍ انًفشداد انزٍ َزى رذسَغهب فٍ انًؾبػشاد ان

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:

 
 


