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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 هندسة النفط والمعادنلية ك المؤسسة التعليمية .1

   هندسة سيطرة المنظومات النفطية / المركز علمي القسم ال .2

 ++C اساسيات هندسة الحاسبات  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 / السنة الدراسية االولى سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

   2021 /  6  / 6  د هذا الوصف تاريخ إعدا .7

 أهداف المقرر .8

الهدف من هذه المقرر إعطاء الطالب معلومات اساسية عن  عناصر الدوائر الكهربائية و النظريات التى 

 .وتطبيقها عملياتستخدم فى تحليل الدوائر الكهربائية 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 : نقادرا على ابنجاح فإنه يكون  المقررالطالب هذا  كملاذا ا :  يةهداف المعرفاأل -أ

  ++Cالقدرة على مناقشة البرامج في لغة  -1أ

 .القدرة على عمل مشاريع خوارزمية و كيفية التعامل مع االرقام المعقدة -2أ

 دوال والدوال الرقمية القدرة على مناقشة ال -3أ

اص بالمعادالت الرياضية الخاصة بالبرمجه والبرمجة الكيانية قدرة على مناقشة التركيب الخال -4أ

 . وانواعها

 .القدرة على مناقشة المصفوفات والمصفوفات المحددة والغير محددة  -5أ

 .يتعرف على انواع المصفوفات وكيفية التعامل معها ضمن سياق البرنامج -6أ



  
 2الصفحة 

 
  

 .ضيه مع بعضها البعض والتنسيق مع معطياتها القدرة على المناقشة حول كيفية ربط المعادالت الريا -7أ

 .التعرف على بيئة المصحح اللغوي والبرمجي للغة البرمجة  -8أ

 .كيفية التعامل مع مخرجات البرنامج وكيفية اعادة تشكيل مدخالتها  -9أ

 :نا على ابنجاح فإنه يكون قادر المقرراذا اتم الطالب هذا  : مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .التي تحقق الجانب النظري وإجراءها وتحليل البيانات وتفسيرها العملية التجارب يصمم – 1ب

 .الحاسوب ومتعلقاتها مهارة استخدام اجهزة  يكتسب  – 2ب

 .الدوال الرياضيةمشاكل  يحدد  – 3ب

 .   البرمجهم من العلوم الرياضية واألساسية الضرورية إلجراء تحليل وتصميم نظ يتمكن -4ب    

 طرائق التعليم والتعلم      

 

  9 )  الفقرة من 9 أ 1- أ على الحصول(   النظريةالمحاضرات  . 

 9)  الفقرة من 4 ب - 1 ب )الحصول على  لمفردات المنهاج التطبيق العملي في المختبر. 
  المختبرية. الحاسوبأستخدام اجهزة 
 9الفقرة من 2أ1- أ على الحصول ( رية والعمليةالحوارات والمناقشات خالل المحاضرات النظ ). 

  البرمجية العامة والتي تصب بتحليل وتصميم المشكلة  المختبريةاالستعانة ببعض المباديء 

وذلك لتعيين مكمن المشكلة  بهندسة الحاسباتباالضافة الى االستعانة بالقوانين والقواعد الخاصة 

 وحلها.

 
 طرائق التقييم      

 

 9 الفقرة من 9 أ 1 - أللتحقق من   والفصلية شهريةحانات النظرية الاالمت. 

 9  الفقرة من 4 ب - 1 ب للتحقق من   والفصلية االمتحانات العملية الشهرية. 
  االختبارات القصيرة(Quizzes). 

 9الفقرة من 2أ1- أ للتحقق من   الحوارات والنقاشات الصفية . 
 

 :نبنجاح فإنه يكون قادرا على ا المقرراذا اتم الطالب هذا  : األهداف الوجدانية والقيمية -ج

  وتحليل المنطق. البرمجه متطلبات يدرك  -1ج        

 . ات الوضيفيةصادية والبيئية  والسياقتأثير الحلول الهندسية على األنشطة االقت يستوعب  -2ج        

 حل المشاكل التي تواجه . والقدرة على  يةفي حياته العملالحاجة إلى التعلم يدرك ا  -3ج        

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 يتم عن طريق : 3ج-1للوصول الى ج
 المحاضرات النظرية. 

 المحاضرات العملية والتطبيق العملي في المختبر. 

 ة.المناقشات الجماعي 
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 طرائق التقييم    

 يتم عن طريق : 9من الفقرة  3ج - 1من  ج  قللتحق
 

 متحانات النظرية الدورية والفصليةاال 

 االمتحانات العملية الدورية والفصلية 
  التقارير 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 .المشاكل الرياضية المتعلقة بالبرمجهوحل  تحديد  -1د

 .واالستفادة منها في حل البرامج االخرى وتفسيرها مخرجاتهاليل وتح التجارب اجراء  -2د

 .البرمجهاستخدام التقنيات والمهارات الهندسية الحديثة واألدوات الالزمة لممارسة مهنة   -3د 

 والتعلم التعليم طرائق

 وعرض تقرير كلش على بكتابتها ويطالب برمجية معينه  مشكلة تناول من االستفادة يتم 3 د - 1 د الى للوصول

 .محددة زمنية فترة ضمن نتائجه

 التقييم طرائق

 .9 الفقرة من ج الفقرة تقييم طريقة من االستفادة 

 

 بنية المقرر .11

األسبو

 ع
 الساعات

مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 2+2T  ان يكون

 طالبال

قادرا على 

ان يفهم 

اساسيات 

البرمجه 

والخوارزم

 يات

Programming in C Language 

 نظري عرض

 االستعانةمع 

هندسة  المباديءب

 العامة الحاسبات

 اختبار

 +واجب صفي
 2 2+2T 

Algorithms 

3 2+2T 
ان يكون  

  طالبال

 قادرا على

بناء 

خوارزميا

ت والتعامل 

مع االرقام 

 الصعبه

Creating Algorithmic Projects 

 نظري عرض

 باالستعانة

 بالمخططات

 التوضيحية

 اختبار

 +واجب صفي

4 2+2T 

Constants  , How to deal with 

complex numbers in C 
 اختبار

 +واجب صفي

5 2+2T   ان يكون

  طالبال

 قادرا على

استخدام 

تعريف 

المتغيرات 

Arithmetic Application 
 نظري عرض

 الستعانةبا

 والقواعدمعادالت بال

 بالرمجه الخاصة

 اختبار

 +واجب صفي
 6 2+2T Definition Constants, Strings. 

7 
2+2T 

Variables, Operators 
 اختبار

 +واجب صفي
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 وانواعها

8 2+2T   ان يكون

  طالبال

 قادرا على

يستخدم ان 

الدوال 

 الشرطية 

Conditional statements 
 نظري عرض

 باالستعانة

 والقواعدمعادالت بال

البرمجة  الخاصة

 الخطية

 اختبار

 +واجب صفي

 9 2+2T If-Then 

10 2+2T If –else 
 اختبار

 +واجب صفي

11 2+2T Else- If 
 اختبار

 +واجب صفي

12 
2+2T 

ان يكون   

  طالبال

 قادرا على

ان يفهم 

اساسيات 

عمل اللوب 

وكيفية 

التعامل معه 

داخل 

 البرنامج

Loops 

 نظري رضع

 باالستعانة

 بالمخططات

 التوضيحية

 اختبار

 +واجب صفي

13 2+2T for- loop, nested for –loops 
 نظري عرض

 باالستعانة

قوانين بال

والمخططات 

 التوضيحية

 اختبار

 +واجب صفي
 14 2+2T while-loop, do –While-loop 

15 
2+21T Nested While- loops, nested do –

While loops 
 اختبار

 +واجب صفي
 16 2+2T Do – Until  Loop 

17 
2+2T 

Functions, Numerical functions 
 نظري عرض

ستعانة بالقوانين باال

 التوضيحية

 اختبار

 +واجب صفي

18 
2+1T   ان يكون

  طالبال

 قادرا على

ان يتعرف 

بناء 

المعادالت 

والتراكيب 

 في البرمجه 

Returned value Functions, Void 

Functions نظري عرض 

 باالستعانة

 والقواعدمعادالت بال

التاركيب  الخاصة

 البرمجية

 اختبار

 +واجب صفي

19 

2+2T 

Calling Functions with arrays, 

Structures and Structure type 

functions 

 اختبار

 +واجب صفي

20 
2+2T 

ان يكون 

قادرا 

على 

تصميم 

المعادالت 

وان يكون 

على 

 اطالع

كامل عن 

كيفية 

عمل 

المصفو

فات 

االحادية 

 والثنائية

Arrays, Dynamic arrays, . Static 

arrays. 

 نظري عرض

 باالستعانة

 والقواعدمعادالت بال

 الخاصة

المصفوفات الثنائية ب

 واالحادية

 اختبار

 +واجب صفي

21 
2+2T Matrices: one Dimensional and 

Two Dimensional 
 اختبار

 +واجب صفي

22 
2+2T Examples on Matrix 

multiplication اختبار 

 +واجب صفي

 23 
2+2T Operations on rows and Columns, 

Transpose matrix 

24 

2+2T Characters matrix and its library 

functions 

 اختبار

 +واجب صفي

25 
2+2T   ان يكون

  طالبال

Examples: matrix average value, 

Maximum and minimum Values 
 نظري عرض

 باالستعانة

 اختبار

 +واجب صفي
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 البنية التحتية  .12

 Mastering C++: SalehOqeili,Eetal –Amman : The ـ الكتب المقررة1

Aurther.2004 

 : Mastering C++: SalehOqeili,Eetal –Amman-1  : )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

The Aurther.2004 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  ..المجالت العلمية , التقارير ,) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
“INTODUCTION OF C++ PROGRAMMING 

LANGAGE”, 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 ي استراتيجيات التعليم والتعلم.االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد ف   -1

 .وطرق حلهاالبرمجة مشاكل تقديم سمنارات عن طريق الدارس يتناول بها   -2

 

 قادرا على

كتابة 

برنامج 

باستخدام 

 المؤشرات 

 بالمخططات

 التوضيحية
26 2+2T Pointers 

 نظري عرض

 باالستعانة

 والقواعدمعادالت بال

بالتاركيب  الخاصة

 ومتطلباتها

 اختبار

 +واجب صفي

27 
2+2 T  ان يكون

الدارس 

 قادرا على

التعامل مع 

التراكيب 

المختلفة 

وااطالع 

كيفية 

البرمجه 

باستخدام 

 الفايالت

How to deal with different 

structures. 
 اختبار

 +واجب صفي
28 

 
 

2+2T 

Graphics, Introduction to Graphics 

in C and its library functions 

Input and output Files in C اختبار 

 +واجب صفي

 29 2+2T 

30 
2+2T 

 

Programming in C Language اختبار 

 +واجب صفي

 عرض

 نظري

 باالستعانة

معادالت بال

 والقواعد

 لخاصةا

الدوائر ب

 الكهربائية

ان يكون 

 طالبال

 قادرا على 
الدوائر 

الكهربائية 

 للتيار

 المتناوب


