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اسم المادة  (انجصشٚخ)أسبسٛبد انجشيغخ انًشئٛخ  .1 

 2. رقم المادة 0807422

 (ح،ػًهٙحَظش٘)انسبػبد انًؼزًذح  3
.3 

 (ح، ػًهٙحَظش٘)انسبػبد انفؼهٛخ  3

 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب يجبدئ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد

اسم البرنامج  ثكبنٕسٕٚط فٙ ػهى انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة انغبيؼخ االسدَٛخ

 8. الكمية انؼهٕو انزشثٕٚخ

 9. القسم فٙ ػهى انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد

 10. مستوى المادة 4

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2014/2015انفصم انصٛفٙ 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج انجكبنٕسٕٚط

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس ػشثٙ

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2014/2015انفصم انصٛفٙ 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّسك انًبدح .16

 .سلى انًكزت، انسبػبد انًكزجٛخ، سلى انٓبرف، انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ: انشعبء إدساط يب ٚهٙ

Dr. FAtenFatehiHamad 

Office no. 218 

Office hours: 11-12 

Ext: 24579 

f.hamad@ju.edu.jo 

 

 مدرسو المادة.17

 .سلى انًكزت، انسبػبد انًكزجٛخ، سلى انٓبرف، انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ: انشعبء إدساط يب ٚهٙ

Dr. FAtenFatehiHamad 

Office no. 218 

Office hours: 11-12 

Ext: 24579 

f.hamad@ju.edu.jo 
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  وصف المادة.18

 .كًب ْٕ يزكٕس فٙ انخطخ انذساسٛخ انًؼزًذح

ٚمذو انًسبق اسبسٛبد ٔسجم .  ًَٕرعبVisual basic 6يفٕٓو انجشيغخ انًشئٛخ ٔرنك ثزمذٚى نغخ ٚٓذف انًسبق رؼشٚف انطبنت ة

يضم عًم انزؼٍٛٛ ،ثحٛش ٚذسط انطبنت يكَٕبد ْزِ انهغخ يٍ أٔايش ٔصٛغ ٔعًم. visual basic 6ٔلٕاػذ انزؼبيم يغ نغخ 

assignment ،  ٔعًم انزحكى ٔانزفشع selection ،ثبالضبفخ نغًم انذٔساٌ ٔانزكشاسlooping  . ٗكًب ٚزؼشف انطبنت اٚضب ػه

كًب ٚزًكٍ . ٔاسزخذايٓبarrays ثبالضبفخ انٗ اَشبء انًصفٕفبد ،  ٔانذٔال انغبْضح ٔكٛفٛخ اسزخذايٓب methods انذٔال انٕظٛفٛخ

 ٔاسزخذايّ نهمٕائى ٔ ػُبصش انزحكىforms ٔرنك يٍ خالل رصًًّٛ نهشبشبد ، انطبنت يٍ انزفبػم يغ ثٛئخ انجشيغخ انًشئٛخ

controls ٔاٚضب اخزٛبس االحذاس events ٚزٕلغ يٍ انطبنت فٙ ْزِ انًبدح اٌ ٚزؼهى كٛفٛخ اَشبء يشبسٚغ .   انًُبسجخ نكم ػُصش

 .يخصصخ فٙ كم يٕاضٛغ انًسبق ٔرنك يٍ خالل رصًٛى ٔ ثشيغخ انشبشبد ػًهٛب ٔيٍ صى فحصٓب ٔرٕصٛمٓب ٔيُبلشزٓب

 

 

 
  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

 األْذاف- أ

 

،   ٔ ٚزٕلغ يٍ انذاسط نٓزا انًسبق ًَٕرعبVisual basic 6يفٕٓو انجشيغخ انًشئٛخ ٔرنك ثزمذٚى نغخ ٚٓذف انًسبق رؼشٚف انطبنت ة

 أٌ ٚحمك انُبرظ انًؼشفٙ انزبنٙ، ثؼذ اكًبنّ عًٛغ اعضاءِ ثُغبػ

 

 

 ...ٚزٕلغ يٍ انطبنت ػُذ إَٓبء انًبدح أٌ ٚكٌٕ لبدساً ػهٗ: َزبعبد انزؼهّى- ة

 :(يتىقع من الطالة )المعرفت والفهم : أ

 .انزًٛٛض ثٍٛ نغخ االنخ  ٔنغبد ػبنٛخ ٔيُخفضخ انًسزٕٖ .1

 . يؼُٗ انجشيغخ انًشئٛخ ٔ ٚزؼشف ػهٗ فٕائذْبانزؼشف .2

 . ٔ ػهٗ اعضاء انزطجٛكVisual basic انزؼشف ػهٗ كٛفٛخ اسزخذاو  .3

 .يُبدٔاد رحكى ٔخصبئص انزًٛٛض ثٍٛ ثٛئخ ٔ يكَٕبد شبشبد انًششٔع .4

 يؼشفخ ٔاسزخذاو انزؼبثٛش انحسبثٛخ ٔانًُطمٛخ ٔ انزذسة ػهٗ حم انًسبئم انًزؼهمخ ثٓب .5

  يضم عًم انزؼٍٛٛ ٔاالخزٛبس ٔانزكشاس visual basicانغًم انًسزخذيخ فٙ انصٛغ ٔانزؼشف ػهٗ  .6

 .ٔ انًصفٕفبد ٔكٛفٛخ اسزخذايٓب (االعشاءاد) ػهٗ انذٔال انزؼشف .7

  القدرة على–المهاراث الفكريت. ب

 انًمبسَخ ثٍٛ نغبد انجشيغخ انًشئٛخ ٔانهغبد االخشٖ .1

 رحهٛم  ٔ يمبسَخ ثٍٛ انطشق انًخزهفخ نحم انًسبئم .2

 اسزُجبط اًّْٛ اسزخذاو عًم االخزٛبس ٔانزكشاس فٙ حم ثؼض انًسبئم  .3

 .اسزُزبط اًْٛخ رحٕٚم انكٕد انجشيغٙ انغٛش اعشائٙ انٗ دٔال  .4

 اسزُزبط اًْٛخ انذٔال ٔ اػبدح اسزخذايٓب ثزطجٛمبد يخزهفخ .5

 اسزُزبط انطشٚمخ انًضهٗ نحم يشكهخ ثشيغٛخ يؼُٛخ ثبلم عٓذ ثشيغٙ ٔرصًًٛٙ يًكٍ .6

  ٔ انزطجٛمبد انًسزمبح يٍ ٔالغ انحٛبحvisual basicانشثظ ثٍٛ يشبسٚؼّ انخبصخ فٙ  .7

  القدرة على–المهاراث العمليت . ج

 visual basic 6 اَشبء  يششٔع يزكبيم ٔ خبل يٍ االخطبء ثبسزخذاو  .1

 كزبثخ كٕد ثشيغٙ لبثم نهزُفٛز .2

 اسزخذاو ادٔاد انزحكى نزصًٛٙ انشبشبد فٙ انًششٔع .3

 ٔاسزشعبع يؼهٕيبد يٍ لبػذح انجٛبَبد، رصفٛخ، فشص  .4

 رطجٛك يب رؼهًّ انطبنت فٙ انًسبق فٙ يغبالد انًكزجبد ٔ انًذاسط .5

 : القدرة على–المهاراث التبادليت . د

 .رؼهى كٛفٛخ انؼًم ثفبػهٛخ يغ اػضبء انفشٚك نزصًٛى ٔ رُفٛز يششٔع انًبدح .1

 انزذسة ػهٗ احزشاو انٕلذ يٍ خالل انزمٛٛذ ثًٕاػٛذ رسهٛى انًششٔع ٔانٕاعجبد .2

 .انزخطٛظ نهًششٔع انغًبػٙ ٔنهٕاعجبد انفشدٚخ انٕٛيٛخ .3
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  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى.20

 
 المحتوى األسبوع  التقييمأساليب  

Discussion  Week 1  1) نغبد انجشيغخ 

Assignments  Week1 & 2  2)  انجشيغخ انًشئٛخVisual basic 

Assignments Week3& 

week 4 

 controlsانزؼبيم يغ ادٔاد انزحكى  (3

Assignments Week 5&6 4)  انمٕائىmenus 

Assignments Week 7 5) انًزغٛشاد ٔ إَاػٓب 

Assignments Week 8 6) انًضٚذ يٍ ػُبصش انزحكى 

Assignments Week 10 7) انغًم انششطٛخ 

Assignments Week 11 8)  انغًم انذٔساَٛخlooping 

statements 
Assignments Week 12 1)  االعشاءاد ٔ انٕحذح انًُطٛخ   (9ا

procedures and modules 
 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 :ٚزى رطٕٚش َزبعبد انزؼهى انًسزٓذفخ يٍ خالل انُشبطبد ٔاالسزشارٛغٛبد انزذسٚسٛخ انزبنٛخ

 

 

  ٔاعجبد+ اخزجبساد ػًهٛخ 

 

 

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة.22

 :ٚزى إصجبد رحمك َزبعبد انزؼهى انًسزٓذفخيٍ خالل أسبنٛت انزمٛٛى ٔانًزطهجبد انزبنٛخ

 

Exams  

 

 السياسات المتبعة بالمادة.23

  والغيابسياسة الحضور- أ

الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 إجراءات السالمة والصحة- ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 إعطاء الدرجات- ه

 تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة بالخدماتالمتوفرة- و
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  المعدات واألجهزة المطموبة.24
 

  visual basic 6أجهزة عرض و أجهزة حاسوب تتوافر عليها برمجية 

 
 

 المراجع.25

 
 

 2009، داس ٔائم نهُشش، انطجؼخ انضبَٛخ، فٛغٕال ثٛسك ، انجشيغخ انًشئٛخ،دعبَخ انُبثهسٙ. د (1

داس ، انطجؼخ انضبَٛخ ،  visual basic، 6فٛغٕال ثٛسك ، يحًذ ثالل انضػجٙ. د، ٚحٛٗ انحهجٙ. د (2

 2005،ٔائم نهُشش

3) Deitel&Deitel, "Visual basic 6, how to program" , pearsonPrenticHall, 2002.1999. 
 

 

  معمومات إضافية.26
 

 االختباراث والتقييم

 
 %30: ايزحبٌ يُزصف انفصم .1
  %15:ٔاعجبد  .2
 %5: ايزحبٌ ػًهٙ  .3

 50: االيزحبٌ انُٓبئٙ
 

 
 
 
 

: ------------------التاريخ: ------------------------ - التوقيع: ------------------- اسم منسق المادة

 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع: ------------------------- رئيس القسم

 --------------------------------- التوقيع: -------------------------  الكمية/مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد

  
 

 :نسخة إلى
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 رئيس القسم
 مساعد العميد لضمان الجودة

 ممف المادة


