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 ال يوجد  المتطلب السابق :  جامعة الزرقاء
 منير البوريني. م اسم المدرس : االقتصاد والعلوم اإلدارية الكلية :

 - موعد المحاضرة : اإلداريةالمحاسبية / نظم المعلومات  القسم :

 - الساعات المكتبية : اساسيات البرمجة المقرر:عنوان 
  

 
 وصف المساق 

برمجة الحاسوب وضعت من أجل تعريف الطالب على مبادئ البرمجة عن طريق استخدام لغة واضحة و مبسطة وذلك اساسيات 
خوارزمية و تطبيقها باستخدام لغة من حيث التفنير التحليل  للمشانل ووضع  ب ي  مجال تنوولوجيا المعلوماتلتطوير مهارات الطال

 .برمجة
 
 

 :يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطالب على يهم و التعرف على: المساق أهداف

 
 مبادئ برمجة الحاسوب .1

 بيئة لغة البرمجة .4

 األدوات المعيارية ي  ييجوال بيسك .3

 البرمجة بلغة ييجوال بيسك .2

 بيسكالتعابير الرياضية و الموطقية األساسية ي  ييجوال  .5

 تمثيل البياوات بلغة ييجوال بيسك .6
        

 : مخرجات التعلم
 

A. المعرفة 

 . البرمجة بلغة ييجوال بسك: يهم أساسيات  المعرية بالمفاهيم  .1
 . يهم التسلسل الموطق  ي  نتابة البرامج:  المعرية بالوظريات و المبادئ.4
 على التعامل مع المشانل البرمجية القدرة:  باإلجراءاتالمعرية . 3

 
B. اإلدراكية المهارات  

 األوظمةالقدرة على تحليل ويهم  :الفنري الواقد التحليل. 1
 عود نتابة البرامج تطبيق المبادئ البرمجية العامة : تطبيق المبادئ. 4
 

C. مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية : 

 على العرض . يؤمن بدوره الفاعل ضمن يريق العمل:  التطوير الذات  و المهو تحمل مسؤولية التعلم واستمرار . 1
 .مهمة يريقه إلوجاحيبادر ي  اوجاز األعمال المتعثرة  : التصرف بمسؤولية ي  العالقات الشخصية و المهوية .4
 و مبدأ التعدديةيحترم أراء اآلخرين :  االلتزام بالقيم األخالقية العالية على المستوى الشخص  العام .3
 

D. مهارات االتصال و تقنية المعلومات و المهارات العددية 

 االتصال بفاعلية شفويا و نتابيا: قادر على نسر حاجز الخجل عود التعامل مع اآلخرين ألجل تحليل وظام معين .1
 استخدام تقوية االتصاالت و المعلومات: القدرة على استثمار االوتروت ي  إيجاد الحلول للمشانل البرمجية .4
 الحساب و اإلحصاءباستخدام األساليب الحسابية و اإلحصائية: القدرة على برمجة الدوال المتعلقة   .3

  
E. المهارات الحركية و النفسية 

 القدرة على التعبير اللغوي الدقيق.1
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 :  هيكل المقرر

 

 طرق التعليم أسلوب التدريس المواضيع مخرجات التعلم عدد الساعات األسبوع
مراجعة للمحاضرة  لبرمجةلمفهوم امقدمة  A.1 ،A. 2 3 األول

السابقة ثم شرح 

 مادة جديدة

 

يقوم الطلبة بكتابة 

بعض البرامج 

 في المختبرالعملية 

 

عقد امتحانات 

( Quizzes)قصيرة 

 بشكل فجائي

 ربط البرامج بالواقع

 العملي

 

 

 تحضير مسبق من الطلبة

 

 

 يقوم الطلبة بكتابة برامج

 على الحاسوب عملية

 A.1 ،A.2 3 الثاني
فيجوال البرمجة تعريف بلغة 

 بيسك

 A.1 ،A.2  ،A.3 3 الثالث

األدوات و  تالكائنا شرح 

( Tool Box) المعيارية

 داخل برنامج فيجوال بيسك

 A.1 ،A.2  ،A.3 3 الرابع

و األدوات  تالكائناخصائص  

 Label:  المعيارية

Properties 

 3 الخامس
A.1 ،A.2 ،A.3 ،

B.1 B.2 

و األدوات  تالكائناخصائص  

 Image:  المعيارية

Properties 

 3 السادس

A.1 ،A.2 ،A.3 

B.1 ،B.2  ،C.1 

c.2 ،c.3 

صندوق إدخال خصائص 

النص و صندوق عرض 

 Text Box:  النص

Properties 

 3 السابع

A.1 ،A.2 ،A.3 

B.1 ،B.2  ،C.1 

C.2 ،C.3 

:  األمرزر خصائص 

Command Button + 

Code 

 3 الثامن

A.1 ،A.2  ،A.3 

B.1 ،B.2  ،C.1 

C.2 ،C.3 

خصائص شرائط التصفح : 

Scroll Bars 

Properties  

 3 التاسع

A.1 ،A.2  ،A.3 

B.1 ،B.2  ،C.1 

C.2 ،C.3 

 

التعبيرات الرياضية و شرح 

 المنطقية 

 3 العاشر

A.1 ،A.2 ،A.3 

B.1 ،B.2  ،C.1 

C.2 ،C.3 ،D.1 

D.2 ،D.3 

التعبيرات الرياضية و برمجة 

 وتمثيل البيانات  المنطقية

 3 حادي عشر

A.1 ،A.2 ،A.3 

B.1 ،B2  ،C.1 

C.2 ،C.3 ،D.1 

D.2 ،D.3 

اتخاذ جمل ادوات و شرح 

( IF Statements)القرار 

 وانواعها المستخدمة 

 3 ثاني عشر

A.1،A.2 ،A.3 

B.1 ،B.2  ،C.1 

C.2 ،C.3 ،D.1 

D.2 ،D.3 ،E 

جمل الدوران ادوات و شرح 

 Looping)  التكرارو

Statements ) 

 3 ثالث عشر

A.1 ،A.2 ،A.3 

B.1 ،B.2  ،B.1 

B.2 ،B.3 ،C.1 

C.2 ،C.3 ،E 

 المؤقتشرح خصائص 

 (Timerالزمني )

 3 عشر رابع

C.1 ،C.2 ،C.3 

D.1 ،D.2 ،D.3 

E 

شاملة وحل اسئلة  مراجعة

 عملية مختلفة
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 يالكتاب المقرر الرئيس
  

 (4002المسيرة للنشر ) االولى، دار عبد الحكيم عيسى و أ.د محمد كرزون، الطبعةد. ،6 الفيجوال بيسك 

 

 المقررات المساندة 
 

-كلية الملك عبد اهلل الثاني لتكنولوجيا الملعومات –صبري الحلبي و د. محمد الزعبي  ، أ.د يحيى6فيجوال بيسك 
 4006عمان األردن -دار وائل للنشر-الجامعة االردنية

 

 طرق التقييم
 

 الطرق العالمة التاريخ
 االمتحان االول %22 يحدد الحقا

 االمتحان الثاني %22 يحدد الحقا

 / بيتيةوظائف عملية  %12 الحقا تحدد

 االمتحانى النهائي %02 يحدد الحقا
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Zarqa University  Instructor: Mr. Muneer AlBourini  

Faculty: Economics Lecture’s time: - 

Department: MIS Semester: 2nd, 2018 

Course title: Programming Basics Office Hours: - 

Office number: 123 K 
  

 

Course description: 

 

The basics of computer programming were developed in order to introduce students to the principles of 

programming by using a clear and simplified language to develop the skills of students in the field of 

information technology in terms of analytical thinking of problems and the development of an algorithm 

and its application using programming language. 

 

Aims of the course: This subject aims to 
 

1. Principles of computer programming 

2. Programming language environment 

3. Standard tools in Visual Basic 

4. Programming in Visual Basic language 

5. Basic mathematical and logical expressions in Visual Basic 

6. Representing data in Visual Basic 
 

 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. Knowledge and Understanding 
 

A1. Concepts and Theories: Understanding the basics of programming in Visual Basic. 
 
A2. Contemporary Trends, Problems and Research: Understanding the logical sequence in writing 

programs. 
 
A3. Knowledge of Procedures: Ability to deal with various software problems 

 

 

B. Subject-specific skills 
 
B1. Problem solving skills: The ability to analyze and understand systems 

 
B2. Modeling and Design: Application of general programming principles when writing programs 

 

C. Critical-Thinking Skills 
C1. Analytic skills: To gain the necessary analytical skills of differentiating between different 

programming Applications Methods and Strategies.  
 
C2. Strategic Thinking:  To be able of drawing strategic plans. 

 

C3. Creative thinking and innovation: To be proactive when dealing with different situations 
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D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and personal development) 

D1. Communication: To be able to communicate with teachers and colleagues efficiently 

 

D2. Teamwork and Leadership: To be a productive team member 

 

Course structures: 

Week 
Credit 

Hours 
ILOs Topics 

Teaching 

Procedure 

Assessment 

methods 

1 3 

A.1 ،A.2 ،A.3 ،B.1 B.2 

Introduction to the 

concept of 

programming 

Review of 

the previous 

lecture and 

introduce a 

new topic 

 

 

 

 

Quizzes 

 

Use real examples of 

networks usage  

 

 

 

 

 

Students should 

prepare for new 

lectures 

 

Students select and 

present about 

certain network 

topics  

2 3 

A.1 ،A.2 ،A.3 ،B.1 B.2 

Definition in Visual 

Basic programming 

language 

3 3 

A.1 ،A.2 ،A.3 ،B.1 B.2 

Explain objects and 

standard tools within 

the Visual Basic 

program 

4 3 

A.1 ،A.2 ،A.3 ،B.1 B.2 

Properties of objects 

and standard tools: 

Label Properties 

5 3 

A.1 ،A.2 ،A.3 ،B.1 B.2 

Properties of standard 

objects and tools: 

Image Properties 

6 3 

A.1 ،A.2 ،A.3 ،B.1 B.2 

Text Box and Text Box 

Properties: Text Box 

Properties 

7 3 A.1 ،A.2 ،A.3 

B.1 ،B.2  ،C.1 

C.2 ،C.3 

Command Button 

Properties: Command 

Button + Code 

8 3 A.1 ،A.2  ،A.3 

B.1 ،B.2  ،C.1 

C.2 ،C.3 

Browse Bar 

Properties: Scroll Bars 

Properties 

9 3 A.1 ،A.2  ،A.3 

B.1 ،B.2  ،C.1 

C.2 ،C.3 

 

Explain mathematical 

and logical expressions 

10 3 A.1 ،A.2 ،A.3 

B.1 ،B.2  ،C.1 

C.2 ،C.3 ،D.1 

D.2 ،D.3 

Programming 

mathematical and 

logical expressions and 

data representation 

11 3 
A.1 ،A.2 ،A.3 

B.1 ،B2  ،C.1 

C.2 ،C.3 ،D.1 

D.2 ،D.3 

Explain the tools and 

sentences of decision - 

making (IF 

Statements) and types 

used 
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12 3 A.1،A.2 ،A.3 

B.1 ،B.2  ،C.1 

C.2 ،C.3 ،D.1 

D.2 ،D.3 ،E 

Explanation of tools 

and sentences of 

rotation and repetition 

(Looping Statements) 

13 3 A.1 ،A.2 ،A.3 

B.1 ،B.2  ،B.1 

B.2 ،B.3 ،C.1 

C.2 ،C.3 ،E 

Explanation of timer 

properties 

14 3 C.1 ،C.2 ،C.3 

D.1 ،D.2 ،D.3 

E 

Comprehensive review 

and solution of various 

practical questions 

 

 

References: 

 

 (8002الولى، دار المسيرة للنشر )ة ايم عيسى و أ.د محمد كرزون، الطبععبد الحكد. ،6الفيجوال بيسك 

 

Supplementary Textbook(s):   

 

-ا الملعوماتالثاني لتكنولوجي كلية الملك عبد اهلل –، أ.د يحيى صبري الحلبي و د. محمد الزعبي 6فيجوال بيسك 
8006عمان األردن -دار وائل للنشر-الجامعة االردنية  

 

Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

Exam1   80  

Exam 2  80  

HW & Activities 00  

Final Exam 00  

 

 


