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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق اال

 

 المؤسسة التعليمية .1
 الجامعة التكنولوجية

 / المركز  علميالقسم ال .2
 قسم علوم الحاسوب

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الذكاء اإلصطناعي

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس علوم

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 ABETبرنامج اعتمادية 

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 ال يوجد

 تاريخ إعداد الوصف  .8
15/12/2016 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ية وذلك بكسب يهدف البرنامج األكاديمي إلى إعداد كوادر متخصصة في مجال التطبيقات والتقنيات الذك

 المهارات الخاصة في إعداد وتصميم وبناء منظومات ذكية السلوك وإستنباطية األداء ذات طابع محاكي

 لسلوكيات اإلنسان في حل المشكالت المعقدة أو المشكالت التي تفتقد أو تفتقر إلى حلول مناسبة أو فضلى.

 البرامج واألنظمة الذكية، كما ويمتلك الخبرات فييعمل خريج هذا الفرع في مجال فهم وتصميم وتطوير كما و

 للمنظومات طرق تمثيل المعرفة وطرق اإلستدالل على الحقائق من خاللها للوصول إلى التنفيذ اآللي المتكامل

 وصوال إلى الغاية في حل مشكالت من نوع متعددة الحلول إو المعقدة.
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 يم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق التعل برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
البرنامج األكاديمي المعد يهدف إلى كسب وفهم المهارات الخاصة بكيفية اإلستفادة من الحقائق والدالئل 

بغية التنفيذ الصحيح للمنظومة وإعطاء نتائج وحلوال مناسبة من خالل فهم وتطوير قواعد المعرفة 

ستنتاج تؤدي الى حلول متعددة تحتوي وبنسبه عاليه على حلول وكيفية تشغيل مكائن استدالل او ا

        فضلى.

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 البحث بالخورزميات الذكية  - 1ب     

 تعمال طرق تمثيل معرفة مناسبة للمشكلة قيد الحلاس -2ب 

 استخدام استراتيجية  سيطرة مناسبة لتنفيذ النظام- 3ب 

  

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 دروس نظرية في تقنيات متعددة متخصصة في االنظمة والتطبيقات الذكية  -1

 تجارب عملية لتنفيذ برامج محوسبة في بيئة برمجية مناسبة لهذا التخصص -2

 ورش عمل متواصلة توضح التطور العالمي في بناء منظومات تخدم مجاالت متعددة في الحياة

 

 
 التقييم  طرائق     

 

 امتحانات نظرية  يومية وفصلية ونهائية  -1

 امتحانات عملية )مختبرية ( على طول السنة الدراسية -2

 تقييم يومي مستمرالمهارات واالبدعات الفردية والجماعية للطلبة -3

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 يلها بطريقة مناسبة في الحاسوبكيفية االستفادة من طريقة تفكير االنسان في حل المشكالت وتمث -1ج

االستفادة من المهارات والوظائف التي تقوم بها االجهزة المختلفة في جسم االنسان ومحاكاتها في  -2ج

 برامج الحاسوب لحل مشكالت معينة

 التركيز على تطوير المهارات الفردية في االبداع واالبتكار -3ج

 

 

    
 طرائق التعليم والتعلم     
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 ات نظريةمحاضر -1

 محاضرات عملية )مختبرية( -2

 ورش عمل تخصصية

 

 
 طرائق التقييم    

 

 تقييم ومتابعة مستمرين -1

 التركيز على المهارات واالبداعات الفردية والجماعية للطلبة -2

 تقييم إنجاز االعمال البيتية والمهام اإلضافية )اإلختيارية( التي تعطى خالل المحاضرات

 

 
 

 

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

 إختيار التقنيات المناسبة للحل أو التنفيذ الفعلي للنظام -1د

 الربط بين األجزاء المناسبة لحل المشكلة -2د

 تضمين تقنيات أخرى إضافية عند الحاجة لها وحسب النظام قيد العمل -3د

لقدرة على بناء منظومة هجينة من عدة تقنيات بغية الحصول على تنفيذ سريع وذاكرة خزنية أقل ا -4د   

 ودرجة تعقيد أقل.

 طرائق التعليم والتعلم          

 إعطاء تقنيات مختلفة تحقق االهداف المنشودة في بناء االنظمة الذكية -1

 اتالتعرف على كيفية بناء معماريات مختلفة لألنظمة والتطبيق -2

 دراسة تقنيات إضافية تخدم حقل التخصص وكيفية توظيفها في بيئة العمل الخاصة -3

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 تصميم وبناء أنظمة مختبرية بضمنها واجبات بيتية.

 امتحانات تقييمية على كافة المستويات وفي أوقات مختلفة
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق المساقرمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 
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 عملي     نظري      

 األولى

 الكورس االول

CSCL1101 

CSCL1103 

CSCL1105 

CSCL1107 

CSAI1101 

CSCL1109 

CSCL1111 

 1البرمجة المهيكلة

 1الرياضيات

 1الهياكل المتقطعة

 تركيب حاسبة

 االصطناعي الذكاء مقدمة في

 اإلحصاء مقدمة في

 1اللغة االنكليزية

 ن    3

 ن 2

 ن 2

 ن    2

 ن    2

 ن 2

 ن 2

 ع 2

 

 

 ع2

 ع2

 األولى

 الكورس الثاني

CSCL1202 

CSCL1204 

CSCL1206 

CSCL1208 

CSAI1202 

CSCL1210 

CSAI1203 

 2البرمجة المهيكلة

 2الرياضيات

 2الهياكل المتقطعة

 التصميم المنطقي

 لغة برولوك

 نظرية االحتماالت

 ل المعرفةتمثي

 ن    3

 ن 2

 ن 2

 ن    2

 ن    2

 ن 2

 ن 2

 ع 2

 

 

 ع2

 ع2

 Cs07 الثانية

Cs12 

Cs43 

Cs44 

Cs10 

Cs11 

Cs09 

 البرمجة الشيئية

 هياكل البيانات

 المنطق المضبب

 خوارزميات الذكاء

 عدديوتحليل رياضيات 

 النظرية اإلحتسابية

 حقوق وديمقراطية

 ن    2

 ن    2

 ن 2

 ن    2

 ن    2

 ن 2

 ن 1

 ع2

 ع2

 

 ع2

 ع2

 

 

 Cs20 الثالثة

Cs21 

Cs34 

Cs19 

Cs46 

Cs45 

Cs47 

Cs17 

 رسوم الحاسوب

 المترجمات

 قواعد البيانات

 معمارية الحاسوب

 معالجة اللغة الطبيعية

 النظم الخبيرة

 تعلم الماكنة

 بحوث العمليات

 ن    2

 ن    2

 ن    2

 ن 2

 ن    2

 ن    2

 ن    2

 ن    2

 ن 2

 ع2

 ع2

 ع2

 ع2

 ع2

 ع2

 ع2

 ع2

 Cs49 الرابعة

Cs48 

Cs27 

Cs26 

Cs50 

Cs24 

Cs51 

Cs82 

 التخطيط واإلنسان اآللي

 اإلتصاالت وشبكات الحاسوب

 أمنية الحاسوب

 نظم التشغيل

 مخازن وتنقيب البيانات

 برمجة المواقع

 الرؤيا بالماكنة

 مشروع

 ن 2

 ن  2

 

 ن    2

 ن    2

 ن    2

 ن 2

 ن2

 ن    1

 ع2

 ع2

 

 

 ع2

 

 ع2

 ع2

 ع4
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 -عن طريق:

 دراسات عليا -مؤمترات -ندوات ختصصية-حبوث ومشارع -ورش عمل -دورات تدرييب 
 الطالع على اهم املصادر العربية واالجنبيةا

 دراسة حاالت دراسية وتعميم النتائج
 حل اسئلة االختبار الذايت يف املصادر واملراجع 

 حماكاة انظمة معقدة
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضر القبول معيا .13

 
 القبول املركزي -1
 ان يكون سامل من العاهات الدائمية اليت تعيق العمل يف جمال احلاسوب -2

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 متطلبات سوق العمل 
 مواكبة التطور العلمي
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 مخطط مهارات المنهج

 ي المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة ف

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية العامة ارات المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 المرحلة االولى
 الكورس االول

CSCL1101 اساسي 1 الربجمة املهيكلة √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

CSCL1103 اسياس 1الرايضيات √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √   

 CSCL1105 اساسي 1اهلياكل املتقطعة √ √ √ √ √ √   √    √    

CSCL1107  اساسي تركيب احلاسوب √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √  

 CSAI1101 

 
الذكاء  مقدمة اىل

 االصطناعي
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

CSCL1109  مقدمة اىل نظرية
 االحصاء

    √      √ √ √    √ اساسي

 CSCL1111 اساسي 1اللغة االنكليزية √ √   √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ 
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 المرحلة االولى
 الكورس الثاني

CSCL1202 اساسي 2 الربجمة املهيكلة √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

 CSCL1204 اساسي 2الرايضيات √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √   

 CSCL1206 اساسي 2اهلياكل املتقطعة √ √ √ √ √ √   √    √    

 CSCL1208 اساسي التصميم املنطقي √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √  

 CSAI1202 

 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي لغة برولوك

 CSCL1210 اساسي نظرية االحتماالت √    √ √ √      √    

 CSAI1203 اساسي متثيل املعرفة √ √   √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ 

                    

   √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي الربجمة الشيئية Cs07 المرحلة الثانية

 Cs12  هياكل البياانت
 واخلوارزميات

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

 Cs43 املنطق املضبب  √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

 Cs44  اتيجيات إست √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
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وخوارزميات الذكاء 
 اإلصطناعي

 Cs10  الرايضيات املتقدمة
 والتحليل العددي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √   

 Cs11 النظرية االحتسابية  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

 Cs09 حقوق اإلنسان 

   والدميقراطية
 √    √    √    √    

                    

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي رسوم احلاسوب Cs20 المرحلة الثالثة

 Cs21 اساسي املتمجات √ √ √ √ √ √   √ √   √ √ √  

 Cs34 اساسي قواعد بياانت √ √ √ √ √ √   √ √   √ √ √ √ 

 Cs19 اساسي معمارية احلاسوب √ √ √ √ √ √ √  √ √   √    

 Cs46 اساسي معاجلة اللغة الطبيعية √ √ √ √ √ √   √ √   √ √ √  

 Cs45  الطرق و النظم اخلبرية
      االستكشافية

   √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ اساسي
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 Cs47 اساسي تعلم املاكنة √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 Cs17 اساسي حبوث عمليات √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

                    

التخطيط واإلنسان  Cs49 المرحلة الرابعة
 اآليل

 √ √ √ √   √ √    √    √ اساسي

 Cs48  االتصاالت وشبكات
 وباحلاس

  √ √ √   √ √   √ √ √ √ √ √ اساسي

 Cs27  امنية احلاسوب
 والبياانت )أختياري(

    √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ اختياري

 Cs26 اساسي نظم التشغيل √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

 Cs50  خمازن وتنقيب
 البياانت

 √ √ √ √   √ √   √ √ √ √ √ √ اساسي

 Cs24 برجمة مواقع االنتنت       
 )أختياري(

 √ √ √ √   √ √   √ √ √ √ √ √ اختياري

 Cs51 اساسي الرؤاي ابملاكنة √ √ √ √ √    √ √ √  √ √   

 Cs82 اساسي مشروع                 
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 مناهج فرع الذكاء االصطناعي
 

First year Syllabus 

 

First course 

 منهج املرحلة االوىل

 

 Subject اسم املادة ت

No. Of 

Theory 

hour 

No. of 

Lab. 

hour 
Tutori

al 
No. of 

Units 
1الربجمة املهيكلة 1  Structured Programming  1  3 2 1 4 
1الرايضيات 2  Mathematics 1 2 - 1 2 
 Discrete Structures 1 2 - 1 2  1اهلياكل املتقطعة 3
 Computer Organization  2 - 1 2   تركيب احلاسوب 4
اىل االحصاء دخلم 5  Introduction to Statistics  2 - 1 2 
 Introduction to A.I 2 - 1 2 مقدمة اىل الذكاء االصطناعي 6
1 اللغة االنكليزية 7  English Language 1 2 - - 1 

Total 15 2 6 15 
 

 Total No. of Unit for 1st  Semester: (15)Units ( وحدة15: )الولجمموعة الوحدات للفصل الدراسي ا

  

Second Course  

 Subject اسم املادة ت

No. Of 

Theory 

hour 

No. of 

Lab. 

hour 
Tutori

al 
No. of 

Units 
2الربجمة املهيكلة 1  Structured Programming 2 3 2 1 4 
 Mathematics 2 2 - 1 2  2 الرايضيات 2
 Discrete Structures 2 2 - 1 2  2 اهلياكل املتقطعة 3
 Logic Design 2 2 1 3 التصميم املنطقي 4
 Probabilistic Theory 2 - 1 2 نظرية االحتماالت 5
 Prolog Language 2 2 1 3 لغة برولوك 6
عرفةمتثيل امل 7  Knowledge Representation 2 - - 2 

Total 15 6 6 18 
 

( وحدة 18: ) ثاينجمموعة الوحدات للفصل الدراسي ال  Total No. of Unit for 2nd  Semester: (18)Units 

 Total No. of Unit for Year: ( 33 ) Units وحدة ( 33)  جمموعة الوحدات لسنة دراسية:                                  

 7جمموع الوحدات التخصصية:                                   



  
 12الصفحة 

 
  

 

Second Year Syllabus  

 منهج املرحلة الثانية

 Subject اسم املادة ت

No. Of 

Theory 

hour 

No. of 

Lab. 

hour 
Tutorial No. of 

Units 
 Object Oriented الربجمة الشيئية 1

Programming 
2 2 1 3 

 Data Structures and هياكل البياانت واخلوارزميات 2

Algorithms 2 2 1 3 
 Fuzzy logic 2 - 1 2 املنطق املضبب 3
 AI Strategies and إستاتيجيات وخوارزميات الذكاء اإلصطناعي 4

Algorithms 
2 2 1 3 

 Advanced Mathematics and الرايضيات املتقدمة والتحليل العددي 5

Numerical Analysis 
2 2 1 3 

 Computation Theory 2 - 1 2 النظرية االحتسابية 6

7 
 Human Rights and   والدميقراطية حقوق اإلنسان

Democracy 
1 - - 1 

Total 13 8 6 17 
 

 Total No. of Unit for One Semester: (17)Units ( وحدة17جمموعة الوحدات للفصل الدراسي الواحد: )

 وحدة (34) لوحدات لسنة دراسية:جمموعة ا
 

 

Total No. of Unit for Year: (34) Units 
 
 
 

Third Year Syllabus منهج املرحلة الثالثة 
  

 
 Subject اسم املادة 

No. Of 

Theory 

hour 

No. of 

Lab. 

hour 
Tutorial No. of 

Units 
 Computer Graphics 2 2 1 3 رسوم احلاسوب 1
 Compilers 2 2 1 3 املتمجات 2
 Databases 2 2 1 3 قواعد بياانت 3
 Computer Architecture  2 2 1 3 معمارية احلاسوب 4
 Natural Language Processing 2 2 1 3 معاجلة اللغة الطبيعية 5
&  Expert Systems      الطرق االستكشافيةو النظم اخلبرية  6

Metaheuristic Methods 
2 2 1 3 

 Machine learning 2 2 1 3 لم املاكنةتع 7
 Operations Researches 2 - 1 2 حبوث عمليات 8

Total 16 14 8 23 
 

 Total No. of Unit for One Semester: (23)Units ( وحدة23جمموعة الوحدات للفصل الدراسي الواحد: )

 Total No. of Unit for Year: (46) Units وحدة (46) جمموعة الوحدات لسنة دراسية:
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Forth Year Syllabus منهج املرحلة الرابعة 

 Subject اسم املادة ت

No. Of 

Theory 

hour 

No. of 

Lab. 

hour 
Tutorial No. of 

Units 
 Planning & Robotics 2 2 1 3 التخطيط واإلنسان اآليل 1
 Communications and وباالتصاالت وشبكات احلاس 2

Computer Networks 2 2 1 3 
 Computer and Data امنية احلاسوب والبياانت )أختياري( 3

Security 
2 - 1 2 

 Operating Systems 2 2 1 3 نظم التشغيل 4
 Data Warehouse & Data البياانتوتنقيب خمازن  5

Mining  
2 - 1 2 

 Web programming 2 2 1 3 )أختياري( برجمة مواقع االنتنت 6
 Machine Vision 2 2 1 3 ابملاكنة الرؤاي 7
 Project 1 4 - 3 مشروع 8

Total 15 14 7 22 
 

 Total No. of Unit for One Semester: (22)Units ( وحدة22جمموعة الوحدات للفصل الدراسي الواحد: )

 Total No. of Unit for Year: (44) Units وحدة (44) جمموعة الوحدات لسنة دراسية:
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 التكنولوجية امعةالج

 / المركز علمي القسم ال .2
 علوم الحاسوب

 /Introduction to Artificial Intelligence اسم / رمز المقرر .3
CSAI1101 

 الذكاء االصطناعي(مرحلة اولى )فرع  أشكال الحضور المتاحة .4

 كورس اول/كورسات/ دوام منتظم الفصل / السنة .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 عةسا 60

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
15-12-2016 

 أهداف المقرر .8
 2014-2013العام الدراسي 

 . بتصميم واستخدام برامج ذكية ابستخدام احلاسوبإدراك الطالب *

 واستخدام االسلوب املنطقي يف احلاسوب اساسيات لغة برولوك يتعرف على*
 ء االصطناعيالذكااليت تساعد على تطبيق ذكية تصميم أدوات برجمية *

 الذكاء االصطناعيإحدى تطبيقات هي اليت  ذكية  برامج*بناء 

 ساعدة على تفسري حاالت يف هذا اجلانباملذلك  اىل إلضافةاب*

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 .9
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  هداف المعرفية األ -أ
 مدخل الى الذكاء االصطناعي -1أ

 .اإلستدالل على الحقائق والتي من خاللها يتحقق الوصول إلى التنفيذ اآللي المتكامل للمنظوماتوطرق تمثيل المعرفة معرفة  -2أ

 معرفة المعايير وتقييم على اساس الجودة)وقت,تعقيد,كفاءة البرنامج(. -3أ

 وغيرها .   ,Artificial Intelligent  Knowledge Representationو  فهم المصطلحات العلمية مثل  -4أ

  ادوات ومشاكل الذكاء االصطناعي  معرفة  -5أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  

 لحل مجموعة من المشاكل) تمثيل المعرفة, التخطيط( الذكاء االصطناعيتصميم وتنفيذ تطبيقات  - 1ب

 ادراك طالب حول كيفية فهم طرق تمثيل المعرفة -2ب

  المنطقساسيات اغلب الفقرات اعالة تستند على ا -3ب

     
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 استخدام المحاضرات الورقية مع االمثلة خارجية تواكب الواقع الحقيقي •
 استخدام السبورة مع االقالم الملونة •
 استخدام عارض البيانات مع حاسبة لعرض المحاضرة االلكترونيا وكذلك تجارب العملية ونتائج •

 ت جاهزة لموضوعاستخدام برامج وتطبيقا
 

 
 طرائق التقييم      

 

 .الحضور ، امتحان تحريري ، مشاريع مستقلة، واجبات بيتية،  امتحانات يومية تحريرية

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الذكاءاستخدام الحاسوب لحل مشاكل ومسائل للمادة  :تفكير الحرفي -1ج

 لخارجية واالمثلة خارجية للمادة والمناقشةاستخدام المصادر ا :جييستراتلتفكير ا -2ج

 ال جديد من نفس المادة او طرح المسائلة وتكون االجابة مباشرا من الطالبؤاستخدام س الشفوي:تفكير  -3ج

امتحان خدام لربط المواضيع السابقة او بدائيات المادة مع الحاضرة الحالية او است مدى ال مباشر تبينؤان تؤجة الطالب س:تفكير الحرجي  -4ج

 تكليف الطالب لحل المسائلة في الحاضرةاو حاضرة اليوم  مفي نفس ال مفاجئ

 ولسان لتعزيز تفكير وتذكر)حلول خطية او حاسبة( د فقط سمع وبصر وانما تعزيرها بالي استخدام الحواس اكثر ليس -5ج 

    

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 ابلة للتطبيق في الحاسوب(+مختبرات الحاسوب + تخصيص درجات خاصة لمسائلة التي طبقتتفكير الحرفي )نحتاج الى مسائل ق .1
تفكير استراتيجي مثال مشاركة المعارض العلمية او عرض في ندوات العلمية او عرض في اللجنة الجامعية للتدريب الصيفي وربطها مع  .2

 المؤسسات وشركات لتدريب على هذه نوع.
اقامة المحاضرات الخاصة لهذه المواضيع الخارجية واعطاء االمثلة وربطها مع المواضيع المحاضرات لحصول على تفكير الشفوي  .3

 للمادة العلمية.
 جلب التقارير وعرض النتائج المسائل ومقارنه مع بعضها.
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 طرائق التقييم    

 
 االستفادة من المشاريع التخرج والتي تتعلق بالمادة. .1
  بناء نظام يحاكي الحاسبة وبناء انظمة ذكية.تصميم المشاريع الخاصة مثال .2
 امتحان تحريري او مناقشة المشاريع المطلوبة .3
 اسئلة الشفويية ومقدار االجوبة االيجابية للطالب. .4

مع المواضيع عدة استخدام االسئلة االثرائية )طرح المشاكل المتعلقة للمادة( مثل الواجبات او اسئلة االستنتاجية الغرض منه >ربط المواضيع السابقة 

 لتكوين حلول المقترحة او مثالية او قريبة الى الحل<
 

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

 ادارة صيانه الحاسوب وخصوصا برامجيات الحاسوب وتشخيص عطالت سواء المادية او برامجيات. -1د

 قدرة على تدريس المادة الحاسوب امؤسسات التعليمية )تربية, تعليم العالي( -2د

 قدرة على تدريب الكوادر)المراكز الحاسبات(واقامة دورات الحاسوب للمبتدئين. -3د

 .IC3ادارة المختبرات الحاسوب وكذلك احتياجات مختبرات  -4د

    .IC3 تؤهلة لحصول على شهادة العالمية الدارة الحاسوب -5د
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 التعليميةالمؤسسة  .1
 التكنولوجية الجامعة

 / المركز علمي القسم ال .2
 علوم الحاسوب

 اسم / رمز المقرر .3
Prolog language/ CSAI1202 

 الذكاء االصطناعي(مرحلة اولى )فرع  أشكال الحضور المتاحة .4

 كورس اثين /كورسات /دوام منتظم  الفصل / السنة .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة 60

 خ إعداد هذا الوصف تاري .7
15-12-2016 

 أهداف المقرر .8
 2014-2013العام الدراسي 

 . بتصميم واستخدام برامج ذكية ابستخدام احلاسوبإدراك الطالب *

 واستخدام االسلوب املنطقي يف احلاسوب اساسيات لغة برولوك يتعرف على*
 اعيالذكاء االصطناليت تساعد على تطبيق ذكية تصميم أدوات برجمية *

 الذكاء االصطناعيإحدى تطبيقات هي اليت  ذكية  برامج*بناء 

 ساعدة على تفسري حاالت يف هذا اجلانباملذلك  اىل إلضافةاب*

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 .9
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  هداف المعرفية األ -أ
 .هم وتصميم وتطوير البرامج واألنظمة الذكيةف -1أ

 وتقييم على اساس الجودة)وقت,تعقيد,كفاءة البرنامج(.معرفة المعايير  -2أ

   الذكاء االصطناعي.قدرة على تصميم وبناء نماذج او برامج  ذكية تحاكي الذكاء البشري لحل مشاكل  -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 صول االستنتاج الحلول لتوليد معرفة المادة الذكاء االصطناعيلغة برولوك لوحقائق ومفاهيم بحقائق المادة مدعم  تمييز ماتعلمة من - 1ب

 مادة الذكاء االصطناعي على الحاسبة ومحاكتهاامكانية تطبيق مفاهيم   - 2ب

لحل مجموعة من المشاكل)االستنتاجات, البحث االستداللي, تمثيل المعرفة, واالنظمة  الذكاء االصطناعيتصميم وتنفيذ تطبيقات  - 3ب

 التخطيط(
 ادراك طالب حول كيفية فهم بناء االنظمة الذكية ) بلغة برولوك( -4ب

 اغلب الفقرات اعالة تستند على اساسيات الرياضيات وقوانين ومهارات المادة الرياضيات -5ب

     
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 استخدام المحاضرات الورقية مع االمثلة خارجية تواكب الواقع الحقيقي •
 م السبورة مع االقالم الملونةاستخدا •
 استخدام عارض البيانات مع حاسبة لعرض المحاضرة االلكترونيا وكذلك تجارب العملية ونتائج •

 استخدام برامج وتطبيقات جاهزة لموضوع
 

 
 طرائق التقييم      

 

حانات الحضور ، امتحان تحريري ، مشاريع مستقلة، واجبات بيتية،  امتحانات يومية تحريرية, امت

 مختبرية

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الذكاءاستخدام الحاسوب لحل مشاكل ومسائل للمادة  :تفكير الحرفي -1ج

 استخدام المصادر الخارجية واالمثلة خارجية للمادة والمناقشة :جييستراتلتفكير ا -2ج

 ة وتكون االجابة مباشرا من الطالبال جديد من نفس المادة او طرح المسائلؤاستخدام س الشفوي:تفكير  -3ج

امتحان لربط المواضيع السابقة او بدائيات المادة مع الحاضرة الحالية او استخدام  مدى ال مباشر تبينؤان تؤجة الطالب س:تفكير الحرجي  -4ج

 تكليف الطالب لحل المسائلة في الحاضرةاو حاضرة اليوم  مفي نفس ال مفاجئ

 ولسان لتعزيز تفكير وتذكر)حلول خطية او حاسبة( د فقط سمع وبصر وانما تعزيرها بالي ليس استخدام الحواس اكثر -5ج 

    

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 تفكير الحرفي )نحتاج الى مسائل قابلة للتطبيق في الحاسوب(+مختبرات الحاسوب + تخصيص درجات خاصة لمسائلة التي طبقت .4
المعارض العلمية او عرض في ندوات العلمية او عرض في اللجنة الجامعية للتدريب الصيفي وربطها مع  تفكير استراتيجي مثال مشاركة .5

 المؤسسات وشركات لتدريب على هذه نوع.
لحصول على تفكير الشفوي اقامة المحاضرات الخاصة لهذه المواضيع الخارجية واعطاء االمثلة وربطها مع المواضيع المحاضرات  .6

 للمادة العلمية.
 جلب التقارير وعرض النتائج المسائل ومقارنه مع بعضها.
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 طرائق التقييم    

 
 االستفادة من المشاريع التخرج والتي تتعلق بالمادة. .5
 تصميم المشاريع الخاصة مثال بناء نظام يحاكي الحاسبة وبناء انظمة ذكية. .6
 امتحان تحريري او مناقشة المشاريع المطلوبة .7
 ار االجوبة االيجابية للطالب.اسئلة الشفويية ومقد .8

المواضيع عدة استخدام االسئلة االثرائية )طرح المشاكل المتعلقة للمادة( مثل الواجبات او اسئلة االستنتاجية الغرض منه >ربط المواضيع السابقة مع 

 لتكوين حلول المقترحة او مثالية او قريبة الى الحل<
 

 
 ولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 ادارة صيانه الحاسوب وخصوصا برامجيات الحاسوب وتشخيص عطالت سواء المادية او برامجيات. -1د

 قدرة على تدريس المادة الحاسوب امؤسسات التعليمية )تربية, تعليم العالي( -2د

 راكز الحاسبات(واقامة دورات الحاسوب للمبتدئين.قدرة على تدريب الكوادر)الم -3د

 .IC3ادارة المختبرات الحاسوب وكذلك احتياجات مختبرات  -4د

    .IC3تؤهلة لحصول على شهادة العالمية الدارة الحاسوب  -5د
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 للكورس االولبنية المقرر .1

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

الموضوعأو   
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعتين 1

- An Introduction to 

A.I 

- AI Applications 

and       Brunches 

- An Introduction to 

A.I 

- AI Applications 

and       Brunches 

 اسئلة شفوية المنهج نظري 

2 

 

 ساعتين

 

Knowledge 

representation/  

Propositional 

calculus 

Knowledge 

representation/  

Propositional 

calculus 

 اسئلة شفوية المنهج نظري 

3 

 

 ساعتين

Knowledge 

representation/   

predicate logic 

Knowledge 

representation/   

predicate logic 
 المنهج نظري 

اسئلة شفوية 

 واختبارات

4 

 

 ساعتين

knowledge 

representation/ 

semantic network 

knowledge 

representation/ 

semantic network 
 واجب بيتي المنهج نظري 

5 

 

 

 ساعتين

knowledge 

representation/ 

conceptual graph 

knowledge 

representation/ 

conceptual graph 
 المنهج نظري 

امتحان تحريري 

 مفاجئ

6 

 

 

 ساعتين

knowledge 

representation/ 

frame 

representation 

knowledge 

representation/ 

frame 

representation 

 اسئلة شفوية المنهج نظري 

 ساعتين 7

State Space 

problem/ Monkey& 

Banana Problem 

State Space 

problem/ Monkey& 

Banana Problem 
 اسئلة شفوية المنهج نظري 

8 

 State Space ساعتين

problem/ water Jug 

Problem 

State Space 

problem/ water Jug 

Problem 
 واجب بيتي المنهج نظري 

9 

 

 

 ساعتين

 

State Space 

problem/  Tower of 

Hanoi Problem 

State Space 

problem/  Tower of 

Hanoi Problem 
 المنهج نظري 

اسئلة شفوية 

 واختبارات
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 بنية المقرر للكورس الثاني .10

 الساعات األسبوع
 مخرجات التعلم

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  ساعتين 1
Introduction to 

prolog language  

المنهج نظري 

 وعملي 
 

2 
 ساعتين

 
Data structure of 

prolog language  

المنهج نظري 

 وعملي 
 

3 
 Dealing with items  ساعتين

in prolog 
المنهج نظري 

  وعملي
تحديد امتحان 

 مسبق

4 

 ساعتين

 

Repetition & 

Tail and non-Tail 

Recursion 

المنهج نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

5 
  String instruction  ساعتين

in prolog 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

6 
المنهج نظري  List in prolog  ساعتين

 وعملي 
 اسئلة شفوية

7 

 ساعتين

 

 

 

 Database in prolog 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

8 
المنهج نظري  Files in prolog  ساعتين

 وعملي 
اسئلة شفوية 

 واختبارات

9 
 More prolog  ساعتين

examples and Quiz 
المنهج نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

10 

 Some state space  ساعتين

problem 

programming  

المنهج نظري 

 وعملي 
ري امتحان تحري

 مفاجئ

11 
 Monkey and  ساعتين

banana 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

12 
 Two Jug water  ساعتين

problem 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

13 
المنهج نظري  Exam  ساعتين

 وعملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ
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 منوذج وصف املقرر 

 

 ++Cالبرمجة المهيكلة بلغة   :وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

  الجامعة التكنولوجية / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 CSCL1101   1البرمجة المهيكلة اسم / رمز المقرر .3

 مادة اساسية لجميع الفروع وللمرحلة االولى دخل فيهاالبرامج التي ي .4

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .5

 كورس اول/كورسات الفصل / السنة .6

 ساعة عملي 25ساعة نظري + 25 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2016-12-15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 

 .++Cالخوارزمية والمخطط األنسيابي ومن ثم تعلم البرمجة بلغة تهدف المادة الى تعليم الطالب بناء  -1

األسلوب المهيكل والمنهجي لعملية تصميم البرامج ،وتعتمد على الكائنات كبنية أساسية  ++C تسّهل لغة -3

 .لتشكيل البرامج

4- ++  C مستوي المحدودمن لغات البرمجة العالية المستوي وفي نفس الوقت قريبة من لغة التجميع ذات ال. 

 .تطبيقاتالكثير من ال، اتيدة لِكتابَة أنظمِة التشغيل، سواقج ++ Cلغة   -5
 

 

 البرنامج األكاديمي(( مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة

؛ تنمية  ++C؛ مهارات حل المشاكل فـــي لغة  ++Cفهم المصطلحات األساسية ومفاهيم البرمجة في لغة 

: المتغيرات ؛ الحلقات ؛ أنواع  ؛ يتضمن بناء البرامج مثل ++Cممارسات البرمجة ؛ معرفة عملية عن لغة 

 هذا المقرر يعتبر أساس مقررات البرمجة. المهام ؛ة في أنواع البيانات ؛ تحديد مختلف
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
       الحاسبة تفاعل بشكل جيد معلا تعليم الطالب كيفية  -1أ

 واسطة الحاسبةتطوير قدرة الطالب على حل المشاكل ب -2أ

تطوير فهم الطالب لتحديد ماهي المدخالت وطريقة المعالجة ليتم بالنتيجة الحصول على   -3أ

 المخرجات المطلوبة

 طريقة التفكير البرمجي بواسطة الخوارزميات  كطريقة لحل المسائل. تنمية  -4أ

سية في هذه اللغة: مثل تطوير أسلوب البرمجة عند الطالب مستخدما في ذلك كل المبادئ الرئي  -5أ

 .الدوال والمصفوفات والمؤشرات

  . على تصميم برامج وتنفيذها الطالب  قدرةتطوير    -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 استخدام لغة البرمجة في حل المشاكل الرياضية   - 1ب 

 استخدام لغة البرمجة في تصميم الدوائر الكترونية  - 2ب 

 الى برامج   لغة البرمجة  في تحويل الكثير من  الخوازميات استخدام     - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 حاظرات  نظرية معززة باالمثلة التوضيحية باستخدام وسائل العرضم -1

 مختبرات - 2

 حلقات دراسية -3   

 مشاريع   -3

 

 طرائق التقييم      

 

واجبات بيتية،  امتحانات يومية تحريرية, امتحانات الحضور ، امتحان تحريري ، مشاريع مستقلة، 

 مختبرية

 

 التفكير مهارات-ج

 القدرة على العمل الجماعي و قيادة المجموعات  -1ج         

 القدرة على حل المشاكل و التفكير الجماعي -2ج         

 تفكير ستراتيجي  -4ج         

 تفكير ابداعي  -4ج

 تفكير تنبؤي  -5ج

 تفكير شفوي  -6ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 حاظرات  نظرية معززة باالمثلة التوضيحية باستخدام وسائل العرضم -1

 مختبرات - 2

 حلقات دراسية -3  

 مشاريع   -4   



  
 24الصفحة 

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 طرائق التقييم    

 

ونقاط مراقبة طرق تعلم الطلبة وتقويم نمو تعلمهم على مدار العام الدراسي ، معرفة حاجات الطلبة 

 الضعف والقوة لديهم )التقويم الواقعي( ، اعطاء الطالب مشاكل واقعية لمعرفة مدى استيعابه للمادة العلمية

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 ا .يتعلم الطالب كيف يستخدم الحاسبة واالجهزة الملحقة به -1د

 تعلم  كيفية االتصال والتواصل في مجال اختصاصه. -2د

يتعلم من خالل معرفته لغة البرمجة كيف يبني واجهات العرض لخلق التواصل بين الحاسبة  -3د

 والمستخدم.

 يتعلم كيفية تصحيح االخطاء البرمجية حيث انه يتعلم ماهي فلسفة حل المشكلة. -4د
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 ج وصف املقررمنوذ 

 

 ++Cالبرمجة المهيكلة بلغة   :وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .2

  الجامعة التكنولوجية / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .3

 CSCL1202   2البرمجة المهيكلة رمز المقرراسم /  .4

 مادة اساسية لجميع الفروع وللمرحلة االولى البرامج التي يدخل فيها .5

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .6

 كورس ثاني /كورسات الفصل / السنة .7

 ساعة عملي 25ساعة نظري + 25 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .8

 2016-12-15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .9

 أهداف المقرر .10

 

 .++Cتهدف المادة الى تعليم الطالب بناء الخوارزمية والمخطط األنسيابي ومن ثم تعلم البرمجة بلغة  -1

األسلوب المهيكل والمنهجي لعملية تصميم البرامج ،وتعتمد على الكائنات كبنية أساسية  ++C تسّهل لغة -     2

 .لتشكيل البرامج

3    - ++  C البرمجة العالية المستوي وفي نفس الوقت قريبة من لغة التجميع ذات المستوي  من لغات

 .المحدود

 .تطبيقاتالكثير من ال، اتيدة لِكتابَة أنظمِة التشغيل، سواقج ++ Cلغة   -      4
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

؛ تنمية  ++C؛ مهارات حل المشاكل فـــي لغة  ++Cفهم المصطلحات األساسية ومفاهيم البرمجة في لغة 

: المتغيرات ؛ الحلقات ؛ أنواع  من بناء البرامج مثل؛ يتض ++Cممارسات البرمجة ؛ معرفة عملية عن لغة 

 هذا المقرر يعتبر أساس مقررات البرمجة. المهام ؛مختلفة في أنواع البيانات ؛ تحديد 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ
       الحاسبة فاعل بشكل جيد معتلا تعليم الطالب كيفية  -1أ

 تطوير قدرة الطالب على حل المشاكل بواسطة الحاسبة -2أ

تطوير فهم الطالب لتحديد ماهي المدخالت وطريقة المعالجة ليتم بالنتيجة الحصول على   -3أ

 المخرجات المطلوبة

 .طريقة التفكير البرمجي بواسطة الخوارزميات  كطريقة لحل المسائل تنمية  -4أ

تطوير أسلوب البرمجة عند الطالب مستخدما في ذلك كل المبادئ الرئيسية في هذه اللغة: مثل   -5أ

 .الدوال والمصفوفات والمؤشرات

  . على تصميم برامج وتنفيذها الطالب  قدرةتطوير    -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 استخدام لغة البرمجة في حل المشاكل الرياضية   - 1ب 

 استخدام لغة البرمجة في تصميم الدوائر الكترونية  - 2ب 

 الى برامج   استخدام لغة البرمجة  في تحويل الكثير من  الخوازميات     - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 حاظرات  نظرية معززة باالمثلة التوضيحية باستخدام وسائل العرضم -1

 مختبرات - 2

 حلقات دراسية -3  

 مشاريع   -4   

 

 

 طرائق التقييم      

 

الحضور ، امتحان تحريري ، مشاريع مستقلة، واجبات بيتية،  امتحانات يومية تحريرية, امتحانات 

 مختبرية

 

 التفكير مهارات-ج

 القدرة على العمل الجماعي و قيادة المجموعات  -1ج         

 اعيالقدرة على حل المشاكل و التفكير الجم -2ج         

 تفكير ستراتيجي  -4ج         

 تفكير ابداعي  -4ج

 تفكير تنبؤي  -5ج

 تفكير شفوي  -6ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 حاظرات  نظرية معززة باالمثلة التوضيحية باستخدام وسائل العرضم -1

 مختبرات - 2

 حلقات دراسية -3  

 مشاريع   -4   
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 طرائق التقييم    

 

تعلم الطلبة وتقويم نمو تعلمهم على مدار العام الدراسي ، معرفة حاجات الطلبة ونقاط  مراقبة طرق

 الضعف والقوة لديهم )التقويم الواقعي( ، اعطاء الطالب مشاكل واقعية لمعرفة مدى استيعابه للمادة العلمية

 

 
 ف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظي -د 

 يتعلم الطالب كيف يستخدم الحاسبة واالجهزة الملحقة بها . -1د

 تعلم  كيفية االتصال والتواصل في مجال اختصاصه. -2د

يتعلم من خالل معرفته لغة البرمجة كيف يبني واجهات العرض لخلق التواصل بين الحاسبة  -3د

 والمستخدم.

 برمجية حيث انه يتعلم ماهي فلسفة حل المشكلة.يتعلم كيفية تصحيح االخطاء ال -4د



  
 28الصفحة 

 
  

 للكورس االولبنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اربع ساعات 1

Introduction , 

procedural 

programming 

principles 

Introduction , 

procedural 

programming 

principles 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

2 

 

 اربع ساعات

Algorithms and 

flowcharts, properties 

and design 

Algorithms and 

flowcharts, properties 

and design 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

3 

 

 اربع ساعات

C++ Language Basics 

(Character set, 

Identifiers, keywords , 

Variables, Constants 

C++ Language Basics 

(Character set, 

Identifiers, keywords , 

Variables, Constants 

المنهج نظري 

 وعملي 
اسئلة شفوية 

 واختبارات

4 

 

 

 

 

 اربع ساعات

C++ operators 

(Arithmetic 

Operators, 

Assignment operators, 

relational operator, 

comparison and 

logical operators, 

bitwise logical 

operators), type 

conversion  

C++ operators 

(Arithmetic 

Operators, 

Assignment operators, 

relational operator, 

comparison and 

logical operators, 

bitwise logical 

operators), type 

conversion  

المنهج نظري 

 عملي و
 واجب بيتي

5 

 

 

 

 اربع ساعات

Statements, getting 

started with C++, 

order evaluation, 

The “math.h” 

Library, Unary 

Minus, Increment 

and /decrement 

Operators. 

Statements, getting 

started with C++, 

order evaluation, 

The “math.h” 

Library, Unary 

Minus, Increment 

and /decrement 

Operators. 

المنهج نظري 

 وعملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

6 

 

 

 

 

 اربع ساعات

Selection 

Statements 

(Selection 

Statements, The 

Single If Statement 

Structure, The 

Single If Statement 

Structure (Blocks), 

The If/else 

Statement Structure 

Selection 

Statements 

(Selection 

Statements, The 

Single If Statement 

Structure, The 

Single If Statement 

Structure (Blocks), 

The If/else 

Statement Structure 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 اربع ساعات 7

Nested If and 

If/else Statements, 

else if statement  

Nested If and 

If/else Statements, 

else if statement  

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

8 
حل امثلة اضافية مع  اربع ساعات

 امتحان

حل امثلة اضافية مع 

 امتحان
  

اسئلة شفوية المنهج نظري  ,Switch statement, Switch statement اربع ساعات 9
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nested switch, 

conditional statements 

nested switch, 

conditional statements 
 واختبارات وعملي 

10 

 

 اربع ساعات

loop iteration 

Statements (while 

Repetition Structure, 

Do/While Statement,  

loop iteration 

Statements (while 

Repetition Structure, 

Do/While Statement,  

المنهج نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

11 

 

عاتاربع سا  

For Statement, 

More about For 

Statement, Nested 

Loops,  

For Statement, 

More about For 

Statement, Nested 

Loops,  

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

12 

 

 اربع ساعات

Break and Continue 

Control Statements, 

goto statements). 

Break and Continue 

Control Statements, 

goto statements). 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 

 

 للكورس الثانيبنية المقرر .37
 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

 

 

 اربع ساعات

Functions 

(introduction, 

defining a function, 

return statement, 

types of functions. 

Functions 

(introduction, 

defining a function, 

return statement, 

types of functions. 

المنهج نظري 

 وعملي 
 

2 
 اربع ساعات

types of functions. types of functions. 
المنهج نظري 

 وعملي 
 

3 

 

 

 اربع ساعات

actual and formal 

arguments, local 

and global 

variables, recursive 

functions) 

actual and formal 

arguments, local 

and global 

variables, recursive 

functions) 

المنهج نظري 

 وعملي 
تحديد امتحان 

 مسبق

4 
حل امثلة اضافية مع  اربع ساعات

 امتحان

حل امثلة اضافية مع 

 امتحان

المنهج نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

5 

 

 

 

 

 اربع ساعات

Arrays (Array of 

One Dimension 

(Declaration of 

Arrays, Initializing 

Array Elements, 

Accessing Array 

Elements, Read / 

Write / Process 

Array Elements) 

Arrays (Array of 

One Dimension 

(Declaration of 

Arrays, Initializing 

Array Elements, 

Accessing Array 

Elements, Read / 

Write / Process 

Array Elements) 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

6 

 

 

 اربع ساعات

Arrays (Array of 

One Dimension and 

introduction of 

array of two 

dimension 

Arrays (Array of 

One Dimension and 

introduction of 

array of two 

dimension 

نظري  المنهج

 وعملي 
 اسئلة شفوية

7  Array of Two Array of Two  اسئلة شفويةالمنهج نظري 
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 اربع ساعات

Dimension 

(Declaration of 2D-

Arrays, Initializing 

2D-Array 

Elements, Read / 

Write / Process 

Array Elements)) 

Dimension 

(Declaration of 2D-

Arrays, Initializing 

2D-Array 

Elements, Read / 

Write / Process 

Array Elements)) 

 وعملي 

8 

 

 

 اربع ساعات

String (Read / 

Write / Process 

Array Elements, 

Member Function 

of String, stdlib 

Library), 

String (Read / 

Write / Process 

Array Elements, 

Member Function 

of String, stdlib 

Library), 

المنهج نظري 

 وعملي 
اسئلة شفوية 

 واختبارات

9 
 Structure, structure اربع ساعات

within structure 

Structure, structure 

within structure 
المنهج نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

10 

 

 اربع ساعات

Array of structures, 

functions and 

structures 

Array of structures, 

functions and 

structures 

المنهج نظري 

 وعملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

11 

 

 

 

 اربع ساعات

Pointers (pointer 

declaration, 

pointers and 

functions passing 

Parameters (Passing 

by Value, Passing 

by Reference) 

Pointers (pointer 

declaration, 

pointers and 

functions passing 

Parameters (Passing 

by Value, Passing 

by Reference) 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

12 

 ,pointers and arrays اربع ساعات

arrays of pointers, 

pointers to 

pointers). 

pointers and arrays, 

arrays of pointers, 

pointers to 

pointers). 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

13 
ع ساعاتارب  Test for students Test for students  المنهج نظري

 وعملي 

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 البنية التحتية  .13

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

Mastring C++ 
Step by step C++ 

E-learning 
Web site 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ل والدوريات والبرمجيات ورش العم

 والمواقع االلكترونية (
 التدريب الصيفي

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد
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 القبول  .14

 النجاح بالمرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد من الطلبة أكبر عدد 
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 نموذج وصف المقرر

 

    وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 الجامعة التكنولوجية / قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 CSCL1111  1/االنكليزية اللغة  اسم / رمز المقرر .3

  المرحلة االولى لكل الفروع امج التي يدخل فيهاالبر .4

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .5

 الكورس االول /كورسات الفصل / السنة .6

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2016-12-15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ث والترجمةتعلم مهارات الكتابة والقراءة ومهارات االستماع والتحد 

  

  

  
 

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
    تمكين الطالب لمعرفة وفهم مهارات اللغة االنكليزية  -1أ

        تمكين الطالب لمعرفة وفهم مهارات الترجمة من والى اللغة االنكليزية   -2أ

 ضوع المهارات الخاصة بالمو  -ب 

 القراءة - 1ب      

 الكتابة - 2ب 

    التكلم  - 3ب 

   االستماع -4ب          

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية معززة باالمثلة بأستخدام وسائل العرض الحديثة

 

  (data show   ,electronic board ) 

 

 طرائق التقييم      

 

 لية , واجب بيتي , الحضور و المشاركة الفعالة في المحاضرة امتحانات يومية , امتحانات فص

 

 
 مهارات التفكير -ج

 القدرة على العمل الجماعي و قيادة المجموعات  -1ج

 القدرة على حل المشاكل و التفكير الجماعي -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 محاضرات نظرية باستخدام الطريقة التواصلية 

 

 

 طرائق التقييم    

 

مراقبة طرق تعلم الطلبة وتقويم نمو تعلمهم على مدار العام الدراسي ، معرفة حاجات الطلبة ونقاط 

 الضعف والقوة لديهم )التقويم الواقعي( ، اعطاء الطالب مشاكل واقعية لمعرفة مدى استيعابه للمادة العلمية
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 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات -د 

 قراءة مقالة  -1د  

 ترجمة  -2د

 تكلم  -3د

 تواصل مع االخرين -4د   
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 نموذج وصف المقرر

 

    وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 الجامعة التكنولوجية / قسم علوم الحاسوب  معي / المركزالقسم الجا .2

 CSAI1203 /تمثيل المعرفة  اسم / رمز المقرر .3

 المرحلة االولى لكل الفروع البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .5

 الكورس الثاني /كورسات الفصل / السنة .6

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2016-12-15 اريخ إعداد هذا الوصف ت .8

 أهداف المقرر .9

 تعلم مهارات الكتابة والقراءة ومهارات االستماع والتحدث والترجمة 

  

  

  
 

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
    تمكين الطالب لمعرفة وفهم مهارات اللغة االنكليزية  -1أ

        تمكين الطالب لمعرفة وفهم مهارات الترجمة من والى اللغة االنكليزية   -2أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 القراءة - 1ب      

 الكتابة - 2ب 

    التكلم  - 3ب 

   االستماع -4ب         

 طرائق التعليم والتعلم      

 عرض الحديثةمحاضرات نظرية معززة باالمثلة بأستخدام وسائل ال

 

  (data show   ,electronic board ) 

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات يومية , امتحانات فصلية , واجب بيتي , الحضور و المشاركة الفعالة في المحاضرة 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 القدرة على العمل الجماعي و قيادة المجموعات  -1ج

 فكير الجماعي القدرة على حل المشاكل و الت-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 محاضرات نظرية باستخدام الطريقة التواصلية 

 

 

 طرائق التقييم    

 

مراقبة طرق تعلم الطلبة وتقويم نمو تعلمهم على مدار العام الدراسي ، معرفة حاجات الطلبة ونقاط 

 الطالب مشاكل واقعية لمعرفة مدى استيعابه للمادة العلمية الضعف والقوة لديهم )التقويم الواقعي( ، اعطاء
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 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 قراءة مقالة  -1د  

 ترجمة  -2د

 تكلم  -3د

 تواصل مع االخرين -4د   
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 االول للكورس بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

1 2 
The sentence in 

English 
The sentence in English محاضرات نظرية 

اسئلة 

 شفوية

2 2 Parts of speech  Parts of speech  
اسئلة  محاضرات نظرية

 شفوية

3 2 
Direct and indirect 

speech 
Direct and indirect speech 

اسئلة  محاضرات نظرية

شفوية 

 واختبارات

  Review  Review  واجب بيتي محاضرات نظرية 

4 2 The Passive voice  The Passive voice  
امتحان  محاضرات نظرية

تحريري 

 مفاجئ

5 2 Review  Review  
اسئلة  محاضرات نظرية

 شفوية

اسئلة  محاضرات نظرية  امتحان يومي  امتحان يومي 2 6

 شفوية

7 2 

 Introduction and 

greeting, names, 

countries and 

nationalities , 

exchanging 
personal 

information , 

saying hello and 

goodbye  

 Introduction and greeting, names, 

countries and nationalities , 

exchanging personal information , 
saying hello and goodbye  

 محاضرات نظرية

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

8 2 

 Writing questions 

requesting personal 

information . 
 Reading about 

popular names  

 Writing questions requesting 

personal information . 

 Reading about popular names  

 محاضرات نظرية
اسئلة 

شفوية 

 واختبارات

9 2 
 Reading(living in a 

digital age) 
 Reading(living in a digital age) 

 محاضرات نظرية
 واجب بيتي

10 2 

  Asking about and 

describing 

locations of places, 

asking about and 

describing 

neighborhoods, 

asking about 
quantities   

  Asking about and describing 

locations of places, asking about 

and describing neighborhoods, 

asking about quantities   

 محاضرات نظرية

اسئلة 

 شفوية

11 2 

Writing 

advertisement . 
Reading about a 

New York City 

neighborhood  

Writing advertisement . 

Reading about a New York City 

neighborhood  

 محاضرات نظرية

اسئلة 

 شفوية

12 2 
Reading(computer 

essentials )  
Reading(computer essentials )  محاضرات نظرية 

 واجب بيتي

13 2 
 Answering 

exercises of the 

previous passage   

 Answering exercises of the 

previous passage   
 محاضرات نظرية

اسئلة 

 شفوية

14 2 Review  Review  تحديد  محاضرات نظرية
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امتحان 

 مسبق

 واجب بيتي محاضرات نظرية )أمتحان(  2 15

 

 
 

 للكورس الثاني بنية المقرر .11

 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

1 2 
عرض لطرق التمثيل احلسايب 

 واملنطقي

➢ The predicate calculus 

➢ The concept of Knowledge 

representation 

•The Propositional Calculus 

•The Predicate Calculus 
 

 محاضرات نظرية

اسئلة 

 شفوية

2 2 
عرض لطرائق متثيل املعرفة 

 التقليدية 

➢ First order predicate logic 

➢ Knowledge representation and 

AI representational Schemes 

•Semantic Networks 

•Conceptual Graphs 

•Frames 
 

 محاضرات نظرية

واجبات 

 بيتية

3 2 
استخدام لوصف يف متثيل 

 املعرفة ابلكومبيوتر

Scripts 

•Types, Individuals, and Names 

 
 

 محاضرات نظرية
امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

4 2 
جلمل الطبيعية لصيغة تبسيط ا ➢

 ابسط وبشكل منطقي 
➢ Clause form  
➢ Resolution theorem proving 

➢  

اسئلة  محاضرات نظرية

 شفوية

5 2 
تعلم طريقة التبسيط ابلرفض  ➢

 وابثبات العكس
•Resolution by refutation 

technique 
 

 محاضرات نظرية

 واجب بيتي

 تعلم طريقة االستنتاج الرجعي  2 6
•Backward reasoning  

➢  

 

 محاضرات نظرية
اسئلة 

 شفوية

 Forward reasoning ➢ تعلم طريقة االستناج االمامي  2 7
اسئلة  محاضرات نظرية

 شفوية

8 2 

تعريف الوكالء والكائنات  ➢
املوزعة حلل مشاكل الذكاء 
 االصطناعي

 
Agent-Based and Distributed 

Problem Solving 

تحديد  محاضرات نظرية

امتحان 

 مسبق

9 2 

دراسة شبكات برتي وفوائدها 
يف متثيل وتبسيط القواعد 

 للوصول اىل حقائق منطقية

Petri Nets 

  

 

 محاضرات نظرية
واجبات 

 بيتية

10 2 
تعلم ماهية املنطق والوجود 

 املنطقي وكيفية وصفه
Description Logics and the 

Ontology 
اسئلة  محاضرات نظرية

 شفوية

11 2 

 لشبكية للغات دراسة املعاين ا
ودراسة االستثناء بشكل 
منطقي وطرق التعبري عنه 
 ابحلاسوب 

Languages for the Semantic 

Web 

Non-monotonicity 
  

   Classical vs non-monotonicدراسة الفرق بني التمثيل  2 12
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 القبول  .12

 النجاح في المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

املعريف التقليدي والتمثيل 
  املنطقي ابالستثناء

logic. 
Ways to achieve non-

monotonicity 

 البنية التحتية  .13

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

   

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

والبرمجيات  ورش العمل والدوريات

 والمواقع االلكترونية (
 اليوجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 لتكنلوجيةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجامعة ا المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 CSCL1105    1 هياكل متقطعة اسم / رمز المقرر .3

 البرامج التي يدخل فيها .4
 -ذكاء اصطناعي -شبكات -المرحلة االولى للفروع : برامجيات

 وسائط متعددة –أمنية  -نظم معلومات

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .5

 الكورس االول  / كورسات الفصل / السنة .6

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

  2016-12-15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

  graphالرسوم ت و موعااملتقطعة الغري مستمرة مثل اجملدراسة اهلياكل الرايضية يهدف املقرر ااىل 

 
 

 
 

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 يتمكن الطالب من التعرف على المجموعات والعمليات التي ممكن ان تجرى عليها -1أ

 اء الرياضيرتعريف الطالب على البرهنة باستخدام االستق -2أ

 تعريف الطالب بالعالقات الرياضية وطرق تمثيلها  -3أ
 بينها التعرف على الدوال الرياضية وانواعها وكيفية التمييز -4أ
 تعريف المنطق الرياضي واسلوب اثبات الجمل المنطقية -5أ
 فهم المخططات واستخداماتها -6أ

 تعريف االشجار الثنائية واستخداماتها -7أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 القدرة على برمجة ما تعلمه باستخدام لغات برمجية  -1ب

 اضيع متقدمةتطبيق المبادىء النظرية واستخدامها بمو -2ب

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية معززة باالمثلة التوضيحية  باستخدام طرق عرض تقديمية

 

 

 

 طرائق التقييم      

 امتحان مفاجئ وتقييم واجب بيتي اضافة الى االمتحان الفصلي تحريري

 
 مهارات التفكير -ج

 وباكثر من طريقة ان يحاول الطالب حل مسائل خارجية  -1ج

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الرجوع لمصادر خارجية ومواقع انترنيت

 

 طرائق التقييم    

 تقارير

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 على الحاسوب  البرمجةان يكون قادر على تطبيق المادة باستخدام  -1د
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجامعة التكنلوجية المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب العلمي القسم  القسم الجامعي / المركز .2

 CSCL1206    2هياكل متقطعة  اسم / رمز المقرر .3

 هاالبرامج التي يدخل في .4
 -ذكاء اصطناعي -شبكات -المرحلة االولى للفروع : برامجيات

 الكورس الثاني  / وسائط متعددة –أمنية  -نظم معلومات

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .5

 الكورس الثاني  / كورسات الفصل / السنة .6

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

  2016-12-15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 لمقررأهداف ا .9

  graphالرسوم ت و موعااملتقطعة الغري مستمرة مثل اجملدراسة اهلياكل الرايضية يهدف املقرر ااىل 

 

 
 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 يتمكن الطالب من التعرف على المجموعات والعمليات التي ممكن ان تجرى عليها -1أ

 اء الرياضيريف الطالب على البرهنة باستخدام االستقتعر -2أ

 تعريف الطالب بالعالقات الرياضية وطرق تمثيلها  -3أ
 التعرف على الدوال الرياضية وانواعها وكيفية التمييز بينها -4أ
 تعريف المنطق الرياضي واسلوب اثبات الجمل المنطقية -5أ
 فهم المخططات واستخداماتها -6أ

 شجار الثنائية واستخداماتهاتعريف اال -7أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 القدرة على برمجة ما تعلمه باستخدام لغات برمجية  -1ب

 تطبيق المبادىء النظرية واستخدامها بمواضيع متقدمة -2ب

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 تقديمية محاضرات نظرية معززة باالمثلة التوضيحية  باستخدام طرق عرض

 

 

 

 طرائق التقييم      

 امتحان مفاجئ وتقييم واجب بيتي اضافة الى االمتحان الفصلي تحريري

 

 مهارات التفكير -ج

 ان يحاول الطالب حل مسائل خارجية وباكثر من طريقة  -1ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 الرجوع لمصادر خارجية ومواقع انترنيت

 

 طرائق التقييم    

 تقارير

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 على الحاسوب  البرمجةان يكون قادر على تطبيق المادة باستخدام  -1د

   

 للكورس االول بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
Set theory-sets & 

subsets 
Set theory-sets & 

subsets 
محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

2 2 
how  to specify sets- 

Operations on sets- 
how  to specify sets- 

Operations on sets- 
محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

3 2 
Power set-  Classes of 

sets – Finite sets, 
counting principle- 

Power set-  Classes of 

sets – Finite sets, 
counting principle- 

محاضرة 

 نظرية

اسئلة شفوية 

 واختبارات

4 2 
Mathematical  

induction 
Mathematical  

induction 
محاضرة 

 نظرية
 واجب بيتي

5 2 

Relations- Computer 

representation of 

relations - properties of 

relations – Closure 
properties, Inverse 

relations, Composition 

of relations  

 

Relations- Computer 

representation of 

relations - properties of 

relations – Closure 
properties, Inverse 

relations, Composition 

of relations  

 

حاضرة م

 نظرية

امتحان تحريري 

 مفاجئ

6 2 

Functions-types of 

functions, Geometrical 

Characterization of 

functions 

Functions-types of 

functions, Geometrical 

Characterization of 

functions 

محاضرة 

 اسئلة شفوية نظرية

7 2 
Recursively defined 

functions 

Recursively defined 

functions 

محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

8 2 

Logic and propositions- 

Equivalency 

Tautology& 

Contradiction 

argument, examples 
 

Logic and propositions- 

Equivalency 

Tautology& 

Contradiction 

argument, examples 
 

محاضرة 

امتحان تحريري  نظرية

 مفاجئ

 

 
 

 للكورس الثاني بنية المقرر .11

 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 

Graphs-definition-

graphs & multigraphs- 

subgraph – degree of 

graph   

Graphs-definition-

graphs & multigraphs- 

subgraph – degree of 

graph   

محاضرة 

 نظرية
اسئلة شفوية 

 واختبارات

2 2 
Walk –length of walk- 

trail- path- cycle- the 

bridges of konnisberg 

Walk –length of walk- 

trail- path- cycle- the 

bridges of konnisberg 

محاضرة 

 نظرية
 واجب بيتي

3 2 
Traversable 

multigraphs- special 

graph- graph matrices 

Traversable 

multigraphs- special 

graph- graph matrices 

محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

4 2 Minimum Spanning Minimum Spanning  اسئلة شفويةمحاضرة 
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Trees Labeled graphs – 

trees- rooted tree- 

Trees Labeled graphs – 

trees- rooted tree- 
 نظرية

5 2 
ordered rooted tree- 

polish notation 

ordered rooted tree- 

polish notation 

محاضرة 

 نظرية
 واجب بيتي

6 2 
polish notation 

examples 
polish notation 

examples 

محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

7 2 Finite state machines Finite state machines 
محاضرة 

 نظرية

تحديد امتحان 

 مسبق

8 2 Finite automata Finite automata 
محاضرة 

 نظرية
 واجب بيتي

9 2 
Finite automata 

(examples 

Finite automata 

(examples 

محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

10 2 
Optimistic approach to 

construct FSM 

Optimistic approach to 

construct FSM  واجبات بيتية 

11 2 
Deterministic Finite 

State Automata 

Deterministic Finite 

State Automata  
امتحان تحريري 

 مفاجئ

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 اي مصدر من االنرتنيت يتعلق ابملادة -الكتب املنهجية –احملاضرات 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

وريات والبرمجيات ورش العمل والد

 والمواقع االلكترونية (
 اليوجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 القبول  .13

 النجاح بالمرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 ----- أقل عدد من الطلبة 

 ----- أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 االجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .1

  قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 CSCL1109     االحصاءمقدمة الى نظرية  اسم / رمز المقرر .3

 البرامج التي يدخل فيها .4
 ة االولى المرحل \الذكاء االصطناعي والوسائط المتعدده فرع 

 

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .5

 الكورس االول / كورسات الفصل / السنة .6

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2016-12-15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

,حيث يتم تعليم الطلبه اساليب جمع و حصاء بشقيه الوصفي و االستنتاجيتدريس مباديء اال

  .ت و عرضها و تمثيلها بيانيا و حساب مقايس التوسط و االختالفتبويب البيانا

 

 
 

 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 وتحديد الهدف و  تعليم الطالب فلسفة الدراسات الميدانيه و طرق القياس و التقويم و االختبارات  --1أ

 االسنتاجات

 رات الخاصة بالموضوع المها  -ب 

 كيفية حساب البيانات الكميه - 1ب

 كيفية التعامل مع البيانات الوصفيه و النوعيه – 2ب 

       كيفية االستنتاجات – 3ب 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات نظريه -1

 مناقشة التمارين و االمثله -2

 استخدام الوسائل االلكترونيه و الحاسوبيه للتوضيح -3

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات الفصليه

 المناقشه وحل التمارين

 االمتحانات المفاجئه القصيره قبل نهاية المحاضره بقليل

 االمتحانات النهائيه

 
 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 طرائق التقييم    

 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات  العامة والمنقولة ) -د 

 القدره على تدريس المادة -1د
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 االجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .1

  قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 CSCL1210   نظرية االحتماالت   اسم / رمز المقرر .3

 المرحلة االولى  \فرع الذكاء االصطناعي والوسائط المتعدده  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .5

 الكورس الثاني /كورسات الفصل / السنة .6

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2016-12-15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

االحتماالت و  ت,حيث يتم تعليم الطلبه اساليبو اساسيات نظرية االحتماال تدريس مباديء

نينه و التوزيعات االحتماليه المتقطعه و المتصله و  االختبارات ضمن التوزيع الطبيعي و اقو

 مربع كاي و من ثم االرتباط و االنحدار الخطي البسيط.

 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 وتحديد الهدف و  تعليم الطالب فلسفة الدراسات الميدانيه و طرق القياس و التقويم و االختبارات  --1أ

 االسنتاجات

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 كيفية حساب البيانات الكميه - 1ب

 كيفية التعامل مع البيانات الوصفيه و النوعيه – 2ب 

     ستنتاجاتكيفية اال – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات نظريه -4

 مناقشة التمارين و االمثله -5

 استخدام الوسائل االلكترونيه و الحاسوبيه للتوضيح -6

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات الفصليه

 المناقشه وحل التمارين

 االمتحانات المفاجئه القصيره قبل نهاية المحاضره بقليل

 حانات النهائيهاالمت
 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات

 المناقشه المباشره اليوميه

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 لمادةالقدره على تدريس ا -1د
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 للكورس االول بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 

Basic concepts 

-Statistics 

-branches of statistics 

 

Basic concepts 

-Statistics 

-branches of statistics 

 

محاضرة 

 يةنظر
 اسئلة شفوية

2 2 

Basic concepts 

- Population 

- sample 

 

Basic concepts 

- Population 

- sample 

 

محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

3 2 

Basic concepts 

- discrete 

variable 

- continuous 

variable 

 

Basic concepts 

- discrete variable 

- continuous variable 

 

محاضرة 

 نظرية
 واجب بيتي

4 2 

Data Organization 

• -frequency distribution 

table histogram 

 

Data Organization 

• -frequency distribution 

table histogram 

 

محاضرة 

 نظرية
و  اسئلة شفوية

 اختبارات

5 2 

Data Organization 

-polygon 

-Ogive 

 

Data Organization 

-polygon 

-Ogive 

 

محاضرة 

 نظرية

امتحان 

تحريري 

 اجئمف

6 2 

Data Organization 

-Pareto charts 

-Pie graph 

 

Data Organization 

-Pareto charts 

-Pie graph 

 

محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

7 2 

Data description 

measurements 

- measurement of 

central tendency 

 

Data description 

measurements 

- measurement of 

central tendency 

 

محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

8 2 

Data description 

measurements 

-measurements of 

variation 

 

Data description 

measurements 

-measurements of variation 

 

محاضرة 

 نظرية
 واجب بيتي

9 2 

- Counting techniques 

- -Factorial 

- -Permutations 

- -combinations 

 

- Counting techniques 

- -Factorial 

- -Permutations 

- -combinations 

 

محاضرة 

 نظرية
و  اسئلة شفوية

 اختبارات
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 بنية المقرر للكورس الثاني

1 2 

➢ Probability theory 

• basic concepts 

• sample space 

➢ Probability theory 

• basic concepts 

• sample space 

محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

2 2 

➢ Probability theory 

• events 

• rules of probability 

➢ Probability theory 

• events 

• rules of probability 

محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

3 2 

➢ Probability theory 

• Venn Diagram 

• tree diagram 

➢ Probability theory 

• Venn Diagram 

• tree diagram 

محاضرة 

 نظرية
 واجب بيتي

4 2 

➢ Discrete probability 

distributions 

• Mean 

• Variance 

• Expectation 

➢ Discrete probability 

distributions 

• Mean 

• Variance 

• Expectation 

محاضرة 

 نظرية
و  اسئلة شفوية

 اختبارات

5 2 

➢ Discrete probability 

distributions 

• Binomial distribution 

• Multinomial 

distribution 

➢ Discrete probability 

distributions 

• Binomial distribution 

• Multinomial distribution 

محاضرة 

 نظرية

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

6 2 

➢ Discrete probability 

distributions 

• Poisson distribution 

• Hypergeometric 

distribution  

➢ Discrete probability 

distributions 

• Poisson distribution 

• Hypergeometric 

distribution  

محاضرة 

 نظرية
 سئلة شفويةا

7 2 

➢ Continuous 

Distributions 

•  Normal distribution 

• Exponential 

distribution 

➢ Continuous 

Distributions 

•  Normal distribution 

• Exponential distribution 

محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

8 2 

➢ Hypothesis Testing 

• statistical hypothesis 

• test under normal 

curve 

➢ Hypothesis Testing 

• statistical hypothesis 

• test under normal curve 

محاضرة 

 نظرية
 واجب بيتي

9 2 

➢ Chi- square 

distribution and test of 

independency 

➢ Chi- square distribution 

and test of independency 
محاضرة 

 نظرية
و  اسئلة شفوية

 اختبارات

10 2 

➢ Correlation and 

Regression 

• scatter Plots 

• correlation coefficient 

• Line of best fit 

➢ Correlation and 

Regression 

• scatter Plots 

• correlation coefficient 

• Line of best fit 

محاضرة 

 نظرية

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 

طلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال مت

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  لبة أكبر عدد من الط
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الجامعه التكنولوجيه    المؤسسة التعليمية .1

 علوم الحاسوب   القسم الجامعي / المركز .2

     CSCL1208   تصميم منطقي    اسم / رمز المقرر .3

 البرامج التي يدخل فيها .4
ة المعلومات/ المرحلة الوسائط المتعددة والذكاء االصطناعي وامني

     االولى 

 دوام منتظم    أشكال الحضور المتاحة .5

 الكورس الثاني  /  كورسات الفصل / السنة .6

 ساعة 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 15/12/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

الحاسبة وكيف تتم عملية خزن الشفرات التي تعمل بها  ة التصميم المنطقي للتعرف علىتدرس ماد

دة مداركه العلمية ليتوصل الى فهم واتخاذ االبيانات في ذاكرة الحاسبة و مساعدة الطالب على االدارة وزي

مختبريا.ة التصميم المنطقي القرار في مجال اختصاصه وتطبيق المواد المقررة في ماد  

 
 

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 يممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقي .10

 يتطلب من الطالب ان يكون على المام بما يلي:   التصميم المنطقي   المعرفة والفهم  بما يخص مادة  -أ

 التصميم المنطقي    حصل على كورس كامل في         -1أ
 التصميم المنطقي     حصل على المفاهيم العامة الخاصة        -2أ

 والبرامج المرتبطة بوظائف هذه اللغات بتعرف على لغات التعامل مع الماثال       -3أ

 .  له معرفه  مع البرامج الخاصة بالمادة       -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

   البرمجة بلغة   مع الماثالب – 1ب

 .لمادة التصميم المنطقي  الجدولة االعتبارية  - 2ب

    تصميم المنطقيالخبره في التعامل مع انظمة التشغيل  لبرنامج ال    - 3ب

 التعامل مع شبكات االنترنيت واسترجاع المصادر العلميه    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة المراجع النظريه     

 طريقة التعامل مع شبكة االنترنيت واستخدام اجهزة العرض    

 

 طرائق التقييم      

    

 ائي وهي عادة ما تكون مركزيه تحريريه و مسيطر عليها من قبل االمتحانات الفصليه و االمتحان النه    

 ادارة القسم.    

 التقييمات اليوميه من خالل مدى فعالية الطالب و مشاركته في فهم الماده    

 تحديد درجه للحضور اليومي    

 ه االمتحانات اجراء امتحانات يوميه كل ثالث محاضرات الهدف منها ضمان دراسة الطالب للماده وهذ    

 0عادة تكون لربع اوثلث ساعه اي جزء صغير من الحاضره     

 

 

 مهارات التفكير -ج

 الماده تهدف الى تنمية القدرات الفكريه للطالب التعامل مع التطورات العلمية.  -1ج

 التعامل مع التقنيات الحديثه في التصميم والتحليل واستنتاج الحلول االفضل    -2ج

 ق التعليم والتعلم طرائ    

      

 الربط بين الجوانب النظريه والتطبيقيه عن طريق بناء وفتح مختبرات تخصصيه يتم ادارتها من قبل    

 كادر متمكن علميا و حصل على دوره تخصصيه  بنجاح.     

 التحديد الدقيق لمهام كل تدريسي يشارك في العمليه التدريسيه  .     
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 م طرائق التقيي   

 

 اضافة لما ذكرته اعاله من طرق للتقييم اضيف ضرورة مطالبة الطالب باعداد مشاريع صغيره يمكن   

 عن طريقها التعرف على مدى استيعابه للمحاضرات النظريه و العمليه وهي بالتالي سوف ترفع من   

 درجة الثقه المتولده لدى التدريسي والطالب.     

 
 لمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة وا -د 

 التعرف على البرامجيات الجاهزه والتعامل معها على درجه عاليه ذلك يوسع من القاعده التحتيه  -1د

 ندفع  الطلبه  و تشجيعهم  للمشاركه  في  المحافل  التنافسيه  بين فروع الكليه الواحده او عدد م  -2د

  0الكليات      

 تحفيز الطلبة وتشجيعهم على بناء برامج تفيد المجتمع ليواكب التطورات العالمية |. -3د

    -4د
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الجامعه التكنولوجيه    المؤسسة التعليمية .1

 علوم الحاسوب   القسم الجامعي / المركز .2

     CSCL1107    تركيب الحاسبة   المقرر اسم / رمز .3

 البرامج التي يدخل فيها .4
الوسائط المتعددة والذكاء االصطناعي وامنية المعلومات/ المرحلة 

       االولى 

 دوام منتظم    أشكال الحضور المتاحة .5

 الكورس االول  /كورسات الفصل / السنة .6

 ساعة 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 15/12/2016 إعداد هذا الوصف  تاريخ .8

 أهداف المقرر .9

ركيب الحاسبة للتعرف على اجزاء الحاسبة وكذلك الشفرات التي تعمل بها الحاسبة وكيف تدرس مادة ت

دة مداركه العلمية اتتم عملية خزن البيانات في ذاكرة الحاسبة و مساعدة الطالب على االدارة وزي

مجال اختصاصه وتطبيق المواد المقررة في مادة تركيب الحاسبة ليتوصل الى فهم واتخاذ القرار في 

 مختبريا.

 
 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 يتطلب من الطالب ان يكون على المام بما يلي:    تركيب الحاسبة   المعرفة والفهم  بما يخص مادة  -أ

  الحاسبة تركيب   حصل على كورس كامل في         -1أ
  تركيب الحاسبة     حصل على المفاهيم العامة الخاصة        -2أ

 والبرامج المرتبطة بوظائف هذه اللغات  بتعرف على لغات التعامل مع الماثال       -3أ

 .  له معرفه  مع البرامج الخاصة بالمادة       -4أ
        -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

   لبرمجة بلغة   مع الماثالتا – 1ب

 . لمادة تركيب الحاسبة   الجدولة االعتبارية  - 2ب

 التعامل مع شبكات االنترنيت واسترجاع المصادر العلميه    -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة المراجع النظريه     

 طريقة التعامل مع شبكة االنترنيت واستخدام اجهزة العرض    

 

 طرائق التقييم      

    

 االمتحانات الفصليه و االمتحان النهائي وهي عادة ما تكون مركزيه تحريريه و مسيطر عليها من قبل     

 ادارة القسم.    

 التقييمات اليوميه من خالل مدى فعالية الطالب و مشاركته في فهم الماده    

 تحديد درجه للحضور اليومي    

 وميه كل ثالث محاضرات الهدف منها ضمان دراسة الطالب للماده وهذه االمتحانات اجراء امتحانات ي    

 .حاضرهمعادة تكون لربع اوثلث ساعه اي جزء صغير من ال     

 

 
 مهارات التفكير -ج

 الماده تهدف الى تنمية القدرات الفكريه للطالب التعامل مع التطورات العلمية.  -1ج

 لحديثه في التصميم والتحليل واستنتاج الحلول االفضل التعامل مع التقنيات ا  -2ج

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

      

 الربط بين الجوانب النظريه والتطبيقيه عن طريق بناء وفتح مختبرات تخصصيه يتم ادارتها من قبل    

 كادر متمكن علميا و حصل على دوره تخصصيه  بنجاح.     

 م كل تدريسي يشارك في العمليه التدريسيه  . التحديد الدقيق لمها    
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 طرائق التقييم    

 

 اضافة لما ذكرته اعاله من طرق للتقييم اضيف ضرورة مطالبة الطالب باعداد مشاريع صغيره يمكن   

 عن طريقها التعرف على مدى استيعابه للمحاضرات النظريه و العمليه وهي بالتالي سوف ترفع من   

 قه المتولده لدى التدريسي والطالب.  درجة الث   

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التعرف على البرامجيات الجاهزه والتعامل معها على درجه عاليه ذلك يوسع من القاعده التحتيه  -1د

 ركه  في  المحافل  التنافسيه  بين فروع الكليه الواحده او عدد مندفع  الطلبه  و تشجيعهم  للمشا  -2د

  .الكليات      

 تحفيز الطلبة وتشجيعهم على بناء برامج تفيد المجتمع ليواكب التطورات العالمية |. -3د
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 ثانيللكورس ال بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 الموضوعأو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعة 2     1      
التعرف  المفاهيم 

 االساسية

مقدمه عامه عن 

التصميم  التعامل مع 

 المنطقي 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 اساسيات النظام ساعة 2 2      

Number system 

conversion, 

number system, 

المنهج نظري 

 وعملي 
 يةاسئلة شفو

 اساسيات الكود المشفر ساعة 2   3      

operation 

codes( binaray 

coded, decimal 

and digital 

codes) 

المنهج نظري 

 وعملي 

اسئلة شفوية 

 واختبارات

 العمليات  الحسابية  ساعة 2 4      

digital system 

arithmetic 

(addition and 

subtraction), 

المنهج نظري 

 وعملي 
 بيتيواجب 

 ساعة 2 5      

تتميم االعداد الثنائية 

حسب العملية الحسابية  

 المستخدمة

 

1's and 2's 

complements of 

binary number, 

subtraction with 

complement 

 

المنهج نظري 

 وعملي 

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

 ساعة 2 6       
عملية الجمع لبت 

 واحد او اكثر 

logic and 

gates,half adder, 

full adder 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 ساعة 2 7       
 اساسيات النظرية

 والقوانين

 

Boolean algebra 

and logic 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 اساسيات التبسيط ساعة 2 8

simplification(si

mplification by 

karnaugh map-

three and four 

variable, 

karnaugh-map) 

المنهج نظري 

 وعملي 

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

 ساعة 2 9

اساسيات تصميم 

الدوائر  التنجميعية 

المنطقية وخطوات 

الجمع والطرح  الربع 

 بتات 

combinational 

logic(NAND 

and NOR 

gates)4-bit 

parallel adder 

المنهج نظري 

 وعملي 

اسئلة شفوية 

 واختبارات

يرتشفير وفك التشف ساعة 2 10  decoder and  واجب بيتيالمنهج نظري 
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encoder,  وعملي 

 اتخاذ قرار منفرد  ساعة 2 11
multiplexerand 

demultiplexer 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 ساعة 2 12
اساسيات عمل القالب 

 بانواعه

 flip-flop(SR, 

D,and JK)  

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 

 االولرس بنية المقرر للكو .11

 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعة 2     1      
التعرف  المفاهيم 

 االساسية

Introduction to 

computer 

architecture 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 ساعة 2 2
معرفة اجزاء الحاسبة 

 ملهاوع

Computer definition, 

History of computer 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 ساعة 2 3
معرفة اجزاء الحاسبة 

 وعملها
Application with 
computer system  

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 ساعة 2 4
معرفة اجزاء الحاسبة 

 وعملها

Computer 

classification [ 

analoge, digital, 

hybrid]  

المنهج نظري 

 وعملي 

اسئلة شفوية 

 واختبارات

 ساعة 2 5
معرفة اجزاء الحاسبة 

 وعملها

Main parts of a 

personal computer 
المنهج نظري 

 وعملي
 واجب بيتي

 ساعة 2 6
معرفة اجزاء الحاسبة 

 وعملها

Hardware: the 

structure of 

computer system 

• Input units, Output 

units   

المنهج نظري 

 وعملي

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

 ساعة 2 7
معرفة اجزاء الحاسبة 

 وعملها

Hardware: the 

structure of 

computer system 

o Central 

processing units 

[CPU] , CPU 

components 

[ALU,RS,CU], CPU 

operations 

المنهج نظري 

 وعملي
 اسئلة شفوية

 ساعة 2 8
بة معرفة اجزاء الحاس

 وعملها

Hardware: the 

structure of 

computer system 

o Main memory, 

Primary storage, 

Type of main 

memory 

المنهج نظري 

 وعملي
 اسئلة شفوية



  
 61الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪

 كتب المقرر ▪
      أخرى ▪

التصميم المنطقي وتركيب االملام ابلربانمج على االقل و املعرفه يف جمال   

 مع االساليب احلديثة .   الحاسبة 
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 مجيع تلك االمور ضروريه وواجب توفريها للطالب  

ت االجتماعية ) وتشمل على سبيل الخدما

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 نعم ضروريه

 

 القبول  .13

 ان يكون قد اجتازه بنجاح جميع المراحل  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

[RAM,ROM]  

 ساعة 2 9
معرفة اجزاء الحاسبة 

 وعملها

Hardware: the 

structure of computer 

system 

o Instruction format 

with memory  

o Secondary storage , 

Type of secondary 

storage  

المنهج نظري 

 وعملي

اسئلة شفوية 

 واختبارات

 ساعة 2 10
معرفة اجزاء الحاسبة 

 وعملها

Software Programs 

and application 

programs and utilities  

المنهج نظري 

 وعملي
 اسئلة شفوية

 ساعة 2 11
معرفة اجزاء الحاسبة 

 وعملها

System software and 

operating system and 

utilities 

المنهج نظري 

 وعملي

اسئلة شفوية 

 واختبارات

 ساعة 2 12
معرفة اجزاء الحاسبة 

 وعملها

Application 

packages.  

المنهج نظري 

 وعملي

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الجامعه التكنلوجية المؤسسة التعليمية .1

  علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 CSCL1103          1الرياضيات اسم / رمز المقرر .3

 البرامج التي يدخل فيها .4
منهج فرع االمنية + منهج فرع النظم+ منهج فرع الذكاء+ 

 الوسائط المتعددة + الشبكات 

 مستمردوام  أشكال الحضور المتاحة .5

 الكورس االول /الكورسات  الفصل / السنة .6

 ساعة 180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2016-12-15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ترمجة االفكار الرايضية من اللغة اهلندسية اىل التحليلية -1

 تقدمي مفهوم املستوى االحداثي ومفهوم حل املصفوفات -2

 ادالت والبياانت يف املستواتتقدمي مفهوم املع -3

 معاجلة املستقيم والدائرة ورسم الدوال املثلثية -4

 تقدمي مفهوم التفاضل والتكامل يف حل املسائل الرايضية -5

 ليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التع

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.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 معرفة التفاضل والتكامل لألسس الرياضية -1أ

 عرفة وفهم المبادئ الرياضيةتمكين الطالب م -2أ

 معرفة التحليل العددي -3أ
 معرفة الحل باستخدام المصفوفات -4أ
 معرفة الطالب باستخدام برنامج الماتالب -5أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 االلمام بمهارات اللغة االنكليزية  – 1ب

 االلمام بمهارات االساليب التدريس في الرياضيات – 2ب

 االلمام في رسم الدوال وحل المعادالت الرياضية  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الكتب المنهجية للرياضيات             

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات الشفوية -1
 االمتحانات التحريرية)الفصل االول ,الفصل الثاني( -2
 االمتحان النصفي واالمتحان النهائي -3
 ت اليوميةالنشاطا -4

 
 مهارات التفكير -ج

 حل المسائل الرياضية باكثر من طريقة -1ج

 القدرة على التفكير في النقص والعيوب في حلول االسئلة الرياضية -2ج

 اتخاذ القرار الجيد والمدروس لرفض او قبول او الحكم من شئ ما -3ج

   

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 حث وجمع المعلومات  ودراسة الحالة في حلقات المناقشةطريقة المناقشة وطريقة الب

 
 

 
 طرائق التقييم    
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المهارات الفكرية , كتابة التقارير , المقاالت العلمية , تقديم العروض الفكرية على استخدام الحاسوب 

 واالنترنت

 
 

 توظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية ال -د 

 بعد التخرج ) اليوجد ( -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الجامعه التكنلوجية المؤسسة التعليمية .1

  علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 CSCL1204          2الرياضيات اسم / رمز المقرر .3

 البرامج التي يدخل فيها .4
منهج فرع االمنية + منهج فرع النظم+ منهج فرع الذكاء+ 

 الوسائط المتعددة + الشبكات / المرحلة االولى

 دوام مستمر أشكال الحضور المتاحة .5

 الثانيالكورس  /الكورسات  الفصل / السنة .6

 ساعة 180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2016-12-15 ف تاريخ إعداد هذا الوص .8

 أهداف المقرر .9

 ترمجة االفكار الرايضية من اللغة اهلندسية اىل التحليلية -6

 تقدمي مفهوم املستوى االحداثي ومفهوم حل املصفوفات -7

 تقدمي مفهوم املعادالت والبياانت يف املستوات -8

 معاجلة املستقيم والدائرة ورسم الدوال املثلثية -9

 يف حل املسائل الرايضيةتقدمي مفهوم التفاضل والتكامل  -10

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 معرفة التفاضل والتكامل لألسس الرياضية -1أ

 تمكين الطالب معرفة وفهم المبادئ الرياضية -2أ

 معرفة التحليل العددي -3أ
 معرفة الحل باستخدام المصفوفات -4أ
 ستخدام برنامج الماتالبمعرفة الطالب با -5أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 االلمام بمهارات اللغة االنكليزية  – 1ب

 االلمام بمهارات االساليب التدريس في الرياضيات – 2ب

 االلمام في رسم الدوال وحل المعادالت الرياضية  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 لمنهجية للرياضياتالكتب ا             

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات الشفوية -5
 االمتحانات التحريرية)الفصل االول ,الفصل الثاني( -6
 االمتحان النصفي واالمتحان النهائي -7
 النشاطات اليومية -8

 
 مهارات التفكير -ج

 حل المسائل الرياضية باكثر من طريقة -1ج

 يوب في حلول االسئلة الرياضيةالقدرة على التفكير في النقص والع -2ج

 اتخاذ القرار الجيد والمدروس لرفض او قبول او الحكم من شئ ما -3ج

   

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المناقشة وطريقة البحث وجمع المعلومات  ودراسة الحالة في حلقات المناقشة

 
 

 
 طرائق التقييم    
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لتقارير , المقاالت العلمية , تقديم العروض الفكرية على استخدام الحاسوب المهارات الفكرية , كتابة ا

 واالنترنت

 
 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 بعد التخرج ) اليوجد ( -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 كورس االوللل بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 6 االول
مقدمة لشرح 

 المصفوفات وانواعها
مقدمة لشرح 

 المصفوفات وانواعها
محاضرات 

 نظرية
 اسئلة شفوية

 6 الثاني
جمع وطرح وضرب 

 المصفوفات
جمع وطرح وضرب 

 صفوفاتالم
 اسئلة شفوية -----

 ----- المصفوفات المنقولة المصفوفات المنقولة 6 الثالث
اسئلة شفوية 

 واختبارات

 6 الرابع
المصفوفات المتشابهه 

 والرنك
المصفوفات المتشابهه 

 والرنك
 واجب بيتي -----

  المصفوفات المعكوسة المصفوفات المعكوسة 6 الخامس
امتحان تحريري 

 مفاجئ

 6 سالساد
حل قاعدة 

كرامرباستخدام 

 المصفوفات

حل قاعدة 

كرامرباستخدام 

 المصفوفات
 اسئلة شفوية -----

 6 السابع
مقدمة لشرح الدوال 

وكيفية رسمها من 

 خالل االرقام

مقدمة لشرح الدوال 

وكيفية رسمها من 

 خالل االرقام
 اسئلة شفوية -----

 6 الثامن
انواع الدوال 

 ونضرياتها

انواع الدوال 

 ونضرياتها
----- 

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 6 التاسع
تعريف مجال الدالة 

 وبعد الدالة

تعريف مجال الدالة 

 وبعد الدالة
----- 

اسئلة شفوية 

 واختبارات

 واجب بيتي ----- رسم الدوال رسم الدوال 6 العاشر

الحادي 

 عشر
6 

مقدمة لشرح 

 المحددات وتعريفها

مقدمة لشرح 

 المحددات وتعريفها
 اسئلة شفوية -----

 اسئلة شفوية ----- نضرية المحددات نضرية المحددات 6 الثاني عشر

 واجب بيتي ----- انواع المحددات انواع المحددات 6 الثالث عشر

 اسئلة شفوية ----- المحددات المعرفة المحددات المعرفة 6 الرابع عشر

الخامس 

 عشر
6 

المحددات غير 

 المعرفة

المحددات غير 

 رفةالمع
----- 

تحديد امتحان 

 مسبق
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 بنية المقرر للكورس الثاني .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

السادس 

 عشر
6 

تعريف المشتقة 

 وقواعد االشتقاق
تعريف المشتقة 

 وقواعد االشتقاق
 اسئلة شفوية محاضرات ن

 اسئلة شفوية ----- اشتقاق الدوال المثلثية اشتقاق الدوال المثلثية 6 السابع عشر

 6 الثامن عشر
اشتقاق الدوال 

 المعكوسة
اشتقاق الدوال 

 المعكوسة
----- 

اسئلة شفوية 

 واختبارات

التاسع 

 العاشر
6 

اشتقاق الدوال 

اللوغارتمية واالسية 

 والمعكوسة

اشتقاق الدوال 

السية اللوغارتمية وا

 والمعكوسة
 واجب بيتي -----

  االشتقاق الضمني االشتقاق الضمني 6 العشرون
امتحان تحريري 

 مفاجئ

الحادي 

 والعشرون
6 

االشتقاق القاعدة 

الرئيسية والرتبة 

 االعلى

االشتقاق القاعدة 

الرئيسية والرتبة 

 االعلى
 اسئلة شفوية -----

الثاني 

 والعشرون
 اسئلة شفوية ----- تالقاعدة لوب قاعدة لوبتال 6

الثالث 

 والعشرون
 ----- تطبيقات االشقاق تطبيقات االشقاق 6

امتحان تحريري 

 مفاجئ

الرابع 

 والعشرون
 ----- السرعة والتعجيل السرعة والتعجيل 6

اسئلة شفوية 

 واختبارات

الخامس 

 والعشرون
 واجب بيتي ----- تعريف التكامل تعريف التكامل 6

السادس 

 نوالعشرو
 اسئلة شفوية ----- قواعد التكامل قواعد التكامل 6

السابع 

 والعشرون
 اسئلة شفوية ----- طرق التكامل طرق التكامل 6

الثامن 

 والعشرون
 واجب بيتي ----- تطبيقات التكامل تطبيقات التكامل 6

التاسع 

 والعشرون
 اسئلة شفوية ----- تكامل الكسور الجزئية تكامل الكسور الجزئية 6

 ----- االعداد  االعداد  6 الثالثون
تحديد امتحان 

 مسبق
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 القبول  .13

 النجاح من المراحل السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 الكتاب املقرر+القاعات الدراسيةوملحقاهتا

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 كترونية (والمواقع االل
 اليوجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد
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 ررنموذج وصف المق

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعه التكنولوجيه    المؤسسة التعليمية .14

 علوم الحاسوب  كزالقسم الجامعي / المر .15

 الرياضيات والتحليل العددي   اسم / رمز المقرر .16

 2الوسائط  3الذكاء/ 3, نظم/, 3, االمنية/ 2برمجيات / البرامج التي يدخل فيها .17

 وام منتظمد    أشكال الحضور المتاحة .18

 سنوي   الفصل / السنة .19

 ساعه 48   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .20

 11/07/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

 أهداف المقرر .22

القرار في حل المسائل  واتخاذدة مداركه العلمية ليتوصل الى فهم ادارة وزيالامساعدة الطالب على 

في مادة التحليل العددي  المفقرةوتطبيق المواد  مجةالبروتعلم  اختصاصهالبسيطة والمعقدة في مجال 

 مختبريا بلغة ماثالب.

 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .23

يتطلب من الطالب ان يكون على المام  الرياضيات والتحليل العددي  بما يخص مادة  المعرفة والفهم  -أ

 بما يلي:   
 الرياضيات والتحليل العددي  ل في حصل على كورس كام        -1أ

 الرياضيات والتحليل العددي   حصل على المفاهيم العامة الخاصة        -2أ

 والبرامج المرتبطة بوظائف هذه اللغات  تعرف على لغات التعامل مع الماثالت       -3أ
 .  له معرفه  مع الماثالت       -4أ
        -5أ

   -6أ
 ة بالموضوع المهارات الخاص  -ب 

   البرمجة بلغة   مع الماثالت – 1ب

 لمادة التحليل العددي.    الجدولة االعتبارية   - 2ب

    الخبره في التعامل مع انظمة تشغيل  مع الماثالب    - 3ب

 التعامل مع شبكات االنترنيت واسترجاع المصادر العلميه    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 لمراجع النظريهطريقة ا     

 طريقة التعامل مع شبكة االنترنيت واستخدام اجهزة العرض    

 

 طرائق التقييم      

    

 االمتحانات الفصليه و االمتحان النهائي وهي عادة ما تكون مركزيه تحريريه و مسيطر عليها من قبل     

 ادارة القسم.    

 الب و مشاركته في فهم المادهالتقييمات اليوميه من خالل مدى فعالية الط    

 تحديد درجه للحضور اليومي    

 اجراء امتحانات يوميه كل ثالث محاضرات الهدف منها ضمان دراسة الطالب للماده وهذه االمتحانات     

 0عادة تكون لربع اوثلث ساعه اي جزء صغير من الحاضره     

 

 
 مهارات التفكير -ج

 قدرات الفكريه للطالب التعامل مع التطورات العلمية.الماده تهدف الى تنمية ال  -1ج

 التعامل مع التقنيات الحديثه في التصميم والتحليل واستنتاج الحلول االفضل   -2ج

 

    -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

      

 ادارتها من قبلالربط بين الجوانب النظريه والتطبيقيه عن طريق بناء وفتح مختبرات تخصصيه يتم     
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  0كادر متمكن علميا و حصل على دوره تخصصيه  بنجاح    

 التحديد الدقيق لمهام كل تدريسي يشارك في العمليه التدريسيه  اي المطلوب  منه حيث ان حملة شهادة    

 اد طلبةالدكتوراه عادة ما يكونون محملين بمهام اكثر من حملة شهادة الماجستير تتمثل باشرافه على اعد    

 الماجستير والدكتوراه من مناهج وبحوث معنى ذلك ان عملية االشراف على المختبرات تترك لحملة     

  0شهادة الماجستير بينما الدروس النظريه هي من مهام حملة شهادة الدكتوراه    

 

 طرائق التقييم    

 

 لطالب باعداد مشاريع صغيره يمكناضافة لما ذكرته اعاله من طرق للتقييم اضيف ضرورة مطالبة ا   

 عن طريقها التعرف على مدى استيعابه للمحاضرات النظريه و العمليه وهي بالتالي سوف ترفع من   

   0درجة الثقه المتولده لدى التدريسي والطالب   

 
 ي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخص -د 

 التعرف على البرامجيات الجاهزه والتعامل معها على درجه عاليه ذلك يوسع من القاعده التحتيه  -1د

 دفع  الطلبه  و تشجيعهم  للمشاركه  في  المحافل  التنافسيه  بين فروع الكليه الواحده او عدد من  -2د

  0الكليات      

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .25

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

ضيات التحليل االملام بلغه برجميه )املاثالب( على االقل و املعرفه يف جمال الراي  
 العددي مع االساليب احلديثة .  

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 مجيع تلك االمور ضروريه وواجب توفريها للطالب  

 بنية المقرر .24

 الساعات األسبوع
ات التعلم مخرج

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعه 2     1      
 مقدمه عامه عن    

التطور التاريخي   

 للتعامل مع الرياضيات

الرياضيات   مادة 

 والتحليل العددي
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

      2  

    System of Linear 

Equation 

Cramer's Rule 

,Solution of Linear 

Equations by using 

Inverse Matrices ,

Gauss Elimination 

Method 

Gauss Siedle 

Methods 

 

    System of Linear 

Equation 

Cramer's Rule 

,Solution of Linear 

Equations by using 

Inverse Matrices ,

Gauss Elimination 

Method 

Gauss Siedle Methods 

 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

      3    

Differential 

equations 

First order 

differential 

equations 

Differential equations 

First order differential 

equations 

المنهج نظري 

 وعملي 
اسئلة شفوية 

 واختبارات

      4  
. Laplace 

Transform (L.T) 

. Laplace Transform 

(L.T) 

المنهج نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

      5  
 Fourier series 

 
 Fourier series 

 
المنهج نظري 

 وعملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

       6  

Numerical Analysis 

Solution of Non-

Linear Equation 

 

Numerical Analysis 

Solution of Non-

Linear Equation 

 

المنهج نظري 

 وعملي 
 ة شفويةاسئل

       7ِ  
Partial differential 

equations 
Partial differential 

equations 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية



  
 75الصفحة 

 
  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ي والدراسات الميدانية ( المهن
 نعم ضروريه

 

 القبول  .26

 ان يكون قد اجتازه بنجاح جميع المراحل  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .27

 قسم علوم الحاسوب زالقسم الجامعي / المرك .28

 هياكل البيانات والخوارزميات اسم / رمز المقرر .29

 المرحلة الثانية / الفروع كافة البرامج التي يدخل فيها .30

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .31

 سنوي الفصل / السنة .32

 ساعة 32   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .33

 2016-7-11 تاريخ إعداد هذا الوصف  .34

 قررأهداف الم .35

 Cكيفية تصميم برامج معقدة بلغة ِ++  (أ

 استخدام الخوارزميات لحل المشاكل  (ب

 

 
 

 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .36

 والفهم  المعرفة-أ

 هي لغة اساسية في مجال المقرر. ++Cان يتعرف الطالب من خالل المحاضرات على ان لغة   -1أ

 ن خالل الكتب على المفاهيم االساسية في حقل المقرر.ان يتعرف الطالب م -2أ

ان يتذكر الطالب من خالل ورش العمل البرمجي والواجبات اهم الستراتيجيات والخوارزميات  -3أ

 ضمن المقرر والتي تساعده في التطبيق على مشاكل اكثر تعقيدا.  

 المثلة المرتبطة بمفاهيم المقرر.من خالل ا ++Cان يفسر الطالب ماهو ارتباط حقل المقرر بلغة  -4أ

ان يشرح الطالب المفاهيم االساسية التي تعلمها في المقرر باالعتماد على خصاص كل ستراتيجية  -5أ

 او خوارزمية.

ان يصف الطالب االستحداث او االبتكار الممكن الذي يمكن يطرا على احدى الخوارزميات لتكوين  -6أ

 خوارزمية جديدة.
 الخاصة بالموضوع  المهارات  -ب 

 ان يميز الطالب الفروقات في تطبيق الخوازميات وماهي نتائج كل واحدة منها. – 1ب 

ان يربط الطالب من خالل المحاضرات وورش العمل البرمجي والواجبات بين ما تم تعلمه  – 2ب 

 وبين الواقع الحالي في مجال التطبيق .

امكانية التغيير البسيط  او الدمج لبعض الخوارزميات ان يستنتج الطالب من خالل التطبيق و – 3ب 

       خورزميات جديدة مطورة او اصيلة.

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات. -1

 وسائل العرض الحديثة مثل السبورة الذكية والداتا شو. -2

 فتح مجال للنقاش العلمي.و السماح لالسئلة -3

 الواجبات اليومية. -4

 

 م طرائق التقيي     

+    10االمتحان عملي الفصل االول من +  15امتحان نظري الفصل االول من ): {السعي السنوي

+ }%( 50=  5 التقييم من+  10االمتحان عملي الفصل الثاني من + 10امتحان نظري الفصل الثاني من 

 %100 = }% 50امتحان من {االمتحان النهائي: 

 

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 

 ير :مهارات التفك

التعزيز باالمثلة  مباشرة من المدرس عن طريقجمع المعلومات  تكييف الطالب علىالمالحظة :  .1ج

 تركيز االنتباه ودقة المالحظة . والمخططات واستخدام اجهزة العرض بهدف

 ضمن المقرر تنظيم المعلومات : مساعدة الطلبة على تنمية مهاراتهم في البحث عن المعلومات  .2ج

 .ا ، ومن ثم تنظيمها وتجميعه

 .بين األشياء واألفكار واألحداث وفق أوجه الشبه وأوجه االختالفجعل الطالب يقارن المقارنة :  .3ج

 



  
 78الصفحة 

 
  

 

 .والتعبير عنها بإيجاز ووضوحفي المقرر  التلخيص : التوصل إلى األفكار العامة ، أو الرئيسة  .4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

  طرائق التقييم   

 

 

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

ان يكون للطالب ادبا لغويا مناسبا يمكنه من االتصال والحديث )الشفوي او التحريري( مع المدرس  -1د

 ية للمقرر.او مع بقية الزمالء فيما يخدم اجابة بعض االسئلة والشروحات االضاف

 ان يكون له معرفة مناسبة بوسائل االتصال الحديثة مثل االنترنيت . -2د

 ان يكون قادرا على العمل الجماعي لتحقيق غرض معين يخدم المقرر. -3د

ان يكون الطالب قادرا على تطبيق بعض مفاهيم المقرر مع المؤسسة التي سينتسب اليها في  -4د

   التدريب والتاهيل المهني.
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 بنية المقرر .37

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مراجعة عامة للمقرر تمهيديه ساعتان االول
محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو
 اسئلة شفوية

 الثاني 
 ساعتان

 تمهيديه
مراجعة عامة للغة 

C++ ضمن المقرر 

بمحاضرات+

ور بوينت + 

 داتاشو

 اسئلة شفوية

 الثالث
 ساعتان

 اساسيه
شرح التعامل مع 

 الذاكرة والمصفوفات

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

اسئلة شفوية 

 واختبارات

 الرابع
شرح التعامل مع  اساسيه ساعتان

القوائم الخطية 

 المتصلة 

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 واجب بيتي

 الخامس
 شرح التعامل مع اساسيه ساعتان

  عمليات المكدس

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 السادس
 شرح التعامل مع اساسيه ساعتان

  تطبيقات المكدس

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 اسئلة شفوية

 السابع
 شرح التعامل مع اساسيه ساعتان

  عمليات الطابور

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 فويةاسئلة ش

 الثامن 

 شرح التعامل مع اساسيه ساعتان

 تطبيقات الطابور
محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 التاسع

محاضرات+ب شرح الطابور الدائري  اساسيه ساعتان

ور بوينت + 

 داتاشو

اسئلة شفوية 

 واختبارات

 العاشر

 اساسيه ساعتان

 شرح القوائم الخطية
محاضرات+ب

+  ور بوينت

 داتاشو

 واجب بيتي

 الحادي عشر

شرح المكدس  اساسيه ساعتان

والطابور باستخدام 

 القوائم الخطية

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 اسئلة شفوية

 الثاني عشر

 اساسيه ساعتان

شرح الطابور الدائري 

باستخدام القوائم 

 الخطية 

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 

 
 

 اسئلة شفوية
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 الثالث عشر

 عتانسا

 مراجعة عامة للمقرر
شرح بعض االمثلة 

 واالسئلة

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 واجب بيتي

 الرابع عشر
مراجعة عامة للغة  ساعتان

C++ ضمن المقرر 
 امتحان تمهيدي

--- 
 اسئلة شفوية

 الخامس عشر
شرح التعامل مع  ساعتان

 الذاكرة والمصفوفات
 امتحان الفصل االول

تحديد امتحان  ---

 مسبق

شرح التعامل مع  ساعتان عشرلسادس ا

القوائم الخطية 

 المتصلة 

 شرح المخططات

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 واجب بيتي

 شرح التعامل مع ساعتان عشر لسابعا

 تكملة الموضوع  عمليات المكدس

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 اسئلة شفوية

 شرح التعامل مع ساعتان عشر لثامنا

  المكدس تطبيقات
شرح موضوع 

 األشجار بصورة عامة

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 واجبات بيتية

 شرح التعامل مع ساعتان عشر تاسعال

 شرح انواع االشجار   عمليات الطابور

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 شرح التعامل مع ساعتان العشرون

 ائيةشرح الشجرة الثن تطبيقات الطابور

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 اسئلة شفوية

الواحد 

 العشرونو

 شرح الطابور الدائري  ساعتان
شرح خوارزميات بناء 

 الشجرة الثنائية

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 واجب بيتي

الثاني 

 العشرونو

 ساعتان

 تكملة الموضوع شرح القوائم الخطية

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 اسئلة شفوية

الثالث 

 العشرونو

شرح المكدس  ساعتان

والطابور باستخدام 

 القوائم الخطية
 شرح امثلة ومسائل 

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 اسئلة شفوية

الرابع و 

الخامس 

 العشرونو

شرح الطابور الدائري  ساعتان

باستخدام القوائم 

 الخطية 

شرح موضوع الفرز 

 والبحث

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

ديد امتحان تح

 مسبق

السادس 

 العشرونو

 ساعتان
شرح بعض االمثلة 

 واالسئلة

شرح الخوارزميات 

الخاصة بعمليات 

 الفرز والبحث

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان 

 التحريري 

السابع 

 العشرونو

 ساعتان

 تكملة الموضوع امتحان تمهيدي

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان 

 التحريري 

و   الثامن

 العشرون

 ساعتان

 شرح امثلة ومسائل امتحان الفصل االول

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان 

 التحريري 
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 تية البنية التح .38

التاسع و  

 العشرون

 ساعتان

 شرح المخططات شرح المخططات

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان 

 التحريري 

  

 تكملة الموضوع تكملة الموضوع

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

حان امت

 التحريري 

  
شرح موضوع 

 األشجار بصورة عامة

شرح موضوع 

 األشجار بصورة عامة

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان 

 التحريري 

  

 شرح انواع االشجار  شرح انواع االشجار 

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان 

 التحريري 

  

 شرح الشجرة الثنائية شرح الشجرة الثنائية

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان 

 التحريري 

  
شرح خوارزميات بناء 

 الشجرة الثنائية

شرح خوارزميات بناء 

 الشجرة الثنائية

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان 

 التحريري 

  

 تكملة الموضوع تكملة الموضوع

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان 

 التحريري 

  

 ة ومسائل شرح امثل شرح امثلة ومسائل 

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان 

 التحريري 

  
شرح موضوع الفرز 

 والبحث

شرح موضوع الفرز 

 والبحث

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان 

 التحريري 

شرح الخوارزميات   

الخاصة بعمليات 

 الفرز والبحث

شرح الخوارزميات 

الخاصة بعمليات 

 الفرز والبحث

محاضرات+ب

+ ور بوينت 

 داتاشو

امتحان 

 التحريري 

  

 تكملة الموضوع تكملة الموضوع

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان 

 التحريري 

  

 شرح امثلة ومسائل شرح امثلة ومسائل

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان 

 التحريري 

  
 امتحان الفصل الثاني امتحان الفصل الثاني

امتحان  

 التحريري 
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 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 اتخذ من احملاضرات اخلاصة ابملقرر.:النصوص االساسية  ▪

 كتب املقرر: ▪
1-Data structure and algorithm with object –

oriented design patterns in c++ by: Bruno R. 

Preiss ,B.A.SC.,M.A.SC.PH.D.,P.ENG.Associate 

Professor,Depatment 

2- Data Structure and algorithm analysis in 

C, By :Mark Allen Weiss. 

3- Data Structure and algorithm in Java PDF 

file. 

4- Data Structure using C and C++ , Yedidyah 

language , Moshe J. augenstein, Aaeonm. 

 
بوربوينت اليت هي قريبة من موضوع املقرر اخرى: احملاضرات العامة وال ▪

 وختدم كامثلة وشروحات اضافية  تؤخذ من مواقع االنرتنيت  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

احلواسيب املتوفرة يف القسم يف املختربات تشكل االساس العملي الذي يطور 
 هارات الطالب يف جمال الربجمة للخوارزميات اليت تعطى يف املقرر م

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 اليوجد

 

 القبول  .39

 النجاح بالمرحلة السابقة المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  طلبة أكبر عدد من ال

 

 



  
 83الصفحة 

 
  

 

 

 نموذج وصف المقرر

 حصرا  الذكاء االصطناعيفرع  –ة ني" مادة مقرره للمرحله االثااملنطق املضبب:  " وصف المقرر
ه تهدف الى ذكاءهي ماده تخصيصيه تدرس لطلبه فرع ال المنطق المضببماده 

ودراسة مفاهيم والعمليات  النظرية والمنطق المضبب وتطبيقاته  ريف بتع

 واالعداد  الخاصة بالمنطق المضبب وكيفية تصميم انظمة المنطق المضبب. 

 

 الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .40

 علوم الحاسوبالقسم   القسم الجامعي / المركز .41

 "املنطق املضبب اسم / رمز المقرر .42

 البرامج التي يدخل فيها .43
 حصرا  الصطناعيالذكاء افرع  –ة نيمادة مقرره للمرحله االثا

 

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .44

 سنوي الفصل / السنة .45

 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

 م 2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.



  
 84الصفحة 

 
  

 املفاهيم االساسية عن املنطق املضبب -1

 تطبيقات املنطق املضبب -2

 العمليات االساسيه  املعتمده يف املنطق املضبب -3

 عداد املضببة اال -4

 طرق االستنتاج يف املنطق املضبب-6

 املتطلبات  واخلطوات االساسية يف بناء نظام مضبب -5

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .49

 المعرفة والفهم  -أ
 تمكين الطالب لمعرفة وفهم المبادىء النظريه في مجال الذكاء االصطناعي    -1أ

نموذج رياضي  والتي   ذه المفاهيم في حل العديد من االنظمة التي يصعب فيها بناءاستخدام ه  -2أ

 تعتمد على معلومات غير مؤكدة

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تدريب الطالب على لحل مسائل الرياضيه  في مجال المنطق المضبب – 1ب

 تدريب الطالب استخدام بناء انظمة مضببة  - 2ب

 تخدام هذا النوع من المنطق في عدد من المشاكل الواقعيةتدريب اس -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 data showاعتماد وسائل االيضاح االلكترونيه  -1
 اعتماد الكتب الحدثية والتي تتناسب مع المرحلة -2
 للطلبة في موقع القسم االلكتروني عبر االنترنت   PDFتوفير الكتب االلكترونيا  -3
 

 ئق التقييم طرا     

 اختبار الطلبة باالعتماد على االختبارات التحريريه وبشكل اسبوعي -1
 فتح باب النقاش حول الصعوبات التي تواجه الطلبة في الماده وايجاد الحلول لها. -2
تقديم تقارير ضمن مواضيع يختارها الطالب ضمن محاور الماده المقرره لتقييم المستوى الطالب  -3

 البحثي.
 صلياالمتحان الف -4
 االمتحان النهائي -5
 مهارات التفكير -ج

توسيع مدارك الطالب من خالل االطالع  الطالب على تطبيقات الماده العلمية التي تدرس لزياده  -1ج

 مهارات التفكير. 

 توسيع مدارك الطالب من خالل تدريبه على حل مشاكل واقعية باستخدام هذا المنطق -2ج
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 لصحيحه في الكتابة والتعبير عن اجاباته بشكل جيدتعليم الطالب على الصياغه ا -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 القدرة على تدريس المادة العلمية -1د

 القدرة على ادارة الصف -2د

 القدرة على استخدام وسائل التعليم المختلفه-3د

 . القدرة على العمل في المؤسسات المختلفه ذات االختصاص  -4د
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بنية  .50

 المقرر

 الساعات األسبوع
مخرجات 

 التعلم المطلوبة

اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 2 االسبوع االول

التعرف على 

ساسية المفاهيم اال

في للمنطق 

المضبب 

 وتطبيقاته

Introduction 

What is fuzzy logic 

Why fuzzy logic 

Fuzzy logic 

applications 

محاضرات 

 نظرية
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثاني

التعرف على 

المفاهيم  

الرياضيه 

االساسية للمنطق 

 المضبب

Fuzzy sets 

Sets 

Operation on sets 

Characteristic of 

crisp sets 

examples 

محاضرات 

 نظرية

 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثالث

التعرف على 

المفاهيم  

الرياضيه للمنطق 

 المضبب

Definition of fuzzy 

set 

Expanding Concepts 

of fuzzy sets 

examples 

Standard operation 

on fuzzy sets 

Examples 

 

محاضرات 

 نظرية

اسئلة شفوية 

 واختبارات

 للمنطق المضبب 2 السبوع الرابعا

The Operation on 

fuzzy set 

Standard operation 

on fuzzy sets 

Fuzzy complement 

Fuzzy union 

the Operation on 

fuzzy set 

Fuzzy intersection 

محاضرات 

 نظرية

 واجب بيتي

 2 االسبوع الخامس
التعرف على 

اعداد المنطق 

 المضبب وانواعه

FUZZY NUMBER  

Concept of Fuzzy 

Number  

Operation of 

Fuzzy Number  

Triangular Fuzzy 

Number  

Other Types of 

Fuzzy Number 

 

محاضرات 

 نظرية

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

 2 االسبوع السادس
انظمة التشفير 

 التعويضيه

FUZZY NUMBER  

Other Types of 

Fuzzy Number 

 

محاضرات 

 اسئلة شفوية نظرية

 2 االسبوع السابع
التعرف على 

اعداد المنطق 

 المضبب وانواعه

Fuzzy functions 

Trapezoidal 

function 

Triangle function 

Gauss function 

examples 

محاضرات 

 نظرية
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثامن
عالقات المنطق 

 المضبب

 Fuzzy relations 

Crisp relation 

Properties of 

relation on a 

single set 

 

محاضرات 

امتحان  نظرية

تحريري 

 مفاجئ

 2 االسبوع التاسع
عالقات المنطق 

 المضبب

 Fuzzy relations 

Crisp relation 

Properties of 

relation on a 

single set 

 

محاضرات 

اسئلة شفوية  نظرية

 واختبارات

  لعاشراالسبوع ا
عالقات المنطق 

 المضبب

Fuzzy relation 

Extension of  fuzzy 

set 

examples 

محاضرات 

 واجب بيتي نظرية

لحادي االسبوع ا

 عشر
 

المنطق العادي 

 والمضبب

classical logic 

examples 

fuzzy logic 

محاضرات 

 اسئلة شفوية نظرية



  
 87الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .51

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

1-“first course on fuzzy theory and applications”, kwang H. 

Lee,springer,2005. 

2- “Introduction to Fuzzy Sets, Fuzzy Logic, and Fuzzy Control 

Systems”,  

Guanrong Chen, Trung Tat Pham ,© 2001 by CRC Press LLC 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ت والبرمجيات ورش العمل والدوريا

 والمواقع االلكترونية (

 اليوجد  

examples 

  نيعشراالسبوع الثا
المتغيرات 

 الكالمية

Fuzzy logic 

Linguistic 

variable 

examples 

محاضرات 

 اسئلة شفوية ريةنظ

ثالث االسبوع ال

 عشر
2 

المعدالت على 

المتغيرات 

 الكالمية

Fuzzy truth 

modifier  

examples 

محاضرات 

 واجب بيتي نظرية

رابع االسبوع ال

 عشر
2 

تمثيل القوانين 

 المضببة

Representation of 

fuzzy rule 

examples 

محاضرات 
 اسئلة شفوية نظرية

خامس االسبوع ال

 العشر
2 

االستنتاج مع 

 المنطق المضبب

Fuzzy inference 

Composition of 

rules 

Fuzzy rules and 

implication 

محاضرات 

تحديد امتحان  نظرية

 مسبق

سادس االسبوع ال

 العشر
2 

طرق  االستنتاج 

مع المنطق 

 المضبب

Fuzzy inference 

methods 

 

محاضرات 

 واجب بيتي نظرية

االسبوع السابع 

 العشر

رق  االستنتاج ط 2

مع المنطق 

 المضبب

Fuzzy inference 

mechanisms 

 

محاضرات 

 اسئلة شفوية نظرية

االسبوع الثامن 

 العشر
2 

انظمة السيطرة 

 المضببة

Fuzzy logic controller 

Fuzzification interface 

component 

 

محاضرات 

 واجبات بيتية نظرية

االسبوع التاسع 

 العشر
2 

الوحدات 

تصميم  االساسية

وبناء لالنظمة 

 المضببة

Fuzzy system basic 

component 
محاضرات 

امتحان  نظرية

تحريري 

 مفاجئ

 2 االسبوع العشرين
تصميم وبناء 

 االنظمة المضببة

Fuzzy system design  محاضرات

 اسئلة شفوية نظرية

 الواحد االسبوع

 2 العشرين
انظمة السيطرة 

 المضببة

Fuzzy logic controller 

Fuzzification interface 

component 

 

محاضرات 

 واجب بيتي نظرية

 الثاني و االسبوع

 العشرين
2 

انظمة السيطرة 

 المضببة

Knowledge base 

components   of fuzzy 

logic system controller 

محاضرات 

 اسئلة شفوية نظرية

الثالث  االسبوع 

 العشرينو
2 

النظمة المضببة 

 الخبيرة

Expert fuzzy system  محاضرات

 اسئلة شفوية نظرية

الرابع  االسبوع 

 العشرينو

معمارية االنظمة  2

 المضببة الخبيرة

Expert fuzzy system 

architecture  
محاضرات 

 نظرية
تحديد امتحان 

 مسبق
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 

 القبول  .52

  المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 
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 :     وصف المقرر

 

 

 علميوزارة التعليم العالي و البحث ال المؤسسة التعليمية .14

 الجامعة التكنولوجية / قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .15

  برمجة الشيئيةال اسم / رمز المقرر .16

 المرحلة الثانية  لفروع الذكاء االصطناعي , البرامجيات  البرامج التي يدخل فيها .17

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .18

 سنوي الفصل / السنة .19

 ساعة نظري 60ساعة عملي +  60 )الكلي( عدد الساعات الدراسية .20

 2016-2015العام الدراسي  تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

 أهداف المقرر .22

 القدرة على حتديد وتشخيص واجياد احللول للمشاكل املتعلقة بتقنيات وتطبيقات احلاسوب.متكني الطالب من 

ت احلديثة املطلوبة والالزمة الحداث تقدم ملحوظ يف خمتلف جماالت علوم القدرة على استخدام التقنيات ، املهارات، االدوات، والربجميا
 احلاسوب.

 (Class Objectمتكني الطالب من معرفة كيفيةالتعامل مع )

 .حلصول على معرفة واسعة لفهم أتثري احللول التقنية والربجمية اليت تقدمها املادة الدراسية على االقتصادايت املختلفة.ا

 ,Encapsulationلتحقيق  ++Visual C لب من فهم خصائص الربجمه الشيئه من خالل كتابة برامج بلغة متكني الطا

Inheritance, and polymorphism  

 

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .23

 المعرفة والفهم  -أ

 االساسية للبرمجه الشيئيهمعرفة و فهم المبادئ  -1أ

  ++Visual Cم  الخصائص االساسيه للبرمجه الشيئه وتطبيقها برمجياً بلغة معرفة و فه -2أ

  classمعرفة االجزاء التي يتألف منها ال  -3أ

(  وهذا يتحقق من فهم classالسهوله والسرعه في التعامل و تصحيح االخطاء الموجوده في ) -4أ

 Encapsulation and Data Hidingخاصية 

  -5أ

   -6أ

 ارات الخاصة بالموضوع المه  -ب 

وكيفة استدعائها  واستخدام االيعازات البرمجيه  الستدعاء  ++Visual C بلغة ( classesبناء )– 1ب

 ( اخرىclasses( داخل )classال)

 اعطاء الطالب مهام تخص الموضوع لتحفيز الطالب على اكتساب المهارات البرمجية. – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 والتعلم طرائق التعليم      

 كتب منهجية , مصادر )انترنت والمكتبة ( , محاضرات معززة  باالمثلة التوضيحية 

محاضرات نظرية ,  مختبرات  ,   مهام عملية  ,  استخدام االجهزة الحديثة لعرض االفكار العملية على 

 ( data show   ,electronic boardالطلبة ) 

 

 طرائق التقييم      

 

 ية , امتحانات فصلية , امتحانات عملية , الحضور و المشاركة الفعالة في المحاضرة امتحانات يوم

 مع الواجبات البيتية

 

 مهارات التفكير -ج

 تتعامل مع مشاكل حقيقية بسيطة  ++Visual Cبلغة تصميم البرامج  -1ج

 الخطاءلتقليل حجم البرنامج وسهولة تصحيح ا  Overloadingتصميم برامج للتعامل مع  -2ج

 لسهولة استخدام الصفات الموروثه  Inheritanceتصميم برامج للتعامل مع  --3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     
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 برامج ومشاريع

 

 

 طرائق التقييم    

 

مراقبة طرق تعلم الطلبة وتقويم نمو تعلمهم على مدار العام الدراسي ، معرفة حاجات الطلبة ونقاط 

 ة لديهم )التقويم الواقعي( ، اعطاء الطالب مشاكل واقعية لمعرفة مدى استيعابه للمادة العلميةالضعف والقو

 

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تتعامل مع برامجات الحاسوب بشكل كفوءكتابة برامج  -1د

 المادة من الناحية العملية القدرة على تدريس -2د

  -3د

 -4د
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 بنية المقرر .24

 الساعات األسبوع

مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع
طريقة 

 التقييم

1 2  

Overview for functions and parameter 

transmission, 
inline functions and function 

overloading 

 
ات المشارك

 الصفية

2 2  
Overview for structure and  

array in C++  
مشاركة 

 يومية

3 2  
Overview of pointer  and  

String  in C++ 
 واجب بيتي 

4 2  

Introduction to OOP and its main 

features, 
Defining a Simple Class with Inline 

Member Functions 

 
حل تمارين 

 صفية

5 2  
Constructors and destructors 

functions 
 واجب بيتي 

6 2  Friends functions  Quiz 

7 2  
Friend class 

 
مشاركة 

 يومية

8 2  
Default Arguments and 

Implicit Member Argument 
 واجب بيتي 

9 2  
 

Constant Members    
 

حل تمارين 

 صفية

10 2  
Scope Operator concept 

 
ن حل تماري

 صفية

11 2  Member Initialization List  واجب بيتي 

12 2  
Static members 

 
مشاركة 

 يومية

13 2  
Member pointers 

 
حل تمارين 

 صفية

14 2  
Reference members 

 
حل تمارين 

 صفية

15 2  Class object members  واجب بيتي 

16 2  
Object arrays 

 
حل تمارين 

 صفية

ن الفصل األولأمتحا  2 17   
 

18 2  
Operator overloading   

 
حل تمارين 

 صفية

19 2  Function Overloading  Quiz 

20 2  Inheritance and derived classes  واجب بيتي 

21 2  Class hierarchy notation  Quiz 
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 البنية التحتية  .25

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪

 كتب المقرر ▪

 أخرى      ▪

1- Bjare Strrooustrup, “Object Oriented  Programming 

with C++”, Addison-Wesley Publication,2003. 
2- Prof.Oqeili Saleh and others, “Mastering C++”, Dar 

Al-Shorok,Amman-Jordan,2004. 

3- Sharam Hekmat, “C++ Essentials”, 2005. 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 اليوجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

ف والتدريب المثال محاضرات الضيو

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 اليوجد

 

 القبول  .26

 النجاح في المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

22 2  
Multiple inheritance 

 
مشاركة 

 يومية

23 

 
2  

 
Function template definition and 

instantiation 

 
 مشاركة

يومية     

24 2  
Class template definition and 

instantiation  
مشاركة 

 يومية

25 2  Class template members  واجب بيتي 

26 2  
Virtual function definition 

 
حل تمارين 

 صفية

 واجب بيتي  أمتحان الفصل الثاين  2 27

28 2  Polymorphism  Quiz 

29 2  
Types of  

polymorphism  
مشاركة 

 يومية

30 2  Exam   
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كنولوجيةوزارة التعليم العالي/الجامعة الت المؤسسة التعليمية .53

  العلمي القسم قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .54

 النظرية االحتسابية اسم / رمز المقرر .55

 البرامج التي يدخل فيها .56
المرحلة الثانية/ برامجيات,نظم معلومات,ذكاء اصطناعي,امنية 

 حاسبات,وسائط متعددة

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .57

 سنوي الفصل / السنة .58

 سبوعأ 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .59

 2016-7-11 تاريخ إعداد هذا الوصف  .60

 أهداف المقرر .61

The Terminology, Notations and Techniques of Computer Theory are 

necessary for the undergraduate students of the Computer Science to 

develop their programming skills. 
 

 

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .62

 المعرفة والفهم  -أ
 تمكين الطالب لمعرفة وفهم المبادئ النظرية لعملية البرمجة -1أ

 تمكين الطالب لمعرفة االطار الفكري الساسيات الحاسوب -2أ

 س برمجيمن معرفة التطبيقات العملية لماتملكه المادة من اسا  تمكين الطالب -3أ

 تمكن الطالب من تفسير خطوات تنفيذ البرامج  -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تصميم مخططات اساسية لعملية البرمجة – 1ب

 كتابة الخوارزميات – 2ب

 كتابة و تنفيذ البرامج – 3ب

   متابعة تنفيذ وتخطيط البرامج واكشاف االخطاء  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية

 استخدام اجهزة العرض للتوضيح مع امثلة توضيحية

 رسم مخططات تسهل عملية الفهم وايصال الفكرة الى الطالب

 طرائق التقييم      

 تحديد مسبق المتحان

 مشاركات داخل القاعة

 امتحان تحريري مفاجئ

 امتحان شفوي مفاجئ

 واجبات بيتية

 حلول تمارين ضمن الكتاب المنهجي
 مهارات التفكير -ج

 التقسيم الى مجاميع عمل لخلق روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلبة  -1ج

 اعطاء اسئلة فكرية وترك المجال لهم في عملية البحث وايجاد الحل المناسب -2ج

 اعطاء تمارين محلولة لتعزيز عملية الفهم  -3ج

   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 في تنفيذ البرامج نشاطات مختبرية

 اعطاء امثلة واسئلة ومناقشتها

 

 طرائق التقييم    

 

 امتحان تحريري

 مناقشة النتائج
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 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 القدرة على كتابة الخوارزميات والبرامج -1د

 برمجية باي لغة  للطالبتطوير القابيلة ال -2د

 قدرته على تحديد اخطاء عملية التنفيذ -3د

 تتبع خطوات تنفيذ البرامج  -4د



  
 97الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .63

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 Introduction, languages Computation theory اسئلة شفوية اضرة نظريةمح 

2 2 Regular Expression Computation theory اسئلة شفوية محاضرة نظرية 

3 2 Finite Automata Computation theory واختبارات اسئلة شفوية رسم مخططات 

4 2 
Deterministic Finite 

Automata 

Computation theory واجب بيتي رسم مخططات 

5 2 
Deterministic Finite 

Automata 

Computation theory امتحان تحريري مفاجئ رسم مخططات 

6 2 Transition Graph Computation theory اسئلة شفوية رسم مخططات 

7 2 Kleen’s Theorem Computation theory اسئلة شفوية رسم مخططات 

8 2 Kleen’s Theorem Computation theory يري مفاجئامتحان تحر رسم مخططات 

9 2 
Non Deterministic Finite 

Automata 

Computation theory واختبارات اسئلة شفوية رسم مخططات 

10 2 
Equivalence of NFA and 

DFA 

Computation theory واجب بيتي رسم مخططات 

11 2 NFA with Є moves Computation theory اسئلة شفوية رسم مخططات 

12 2 
Acceptance of strings by 

NFA with Є moves 

Computation theory اسئلة شفوية رسم مخططات 

13 2 
Equivalence of NFA and 

DFA with Є moves 
Computation theory واجب بيتي رسم مخططات 

14 2 
Finite Automata with 

Output 
Computation theory اسئلة شفوية رسم مخططات 

15 2 
Equivalence of mealy 

and moore machine 

Computation theory مسبق امتحانتحديد  رسم مخططات 

16 2 
Introduction to 

grammar,A phrase-

Structure Grammar 

Computation theory رسم مخططات 
 واجب بيتي

17 2 
A context-sensitive 

grammar (CSG) 

Computation theory اسئلة شفوية محاضرة نظرية 

18 2 Context Free Grammar Computation theory ةبيتي اتواجب محاضرة نظرية 

19 2 Context Free Grammar Computation theory تحريري مفاجئامتحان  محاضرة نظرية 

20 2 
The empty string in 

Context Free Grammar’s 

Computation theory اسئلة شفوية محاضرة نظرية 

21 2 Trees Computation theory واجب بيتي رسم مخططات 

22 2 
Regular grammar (Left 

linear, Right linear)  

Computation theory اسئلة شفوية محاضرة نظرية 

23 2 Chomsky Normal Form Computation theory اسئلة شفوية محاضرة نظرية 

24 2 Chomsky Normal Form Computation theory مسبق امتحانتحديد  ريةمحاضرة نظ 

25 2 Greibach normal form Computation theory واجبات بيتية محاضرة نظرية 

26 2 Pushdown Automata Computation theory اسئلة شفوية رسم مخططات 

27 2 Pushdown Automata Computation theory اختبارات  رسم مخططات 

28 2 CFG=PDA Computation theory امتحان شفوي رسم مخططات 

29 2 Turing Machine Computation theory واجب بيتي رسم مخططات 

30 2 
Turing Machine Computation theory مسبق امتحانتحديد  رسم مخططات 
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 البنية التحتية  .64

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

INTRODUCTION TO COMPUTER THEORY / 

COHEN 

Algorithms for Compiler Design/ O.G. Kakde 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 ول القب .65

 النجاح من المرحلة الدراسية السابقة المتطلبات السابقة

 ال يوجد تحديد أقل عدد من الطلبة 

 ال يوجد تحديد أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 العالي والبحث العلمي/الجامعة التكنولوجيةوزارة التعليم  المؤسسة التعليمية .66

  العلمي قسم قسم علوم الحاسوب ال  لقسم الجامعي / المركزا .67

 الحقوق والديمقراطية اسم / رمز المقرر .68

 البرامج التي يدخل فيها .69
فرع البرمجيات/فرع النظم/فرع الذكاء/فرع الشبكات/فرع 

 الوسائط المتعددة

 دوام منتظمد أشكال الحضور المتاحة .70

 سنوي الفصل / السنة .71

 ساعة نظري 60 )الكلي(اسية عدد الساعات الدر .72

 11/7/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .73

من اجل توعية اجليل اجلديد حبقوق اإلنسان والدميقراطية ملا هلذه املفاهيم من أمهية عظيمة تتجلى  أهداف المقرر .74
 ألمهية هذه املفاهيم هو غياب الوعي التامبصورة واضحة يف العراق الن احد أهم أسباب اهنيار الوضع األمين يف العراق  

 

 
 

 
 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.



الصفحة   

100 
 

  

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .75

 المعرفة والفهم  -أ
معرفة الحقائق الخاصة بمفهوم الحقوق وكيف يطبق هذا المفهوم على مستوى الدول كما يتم     --1أ

    ياسية في الدول لهذا المفهوم.معرفة الحقائق الخاصة بمفهوم الديمقراطية وكيفية تطبيق األنظمة الس

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

ان يقارن الطالب ويحلل بين واقع مسألة الحقوق والديمقراطية في دولته وكيف تطبق هذه  - 1ب

 المفاهيم دوليا لمعرفة مواطن الضعف وسلبيات التطبيق في دولته.

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات نظرية معززة باألمثلة التوضيحية.

 

 طرائق التقييم      

 

 

 امتحان الفصل األول-

 امتحان الفصل الثاني-

 االمتحان النهائي-

 
 مهارات التفكير -ج

 طرح األسئلة والمناقشة -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المادة الدراسية النظرية ومن ثم مناقشتها.من خالل شرح 
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101 
 

  

 بنية املقرر-11

 
ريقة التعليمط طريقة التقييم  

اسم الوحدة/السياق 
 أو املوضوع

 خمرجات التعلم املطلوبة

 
 االسبوع الساعات

اسئلة 

 شفوية
 الحقووووووووووووووووووق محاضرات 

  طيةوالديمقرا

  محاضرة تعريفية

1 2013-10-1 

اسئلة 

 شفوية

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية

-مفهووووم الحقوق)التعريوووف

 (الفئات-الخصائص

 

 

 

1 

2013-10-8 

اسئلة 

شفوية 

 واختبارات

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
يف الشــــــرائع  اإلنســــــانحقــــــوق 

الســـــــماوية)الداينتي املســـــــيحية 
 (اإلسالميواليهودية والدين 

 

 

 

 

1 

 

2013-10-22 

واجب 

 بيتي

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
-مصــــــادر حقــــــوق اإلنســــــان)أ

اإلعــــــالن -1املصـــــادر الدوليــــــة
القيمـة -العاملي حلقـوق اإلنسـان

 القانونية لإلعالن العاملي(

 

 

 

1 

 

 

2013-10-29 

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
 احلقـــوق الـــيت تضـــمنها اإلعـــالن

 العاملي

 

1 2013-11-5 

اسئلة 

 شفوية

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
-مصــــــادر حقــــــوق اإلنســــــان)أ

العهـــــدان -2املصـــــادر الدوليـــــة
الـــــــــدوليان اخلاصـــــــــان حبقـــــــــوق 

 اإلنسان(

 

 

1 

 

 

2013-11-12 

اسئلة 

 شفوية

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
-مصــــادر حقــــوق اإلنســــان)ب

إعـالن حقـوق -املصادر الوطنية
 واملواطن الفرنسي اإلنسان

 

 

1 

 

 

2013-11-19 

 طرائق التقييم    

 

 من خالل االمتحان التحريري

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 ان يستخدم الطالب هذه المفاهيم الخاصة بالمادة التي قام بتعلمها في حياته العملية والمهنية -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
-)أاإلنســــانضــــماانت حقــــوق 

ضــــــــــــماانت علــــــــــــى الصــــــــــــعيد 
 (ضماانت دستورية-1الوطين*

 

 

1 

 

2013-11-26 

اسئلة 

شفوية 

 واختبارات

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
-)أاإلنســــانضــــماانت حقــــوق 

د ضــــــــــــماانت علــــــــــــى الصــــــــــــعي
 (ضماانت قضائية-2الوطين*

 

 

1 

 

 

2013-12-3 

واجب 

 بيتي

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
ضــماانت حقــوق اإلنســان علــى 
ــــدويل)ميثاق حقــــوق  الصــــعيد ال

اجلمعيــة العامــة ل مــم -اإلنســان
 املتحدة 

 
 

 

1 2013-12-10 

اسئلة 

 شفوية

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
ضــماانت حقــوق اإلنســان علــى 

د الــــــــــــــــــدويل)ا لس الصــــــــــــــــــعي
-االقتصــــــــــادي واالجتمـــــــــــاعي

 جملس حقوق اإلنسان(

 

 

 

1 

 

 

2013-12-17 

اسئلة 

 شفوية

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
التقــدم التكنولــوجي وأعــره علــى 

األحـــزاب -احلقـــوق واحلـــرايت)أ
 السياسية(

 

 

1 

 

 

2013-12-24 

واجب 

 بيتي

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
أعره على التقدم التكنولوجي و 

محاية -احلقوق واحلرايت)ب
 امللكية الفكرية

 

 

1 

 

 

2013-12-31 
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طريقة التعليم       طريقة التقييم

  
اسم الوحدة/املساق أو 

 املوضوع
 خمرجات التعلم املطلوبة              

 
 االسبوع الساعات       

اسئلة 

 شفوية

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
 -فهوم الدميقراطيةم
 

 

1 
2014-2-11 

 

اسئلة 

 شفوية

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
-1الدميقراطيــــــــــــة) أشــــــــــــكال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الدميقراطي
-املباشرة*املضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمون

 (التطبيقات

 

 

 

1 

 

2014-2-18 

اسئلة 

شفوية 

 واختبارات

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
*تقــــــــــــــــــــــدير الدميقراطيــــــــــــــــــــــة 

مفهــــــــــــــــــــــوم -2املباشــــــــــــــــــــــرة(
 ملباشرةالدميقراطية شبه ا

 
 

1 2014-2-25 

 واجب بيتي

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
ـــــــــة شـــــــــبه  مظـــــــــاهر الدميقراطي

مشــاركة الشــعب /أوالاملباشرة)
 (يف العمل التشريعي

 

 

1 2014-3-4 

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
ـــــــــة شـــــــــبه  مظـــــــــاهر الدميقراطي
املباشــــرة)اثنيا/الرقابة الشــــعبية 

تقـــدير –(لشـــعبعلــى نـــواب ا
 الدميقراطية شبه املباشرة.

 

 

 

1 2014-3-11 

اسئلة 

 شفوية

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
الدميقراطيــة النيابيــة)مفهوم -3

ـــاي النظـــام  أركـــان-النظـــام الني
 النياي(

 

 

1 2014-3-18 

اسئلة 

 شفوية

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
 -1النظـــــام النيـــــاي) أشـــــكال

النظـــــام  -2النظـــــام ا لســـــي 
 الرائسي(

 

 

1 2014-3-25 

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
 1 النظام الربملاين-3

2014-4-1 

اسئلة 

شفوية 

 واختبارات

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات

  والديمقراطية
ــــــةا لــــــي النياي*) النظــــــام  آلي

مفهــــــــوم -النياي"االنتخــــــــاب"
 هيئة الناخبي(-االنتخاب

 

 

1 2014-4-8 
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 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات ختباراتا

  والديمقراطية
تكـوين هيئـة النــاخبي)االقتاع 

 االقتاع العام(-املقيد

 

 

 

1 2014-4-15 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
-1تنظـــيم عمليـــة االنتخـــاب)

ـــــةحتديـــــد الـــــدوائر  -االنتحابي
احلملــــــة -االنتحابيــــــةالقــــــوائم 
 املرشحون(-االنتحابية

 

 

 

 

 

1 2014-4-22 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
نظــــــــــــــــــــم -التصــــــــــــــــــــويت-5

االنتخـــــــــــاب -1االنتخــــــــــاب)
املباشـــــــــر واالنتخـــــــــاب غـــــــــري 

االنتخـــــاب الفـــــردي -املباشــــر
 (واالنتخاب ابلقائمة

 

 

 

 

1 2014-4-29 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
ــــــــةنظــــــــام -3 ونظــــــــام  األغلبي

نظـــــــــام -4التمثيـــــــــل النســـــــــيب
ــــــــــــل  نظــــــــــــام  -املصــــــــــــاحمتثي

التصــــــــــــــــــويت االختيــــــــــــــــــاري 
نظـــــــــــــــــــــام -5واإلجبـــــــــــــــــــــاري

التصـــــويت الســـــري والعلـــــين. 
                   

 

 

 

 

 

 

1 
2014-5-6 

      

     
 

      

 
 

 البنية التحتية  .76

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

حقوق اإلنسان والطفل والدميقراطية  -1  
وآخروند.ماهر صاح عالوي اجلبوري   

 د فيصل شطناوي -حماضرات يف الدميقراطية-2

 الحماية القانونية للملكية الفكرية -عبد الحميد عثمان .د-3

مقالةة منشةورة  -حقوق الملكية الفكريةة كمةا يفهمهةا رئيسةها-4

 www.Alnaspaper.comفي جريدة الناس على الموقع
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على املوقع   -تعريف امللكية الفكرية   -5
www.dubaicustom.gov.ae 

مكتبة -الملكية الفكرية والعصر الرقمي-زياد مرقة -6

 2008-اإلسكندرية

 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

اضرات الضيوف والتدريب المثال مح

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .77

 النجاح في المراحل الدراسية السابقة المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

http://www.dubaicustom/
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 نموذج وصف المقرر

 

 رروصف المق

 

 الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .78

  علوم الحاسوب  امعي / المركزالقسم الج .79

 معمارية الحاسوب والمعالجة المايكروية اسم / رمز المقرر .80

 مرحلة ثالثة فرع البرامجيات+الشبكات+الذكاء+وسائط البرامج التي يدخل فيها .81

 دوام كامل أشكال الحضور المتاحة .82

 سنوي الفصل / السنة .83

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .84

 2016-7-11 ا الوصف تاريخ إعداد هذ .85

 أهداف المقرر .86

يهدف البرنامج المتعلق بمادة معمارية الحاسوب الى تمكين الطالب من معرفة هيكلية معمارية الحاسوب 

 االساسية 

 تمكين الطالب من حل التمارين المتعلقة بالماده

اخرى كون المعمارية مادة جعل الطالب قابل الستنتاج المعلومه والربط بينها وبين اخرى مكتسبه بمحاظره 

 مترابطه

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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.
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 جعل الطالب يفهم مراحل تطوير معمارية الحاسوب

 تمكين الطالب من التطبيق العملي للموضوع قيد الدراسه في حال تطلب االمر ذلك

 جعل الطالب يحلل المسائل باالعتماد على القاعده العلمية المعطاه له في المحاضره

 

 تعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق ال .87

 المعرفة والفهم  -أ
   ان يتعرف الطالب على جوهر مادة المعمارية ولماذا يدرسها في المرحلة قيد الدراسة     -1أ

 ان يتذكر الطالب اساسرمعمارية الحاسوب وبماذا يبحث موضوعها  -2أ

 ان يعدد الطالب الهيكلية العامه للمعمارية االساسية للحاسوب  -3أ

 ان يصف الطالب اساسيات ومكونات معمارية الحاسوب االساسية -4أ

 ان يشرح الطالب وبالتفصيل هذه االساسيات  -5أ

  ان يرسم الطالب اي مخطط متعلق بالمعمارية العامة للحاسوب -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تلفهان يحلل الطالب معمارية المعالج وطرق العنونه لاليعازات المخ – 1

 ان يميز الطالب بين هذه الطرق – 2ب 

      ان يحل الطالب اي مساله متعلقه بهذا الموضوع  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 عن طريق الدروس النظرية وحلقات النقاش والنشاط والواجبات

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 رة واالمتحانات التحريريةتتم عن طريق االختبارات الشفوية كاالسئلة في المحاظ

 

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 ان يكون الطالب قادرا على استخذام الكومبيوتر والتكنولوجيا الحديثة المتعلقه به -1د

 ان يكون الطالب قادرا على العمل مع فريق لتنصيب او صيانه الحاسوب مثال-2د

 سوب كالفايروس مثالان يكون الطالب قدرا على حل مشكله معينه تتطرا على الحا-3د

  ان يكون الطالب قدرا على استخدام معلوماته المكتسبة تحريريا وشفويا-4د   

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات والمراجع في المكتبة االفتراضية واستخدام جهاز عارض البيانات اللقاء المحاضرة والسبورة
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 طرائق التقييم    

 

 يةاالمتحانات التحرير

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 ان يعرف الطالب ماهية معمارية الحاسوب-1د

 ان يفهم الطالب االساسيات المتعلقة بالماده-2د

 ان يحلل ويفهم الماده عمليا-3د

    ان يطبق ماتعلمه-4د
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 وصف المقرر

 

 الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .88

 الذكاء األصطناعيفرع  –قسم علوم الحاسوب  لمركزالقسم الجامعي / ا .89

 األنظمة الخبيرة اسم / رمز المقرر .90

 ذكاء إصطناعي /المرحلة الثالثة البرامج التي يدخل فيها .91

 الحضور المنتظم  أشكال الحضور المتاحة .92

 سنوي الفصل / السنة .93

 ساعة عملي 60ساعة نظري +  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .94

 2016 إعداد هذا الوصف  تاريخ .95

 أهداف المقرر .96

يهدف البرنامج االكاديمي الى إغناء معرفة المتلقي في المجاالت البرمجية الخاصة بالتطبيقات  الذكية ومدى 

اإلستفادة العملية في تطبيق القدرات الذكائية السلوك في مناهج التطور الحياتي وفي مختلف األصعدة لألرتقاء 

وى المككنة االدارية ليحاكي التطور الحاصل في عالم المعلوماتية بطريقة وسلوك يضمن بالمجمتع الى مست

 االداء الذكي لالنظمة والتطبيقات المحوسبة.

 

 

 

 

 
 

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .97
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 المعرفة والفهم  -أ
 معرفة أهمية ومراحل بناء المسارات الذكية. -1أ

 أهمية ومراحل تصميم النظام الخبير الذي يحاكي الخبير البشري.معرفة  -2أ

 أنواع وتطبيقات االنظمة الخبيرة. -3أ

 مفهوم واستخدام عدم التأكيدية لتقييم األداء. -4أ

   

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الدراية والمعرفة بتطبيقات تقنيات االنظمة الخبيرة. – 1ب 

 هذه التقنيات.التطبيق العملي ل – 2ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية.

 االمثلة الشاملة.

 التطبيق العملي.

 

 طرائق التقييم      

 واجبات بيتية.

 امتحانات آنية.

 امتحانات فصلية ونهائية.

 

 التفكير مهارات-ج

 كيفية التعامل مع قاعدة المعرفة وهندستها. -1ج         

 فية تصميم االنظمة الخبيرة بمختلف المجاالت.كي -2ج

 كيفية ربط المشاكل وحلها باستخدام االنظمة الخبيرة. -3ج

 كيفية االستفادة من خصائص النظام الخبير في التبرير بخاصية المعالج المفسر. -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 .الواجبات البيتية ذات الطابع المستنبط أو االستنتاجي

 

 

 طرائق التقييم    

 تصميم وبناء أنظمة مختبرية بضمنها واجبات بيتية.

 امتحانات تقييمية على كافة المستويات وفي أوقات مختلفة )إمتحان مفاجىء و شهري وفصلي(.

 امتحانات فصلية ونهائية.
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 التطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف و -د 

 يستطيع الطالب التعامل مع حلول المشاكل المتعلقة باختصاصه. -1د

 يستطيع العمل ضمن الفريق الواحد. -2د
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 بنية المقرر .98

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1.  2 
ن االنظمة مقدمة ع

بيرةالخ  

Introduction to expert 

Systems 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

2.  2 
المنهج نظري  Knowledge Base قاعد المعرفة

 وعملي 
 اسئلة شفوية

3.  2 
المنهج نظري  Inference Engine محرك اإلستنتاج

 وعملي 
اسئلة شفوية 

 واختبارات

4.  2 
المنهج نظري  Working Memory ذاكرة العمل

 وعملي 
 واجب بيتي

5.  2 
المنهج نظري  Explanation Processor المعلج المفسر

 وعملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

6.  2 
المنهج نظري  Knowledge Discovery أستكشاف العرفة

 وعملي 
 اسئلة شفوية

7.  2 
إستحصال وهندسة 

 العرفة

Knowledge Acquisition 

and Engineering 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

8.  2 
نظام التفاعالت 

 الكيميائية

Chemical Synthesis 

system   

9.  2 
المنهج نظري  ES Strategies الستراتيجيات

 وعملي 
اسئلة شفوية 

 واختبارات

10.  2 
بناء المسار 

 االمامي

Forward Path building  المنهج نظري

 وعملي 
 واجب بيتي

11.  2 
بناء المسار 

 الرجعي

Backward Path 

Building 
نظري  المنهج

 وعملي 
 اسئلة شفوية

12.  2 
المنهج نظري  Backward ES التصميم الرجعي

 وعملي 
 اسئلة شفوية

    Decision Tree شجرة القرار 2  .13

14.  2 
المنهج نظري  Forward ES التصميم االمامي

 وعملي 
 

15.  2 
المنهج نظري  Approximation Theory نظرية التقريب

 وعملي 
تحديد امتحان 

 مسبق

16.  2 
ت ثنائية حسابا

 القطب

Bipolar Calculation  المنهج نظري

 وعملي 
 واجب بيتي

17.  2 
المنهج نظري  Uncertainty of ES عدم التأكدية

 وعملي 
 اسئلة شفوية

18.  2 
المنهج نظري  Uncertainty of ES عدم التأكدية

 وعملي 
 اسئلة شفوية

19.  2 
المنهج نظري  Why Facility خاصية لماذا

 وعملي 
 اسئلة شفوية

20.  2 
المنهج نظري  How Facility خاصية كيف

 وعملي 
اسئلة شفوية 

 واختبارات
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 البنية التحتية  .99

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 حماضرات نظرية 
 كتاب مساعد

 فصول من كتب خمتلفة

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ات والبرمجيات ورش العمل والدوري

 والمواقع االلكترونية (
 لغات برجمة لتنفيذ اجلانب العملي من املادة 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .100

 النجاح من المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 ال يوجد لبة أقل عدد من الط

 ال يوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

21.  2 
المنهج نظري  Shell Facility خاصية الصدفة

 وعملي 
 واجب بيتي

22.  2 
المنهج نظري  Pattern Recognition تمييز االنماط

 وعملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

23.  2 
أنواع تمييز 

 االنماط

Pattern Recognition 

Types 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

24.  2 
نظام تمييز 

 النص

Text Recognition 

System 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

25.  2 
المنهج نظري  Embedded Systems األنظمة المضمنة

 وعملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

26.  2 
نظام الطالب 

 المستشار

Student Advisor 

System 
المنهج نظري 

 وعملي 
فوية اسئلة ش

 واختبارات

27.  2 
نظام إشارة 

1المرور  

Traffic Light System 

part 1 
المنهج نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

28.  2 
نظام إشارة 

2المرور   

Traffic Light System 

part 2 
--- --- 

29.  2 
نظام التنبؤ 

1بالطقس   

Weather Forecasting 

System part 1 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

30.  2 
تنبؤ نظام ال

2بالطقس   

Weather Forecasting 

System part 2 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية
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 نموذج وصف المقرر

 

 :     وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المؤسسة التعليمية .101

 الجامعة التكنولوجية / قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .102

 3/مترجمات اسم / رمز المقرر .103

 المرحلة الثالثة جميع الفروع خل فيهاالبرامج التي يد .104

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .105

 سنوي الفصل / السنة .106

  ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .107

 11/7/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .108

 أهداف المقرر .109

 متكني الطالب من  شرح املادة لصف دراسي

وحتويله اىل لغة بسيطة تفهما  تفسري الربانمج املكتوب أبي لغة برجميةرتجم يف عمل املالتعرف على كيفية متكني الطالب من 
 املكوانت املادية للحاسبة املستخدمة

 تنمية مهارة الطالب على فحص البرنامج وبشكل مستمر للتأكد من خلوه من األخطاء

 تنمية مهارة الطالب على اكتشاف االخطاء يف الربانمج املكتوب و تصحيحها

 كني الطالب من حتليل املشاكل اليت يعاين منها الربانمج والعمل على وضع احللول املناسبة هلا مت

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 متكني الطالب من معرفة كيفية تسريع عمل املرتجم يف تفسري الربانمج املكتوب بلغة االنسان وحتويله اىل لغة املاكنة 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .110

 معرفة والفهم ال -أ
 تمكين الطالب لمعرفة و فهم المبادئ النظرية لتحليل وتجزئة انظمة المعلومات -1أ

  Watermark model ان يصف الطالب المشكلة باستخدام احد نماذج انظمة المعلومات -2أ

 ان يتعرف الطالب على طرق تحليل وتصميم انظمة المعلومات باستخدام عدة نماذج  -3أ
 طالب لمعرفة و فهم التطبيقات العملية  لتحيل وتصميم انظمة المعلومات تمكين ال-4أ
 تمكين الطالب من استخدام طرق البحث الحديثة للوصول للتصميم  االمثل للمشكلة -5أ
    -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 (  Oracle 10g , SQL)       تحليل وتصميم انظمة المعلومات باستخدام البرامج الحديثة– 1ب

اعطاء الطالب مهام لتحليل وصميم انظمة المعلومات باستخدام اللغات اعاله لتحفيز الطالب على  – 2ب

 اكتساب المهارات البرمجية

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 كتب منهجية , مصادر )انترنت و المكتبة ( , محاظرات معززة  باالمثلة التوضيحية 

نظرية ,   مهام عملية  ,  استخدام االجهزة الحديثة لعرض االفكار العملية على الطلبة            محاضرات

   (data show   ,electronic board ) 

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات يومية , امتحانات فصلية , امتحانات عملية , الحضور و المشاركة الفعالة في المحاضرة 

 

 
 لتفكيرمهارات ا -ج

 القدرة على العمل الجماعي و قيادة المجموعات  -1ج

 القدرة على حل المشاكل و التفكير الجماعي -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مشاريع’, ورش عمل 

 

 

 طرائق التقييم    
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جات الطلبة ونقاط مراقبة طرق تعلم الطلبة وتقويم نمو تعلمهم على مدار العام الدراسي ، معرفة حا

 الضعف والقوة لديهم )التقويم الواقعي( ، اعطاء الطالب مشاكل واقعية لمعرفة مدى استيعابه للمادة العلمية

 

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 فريق العمل لحل مشكلة معينة استخدام وسائل االتصال الحديثة للتفاعل مع -1د

 القدرة على ادارة الوقت اثناء العمل كفريق -2د

 التوثيق لمراحل عمل المترجم للتمكن من فحص وتصحيح االخطاء في البرنامج   -3د
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 بنية المقرر .111

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 ييمالتق

1 2 Introduction Introduction 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

2 2 
Programming 

language Programming language 
المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

3 2 
Introduction to 

compiler 
Introduction to compiler 

المنهج 

نظري 

 وعملي 

اسئلة شفوية 

 واختبارات

4 2 
Types of errors, 

one pass compiler 

Types of errors, one pass 

compiler 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

5 2 

Syntax 

definition, 

context free 

grammar 

Syntax definition, context 

free grammar 

المنهج 

نظري 

 وعملي 

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

6 2 
Parsing tree, Left 

& right most 

derivations 

Parsing tree, Left & right most 

derivations 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

7 2 
Lexical 

analysis, syntax 

of analysis 
Lexical analysis, syntax of 

analysis 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 ) امتحان يومي ( ) امتحان يومي ( 2 8
المنهج 

نظري 

 وعملي 

امتحان 

يري تحر

 مفاجئ

9 2 
Problems of 

compiler, fist & 

follow 
Problems of compiler, fist & 

follow 

المنهج 

نظري 

 وعملي 

اسئلة شفوية 

 واختبارات

10 2 

Top down 

parsing, 

predictive 

parsing method 

Top down parsing, 

predictive parsing method 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

11 2 

LL(1), error 

detection & 

reporting 

LL(1), error detection & 

reporting 
المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

12 2 
Bottom up 

parsing Bottom up parsing 
المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

13 2 Operation Operation precedence  واجب بيتيالمنهج 
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precedence 

parser  
parser   نظري

  وعملي

14 2 

Simple left to 

right parser 
Simple left to right parser  المنهج

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

15 2 

Simple left to 

right parser 

with examples  

Simple left to right parser 

with examples  
المنهج 

نظري 

 وعملي 

تحديد امتحان 

 مسبق

16 2 

Canonical LR 

parser 
Canonical LR parser  المنهج

نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

17 2 

Canonical LR 

parser with 

examples 

Canonical LR parser with 

examples 
المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

18 2 

Look ahead LR Look ahead LR  المنهج

نظري 

 وعملي 
 واجبات بيتية

19 2 

Look ahead LR 

with examples 
Look ahead LR with 

examples 
المنهج 

نظري 

 وعملي 

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

20 2 

Semantic 

analysis 
Semantic analysis  المنهج

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

21 2 

Intermediate 

code generation  
Intermediate code 

generation  
المنهج 

نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

22 2 

Code 

optimization 
Code optimization  المنهج

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

23 2 

Code 

generation 

Code generation  المنهج

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

24 2 

المنهج   

نظري 

 وعملي 

تحديد امتحان 

 مسبق

25 2 

المنهج   

نظري 

 وعملي 

امتحان 

 التحريري 

   (أمتحان فصلي( (أمتحان فصلي( 2 26

27 2     

28 2     
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 البنية التحتية  .112

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

1. Principles of compiler design, Alfred V. Jeffry 

D. Ulman, 2003  

 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 يوجدال

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 

 القبول  .113

 النجاح في المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقرر

 

 التكنولوجية الجامعة المؤسسة التعليمية .114

 بعلوم الحاسو القسم الجامعي / المركز .115

 م الماكنة / لتع اسم / رمز المقرر .116

 مرحلة الثالثة ) فرع الذكاء االصطناعي ( البرامج التي يدخل فيها .117

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .118

 سنوي الفصل / السنة .119

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .120

 2016-2015العام الدراسي  تاريخ إعداد هذا الوصف  .121

 أهداف المقرر .122

 . بتصميم واستخدام برامج ذكية قابلة للتعلم ابستخدام احلاسوبدراك الطالب إ*

 املطبقة يف احلاسوبالذكية  تعليم املاكنة والطرق اخلوارزميات يتعرف على*

 تعليم املاكنةاليت تساعد على تطبيق ذكية تصميم أدوات برجمية *

 قابلة للتطور والتكيف والتعلم ذكية  برامج*بناء 

 ضافة ذلك مساعدة على تفسري حاالت يف هذا اجلانب*اإل

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .123
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 المعرفة والفهم  -ج
 برامج تعليم الماكنة.فهم وتصميم وتطوير -1أ

 الذكية. والتي من خاللها يتحقق الوصول إلى التنفيذ اآللي المتكامل للمنظومات التعلم االلي معرفة -2أ

 فة المعايير وتقييم على اساس الجودة)وقت,تعقيد,كفاءة البرنامج(.معر-3أ

 ,Genetic, Artificial Neural Network, Supervised/Unsupervised Learningو   فهم المصطلحات العلمية مثل -4أ
Machine Learning ,Knowledge Representation, General/ Specification   Classification, Clustering, 

Prediction. وغيرها 

 واستثمار تلك االدوات لحل تلك المشاكل وحسب المعطيات  ادوات ومشاكل الذكاء االصطناعي  معرفة  -5أ

والتجميع والتشخيص  التنبؤ قدرة على تصميم وبناء نماذج او برامج  ذكية تحاكي العقل البشري لحل مشاكل التعلم منها التصنيف و  -6أ

 ا.والتخطيط وغيره

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 لوصول االستنتاج الحلول لتوليد معرفة مادة تعليم الماكنةحقائق المادة  تمييز ماتعلمة من– 1ب

 مادة تعليم الماكنة على الحاسبة ومحاكتهاامكانية تطبيق مفاهيم   – 2ب

لحل مجموعة من المشاكل)التصنيف, البحث االستداللي, تمثيل  تعليم لماكنة واالنظمة الذكاء االصطناعيتصميم وتنفيذ تطبيقات  – 3ب

 المعرفة, التنبؤ, والتجميع(
 ادراك طالب حول كيفية فهم بناء االنظمة الذكية قابلة للتعلم والتكيف مع المحيط الخارجي -4ب

 اغلب الفقرات اعالة تستند على اساسيات الرياضيات وقوانين ومهارات المادة الرياضيات-5ب

 طرائق التعليم والتعلم      
 استخدام المحاضرات الورقية مع االمثلة خارجية تواكب الواقع الحقيقي •
 استخدام السبورة مع االقالم الملونة •
 استخدام عارض البيانات مع حاسبة لعرض المحاضرة االلكترونيا وكذلك تجارب العملية ونتائج •
 استخدام برامج وتطبيقات جاهزة لموضوع •

 ئق التقييم طرا     
 درجة وتكون في امتحان الفصل االول )نصف السنه( 15الفصل االول  •
درجات امتحان تحريري وتطبيقي و درجتان حضوروالمتابعة و درجتان لنشاط وتنفيذ  6درجات وتقسم كاالتي)  10مختبر فصل االول  •

 الواجبات والمهام المطلوب االنية او ضمن المدة المعينة(
 ثانى التحريريوتكون في امتحان الفصل ال اتدرج 10الفصل االول  •
درجات امتحان تحريري وتطبيقي و درجتان حضوروالمتابعة و درجتان لنشاط وتنفيذ  6درجات وتقسم كاالتي)  10مختبر فصل الثاني  •

 الواجبات والمهام المطلوب و مناقشة(
لحاصل للطالب حول المادة وتفاصيل االخرى من بداية سنه الدراسية الى للمدرس المادة لتقييم تحصيل ا درجات تقييم النهائي وهذا متروكة 5 •

 نهاية الفصل الثاني
 مهارات التفكير -ج

 تعليم الماكنةاستخدام الحاسوب لحل مشاكل ومسائل للمادة  :تفكير الحرفي-1ج

 استخدام المصادر الخارجية واالمثلة خارجية للمادة والمناقشة :جييستراتلتفكير ا-2ج

 ال جديد من نفس المادة او طرح المسائلة وتكون االجابة مباشرا من الطالبؤاستخدام س الشفوي:تفكير -3ج

امتحان لربط المواضيع السابقة او بدائيات المادة مع الحاضرة الحالية او استخدام  مدى ال مباشر تبينؤان تؤجة الطالب س:تفكير الحرجي -4ج

 ليف الطالب لحل المسائلة في الحاضرةتكاو حاضرة اليوم  مفي نفس ال مفاجئ

 ولسان لتعزيز تفكير وتذكر)حلول خطية او حاسبة( د فقط سمع وبصر وانما تعزيرها بالي استخدام الحواس اكثر ليس-5ج 
    

 

 طرائق التعليم والتعلم  
 ت خاصة لمسائلة التي طبقتتفكير الحرفي )نحتاج الى مسائل قابلة للتطبيق في الحاسوب(+مختبرات الحاسوب + تخصيص درجا .7
تفكير استراتيجي مثال مشاركة المعارض العلمية او عرض في ندوات العلمية او عرض في اللجنة الجامعية للتدريب الصيفي وربطها مع  .8

 المؤسسات وشركات لتدريب على هذه نوع.
االمثلة وربطها مع المواضيع المحاضرات لحصول على تفكير الشفوي اقامة المحاضرات الخاصة لهذه المواضيع الخارجية واعطاء  .9

 للمادة العلمية.
 جلب التقارير وعرض النتائج المسائل ومقارنه مع بعضها. .10
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 :وكااليت 2014-2013بنية املقرر خبطة دراسية للعام -11تعزز فقرة 

 

 طرائق التقييم    
 االستفادة من المشاريع التخرج والتي تتعلق بالمادة. .9

 تصميم المشاريع الخاصة مثال بناء نظام يحاكي الحاسبة وبناء انظمة ذكية. .10
 يري او مناقشة المشاريع المطلوبةامتحان تحر .11
 اسئلة الشفويية ومقدار االجوبة االيجابية للطالب. .12
لمواضيع استخدام االسئلة االثرائية )طرح المشاكل المتعلقة للمادة( مثل الواجبات او اسئلة االستنتاجية الغرض منه ربط المواضيع السابقة مع ا .13

 الى الحل عدة لتكوين حلول المقترحة او مثالية او قريبة
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. –د 

 ادارة صيانه الحاسوب وخصوصا برامجيات الحاسوب وتشخيص عطالت سواء المادية او برامجيات.-1د

 عالي(قدرة على تدريس المادة الحاسوب امؤسسات التعليمية )تربية, تعليم ال-2د

 قدرة على تدريب الكوادر)المراكز الحاسبات(واقامة دورات الحاسوب للمبتدئين.-3د

 .IC3ادارة المختبرات الحاسوب وكذلك احتياجات مختبرات    -4د

  IC3تؤهلة لحصول على شهادة العالمية الدارة الحاسوب  -5د

 بنية المقرر .124

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1.  4 

Introduction (Definition of 

learning system,  Goals 

and Application of 

machine learning(  

Introduction (Definition of 

learning system,  Goals 

and Application of 

machine learning(  

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

2.  4 

Aspect of developing a 

learning system: training 

data, concept 

representation , function 

approximation 

Aspect of developing a 

learning system: training 

data, concept 

representation , function 

approximation 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

3.  4 

The concept learning task 

(Concept learning as 

search through a 

hypothesis space, 

General–to–specific 

ordering of hypothesis). 

The concept learning task 

(Concept learning as 

search through a 

hypothesis space, 

General–to–specific 

ordering of hypothesis). 

المنهج نظري 

 وعملي 
اسئلة شفوية 

 واختبارات

4.  4 
Finding maximally 
specific hypothesis 

Finding maximally 
specific hypothesis 

المنهج نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

5.  4 

Version space and the 

candidate elimination 

algorithm, Learning 

conjunctive concepts, The 

importance of inductive 
bais. 

Version space and the 

candidate elimination 

algorithm, Learning 

conjunctive concepts, The 

importance of inductive 
bais. 

المنهج نظري 

 وعملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

6.  4 
Decision Tree 
Learning(Recursive 

inductive of decision tree) 

Decision Tree 
Learning(Recursive 

inductive of decision tree) 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

7.  4 
Decision Tree Learning 

(Picking the best splitting 

Decision Tree Learning 

(Picking the best splitting 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية
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attribute: entropy and 

information gain). 

attribute: entropy and 

information gain). 

8.  4 

Fundamentals of Neural 

Networks (Development 

of Neural Networks, Areas 

of Neural Networks). 

 

Fundamentals of Neural 

Networks (Development 

of Neural Networks, Areas 

of Neural Networks). 

 

  

9.  4 
Theory of Neural 

Networks (NN) 

Properties of ANN 

Theory of Neural 

Networks (NN) 

Properties of ANN 

المنهج نظري 

 وعملي 
اسئلة شفوية 

 واختبارات

10.  4 
Types of learning, Typical 

Architecture 

Types of learning, Typical 

Architecture 
المنهج نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

11.  4 
NN, Basic Activation 

Functions  

NN, Basic Activation 

Functions  
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

12.  4 
learning Rules, Hebbian 

Learning rule 

learning Rules, Hebbian 

Learning rule 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

13.  4 
Basic Delta Rule, ANN 

taxonomy 

Basic Delta Rule, ANN 

taxonomy    

14.  4 
General Review General Review  المنهج نظري

 وعملي 
 

15.  4 
Final Course Exam Final Course Exam  المنهج نظري

 وعملي 
تحديد امتحان 

 مسبق

16.  4 
Learning Algorithms, 
Perceptron learning  

Learning Algorithms, 
Perceptron learning  

المنهج نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

17.  4 
Back propagation 

algorithm 
 

Back propagation 

algorithm 
 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

18.  4 
The Hopfield Network 

 

The Hopfield Network 

 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

19.  4 

Bidirectional 

Associative Memory 

(BAM)  

 

Bidirectional 

Associative Memory 

(BAM)  

 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

20.  4 
Adaline  

 

Adaline  

 
المنهج نظري 

 وعملي 
اسئلة شفوية 

 واختبارات

21.  4 
Kohonen NN Kohonen NN  المنهج نظري

 وعملي 
 واجب بيتي

22.  4 
Self-Organizing 

Networks 

Self-Organizing 

Networks 
المنهج نظري 

 وعملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

23.  4 
ART ART  المنهج نظري

 وعملي 
 اسئلة شفوية

24.  4 
Genetic Algorithm 

(GA) 

Genetic Operators 

Genetic Algorithm 

(GA) 

Genetic Operators 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

25.  4 
GA Fitness Function,  GA Fitness Function,   نظري المنهج

 وعملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

26.  4 
Genetic Programming Genetic Programming  المنهج نظري

 وعملي 
اسئلة شفوية 

 واختبارات

27.  4 GA Application  GA Application   واجب بيتيالمنهج نظري 
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 البنية التحتية  .125

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

▪ Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw 
Hill, 1997.  

▪ Fundamantals of Neural Networks: 
Architecture, Algorithms, and application. By 
Laurene Fausett 

▪ Neural Networks. By Phil Picton 
▪ Neural Networks. Fundamentals, Application, 

Examples. By Werner Kinnebrock 

على سبيل  متطلبات خاصة ) وتشمل

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

 استخدام مختبرات القسم •

 استخدام مكتبة للحصول على مصادر سواء ورقية او االلكترونية •

 استخدام االمثلة خارجية تحاكي الواقع النظري •

 وتفصيالتها المادةتزويد تقارير خاصة للمواضيع  •

ة ) وتشمل على الخدمات االجتماعي

سبيل المثال محاضرات الضيوف 

 والتدريب المهني والدراسات الميدانية( 
 

 

 القبول  .126

 النجاح في المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 وعملي 

28.  4 
Travelling Salesman 

Problem (TSP) 

Travelling Salesman 

Problem (TSP) 
--- --- 

29.  4 
General Review General Review  المنهج نظري

 وعملي 
 اسئلة شفوية

30.  4 Final Exam Final Exam امتحان كتاب منهجي 

http://www.cs.cmu.edu/~tom
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .127
 كنولوجيةالت الجامعة

 / المركز علمي القسم ال .128
 علوم الحاسوب

 اسم / رمز المقرر .129
Natural Language Processing/ Cs41 

 الذكاء االصطناعي(مرحلة ثالثة )فرع  أشكال الحضور المتاحة .130

 الفصل / السنة .131
 سنوي \دوام منتظم 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .132
120 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .133
11-7-2016 

 أهداف المقرر .134
 2014-2013العام الدراسي 

 . ادراك مفاهيم اللغات الطبيعيىه والقواعد االساسية لتمثيلها ابحلاسوب*

 االسلوب املنطقي للغات الطبيعية لتصميم انظمة ذكية يف احلاسوب يتعرف على*
  استجاع املعلومات بشكل ذكياليت تساعد على ذكية  برامجتصميم *

 ات واخلوارزميات املستخدمة يف التمجة االليةدراسة التقني*

 يتعرف الطالب على اساليب متييز الكالم ابحلاسوب *

 ديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكا

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.
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 ادراك الطالب اىل املعمارايت واالنظمة الذكية املستخدمة لتحويل النص اىل كالم والكالم اىل نص ابستخدام احلاسوب *

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .38

  هداف المعرفية ألا -أ
 الخاصة باسترجاع المعلومات وفهم اللغة الطبيعية وبناء قواعدها بالحاسوب. فهم وتصميم وتطوير البرامج واألنظمة الذكية-1أ

 .للغة البشرية والتي من خاللها يتحقق الوصول إلى التنفيذ اآللي المتكامل شجرة االعراباإلستدالل على وطرق تمثيل المعرفة معرفة -2أ

 معرفة المعايير وتقييم على اساس الجودة)وقت,تعقيد,كفاءة البرنامج(.-3أ

 ,natural language understanding , syntax and semantic analysis , parsing treeو  فهم المصطلحات العلمية مثل -4أ
information retrieval, machine translation, speech recognition and speech synthesis    . وغيرها 

استخدام لغة برولوك لبناء انظمة  واستثمار تلك االدوات لحل تلك المشاكل وحسب المعطيات ) ادوات ومشاكل الذكاء االصطناعي  معرفة  -5أ

 تحاكي اللغة الطبيعية من حيث االعراب وفهم معاني الكلمات والترجمة من لغة الى اخرى(

   ذج او برامج  ذكية تحاكي اللغة البشرية لحل مشاكل البحث االستداللي والتخطيط والتصنيف وغيرهاقدرة على تصميم وبناء نما  -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 عيلغة برولوك لوصول االستنتاج الحلول لتوليد معرفة المادة الذكاء االصطناحقائق ومفاهيم بحقائق المادة مدعم  تمييز ماتعلمة من– 1ب

 مادة الذكاء االصطناعي على الحاسبة ومحاكتها للغة الطبيعية وفهمها بشكل الكتروني وذكيامكانية تطبيق مفاهيم   – 2ب

لحل مجموعة من المشاكل)اعراب الجمل كما في اللغة الطبيعية, البحث واالنظمة  الذكاء االصطناعيتصميم وتنفيذ تطبيقات  – 3ب

للمعلومات باستخدام تقنبات االستخالص للكلمات المفتاحية,بناء قواعد الترجمة االلية للنصوص من لغة الى اخرى االستداللي واالسترجاع الذكي 

 باستخدام تقنيات مختلفة ,تمييز الكالم وتحويله الى نص وتحويل النص الى كالم(
 ادراك طالب حول كيفية محاكاة اللغة الطبيعية باستخدام لغة برولوك -4ب

 والنظرية االحتسابية الذكاء االصطناعيرات اعالة تستند على اساسيات اغلب الفق-5ب

     
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 استخدام المحاضرات الورقية مع االمثلة خارجية تواكب الواقع الحقيقي •
 استخدام السبورة مع االقالم الملونة •
 ا وكذلك تجارب العملية ونتائجاستخدام عارض البيانات مع حاسبة لعرض المحاضرة االلكتروني •

 استخدام برامج وتطبيقات جاهزة لموضوع
 

 
 طرائق التقييم      

 وتكون في امتحان الفصل االول )نصف السنه( ةدرج 15الفصل االول  •
وتنفيذ درجات امتحان تحريري وتطبيقي و درجتان حضوروالمتابعة و درجتان لنشاط  6درجات وتقسم كاالتي)  10مختبر فصل االول  •

 الواجبات والمهام المطلوب االنية او ضمن المدة المعينة(
 ثانى التحريريوتكون في امتحان الفصل ال اتدرج 10 الثانيالفصل  •
درجات امتحان تحريري وتطبيقي و درجتان حضوروالمتابعة و درجتان لنشاط وتنفيذ  6درجات وتقسم كاالتي)  10مختبر فصل الثاني  •

 طلوب و مناقشة(الواجبات والمهام الم
للمدرس المادة لتقييم تحصيل الحاصل للطالب حول المادة وتفاصيل االخرى من بداية سنه الدراسية الى نهاية  درجات تقييم النهائي وهذا متروكة 5

 الفصل الثاني
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اءالذكاستخدام الحاسوب لحل مشاكل ومسائل للمادة  :تفكير الحرفي-1ج

 استخدام المصادر الخارجية واالمثلة خارجية للمادة والمناقشة :جييستراتلتفكير ا-2ج

 ال جديد من نفس المادة او طرح المسائلة وتكون االجابة مباشرا من الطالبؤاستخدام س الشفوي:تفكير -3ج

امتحان دائيات المادة مع الحاضرة الحالية او استخدام لربط المواضيع السابقة او ب مدى ال مباشر تبينؤان تؤجة الطالب س:تفكير الحرجي -4ج
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 تكليف الطالب لحل المسائلة في الحاضرةاو حاضرة اليوم  مفي نفس ال مفاجئ

 ولسان لتعزيز تفكير وتذكر)حلول خطية او حاسبة( د فقط سمع وبصر وانما تعزيرها بالي استخدام الحواس اكثر ليس-5ج 

    

  
 علم طرائق التعليم والت    

 
 تفكير الحرفي )نحتاج الى مسائل قابلة للتطبيق في الحاسوب(+مختبرات الحاسوب + تخصيص درجات خاصة لمسائلة التي طبقت .11
تفكير استراتيجي مثال مشاركة المعارض العلمية او عرض في ندوات العلمية او عرض في اللجنة الجامعية للتدريب الصيفي وربطها مع  .12

 ب على هذه نوع.المؤسسات وشركات لتدري
لحصول على تفكير الشفوي اقامة المحاضرات الخاصة لهذه المواضيع الخارجية واعطاء االمثلة وربطها مع المواضيع المحاضرات  .13

 للمادة العلمية.
 جلب التقارير وعرض النتائج المسائل ومقارنه مع بعضها.

 

 
 طرائق التقييم    

 
 علق بالمادة.االستفادة من المشاريع التخرج والتي تت .14
 تصميم المشاريع الخاصة مثال بناء نظام يحاكي الحاسبة وبناء انظمة ذكية. .15
 امتحان تحريري او مناقشة المشاريع المطلوبة .16
 اسئلة الشفويية ومقدار االجوبة االيجابية للطالب. .17

تاجية الغرض منه >ربط المواضيع السابقة مع المواضيع عدة استخدام االسئلة االثرائية )طرح المشاكل المتعلقة للمادة( مثل الواجبات او اسئلة االستن

 لتكوين حلول المقترحة او مثالية او قريبة الى الحل<
 

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

 تشخيص عطالت سواء المادية او برامجيات.ادارة صيانه الحاسوب وخصوصا برامجيات الحاسوب و-1د

 قدرة على تدريس المادة الحاسوب امؤسسات التعليمية )تربية, تعليم العالي(-2د

 قدرة على تدريب الكوادر)المراكز الحاسبات(واقامة دورات الحاسوب للمبتدئين.-3د
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 بنية المقرر .39

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو اسم الوحدة / 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1.  
4 Introduction to NLP: 

Definition of NLP, 

stages of NLP, what 

make NLP hard? 

Review to string 

manipulation in prolog 

language 

المنهج نظري 

 وعملي 
 امتحان

2.  
4 Understanding: (What 

is Understanding?, 

What makes 

understanding hard?, 

Some  prolog programs 
المنهج نظري 

 وعملي 
 امتحان

3.  
4 Introduction to NLP: 

Levels of ambiguities 

and understanding 

Review to file 

manipulation in prolog 

language 

المنهج نظري 

 وعملي 
 امتحان

4.  
4 morphological analysis 

and the dictionary 
Some  prolog programs 

المنهج نظري 

 وعملي 
 امتحان

5.  
4 Syntactic parsing, 

Syntax analysis: CFG, 

parsing: top down and 

bottom up parsers 

Morphology analysis  المنهج نظري

 وعملي 
 امتحان

6.  
4 Transition network 

parser 
Parsing tree  المنهج نظري

 وعملي 
 امتحان

7.  
4 Formal method lexical 

analysis, parsing (Rules 

Of English Grammar, 

tree, transition network) 

Rule of grammar 

language 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

8.  
4 Examples of prolog 

program of English 

Grammar 

Singular and plural  المنهج نظري

 وعملي 
 اسئلة شفوية

9.  
4 Extracting meaning 

from keywords 

(Docsys) 

Difference pair idea  المنهج نظري

 وعملي 
اسئلة شفوية 

 واختبارات

10.  
4 Semantic analysis: 

introduction ,Analyzing 

the semantic structure 

of a sentence 

Docsys  المنهج نظري

 وعملي 
 واجب بيتي

11.  
4 Semantic analysis using 

append  mechanisms 
Semantic analysis  المنهج نظري

 وعملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

12.  
4 Semantic analysis using 

Difference pair idea 

mechanism 

Semantic analysis  المنهج نظري

 وعملي 
 اسئلة شفوية

13.  
4 MT: introduction, 

computer aided human 

translation CAHT, pre 

statistical architecture 

Simple example on MT 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

14.  
4 MT types (direct 

translation, transfer 

approaches and 

interlingua approaches) 

Dealing with dictionaries 
المنهج نظري 

 وعملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

15.  
4 Introduction to Speech 

processing (speech 
definition-problem areas) 

Dealing with dictionaries 
المنهج نظري 

 وعملي 
اسئلة شفوية 

 واختبارات

16.  
4 Speech Processing: 

Advance Topic 
Introduction to Speech 

processing 

المنهج نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي
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 البنية التحتية  .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 . Luger E.George,”Artificial Intelligence Structures and .1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
William A. Stubblefield & Luger E.George,”Artificial Intelligence 
and the Design of Expert Systems”, 1998. 

2. Daniel H. Marcellus “ Artificial Intelligence and the design of 

expert systems” 1998 
 والمراجع التي يوصى بها                 اـ الكتب

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 Daniel Jurafsky and James H. Martin “Speech and language 

processing : Introduction to natural language processing 

,computational linguistics and speech recognition” secondedition 

2006. 

 
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   

اضافة مواضيع حديثة تواكب التطور الحاصل في مجال معالجة اللغات الطبيعية وخاصة فيما يتعلق في 

 مجاالت الترجمة االية للنصوص من لغة الى اخرى

 

 
 

17.  
4 Speech Recognition: 

introduction, 

architecture problems 

Introduction to Speech 

processing 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

18.  
4 SR: Automatic speech 

recognition SR 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

19.  
4 SR: Automatic speech 

recognition 

SR  المنهج نظري

 وعملي 
تحديد امتحان 

 مسبق

20.  
4 SR: HMM 

SR 
المنهج نظري 

 وعملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

21.  
4 

Applications on SR 
SR  المنهج نظري

 وعملي 
 اسئلة شفوية

22.  
4 Speech synthesis(Text 

to speech) 

Speech synthesis(Text to 

speech) 

المنهج نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

23.  
4 Speech synthesis(Text 

to speech) 

Speech synthesis(Text to 

speech) 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

24.  

4 The relationship 

between NL & SR, 

Compares  between 

Written text 

processing & Speech  

processing 

Speech synthesis(Text 

to speech) 

المنهج نظري 

 وعملي 
تحديد امتحان 

 مسبق
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .27

 علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .28

 رسوم الحاسوب /  اسم / رمز المقرر .29

 مرحلة الثالثة جميع الفروع  البرامج التي يدخل فيها .30

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .31

 سنوي الفصل / السنة .32

 اسبوع 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .33

 2016-7-11 تاريخ إعداد هذا الوصف  .34

 أهداف المقرر .35

 إدراك الطالب بتمييز املخططات ورسوم يف احلاسبة .*

 يتعرف على أساسيات رايضية واخلوارزميات املطبقة يف احلاسوب*

 تصميم أدوات برجمية اليت تساعد على تطبيق رسوم احلاسوبية*

 Computer graphicطبيقات بسيط اليت إحدى ت  Simulate*بناء 

 *اإلضافة ذلك مساعدة على تفسري حاالت يف هذا اجلانب

 ؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء م

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .36

 المعرفة والفهم  -ج

 قدرة على تذكر اساسيات المادة الرسوم الحاسوب-1أ

 ادة(  واسبابها ومعالجتها)خوارزميات وطرق حلولها(معرفة حقائق المادة مثال نقطة ومتجه وتفسير الحاالت)مشاكل ومسائل الم-2أ

 معرفة المعايير وتقييم على اساس الجودة)وقت,تعقيد,كفاءة الرسم(-3أ

 وغيرها transformو pointو  pixelوغيرها ومصطلحات المادة مثال  CADو  imageو   graphفهم المصطلحات العلمية مثل -4أ

 وب لوصول الى ناتج المطلوب )ايعارات وبرامج الحاسوبية + اساسيات رياضيات للرسوم(معرفة طرق لرسم والمعطيات المطل -5أ

 2D( وتمثيلها في شاشة حاسبة ذات projection)3Dوتعامل معها في الحاسوب وطرق تسقيط  2D,3Dقدرة على تمثيل رسوم   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 عم بحقائق ومفاهيم رياضية لوصول االستنتاج الحلول لتوليد معرفة المادة الرسومتمييز ماتعلمة من حقائق المادة مد– 1ب

 امكانية تطبيق مفاهيم وقوانين رياضية لمادة الرسوم على الحاسبة ومحاكتها – 2ب

ة وغير الهندسية وتطبيق تصميم وتنفيذ تطبيقات الرسوم واالنظمة التى تتعامل مع الحاسبة مثل)بناء بيئة رسومية لرسم االشكال الهندسي – 3ب

 حاالت المادة مثل تدوير وتحريك وتحجيم وغيرها من العمليات االخرى(
 3D Maxو  AutoCADادراك طالب حول كيفية فهم بناء االنظمة رسومية المشورة مثل  -4ب

 اغلب الفقرات اعالة تستند على اساسيات الرياضيات وقوانين ومهارات المادة الرياضيات-5ب

 ائق التعليم والتعلم طر     
 استخدام المحاضرات الورقية مع االمثلة خارجية تواكب الواقع الحقيقي •

 استخدام السبورة مع االقالم الملونة •
 استخدام عارض البيانات مع حاسبة لعرض المحاضرة االلكترونيا وكذلك تجارب العملية ونتائج •
 استخدام برامج وتطبيقات جاهزة لموضوع •

 تقييم طرائق ال     
 درجة وتكون في امتحان الفصل االول )نصف السنه( 15الفصل االول  •

درجات امتحان تحريري وتطبيقي و درجتان حضوروالمتابعة و درجتان لنشاط وتنفيذ  6درجات وتقسم كاالتي)  10مختبر فصل االول  •

 الواجبات والمهام المطلوب االنية او ضمن المدة المعينة(
 وتكون في امتحان الفصل الثانى التحريري درجات 10الفصل االول  •
درجات امتحان تحريري وتطبيقي و درجتان حضوروالمتابعة و درجتان لنشاط وتنفيذ  6درجات وتقسم كاالتي)  10مختبر فصل الثاني  •

 الواجبات والمهام المطلوب و مناقشة(
للطالب حول المادة وتفاصيل االخرى من بداية سنه الدراسية الى  درجات تقييم النهائي وهذا متروكة للمدرس المادة لتقييم تحصيل الحاصل 5 •

 نهاية الفصل الثاني
 مهارات التفكير -ج

 تفكير الحرفي استخدام الحاسوب لحل مشاكل ومسائل للمادة الرسوم-1ج

 تفكير استراتجي استخدام المصادر الخارجية واالمثلة خارجية للمادة والمناقشة-2ج

 ام سوال جديد من نفس المادة او طرح المسائلة وتكون االجابة مباشرا من الطالبتفكير سفوي استخد-3ج

تفكير الحرجي ان تؤجة الطالب سوال مباشر تبين مدى لربط المواضيع السابقة او بدائيات المادة مع الحاضرة الحالية او استخدام كوز في -4ج

 اضرةتكليف الطالب لحل المسائلة في الحاو نفس الحاضرة اليوم  

 استخدام الحواس اكثر ليس فقط سمع وبصر وانما تعزيرها بالبد )حلول خطية او حاسبة( ولسان لتعزيز تفكير وتذكر-5ج 
    

 

 طرائق التعليم والتعلم  
 تفكير الحرفي )نحتاج الى مسائل قابلة للتطبيق في الحاسوب(+مختبرات الحاسوب + تخصيص درجات خاصة لمسائلة التي طبقت .1



الصفحة   

132 
 

  

 

استراتيجي مثال مشاركة المعارض العلمية او عرض في ندوات العلمية او عرض في اللجنة الجامعية للتدريب الصيفي وربطها مع  تفكير .2

 المؤسسات وشركات لتدريب على هذه نوع.
حاضرات لحصول على تفكير الشفوي اقامة المحاضرات الخاصة لهذه المواضيع الخارجية واعطاء االمثلة وربطها مع المواضيع الم .3

 للمادة العلمية.
 جلب التقارير وعرض النتائج المسائل ومقارنه مع بعضها. .4

 

 طرائق التقييم    
 االستفادة من المشاريع التخرج والتي تتعلق بالمادة .1

 .3Dو  2Dفي الحاسبة وبناء رسوم المتحركة او نظام االحدائي الرباعي  3Dتصميم المشاريع الخاصة مثال تمثيل  .2
 ريري او مناقشة المشاريع المطلوبةامتحان تح .3
 اسئلة الشفويية ومقدار االجوبة االيجابية للطالب. .4
استخدام االسئلة االثرائية )طرح المشاكل المتعلقة للمادة( مثل الواجبات او اسئلة االستنتاجية الغرض منه >ربط المواضيع السابقة  .5

 بة الى الحل<مع المواضيع عدة لتكوين حلول المقترحة او مثالية او قري
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. –د 

 ادارة صيانه الحاسوب وخصوصا برامجيات الحاسوب وتشخيص عطالت سواء المادية او برامجيات.-1د

 العالي( قدرة على تدريس المادة الحاسوب امؤسسات التعليمية )تربية, تعليم-2د

 قدرة على تدريب الكوادر)المراكز الحاسبات(واقامة دورات الحاسوب للمبتدئين.-3د

 .IC3ادارة المختبرات الحاسوب وكذلك احتياجات مختبرات    -4د

  IC3تؤهلة لحصول على شهادة العالمية الدارة الحاسوب  -5د

 بنية المقرر .37

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
لوحدة / المساق اسم ا

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقدمة   ساعه 2 1 Computer 

Graphic 

مقدمة   Computer 

Graphic  اسئلة شفوية نظريه وعمليه 

 اسئلة شفوية نظريه وعمليه  Vectors {all Properties} Vectors {all Properties} ساعه 2 2

 Draw Line {equation ساعه 2 3

+DDA} 

Draw Line {equation 

+DDA}  نظريه وعمليه 
 اسئلة شفوية

 واختبارات

 Draw Line Bresenham ساعه 2 4

+ Study case for all 

Draw Line Bresenham 

+ Study case for all  واجب بيتي نظريه وعمليه  

 Draw Circle equation ساعه 2 5

+Circle Polar  

Draw Circle equation 

+Circle Polar   نظريه وعمليه 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

6 
 Draw Circle increment ساعه 2

with symmetric+ Study 

Case  

Draw Circle increment 

with symmetric+ Study 

Case  
 اسئلة شفوية نظريه وعمليه 

 Draw ellipse ساعه 2 7

polynomial + polar  

Draw ellipse 

polynomial + polar  اسئلة شفوية ظريه وعمليه ن 

 نظريه وعمليه  Windows+ View port Windows+ View port ساعه 2 8
امتحان تحريري 

 مفاجئ

 نظريه وعمليه  Clip point +Clip line Clip point +Clip line ساعه 2 9
 اسئلة شفوية

 واختبارات
 واجب بيتي ه وعمليه نظري Polygon +clip polygon Polygon +clip polygon ساعه 2 10

11 
 + 3D coordinate ساعه 2

Drawing representation 

3D 

3D coordinate + 

Drawing representation 

3D 
 اسئلة شفوية نظريه وعمليه 

 } Transformation ساعه 2 12

Translate + Scaling} 

Transformation { 

Translate + Scaling}  ويةاسئلة شف نظريه وعمليه 
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 القبول  .38

 النجاح في المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

3D 3D 

13 
-Rotation about plate X ساعه 2

axis, Y-axis, Z-axis  + 
arbitrary line 

Rotation about plate X-

axis, Y-axis, Z-axis  + 
arbitrary line 

 واجب بيتي نظريه وعمليه 

14 

 ساعه 2
Matrix represent-

Transformation3D 

Matrix represent-

Transformation3D  نظريه وعمليه 
امتحانات 

شفويه 

 وتحريريه

15 

 Parallel (orthogonal) ساعه 2

projection + Matrix 

represent Parallel 
projection 

Parallel (orthogonal) 

projection + Matrix 

represent Parallel 
projection 

 نظريه وعمليه 
امتحانات 

شفويه 

 وتحريريه

16 
 Perspective projection ساعه 2

+ Matrix represent 

Perspective projection 

Perspective projection 

+ Matrix represent 

Perspective projection 
 نظريه وعمليه 

امتحانات 

شفويه 

 وتحريريه

 
 +  Oblique projection ساعه 2

Matrix represent 

Oblique projection 

Oblique projection  + 
Matrix represent 

Oblique projection 
 نظريه وعمليه 

امتحانات 

شفويه 

 وتحريريه

 Study case + Curve ساعه 2 17

Spline 

Study case + Curve 

Spline  اسئلة شفوية نظريه وعمليه 

 + Bezier-Spline ساعه 2 18

represent in computer 

Bezier-Spline + 

represent in computer  اسئلة شفوية نظريه وعمليه 

 B-Spline + represent in اعهس 2 19

computer 

B-Spline + represent in 

computer  نظريه وعمليه 
 اسئلة شفوية

 واختبارات

 + Cubic-Spline ساعه 2 20

represent in computer 

Cubic-Spline + 

represent in computer  واجب بيتي نظريه وعمليه 

اينامتحان الفصل الث امتحان الفصل الثاين  21    

39.  

 البنية التحتية 
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 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪

 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

▪ "Computer Graphics Mathematical first steps", P.A. 

Egerton & W.S Hall ,university of Teesside, 1999. 
▪ "Theory & Problems of Computer Graphics", ZHIGANG 

XIANG, ROY A. PLASTOCK, Schaum,s outline series 2000. 

▪ Lengyel .E, "Mathematics for 3D Gage Programming 

and Computer Graphics", Charles River Medal. Inc 

2004> 
▪ Soloman, D. "Curves & Surface for Computer Graphics", 

Springer Science Media. Inc. 2006 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

 استخدام مختبرات القسم •

استخدام مكتبة للحصول على مصادر سواء ورقية او  •

 االلكترونية

 ثلة خارجية تحاكي الواقع النظرياستخدام االم •

 وتفصيالتها تزويد تقارير خاصة للمواضيع المادة •
الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية( 
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 :  قواعد البيانات   وصف المقرر

لمة " قاعدة " , تقدمي مفهوم تصميم جداول تقدمي مفهوم الباانت و املعلومات , تقدمي مفهوم ك
قاعدة البياانت , تقدمي مفهوم برجمة قواعد البياانت , تعلم لغات برجمة قواعد البياانت, تقدمي 

 مفهوم استقراء البياانت من البيئة احمليطة و حتويلها اىل تصميم يف قاعدة البياانت. 

 

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المؤسسة التعليمية .135

 جية / قسم علوم الحاسوبالجامعة التكنولو  القسم الجامعي / المركز .136

 قواعد البيانات اسم / رمز المقرر .137

 البرامج التي يدخل فيها .138
 المرحلة الثاني لفروع نظم المعلومات و البرامجيات و الشبكات

 المرحلة الثالثة  لفرع الذكاء االصطناعي و فرع االمنية

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .139

 سنوي الفصل / السنة .140

 ساعة 60 )الكلي(الدراسية  عدد الساعات .141

 2016-7-11 تاريخ إعداد هذا الوصف  .142

 أهداف المقرر .143

 متكني الطالب من  شرح املادة لصف دراسي

 متكني الطالب من استخدام لغات قواعد البياانت

 متكني الطالب من حتليل املشاكل و وضع تصميم قاعدة بياانت حلل املشكلة

 االخطاء يف التصاميم املوضوعة و تصحيحها ) حتسني اداء التصميم( تنمية مهارة الطالب على اكتشاف

 

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .144

 المعرفة والفهم  -أ
 تمكين الطالب لمعرفة و فهم المبادئ النظرية لقواعد البيانات و تحويلها الى انظمة قواعد بيانات -1أ

 ER-Model , Relationalباستخدام احد نماذج قواعدالبيانات )ان يصف الطالب المشكلة -2أ
Model) 

 ان يتعرف الطالب على طرق تصميم قواعد البيانات باستخدام عدة نماذج  -3أ
 تمكين الطالب لمعرفة و فهم التطبيقات العملية  لقواعد البيانات و اللغات المتعلقة بقواعد البيانات-4أ
 م طرق البحث الحديثة للوصول للتصميم  االمثل للمشكلةتمكين الطالب من استخدا -5أ
 ان يتمكن الطالب من وصف المشكلة باستخدام  جبر العالقات   -6أ

 
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 (  Oracle 10g , SQL)       تصميم قواعد البيانات باستخدام البرامج الحديثة– 1ب

بيانات باستخدام اللغات اعاله لتحفيز الطالب على اكتساب  اعطاء الطالب مهام لتصميم قواعد – 2ب

 المهارات البرمجية

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 كتب منهجية , مصادر )انترنت و المكتبة ( , محاظرات معززة  باالمثلة التوضيحية 

جهزة الحديثة لعرض االفكار العملية محاضرات نظرية ,  مختبرات  معملية ,   مهام عملية  ,  استخدام اال

 ( data show   ,electronic boardعلى الطلبة ) 

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات يومية , امتحانات فصلية , امتحانات عملية , الحضور و المشاركة الفعالة في المحاضرة 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 وعات القدرة على العمل الجماعي و قيادة المجم -1ج

 القدرة على حل المشاكل و التفكير الجماعي -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مشاريع’, ورش عمل 
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 طرائق التقييم    

 

مراقبة طرق تعلم الطلبة وتقويم نمو تعلمهم على مدار العام الدراسي ، معرفة حاجات الطلبة ونقاط 

 قعي( ، اعطاء الطالب مشاكل واقعية لمعرفة مدى استيعابه للمادة العلميةالضعف والقوة لديهم )التقويم الوا

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 استخدام االدوات النظرية والعملية في تحليل انظمة قواعد البيانات وتنفيذها -1د

 االتصال الحديثة للتفاعل مع فريق العمل لحل مشكلة معينة استخدام وسائل -2د

 القدرة على ادارة الوقت اثناء العمل كفريق -3د

 التوثيق لمراحل بناء االنظمة للتمكن من فحص وتصحيح االخطاء في النظام   -4د
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 بنية المقرر .145

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 عالموضو
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

1 2 Introduction Introduction 

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

2 2 

What is DB systems 

and the benefit 

of DB system. 

The advantages of 

DBMS. 

What is DB systems and the benefit 

of DB system. 

The advantages of DBMS. 

محاضرات 

+  نظري

 عملي

 اسئلة شفوية

3 2 

Compare with the File 

System, 
and File System 

Disadvantage 

Compare with the File System, 
and File System Disadvantage 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

4 2 

Data Abstraction 

and  

Database models 

(1) 

Data Abstraction and  

Database models (1) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

5 2 
Entity relationship 

diagram Entity relationship diagram 
محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

6 2 

Relational 

Database. 

Tables, records and 

Keys. 

Relational Database. 

Tables, records and Keys. 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

7 2 
Table Joining and  

Instant and schema 
Table Joining and  

Instant and schema 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 ) امتحان يومي ( ) امتحان يومي ( 2 8
محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

9 2 

Database 

Administrator and 

database design 

process.  

Database Administrator and 

database design process.  

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

10 2 

تقسيم الطلبة إىل جماميع و توزيع 
على اجملاميع من واقع  عمشاري

 القسم

على اجملاميع  عتقسيم الطلبة إىل جماميع و توزيع مشاري
 من واقع القسم

 محاضرات

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

11 2 
Database 

Cardinality Database Cardinality 
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

12 2 
Weak Entity in ER 

model Weak Entity in ER model 
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

محاضرات  )أمتحان الفصل االول( )أمتحان الفصل االول( 2 13

نظري + 
 واجب بيتي
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 البنية التحتية  .146

 عملي

14 2 (review) (review) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

15 2 
Indexing : 

Primary and 

secondary index 

Indexing : Primary and 

secondary index 

 

 

16 2 Index update Index update   

17 2 Hash Index Hash Index   

18 2 Normalization (1) Normalization (1) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 ةبيتي اتواجب

19 2 Normalization (2) Normalization (2) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

 ) امتحان يومي ( ) امتحان يومي ( 2 20
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

21 2 
System 

architecture  (1) 
System architecture  (1) 

محاضرات 

+  نظري

 عملي

 واجب بيتي

22 2 
System 

architecture  (2) 
System architecture  (2) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

23 2 Transaction (1) Transaction (1) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

24 2 Transaction (2) Transaction (2) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 امتحانتحديد 

 مسبق

25 2 
Database Security 

: Access control 

and encryption 

Database Security : Access 

control and encryption 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجبات بيتية

 (أمتحان فصلي( (أمتحان فصلي( 2 26
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

27 2 
Relational 

Algebra Relational Algebra 
محاضرات 

ي + نظر

 عملي
 اسئلة شفوية
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 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

Database system concepts, fundamentals of 
database systems    

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 جداليو 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 

 القبول  .147

 النجاح في المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

  وصف المقرر

 

 الجامعةالتكنولوجية المؤسسة التعليمية .40

 علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .41

 بحوث العمليات اسم / رمز المقرر .42

 البرامج التي يدخل فيها .43
ادارة الشبكات/ نظم المعلومات / الذكاء االصطناعي/ البرامجيات 

 الوسائط المتعددة )المرحلة الثالثة( /

 دوام منتظم ل الحضور المتاحةأشكا .44

 سنوي الفصل / السنة .45

 ساعة 240اسبوع =  30ساعات اسبوعيا *  8 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .46

 2016-7-11 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

 صياغة نموذج رياضي يعبر عن مشكلة معينة .1

 القدرة على تطبيق اساليب البرمجة الخطية في حل المشاكل .2

 اختيار افضل اسلوب للوصول الى الحل االمثل .3

 . تحليل حساسية النموذج الرياضي للتغيرات4 -

 . صياغة نماذج النقل وحل مشاكل النقل وصفوف االنتظار ونظريات االلعاب5 -

 . ستخدام اساليب البرمجة الديناميكية6 -

 . محاكاة اعقد االنظمة7 -

 

 مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء 

ربجمي ؛ فهم بناء  املبادئ األساسية لربجميات احلاسبة  وما نعين  حبل املشاكل الربجمية؛ ؛ تنمية ممارسات الربجمة ؛ معرفة عملية التصميم ال
 لخاص بإعداد المشاريعا والتكلفة للجهد القدرة على التخطيط الصحيح للحل؛ والتخمني
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 علم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والت .1

 المعرفة والفهم  -أ

 يتعرف الطالب على مفهوم بحوث العمليات       -1

 يتمكن الطالب من صياغة نموذج رياضي لحل المشاكل. -2أ

 يصف  الطالب المشكلة الخطية  -3أ

 يتدرج الطالب في مراحل ودورات حل نموذج البرمجة الخطية -4أ

 يختار الطالب الحل االمثل -5أ

 ي الطالب انظمة متعددة   يحاك -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تصميم نموذج رياضي – 1ب 

 اختبار شروط االمثلية والمالئمة – 2ب 

 تمثيل النموذج برسم بياني    - 3ب 

 اختيار االسلوب االمثل للحل  – 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 امتحانات فصلية

 اختبارات يومية فجائية

 ركات ومناقشات صفيةمشا

 واجبات بيتية

 حضور يومي

 

 طرائق التقييم      

 

 اختبارات وامتحانات وواجبات ومشاركة صفية

 
 

 مهارات التفكير -ج

 للطالب مهارة التفكير االبداعي -1ج         

 للطالب مهارة التفكير الشفوي-2ج

 للطالب مهارة التفكير الحرج-3ج

 ر االستقرائيللطالب مهارة التفكي-4ج   

 للطالب مهارة التفكير الرياضي   – 5ج         

 طرائق التعليم والتعلم     

 ورش عمل تنمي مهارات التفكير لدى الطالب

 اسئلة فكرية واختبارات الذكاء
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 البنية التحتية  .49

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية ▪

 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 1990كتاب حبوث العمليات / د هالل هادي واخرون 
Operations Research \ Hamdi Taha 2011 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 واقع الكرتونيةم
 حزم برجمية

سبيل  الخدمات االجتماعية ) وتشمل على

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 دراسة حالة قائمة

 تداخل مع تخصصات اخرى )تطبيقات هندسية وصناعية(

 

 طرائق التقييم    

 

 ات وتقارير ومشاريعاختبارات وامتحان

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 للطالب القدرة على تدريس مادة بحوث العمليات-

 للطالب القدرة على تصميم برامج وتنفيذها-2د
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 بنية المقرر

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

1 2 

مقدمة الى بحوث 

 العمليات

ومفهوم البرمجة 

 الخطية

 

introduction to 

Operations research, 

Concept of linear 

programming 

محاظرة 

 نظري

المشاركات 

 الصفية

2 
خطوات حل مشاكل  2

 البرمجة الخطية

Linear 

programming stages  

محاظرة 

 نظري

مشاركة 

 يومية

3 
محاظرة  Graphical Method طريقة الرسم البياني 2

 نظري 
 واجب بيتي

4 
محاظرة  Simplex Method الطريقة المبسطة 2

 نظري

حل تمارين 

 صفية

5 
محاظرة  Simplex Method الطريقة المبسطة 2

 نظري
 واجب بيتي

6 
طريقة الجزاء  2

 الكبير

Big-M methods  محاظرة

 نظري
Quizz 

7 2 
 طريقة المرحلتين

Two Phases methods 
محاظرة 

 نظري

مشاركة 

 يومية

8 2 
 تطبيقات

Applications 
محاظرة 

 نظري
 واجب بيتي

9 2 
الثنائية والنموذج 

 المقابل
Duality Problem   

محاظرة 

 نظري

حل تمارين 

 صفية

10 2 
الطريقة الثنائية 

 dual simplex method المبسطة
محاظرة 

 نظري

حل تمارين 

 صفية

11 2 
الطريقة الثنائية 

 dual simplex method المبسطة
محاظرة 

 نظري
 واجب بيتي

12 2 

الخصائص بين 

لمسالة االولية ا

 والثنائية

Basic properties 

between primal & 

dual problem 

محاظرة 

 نظري

مشاركة 

 يومية

13 2 
 تحليل الحساسية

Sensitivity analysis 
محاظرة 

 نظري

مشاركات 

 يومية

14 2 
 تحليل الحساسية

Sensitivity analysis 
محاظرة 

 نظري

حل تمارين 

 صفية

15 2 
تطبيقات تحليل 

حساسيةال  

Applications of 

sensitivity analysis 

محاظرة 

 نظري
 واجب بيتي

16 2 
تحليل شبكات 

 االعمال

Net work analysis  محاظرة

 نظري

حل تمارين 

 صفية

 Applications تطبيقات 2 17
محاظرة 

 نظري

حل تمارين 

 صفية

18 2 
محاظرة  Game Theory نظرية االلعاب

 نظري

حل تمارين 

 صفية

19 2 
محاظرة  Game Theory نظرية االلعاب

 نظري
Quizz 

20 2 
 Transportation نماذج النقل

Models 

محاظرة 

 نظري
 واجب بيتي
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 القبول  .50

 النجاح بالمرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

21 2 
 Transportation نماذج النقل

Models 

محاظرة 

 نظري
Quizz 

22 2 
برمجة االعداد 

 الصحيحة

Integer 

Programming 

محاظرة 

 نظري

مشاركة 

 يومية

  
برمجة االعداد 

صحيحةال  

Integer 

Programming 
 Quizz 

23 2 
محاظرة  Simulation المحاكاة

 نظري
 واجب بيتي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعه التكنولوجيةال المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 أمنية الحاسوب والبيانات اسم / رمز المقرر .3

 فروع ) النظم+ البرامجيات+ الذكاء( البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام تام أشكال الحضور المتاحة .5

 سنة كاملة )فصلين دراسيين( الفصل / السنة .6

 ساعة  64 كلي(عدد الساعات الدراسية )ال .7

 2016-7-11 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعريف الطالب اىل امهية خطورة ابقاء املعلومات احلساسة بدون محاية ومن مث توجيهه اىل معرفه مباديء امنية البياانت

 تعريف الطالب مبصطلحات امنية البياانت مع تعريف وايف لكل منها 

 ية التشفري واعتباره االداة االوىل حلماية البياانت توجيه الطالب اىل امه

 تعريف الطالب ابغلب انواع التشفري وخوارزمياته من خالل التسلسل الزمين هلا 

 تعريف الطالب ابلرايضيات اليت تدعم علم التشفري واليت من خالهلا يتم فهم التشفري

 رنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة الب

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 تمكين الطالب من فهم المباديء االساسية المنية البيانات -1أ
 تمكين الطالب من فهم علم التشفير وعلم الرياضيات المتعلق به -2أ

 تمكين الطالب من معرفة مواطن ضعف النظام االمني  -3أ

م االني وماهي طرق تمكين الطالب من فهم ومعرفة اين ومتى وكيف ولماذا يتم استخدام النظا -4أ

 التشفير المعتمدة لذلك
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 توسيع االفق عند الطالب لمعرفة كيفية استخدام الرياضيات في التشفير  – 1ب

 توسيع االفق عند الطالب بحيث يعرف اقتراح خوارزمية تشفير وفك التشفير – 2ب

عرفة انواع الهجوم على التشفير وكيف من الممكن التخلص من هذا توسيع االفق عند الطالب لم – 3ب

 الهجوم من خالل تحسين خوارزمية التشفير

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

من خالل المحاضرات النظرية والتي تتم عن طريق العرض االلكتروني والتي من خاللها يتم عرض اكبر 

 عدد ممكن من االمثلة

 

 ئق التقييم طرا     

االمتحان المفاجيء , االمتحان المعلن, االمتحانات المقرة من قبل القسم واخيرا الواجبات البيتية كلها تساهم 

 في تقيم الطالب 

 
 مهارات التفكير -ج

من خالل تدريس المادة وطلب واجبات بيتية سوف يتعلم الطالب كيف يجمع المعلومات ويحللها  -1ج

 رارات المالئمة للوصول الى الحلول المثلى وكيف سوف ياخذ الق

احيانا الواجب البيتي وتقاري المطللوبة تكون على شكل مجاميع مما يساهم في دعم تفكير الطالب  -2ج

 بالرغبة فب العمل الجماعي وكيف يمكن ان يقود الجماعة او ان يكون عضوا فعاال

 -3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

خالل ذكر المصادر الضروية او توجيههم الى مواقع على شبكة االنترنت لالستفادة منها يتم ارشادهم من 

 واخيرا من خالل سرد التجارب الشخصية العلمي الغناء معلوماتهم.

 

 طرائق التقييم    

 

تخصيص درجات تمنح للطالب المثابرين في اداء الواجب البيتي باالضافة الى تمييزهم من خالل جعلهم 

 ون افكارهم وواجباتهم على شكل تقارير.يعرض
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 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

تدريب الطالب النظري تنبع منه مهرات في تطبيق الخوارزميات بشكل عملي برمجي ثم ايجاد  -1د

 التطبيقات المالئمة الستخدامها فيها.

    -2د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 فهم مبادي االمنية  2 1

Introduction to Data 

Security, Data Security 

Principles, Security, 

Confidentiality, Threats 

to confidentiality,  

 اسئلة شفوية محاضرات نظرية

 فهم مصطلحات االمنية 2 2

Integrity, Availability, 

Authentication, Non-

repudiation, Assuring 

data validity, 

Authorization, Security 

Attack, Security 

Service, Security 

Mechanism, Basic 

Terminology, Basic 

Cryptographic 

Algorithms,  

 حاضرات نظريةم

 اسئلة شفوية

 التعرف على التشفير  2 3

Cryptographic Random 

Number Generators, 

Strength of 

Cryptographic  

 محاضرات نظرية

 اسئلة شفوية

 واختبارات

4 2 
معرفة طرق الهجوم على 

 التشفير 

Algorithms, 

Cryptanalysis and 

Attacks on 

 محاضرات نظرية

 واجب بيتي
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Cryptosystems 

5 2 
التعرف على ريايضيات 

 التشفير

Mathematical 

Background,  Prime 

Numbers , Greatest 

Common Divisor(GCD), 

(LCM) Least Common 

Multiple,  Modular, Euler 

Function, 

 محاضرات نظرية

امتحان تحريري 

 مفاجئ

6 2 
التعرف على ريايضيات 

 التشفير

Inverse Algorithm   

(inv), Fast Exponential, 
Matrix inverse. 

 محاضرات نظرية

 اسئلة شفوية

 التعرف على التشفير التقليدي 2 7

Classical Encryption, 
Codes, Ciphers, 

Encryption and 

Cryptography, 

Transposition Ciphers, 

Keyless Transposition 

Ciphers, Keyed 

Transposition Ciphers, 

Combining Two 

Approaches, Double 

Transposition Ciphers, 

 محاضرات نظرية

 اسئلة شفوية

 التعرف على التشفير التقليدي 2 8

Monoalphabetic 

Ciphers, Additive 

Cipher , Shift Cipher 
and Caesar Cipher, 

Multiplicative Ciphers , 

 Affine Ciphers , 

Pigpen / Masonic 

Cipher 

 محاضرات نظرية

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 التعرف على التشفير التقليدي 2 9

Polyalphabetic Ciphers, 

Autokey Cipher, 

Vigenere Cipher, 

Beaufort Cipher , 

Running Key Cipher 

 محاضرات نظرية

 اسئلة شفوية

 واختبارات

 التعرف على التشفير التقليدي 2 10

Polygraphic Ciphers, 

Playfair Cipher, Hill 

Cipher, Bifid Cipher , 

 Trifid Cipher ,   

Four-square cipher , 

 ت نظريةمحاضرا

 واجب بيتي

 التعرف على التشفير التقليدي 2 11

Other Ciphers and 

Codes, ASCII, Beale 

Cipher, Book Cipher,  

Morse Code , One-time 

Pad, Semaphore 

 محاضرات نظرية

 اسئلة شفوية

12 2 
التعرف على التشفير الكتلي 

 الحديث

Data Encryption 

Standard (DES), , 

Block Cipher, ECB 

Operation Mode , CBC 

Operation Mode , 

Output Feedback Mode 

(OFM), Product Cipher 

, Iterated Block Cipher , 

Feistel Cipher , 

 محاضرات نظرية

 اسئلة شفوية

13 2 
التعرف على التشفير الكتلي 
 الحديث

DES Cipher , Data 

Encryption Standard 
(DES), DES (Data 

Encryption Standard) 

 محاضرات نظرية

 واجب بيتي

http://www.braingle.com/brainteasers/codes/pigpen.php
http://www.braingle.com/brainteasers/codes/pigpen.php
http://www.braingle.com/brainteasers/codes/beaufort.php
http://www.braingle.com/brainteasers/codes/runningkey.php
http://www.braingle.com/brainteasers/codes/bifid.php
http://www.braingle.com/brainteasers/codes/trifid.php
http://www.braingle.com/brainteasers/codes/foursquare.php
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history,  Description of  

DES, Outline of the 

Algorithm , 

14 2 
التعرف على التشفير الكتلي 

 الحديث

The Initial Permutation, 

The Key 

Transformation, The 

Expansion Permutatio, 

The S-Box Substitution 

, The P-Box 

Permutation, The Final 

Permutation, 

Decrypting DES. 

 محاضرات نظرية

 اسئلة شفوية

 التقيم للفصل االول  2 15
 امتحانتحديد  محاضرات نظرية

 مسبق

16 2  

امتحانات نصف السنة + 

 العطلة الربيعية

 

 محاضرات نظرية

 واجب بيتي

17 2 
التعرف على التشفير االسي 

 الحديث

Exponential Cipher, 

Introduction, Public-

Key Cryptography, 
Why Public-Key 

Cryptography?, Public-

Key Cryptography, 

Public-Key 

Characteristics, Public-

Key Applications, 

Security of Public Key 

Schemes, 

 محاضرات نظرية

 اسئلة شفوية

18 2 
التعرف على التشفير االسي 

 الحديث

Exponentiation 

Ciphers, Pohlig-

Hellman Scheme, 

Security Concern, 

Discrete Logarithm, 

RSA description and 
algorithm, Key 

Generation Algorithm, 

Encryption, Decryption, 

 محاضرات نظرية

 ةبيتي اتواجب

19 2 
التعرف على التشفير االسي 

 الحديث

A very simple example 

of RSA encryption, 

Security Concern, More 

About Euler's Theorem, 

Public-Key Systems,  

 محاضرات نظرية

تحريري امتحان 

 مفاجئ

20 2 
التعرف على التشفير االسي 

 الحديث

Secrecy And 

Authenticity, Merkle-

Hellman Knapsacks,  

 محاضرات نظرية

 اسئلة شفوية

21 2 
التعرف على التشفير االسي 

ديثالح  

Merkle-Hellman 

Knapsacks, MH 

Knapsack, 

 محاضرات نظرية

 واجب بيتي

22 2 
التعرف على التشفير االسي 

 الحديث

Diffie-Hellman, MH 

Practical 

Implementations, 
Cryptanalysis Reality! 

 محاضرات نظرية

 اسئلة شفوية

23 2 
التعرف على التشفير االنسيابي 

 الحديث

Stream Cipher, One-
Time Pad or Vernam 

Cipher, Mathematical 

Proof, A Practical One-

 محاضرات نظرية

 اسئلة شفوية
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Time Pad, Basic Idea 

comes from One-Time-

Pad , 

24 2 
التعرف على التشفير االنسيابي 

 الحديث

, cipher, Drawback , 

Solution , Randomness 

, Pseudo-randomness , . 

 امتحانتحديد  ت نظريةمحاضرا

 مسبق

25 2 
التعرف على التشفير االنسيابي 

 الحديث

Synchronous Stream 

Ciphers , Self-

Synchronizing Stream 

Ciphers , 

 محاضرات نظرية

 واجبات بيتية

26 2 
التعرف على التشفير االنسيابي 

 الحديث

Analysis, Linear 

feedback shift registers, 

Nonlinear combination 

, Generators 

 محاضرات نظرية

 اسئلة شفوية

27 2 
التعرف على التشفير االنسيابي 

 الحديث

Example (Geffe 

Generator ), Nonlinear 

Filter Generator , 

Clock-controlled 

Generators , Example : 
Shrinking Generator 

 محاضرات نظرية

 اختبارات 

اني التقيم للفصل الث  2 28    

   االمتحانات النهائية  2 29
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 نموذج وصف المقرر

 

 برجمة مواقع االنتنت  وصف المقرر

 

 الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .148

 علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .149

 ة مواقع االنترنت برمج اسم / رمز المقرر .150

   المرحلة الرابعة  / الفروع كافة البرامج التي يدخل فيها .151

 دوام منتظم  أشكال الحضور المتاحة .152

 سنوي  الفصل / السنة .153

 ساعة عملي ونظري 100 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .154

 11/7/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .155

 أهداف المقرر .156

 او الفعالة من خالل تعلم اللغات ذات  HTMLتصميم خمتلف مواقع االنرتنت الثابتة من خالل هتيئة الطلبة بعد التخرج من 

 الصلة ثل جافا سكربت و اي اس بيو ربط املوقع بقواعد البياانت وتعليم الطلبة على لغات السريفر ولغات املستخدم.
 
 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ارسات الربجمة ؛ معرفة ؛ تنمية ممجافا سكربت ؛ مهارات حل املشاكل فـــي لغة  aspفهم املصطلحات األساسية ومفاهيم الربجمة يف لغة 
؛ أنواع خمتلفة يف أنواع البياانت ؛ حتديد  وربط بقواعد البياانت؛ htmlب   الصميم:  مثل املوقع؛ يتضمن بناء  التصميم للمواقععملية 
 .املهام
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .157

 والفهم  رفةالمع-أ

       االنترنت وبرمجة االنترنت  تفاعل بشكل جيد معلا تعليم الطالب كيفية  1أ

 تطوير قدرة الطالب على حل المشاكل بواسطة الحاسبة -2أ

تطوير فهم الطالب لتحديد ماهي المدخالت وطريقة المعالجة ليتم بالنتيجة الحصول على   -3أ

 المخرجات المطلوبة

 الطلبة على ربط برمجة االنترنت مع قواعد البانات . تطوير قدرات -4أ

  -5أ

   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 استخدام لغة البرمجة في حل المشاكل الرياضية  – 1ب 

 استخدام لغة البرمجة في تصميم المواقع الكترونية – 2ب 

  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 باالمثلة التوضيحية باستخدام وسائل العرض حاظرات  نظرية معززةم -1

 مختبرات - 2

 حلقات دراسية -3   

 مشاريع   -4

 

 طرائق التقييم      

الحضور ، امتحان تحريري ، مشاريع مستقلة، واجبات بيتية،  امتحانات يومية تحريرية, امتحانات 

 مختبرية

 
 مهارات التفكير -ج

 جماعي و قيادة المجموعاتالقدرة على العمل ال  -1ج         

 القدرة على حل المشاكل و التفكير الجماعي -2ج         

 تفكير ستراتيجي  -4ج         

 تفكير ابداعي  -4ج

 تفكير تنبؤي  -5ج

  تفكير شفوي  -6ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 حاظرات  نظرية معززة باالمثلة التوضيحية باستخدام وسائل العرضم -1

 مختبرات - 2

 حلقات دراسية -3   

 مشاريع   -4 
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 طرائق التقييم    

مراقبة طرق تعلم الطلبة وتقويم نمو تعلمهم على مدار العام الدراسي ، معرفة حاجات الطلبة ونقاط 

 الضعف والقوة لديهم )التقويم الواقعي( ، اعطاء الطالب مشاكل واقعية لمعرفة مدى استيعابه للمادة العلمية

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 يتعلم الطالب كيف يستخدم الحاسبة واالجهزة الملحقة بها  -1د

 تعلم  كيفية االتصال والتواصل في مجال اختصاصه-2د

لخلق التواصل بين الحاسبة  يتعلم من خالل معرفته لغة البرمجة كيف يبني واجهات العرض -3د

 والمستخدم

 يتعلم كيفية تصحيح االخطاء البرمجية حيث انه يتعلم ماهي فلسفة حل المشكلة. -4د



الصفحة   

155 
 

  

 بنية المقرر .158

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اربع ساعات 1
Introduction web 

programming 
Introduction web 

programming 
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

2 

 

 اربع ساعات

Internet TCP/IP , 

client/server, URL , 

web application 

,web page, web site 

,  Classifying the 

Web Sites  
 

Internet TCP/IP , 

client/server, URL , 

web application 

,web page, web site 

,  Classifying the 

Web Sites  
 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

3 
 

 HTML HTML اربع ساعات
المنهج نظري 

 وعملي 
اسئلة شفوية 

 واختبارات

4 
 اربع ساعات

HTML HTML  المنهج نظري

 وعملي 
 واجب بيتي

5 
 اربع ساعات

HTML HTML 
المنهج نظري 

 وعملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

6 
 

 اربع ساعات

 Introduction to CSS 

cascading style 

sheet 

 Introduction to CSS 

cascading style 

sheet 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

  Cookies  Cookies اربع ساعات 7
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 اربع ساعات 8
Create & retrieve 

cookies  

Create & retrieve 

cookies  

المنهج نظري 

 وعملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

 اربع ساعات 9
Open , write file 

in sp  

Open , write file 

in sp  

المنهج نظري 

 وعملي 
اسئلة شفوية 

 واختبارات

   File system object   File system object اربع ساعات 10
المنهج نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

 ADO , SQL ADO , SQL اربع ساعات 11
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 اربع ساعات 12
Connection asp 

with db 

Connection asp 

with db 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 اربع ساعات 13
Insert from asp 

to db  

Insert from asp 

to db  

المنهج نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

 اربع ساعات 14
 امتحان الفصل

 الثاني 

امتحان الفصل 

 الثاني 

المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

المنهج نظري   Update ,delete  Update ,delete اربع ساعات 15

 وعملي 
تحديد امتحان 

 مسبق

  e-mail  e-mail اربع ساعات 16
المنهج نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

 Application ,session Application ,session اربع ساعات 17
المنهج نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية
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 البنية التحتية  .159

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

HTML  
ASP  

JAVASCRIPT 
WEB SITE  

W3SCHOOL 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 مواقع داخل املخترب تصميم

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال يوجد

 

 القبول  .160

 النجاح بالمرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 
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 لمقررنموذج وصف ا

 

 وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعليمية .161

 قسم علوم الحاسوب /الجامعة التكنولوجية مي القسم العل  القسم الجامعي / المركز .162

  نظم تشغيل اسم / رمز المقرر .163

 البرامج التي يدخل فيها .164
 ناعي والوسائطالبرامجيات و نظم المعلومات والذكاء االصط

 المرحلة الرابعة

 دوام منتظم  أشكال الحضور المتاحة .165

 سنوي الفصل / السنة .166

 ساعة 120اسبوع =  30ساعات اسبوعيا *  4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .167

  2016/   7/  11    تاريخ إعداد هذا الوصف  .168

 أهداف المقرر .169

ظم التشغيل في دعم الكيانات المادية للحاسبات معلومات اساسية وعامة حول اهمية ناعطاء الطالب   .1

 وتشغيل مختلف البرامج التطبيقية

على مواصفات وتقنيات وانواع المعالجات في نظم تشغيل الحاسبات بانواعها يتعرف الطالب  اكم .2

  المختلفة

 التعرف على اهم الخوارزميات والنظريات التي تدخل في تصميم نظم التشغيل .3
المشاكل التي تحدث عند تشغيل الحاسبات وكيفية ادارة مختلف المصادر المتوفرة التعرف على اهم  .4

  مثل الذاكرة االساسية والثانوية ووقت المعالج وغيرها..

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .170

 المعرفة والفهم  -أ
 فهم كيفية عمل الكيانات البرمجية والنظم التطبيقية في الحاسوب .1

 IPHONE,IPAD, PCفهم طريقة تنظيم عمل وتشغيل البرامج في مختلف االجهزة الرقمية مثل  .2

التعرف على كيفية حل مختلف المشاكل التي قد تواجه المستخدم عند تشغيل مختلف انواع اجهزة  .3

 الحاسوب

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

  ة مصادر اجهزة الحاسوبتصميم وتنفيذ مختلف الخوارزميات التي تستخدم في ادار .1

امكانية التعرف على مختلف الخواص والميزات النظمة التشغيل الجديدة التي تطرح من قبل  .2

   مختلف شركات انتاج البرمجيات 

 امكانية التغيير واالضافة برمجيا على انظمة التشغيل مفتوحة الكود .3

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظريه في الصف .1

 ات عملية في المختبر محاضر .2

 Power pointو  data showاعتماد وسائل االيضاح االلكترونيه  .3
 اعتماد الكتب الحدثية والتي تتناسب مع المرحلة .4
 اعتماد االنترنت كمصدر اساسي وسريع للتعرف على احدث االنظمة والمنتجات .5

 

 طرائق التقييم      

 متحانات فصليةا .1

 اختبارات يومية فجائية .2

 ات ومناقشات صفيةمشارك .3

 واجبات بيتية .4

 عمل مشاريع صغيره  .5
 تجهيز تقارير فصلية .6

 
 مهارات التفكير -ج

 االستنتاج واالستنباط: للتوصل الى تقنيات وطرق وحلول جديدة للمشاكل المطروحة .1

 التصنيف: تصنيف انظمة التشغيل المختلفة حسب المميزات المتشابهة او المختلفة فيما بينها .2

 بحث عن معلومات جديدة عن طريق تكوين وإثارة األسئلة. التساؤل: ال .3

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 تنمي مهارات التفكير لدى الطالب مختبرات عملية 

 فكرية  اسئلة اختبارات
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 (رياضيةتداخل مع تخصصات اخرى )تطبيقات 

 

 طرائق التقييم    

 نظرية وعملية  اختبارات 

 متعلقة   تقارير دورية عن مواضيع

 تنفيذ مشاريع عملية وتطبيقية

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 للطالب قدرة على تصميم وتنفيذ مشاريع صغيرة .1

 للطالب قدرة للعمل ضمن فريق  .2

 نظم التشغيلللطالب قدرة على توضيح اساسيات  .3

  مختلف نظم الشتغيل الموجودة ومعرفة مميزاتها االساسيةة على التعامل للطالب القدر .4



الصفحة   

160 
 

  

 بنية المقرر .171

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 2 االسبوع االول

Introduction 

What is an 

operating system? 

 

Introduction 

What is an operating 

system? 

 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثاني

Batch systems 

Time-sharing 

system 

Personal computer 

systems 

Parallel systems 

Batch systems 

Time-sharing system 

Personal computer systems 

Parallel systems 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 شفويةاسئلة 

 2 االسبوع الثالث

Real-time systems 

Distributed 

systems 

Real-time systems 

Distributed systems 
المنهج 

نظري 

 وعملي 

اسئلة شفوية 

 واختبارات

 2 االسبوع الرابع

Computer 

system 

structures 

Computer 

system 

operation 

Hardware 

protection 

Computer system 

structures 

Computer system 

operation 

Hardware protection 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

 2 االسبوع الخامس

Operating 

system 

structures 

System 

components 

Operating system 

structures 

System components 

المنهج 

نظري 

 وعملي 

امتحان 

 تحريري مفاجئ

 2 االسبوع السادس

Operating 

system services 

System calls 

System 

programs 

Operating system 

services 

System calls 

System programs 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع السابع

System 

structure 

Simple 

structure  

System structure 

Simple structure  
المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 ع الثامناالسبو

Layered 

approach 

Microkernels 

Layered approach 

Microkernels 
المنهج 

نظري 

 وعملي 

امتحان 

 تحريري مفاجئ

 2 االسبوع التاسع

Process concept 

Process 

scheduling 

Process concept 

Process scheduling 
المنهج 

نظري 

 وعملي 

اسئلة شفوية 

 واختبارات

 2 االسبوع العاشر

Cooperating 

processes 

Interprocess 

communication 

CPU scheduling 

Basic concepts 

Scheduling 

criteria 

Cooperating processes 

Interprocess 

communication 

CPU scheduling 

Basic concepts 

Scheduling criteria 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

 اسئلة شفويةالمنهج  Scheduling Scheduling algorithms 2 االسبوع الحادي عشر
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algorithms 

FSFC 

SJF 

FSFC 

SJF 
نظري 

 وعملي 

 2 االسبوع الثاني عشر

Scheduling 

algorithms 

Priority 

scheduling 

Round robin 

Scheduling algorithms 

FSFC 

SJF 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثالث عشر

Scheduling 

algorithms 

Round robin 

Scheduling algorithms 

Priority scheduling 

Round robin 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

 2 االسبوع الرابع عشر

Multilevel 

queue 

scheduling 

Multilevel 

feedback queue 

scheduling 

Multiple process 

scheduling  

Scheduling algorithms 

Round robin 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الخامس عشر

Process 

Synchronization  

The Critical-

Section Problem  

And Race 

Condition 

Multilevel queue 

scheduling 

Multilevel feedback 

queue scheduling 

Multiple process 

scheduling  

المنهج 

نظري 

 وعملي 

تحديد امتحان 

 سبقم

 2 لسادس عشراالسبوع ا

Peterson's 

Solution 

Hardware 

Synchronization  

Process Synchronization  

The Critical-Section 

Problem  

And Race Condition 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

 2 لسابع عشراالسبوع ا

Semaphore 

Method 

Classical 

problems of 

synchronization 

Peterson's Solution 

Hardware 

Synchronization  
المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 من عشراالسبوع الثا

Deadlock 

Characterizatio

n 

Methods for 

Handling 

Deadlocks  

Semaphore Method 

Classical problems of 

synchronization 
المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 شرتاسع عاالسبوع ال

Deadlock 

Prevention 

 Deadlock 

Avoidance 

Deadlock 

Characterization 

Methods for Handling 

Deadlocks  

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 عشريناالسبوع ال

Deadlock 

Detection  

Deadlock 

Recovery 

Deadlock Prevention 

 Deadlock Avoidance 
المنهج 

نظري 

 وعملي 

شفوية اسئلة 

 واختبارات

 2 واحد وعشريناالسبوع ال

Introduction to 

Memory 

Management 

Swapping and 

Contiguous 

Memory 

Allocation  

Deadlock Detection  

Deadlock Recovery 
المنهج 

نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

 2 ثاني وعشريناالسبوع ال

Paging and 

Structure of the 

Page Table 

Introduction to Memory 

Management 

Swapping and 

Contiguous Memory 

المنهج 

نظري 
امتحان 

 تحريري مفاجئ
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Allocation   وعملي 

 2 لث وعشريناالسبوع الثا

 Segmentation 

and its table 

structure 

Paging and Structure of 

the Page Table 
المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 ع وعشرينراباالسبوع ال

 Overview of 

Mass-Storage  

RAID Structure 

 Overview of Mass-

Storage  

RAID Structure 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 خامس والعشريناالسبوع ال

Stable-Storage 

Implementation 

Disk Structure 

and  Disk 

Attachment 

Stable-Storage 

Implementation 

Disk Structure and  Disk 

Attachment 

المنهج 

نظري 

 وعملي 

امتحان 

 تحريري مفاجئ

 2 سادس والعشريناالسبوع ال

Disk Scheduling  

Disk 

Management 

Disk Scheduling  

Disk Management 
المنهج 

نظري 

 وعملي 

اسئلة شفوية 

 واختبارات

 2 سابع والعشريناالسبوع ال

motivating 

virtual memory  

motivating virtual 

memory  
المنهج 

نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

 2 ثامن  والعشريناالسبوع ال

coverage 

of memory-

mapped files, 

and Demand 

Paging 

coverage 

of memory-mapped files, 

and Demand Paging 
المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 التاسع والعشرين االسبوع 

shared memory 

(via memory-

mapped files) 

 

shared memory (via 

memory-mapped files) 

 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 الثالثوناالسبوع 

Page 

Replacement 

and 

Allocation of 

Frames 

Page Replacement and 

Allocation of Frames  المنهج

نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

      

 البنية التحتية  .172
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 القبول  .173

  المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

[1]Operating system concepts 

ABRAHAM SILBERSCHATZ 

2005 John Wiley & Sons, Inc. 

 
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 يوجد ال

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد
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 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر

 

 االتصاالت شبكات الحاسب

 الجامعة التكنولوجية  التعليمية المؤسسة
 علوم الحاسبات  القسم /الكلية

 العامة والمعلومات المقرر تحديد - أ
   وبالحاس شبكاترقمه  :    االتصاالت و  و المقرر اسم1–

 اسبوع خالل السنة الدراسية 30اسبوع وبواقع  ساعة مختبرية( لكل 2ساعة تعليمية نظرية + 2) ساعات : 4  المعتمدة الساعات 2–

 م. د. اخالص خلف المقرر تدريس عن المسئول التدريس هيئة عضو اسم –
 مواصفات المقرر

 برنامج حاسب آلي. البرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 عنصر رئيسي. المقرر يمثل عنصراً رئيسياً أو ثانوياً بالنسبة للبرامج

 قسم علوم الحاسبات. القسم العلمي المسئول عن البرنامج

 قسم علوم الحاسبات /فرع الشبكات القسم العلمي المسئول عن تدريس المقرر 

 المرحلة الرابعة. السنة الدراسية/ المستوى

 م  2015-2014 تاريخ اعتماد توصيف البرنامج

 )أ( البيانات األساسية
 لدروس العملية: واحدة اسبوعيا"ا المحاضرة: واحدة اسبوعيا"

 4المجموع:  عملي 2نظري +  2الساعات األسبوعية: 

 ساعة 120ساعة عملي    :   الكلي= 60ساعة نظري +60   المجموع  الكلي للساعات السنوية

 )ب( البيانات المهنية

 ( األهداف العامة للمقرر1

تخدم األغراض التعليمية وإلى تقنيات شبكات الحاسب اآللي التعرف على مهارات إنشاء الشبكات المحلية  التي  -
 المختلفة من برامج وأجهزة.

 العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( مراجعة أداء مؤسسات التعليم

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.
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التعرف على االتصاالت الحاسوبية وانواعها وعالقتها بشبكات الحاسوب وتناقل البيانات وانواعها وكيفية تمثيل -
وكيفية حماية البيانات المتناقلة عبر البيانات وانسيابيتها  في الوسط الناقل وكيفية تحديد جهة المرسل والمستقبل 

 الشبكة. 

المبررا و واألسررل والمعررايير والت بيقررات العمليررة لشرربكات الحاسررب و نشررلتها و ت ور ررا و لرر  مررن  ررال  التعرررف علررى  -
تنررراو  المعرررارف والمهرررارات المتنوعرررة حرررو  التقنيرررات واألسررراليب واألسرررل التررري يرررت  علرررى أساسرررها بنررراء شررربكات الحاسرررب 

يرررةك وكرررمل  المعرررايير الفنيرررة لتقييمهرررا واالتيا رررات الحديثرررة فررري  رررما الميرررا ك وكيفيرررة تو يفهرررا فررري التعلررري  وتسرررهيل التعليم
 وتفعيل عملية التعل .

مواصفات األجهزة واأل وات المناسبة لبناء شبكات الحاسب بمختلف أنواعها ك وكمل  األبحاث التعرف على  -
 ها في العملية التعليمية.  والدراسات التي تناولت فعاليات تو يف

أنماط ونما ج الشبكات المختلفة ك واألسل والمبا و التي تراعى عند إنشائهاك وكمل  أ   مالمح نظ  التعرف على  -
التشغيل المختلفة للشبكات و نظ  إ ارة الشبكات ك باإلضافة إلى تسليط الضوء على البرامج التي تستخدم مع شبكات 

مع تحقيق أ داف المقررك باإلضافة أيًضا إلى التعريف بواجهات استخدام تل  البرامج وأ    الحاسب والتي تتناسب
األوامر واأل وات بهاك مع إكساب ال الب المهارات األساسية لبناء شبكة بسي ة و لتكن محلية والتي تتوافر فيها 

 المواصفات والمعايير المتعارف عليهاك واألفكار التعليمية المبتكرة.
نمية مهارات ومعارف ال الب عن نظ  التعلي  القائمة على الشبكات والويب من حيث ما يتهك وأ ميتهاك وأنواعها ك ت -

ومميزات التعامل معها وعيوب استخدامها وكيفية عمل شبكة مصغرة وكيفية تصمي  موفق تعليمي جيد بواس تها 
يفية بناء مقياس لتقيي  كفاءتها وتنفيمه عمليا في صورة وتحديد عناصر ا اإلنتاجية ومكوناتها الما ية والبرميية وك

 . صفحات ويب تعليمية ألحد الدروس و االرتقاء بالعملية التعليمية

 ( النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:2

 المعرفة والفهم -أ

تبعرررة فررري إنشررراء شررربكة مفهررروم شررربكات الحاسرررب ونشرررلتها وت ور رررا ومكوناتهرررا والفنيرررات والخ ررروات المالتعررررف علرررى  -1أ
 بسي ة.

 .أحدث االتيا ات في ميا  شبكات الحاسب وطرق زيا ة فاعليتها في التعلي التعرف على  -2أ

 التعرف على انواع االتصاالت وكيفية تناقل البيانات عبر الوسط الناقل وعالقتها باالتصاالت -3أ

 اء وتو يف الشبكات في العملية التعليمية.الفلسفة واألسل التربوية والنفسية وراء بنالتعرف على  -4أ

 األسل والمعايير العلمية والفنية التي يت  على أساسها تقيي  الشبكات التعليمية.التعرف على  -5أ
 فريق بناء شبكة واأل وار المختلفة ألعضائه.التعرف على  -6أ

 المهارات الذهنية -ب

 إنشاء شبكة بسي ة .مهارات التفكير اإلبداعي لل الب في تنمية  -1ب

 مهارات الحك  على وتقيي  شبكات الحاسب وفاعليتها في التعلي .تنمية  -2ب

 المهارات المهنية والعملية -ت
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 إنشاء شبكة محلية بسي ة . -1ت

 التعامل مع نظام تشغيل الشبكة و تعريف األجهزة عليه وإ ارة الشبكة من  ال  نظام التشغيل المستخدم. -2ت

 تعامل مع أحد برامج تصمي  صفحات االنترنت .ال -3ت
تصمي  ت بيق  يعتمد الوب يبين تناقل البيانات عبر الشبكة يكون متكامل  و فكر مبتكر غير تقليدي بحيث  -4ت

 يشكل إضافة للمحتوى المي ت  معاليته  

 المهارات العامة المنقولة -ث

 .اء من إنشائهاالقدرة على ت وير الشبكة مستقباًل بعد االنته -1ث

 القدرة على التعامل مع نظ  تشغيل أ رى  اصة بالشبكات . -3ث

 القدرة على إ ارة الشبكاتك والعمل التعاوني مع فريق عمل إنشاء شبكة . -4ث
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  المحتويات -3

 ــــــــــــــــــــــوعالموضــــ االسبوع
عدد 

 الساعات
 محاضرة

 ساعات 

دروس / 

 عملية

1 

 توقعات ال الب من  راسته  للمقرر  -
 مقدمة عن المقررك ومناقشة محتواهك أ دافه .  -
 ما ية الشبكات ك نشلتها ك ت ور ا  -
 أ ميتها التربوية -

4 2 2 

2 

أساسيات تصمي  شبكات الحاسرب مرن  رال  اسرتعراض  -
 . ور اك ووضعها الحاليك ومسار ا في المستقبلت
 أسباب وجو  الشبكات .  -
 مميزات و عيوب الشبكات . -

4 2 2 

3 ,4 ,5 

 (Network Typesأنواع الشبكات . ) -
 مكونات الشبكة .  -
 معايير و أسل بناء الشبكات -

12 6 6 

6 ,7 
 الشبكات تصنيف -
 وسبةاحل قدرات على بناء   الشبكات أنواع :أوالً 

8 4 4 
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(Computing power distribution) 

 وتسمى ببعضها األنظمة عالقة على بناء الشبكات تصنيف :يا"ً اثن
 Strategies  الشبكات  داخل املتبعة ابألساليب

8 ,9 

 اجلغرايف التوزيع على بناء   الشبكات تصنيف: اً اثلث

(Geographical distribution) 
 اهليكلية أو الطبوغرافية على بناء   الشبكات تصنيف: رابعا"

(Topology) 

 االتصال وسيلة نوع على بناء الشبكات تصنيف: خامساً 

(Communication media) 

8 4 4 

10 ,11 

كيفية التيهيز واإلعدا  إلنشاء شبكة بسي ة ) من  -
  ال  األسل العلمية والتقنية والفنية(

 ا مية فريق عمل إنشاء شبكة ومهام أعضائه. -

8 4 4 

12 
 التعرف على  يكل بناء الشبكات .  -
 أعدا  و إنشاء و بناء شبكة محلية بسي ة -

4 2 2 

14,13 
التعرف على نظام تشغيل و إ ارة الشبكة المنشئة و  -

 تعريف األجهزة في الشبكة ببعضها البعض .

8 4 4 

15 ,16 
 و ائف الشبكات .  -
 (.Network Protocolsبروتوكوالت الشبكات ) -

8 4 4 

 2 2 4 نما ج عمل الشبكات .  - 17

18 ,19 
 أنواع االتصاالت .  -
 التقنيات المختلفة الخاصة بالشبكات .  -

8 4 4 

20 ,21 
 التعرف على كيفية اتصا  الشبكة باالنترنت .  -
 التعرف على بعض  دمات االنترنت .  -

8 4 4 

 8 4 4 (OSI( )الشبكات معياريةالتعرف على نمط طبقات)- 23, 22

 8 4 4 (TCP/IP)( الشبكات معياريةالتعرف على نمط طبقات )- 25,  24

26 

 الالسلكية .  السلكية و الشبكات -
 أمن الشبكات .  -
 مشاكل الشبكات و كيفية عالجها و حلها . -

4 2 2 

27 
 (Network Devices)  التعرف على اجهزة الشبكات-

 احمللية الشبكات يف (Connectivity devices) االرتباطية األجهرة

4 2 2 

 4 2 2 (Media typesانواع الوايرات التي تربط الحاسبات)- 28

 2 2 4 الشبكات الفرعية التعرف على كيفية تقسي  الشبكة الى 29
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 أساليب التعليم والتعلم -4

 (.Discussion) مناقشة -4-2 ( .  Lecturesمحاضرات )  -4-1

 Cooperativeتعل  تعاوني ) -4-3

Learning). 

 (.Brain Storming)   ني عصف -4-4

 Practicalالبيان العملي ) -4-5

Demonstration .) 

 

 

 أساليب تقييم الطلبة: -5

 لتقيي  المعارف والمفا ي . اال تبار التحريري  -5-1

 .المهارات المهنية العملية لتقيي  .ا تبار ت بيقي لتقيي  المهارات المهنية العملية -5-2

 المهارات الم نية والعامة والمعرفة والفه . لتقيي     السنة لتقيي  المهارات الم نية والعامة والمعرفة والفه أعما -5-3

 لتقيي  مهارة ال الب واستالم التغمية الراجعة ث والتقارير في مواضيع محد ةو اعدا  البح -5-4

 
 جتمع وتقسم على مخسة جدول التقييم:

 % 5    الثالث األسبوع  ومكونات الشبكات.: بحث عن أنواع 1التقييم 

 % 5    التاسع األسبوع : بحث عن انواع البروتوكوالت2التقييم

 % 5    الخامس عشر األسبوع : بناء شبكة بسيطة )ماكيت(.3التقييم

 % 5    الثالث والعشرون  األسبوع : بحث عن كيفية تامين الشبكات. 4التقييم

نترنت تفاعلية تعليمية تعتمد الشبكة : تصميم صفحة ا 5التقييم
 المصممة.

 % 5    السابع والعشرون  األسبوع

 
 

 النسبة المئوية لكل تقييم:

 % 15 امتحان / الفصل الدراسى األو 

 % 10 امتحان / الفصل الدراسى الثاني

 % 10 االمتحان العملى/ الفصل الدراسى األو 

 % 10 ياالمتحان العملى / الفصل الدراسى الثان

(Subneting) 

30 
معايير وأسل تصمي  و إنتاج و  تقيي  صفحات و -

 مواقع االنترنت التعليمية التي تعتمد الشبكة.

4 2 2 

31 
االتيا ات الحديثة في ميا  شبكات الحاسبك وما  و -

 مستحدث في ميا  إنتاج مواقع االنترنت التعليمية.

4 2 2 

 62 62 124  الميموع
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 حسب جدو  التقيي       %5   االمتحان الشفوى وتقيي  الحضور والغياب

 % 50 امتحان نهاية السنة

 رر أنواع التقيي  اآل رى 

 % 100 الميموع

 أى تقيي  آ ر بدون  رجات

 قائمة المراجع:-6

 :ررررالكتب الدراسية -2-6 :مذكرات المقرر -6-1

الفاق ممكرة بعنوان شبكات الحاسب وا
 المستقبلية.

 أعدا  التدريسي

  

 :كتب مقترحة -6-3
 مرتبة حسب تاريخ االصدار )الترتيب حسب االهمية :المطلوبة الرئيسة ) الكتب( الكتاب

1,5,4,3,2 ) 
 

1. A.Tanenbauw,"Computer networks ", 3rd Edition, 1996. 

2. FitzGerlad and Alan Dennis, "Business Data Communications and 

Networking".         Sixth editions. John Wiley & Sons, 1999. 

3. Charles L. Hedrick, “Introduction to the Internet Protocols”, 

Rutgers University, 2005,   

http://oac3.hsc.uth.tmc.edu/staff/snewton/tcp-tutorial/ 

4. William Stallings,"Data and Computer Communications", 7th 

Edition,2006. 

5. Behrouz A. Forouzan," Data Communications and Networking, 

Fourth Edition, 2007. 

  

 

 
 ة للنشر. القا رة.(. شبكات الكمبيوتر الالسلكية.  ار الكتب العلمي2003عبد الحميد بسيوني ) -

 . أسل تصمي  الشبكات الحاسوبية.  ار الرضا للنشر.  مشق .(2002بسام محمد ك أحمد عمر يوسف ) -
 اإلسكندرية.  .تعل  بدون تعقيد الشبكات ك التصمي  والتركيب والصيانة.  ار البراء .(2003شريف محمد سعيد ) -
    .لشبكات. عالم الكتب للنشر و التوزيع. القاهرةمنظومة التعليم عبر ا. (2005محمد عبد الحميد ) -

 الخ...مجالت دورية، مواقع انترنت -6-4
www.saaid.net  -2                        www.eqraa.com -1  

 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم:-7

 –  Data Video Projector, Data Show – Personal Computer  األجهزة:  -
Blackboard 

http://oac3.hsc.uth.tmc.edu/staff/snewton/tcp-tutorial/
http://www.eqraa.com/
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 أقراص مرنة . – CDاس وانات  الخامات: -

 شاشة عرض. -  CD Writer األدوات: -

   مراجع ختدم موضوعات املقرر :المكتبة   -

ترررروفير إمكانيررررة الررررد و  إلررررى شرررربكة اإلنترنررررت إلجررررراء األبحرررراث والتكليفررررات المختلفررررة  اإلنترنــــت: -
التمررارين واألعمررا ك ومقارنررة مسررتوى أ اء ال ررالب فرري ضرروء المعررايير العالميررة  ومشررا دة

  .التي تتعلق بعناصر وفنيات المقرر

 )خمترب(.أجهزة كمبيوتر تحتوى على وسائط متعد ة من كارت صوت وسماعاتك وغير ا الكمبيوتر: -

 مثل:برامج م لوبة تحميلها على أجهزة الكمبيوتر لتدريل المقرر  خرى:أ -
 

Microsoft Word – power point 
Camtasia Studio 
Macromedia Dreamweaver 

 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعليمية .12

 القسم العلمي الجامعة التكنولوجية /قسم علوم الحاسوب   القسم الجامعي / المركز .13

 الرؤيا بالماكنة رمز المقرر /اسم  .14

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 ذكاء اصطناعي \المرحلة الرابعة    البرامج التي يدخل فيها .15

 دوام منتظم  أشكال الحضور المتاحة .16

 سنوي الفصل / السنة .17

 ساعة 120اسبوع =  30ساعات اسبوعيا *  4 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .18

  2016  /  7/  11   تاريخ إعداد هذا الوصف  .19

 ف المقررأهدا .20

اعطاء الطالب  قاعدة علمية أساسية حول معالجة انواع الصور الرقمية مع  معرفة طرق تصنيف  .1

 الصور الرقمية والصيغ البرمجية ألنواعها 

يتعرف الطالب على الطرق المختلفة المستخدمة لتحليل المعلومات الصوريه واستخالص المميزات   .2

 منها 

 ور الرقمية للتخلص من التشويش   تحسين وتعديل مستوى وضوح  الص .3
 التعامل مع الصوره على انها مجموعة من الكيانات المترابطه  .4
 يتم التعرف على اهمية ضغط الصور الرقمية لكي يتم بسهوله ارساها عن طريق شبكة االنترنت .5

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .21

 المعرفة والفهم  -أ

التقاط الصورة عن طريق الكاميرات التي تحول كمية اإلضاءة واأللوان المستقبلة إلى قيم عددية  فهم كيفية  -أ 
 )بشكلها الرقمي( والتعامل معها  بشكلها الرقمي

 تمييز انواع الصور الرقميه قابلية الطالب على تحليل هذه الصورة الرقميه الستخالص المعلومات منها . -2أ

 اءة و تحسين الصور من وجهة نظر معالجة الصوريه ورؤية الماكنة تعديل التباين واالض -3أ

 التعرف على الرسم البياني وتحسين  الصور الرقميه باالعتماد على رسومها البيانية  -4أ

 فهم مميرات الرسم البياني للصور  -5أ

 تنعيم وتحديد الصور  -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 ذ معالجات على الصور الرقمية تصميم محرر لتنفي –- 1ب

 تكبير , تصغير , تحسين تباين واضاءة الصور الرقميه  – 2ب 

 تنعيم وتحديد حواف الصور الرقميه     - 3ب 

 تمثيل الصور الرقمية برسم بياني  - 4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظريه في الصف .1

 محاضرات عملية في المختبر  .2

 Power pointو  data showااليضاح االلكترونيه  اعتماد وسائل .3

 اعتماد الكتب الحدثية والتي تتناسب مع المرحلة .4
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 طرائق التقييم      

 امتحانات فصلية .1

 اختبارات يومية فجائية .2

 مشاركات ومناقشات صفية .3

 واجبات بيتية .4

 عمل مشاريع صغيره  .5

 
 مهارات التفكير -ج

 دة عن طريق تكوين وإثارة األسئلة. التساؤل: البحث عن معلومات جدي -1ج

 االستنتاج: التفكير فيما هو أبعد من المعلومات المتوافرة لسد الثغرات فيها.  -2ج

 المقارنة: مالحظة أوجه الشبه واالختالف بين شيئين أو أكثر. -3ج

 التصنيف: وضع األشياء في مجموعات وفق خصائص مشتركة.   -4ج

  

 م طرائق التعليم والتعل    

 مختبرات عملية  تنمي مهارات التفكير لدى الطالب

 اسئلة اختبارات فكرية 

 تداخل مع تخصصات اخرى )تطبيقات رياضية(

 

 طرائق التقييم    

 اختبارات  نظرية وعملية 

 تقارير عن تطبيقات الصور الرقمية 

 صغيره مشاريع

 
 علقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المت -د 

 للطالب قدرة على تصميم وتنفيذ مشاريع صغيرة -1د

 للطالب قدرة للعمل ضمن فريق -2د

 للطالب قدرة على توضيح اساسيات الصور الرقمية -3د

 للطالب القدرة على التعامل مع الوسائط المتعددة   -4د



الصفحة   

173 
 

  

 بنية المقرر .22

 الساعات األسبوع
لتعلم مخرجات ا

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 2 االسبوع االول
مقدمه عن المعالجة 

 الصورية 

Computer Imaging: 

Computer Vision 

(CV), Image 

Processing (IP). 
 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 تحسين الصور  2 االسبوع الثاني

Image Restoration, 

Enhancement and 

Compression. 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثالث

تحويل الصور 

الى صور 

 رقمية  

Computer Imaging 

Systems and 

Digitization. 

المنهج 

نظري 

 وعملي 

 اسئلة شفوية

 واختبارات

 2 االسبوع الرابع
النظام المرئي 

 لالنسان 

The Human Visual 

System and Image 

Resolution. 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

 االضاءة للصور  2 االسبوع الخامس

Image brightness 

Adaption. 
المنهج 

نظري 

 وعملي 

امتحان 

 تحريري مفاجئ

 2 االسبوع السادس
تمثيل انواع 

 الصور الرقمية

Image 

Representation 

Binary, Gray 

_Scale, 

Color and 

Multispectral 

Images. 

 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع السابع
اشكال الصور 

 الرقمية

Digital Image 

File Format, and 

there types. 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثامن
معالجة الصور 

 هندسيا

Preprocessing, 

Region of 

Interest Image 

Geometry(Crop, 

Enlarge, 

Shrinking, 

Translate, 

rotate). 

 

المنهج 

نظري 

 وعملي 

امتحان 

 تحريري مفاجئ

 2 االسبوع التاسع
تصغير وتكبير 

 الصور 

Zoom algorithms, 

Zero order Hold 

and First order 

Hold. 

المنهج 

نظري 

 وعملي 

 اسئلة شفوية

 واختبارات

 طرية االلتفاف  2 االسبوع العاشر

Convolution 

algorithm. 

Image analysis 

Preprocessing, 

Data Reduction, 

Features Analysis 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

جبر الصور  2 االسبوع الحادي عشر
Image Algebra: 

Arithmetic  اسئلة شفويةالمنهج 
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نظري  .Operations الرقمية

 وعملي 

 2 االسبوع الثاني عشر

العمليات 

للصور المنطقية 

 الرقمية 

Image Algebra: 

Logic Operations. 

Image 

Restoration. 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثالث عشر
ازالة التشويه 

 للصور الرقمية

Noise Removal 

using Spatial 

Filters: Mean, 

Median and 

difference 

Filters.  

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

 2 سبوع الرابع عشراال
تكميم الصور 

 الرقمية

Image 

Quantization: 

Gray and Spatial 

Quantization  

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الخامس عشر
تحديد الحواف 

 للصور

Edge /Line 

Detection. 

Sobel Operator. 

 

المنهج 

نظري 

 وعملي 

 امتحانتحديد 

 مسبق

 2 االسبوع السادس عشر
تحديد الحواف 

 للصور

Prewitt Operator. 

Kirch Compass 

Mask. 

 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

 2 االسبوع السابع عشر

تحديد الحواف 

للصور بطرق 

الفالتر 

 المحورية 

Robinson Compass 

Masks. 

Laplacian 

Operators. 

 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثامن عشر
يد الحواف تحد

 للصور

Gaussian and 

Homogeneity/Diffe

rence Operators. 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 ةبيتي اتواجب

 تحديد الصور  2 االسبوع التاسع عشر

Image Sharpening 

and Image 

Smoothing.   

المنهج 

نظري 

 وعملي 

امتحان 

 تحريري مفاجئ

 الرسم البياني  2 االسبوع العشرين

Introduction to 

Histogram. 
المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الواحد وعشرين
تطوير الرسم 

 البياني 

Histogram 

Modification: 

Shrinking, 

Stretching and 

Sliding mapping 

functions. 

 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 واجب بيتي

 2 االسبوع الثاني وعشرين
تعديل الرسم 

 البياني

Histogram 

Equalization. 
المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثالث وعشرين
مميزات الرسم 

 البياني 

Histogram 

Features. 

 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 امتحانتحديد المنهج  Imageتقطيع الصور  2 االسبوع الرابع وعشرين
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 Segmentation and الرقمية 

connectivity. 

Region Growing 

and Shrinking 

Boundary 

Detection.  

نظري 

 وعملي 

 مسبق

 2 االسبوع الخامس والعشرين
تقطيع الصور 

 الرقمية

Clustering 

Technique 

and Combined 

Approach. 

المنهج 

نظري 

 وعملي 

امتحان 

 التحريري 

 2 االسبوع السادس والعشرين

اشكال االلون 

 للصور الرقميه 

 الفضاء اللوني 

Color images 

formats (RGB, HSL 

and YCbCr) 
 

المنهج 

نظري 

 وعملي 

امتحان 

 التحريري 

 ضغط الصور  2 االسبوع السابع والعشرين

Lossless 

Compression 

Methods and Lossy 

Compression 

Method. 

المنهج 

نظري 

 وعملي 

امتحان 

 التحريري 

 مقايس الضغط  2 االسبوع الثامن  والعشرين

Compression 

System Model: 

Compression Ratio 

and Entropy  

  

 تحويل فوريير  2 االسبوع التاسع والعشرين 

Discrete 

Transform. 

Fourier 

Transform. 

  

 2 االسبوع الثالثون
تحويل الجيب 

 تمام 

Cosine Transform. 
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 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪

 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

[1]Computer Vision and Image Processing. 

Scotte E Umbaugh, 1978 

[2] Digital Image Processing.   Second 

Edition, Rafael C. Gonzalez      

University of Tennessee, 2002. 

[3]“Data Compression”, The Complete 

ReferenceDavid Salomon, 2004.  

1. [4] Digital Image  Processing and Analysis 

Paperback by Scott E. Umbaugh, 2011. 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

المثال ورش العمل والدوريات 

 نية (والبرمجيات والمواقع االلكترو
 اليوجد 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

http://www.amazon.com/Scott-E.-Umbaugh/e/B001HPEQ0C/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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 القبول  .24

 النجاح من المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 
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 بنية المقرر .174

 الساعات سبوعاأل
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 االول
ان يعرف الطالب تركيب 

 الحاسوب

Basic structure of 

computer 

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

 2 الثاني
تعريف الطالب بماهية 

 الناقل
Bus structure 

محاضرات 

+  نظري

 عملي

 اسئلة شفوية

 2 الثالث
تعريف الطالب بطرق 

 العنونه
Addressing mode 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

 2 الرابع
احاطة الطالب بطرق 

عنونه حاسوب ال 

pdp11 

Pdp-11 

addressing 

modes 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

 ان يحل الطالب االمثله 2 الخامس

Examples of 

addressing 

modes 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 2 السادس
تعريف الطالب 

 بايعازات القفز

Brunch 

instruction and 

condition code 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 = = بايعازات المنطق 2 السابع
Logic 

instruction 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 2 نالثام
تعريف الطالب 

 بالمكدس
stack 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 subroutines فهم البرنامج الفرعي 2 التاسع

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

 Instruction set فهم مجموعة االيعاز 2 العاشر

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

الحادي 

 عشر
2 

ات فهم االعتبار

الماخوذه لتصميم لغة 

 عالية المستوى

The 

consideration of 

high level 

language 

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

 تفسير حالة المعالج 2 الثاني عشر
Processor status 

word 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 2 الثالث عشر
االلمام بوحدة 

 المعالجة المركزية

The processing 

unit 

محاضرات 

نظري + 
 واجب بيتي
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 عملي

 2 الرابع عشر
فهم النقل بين 

 المسجالت

Register 

transfer 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

الخامس 

 عشر
 امتحانات  2

 
 

السادس 

 عشر
 نصف السنه  2

 

 

   ---  2 السابع عشر

 2 الثامن عشر
التعريف الشارات 

 السيطرة

Sequencing of 

control signals  

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 ةبيتي اتواجب

  pipeline Pipeliningفهم ال 2 التاسع عشر

محاضرات 

نظري + 

 عملي

تحريري امتحان 

 مفاجئ

 حل االمثلة 2 العشرون

Pipelining  

speedup 

examples 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

الحادي 

 والعشرون
 تعريف دورة االيعاز 2

Instruction 

cycle 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

الثاني 

 والعشرون
2 

فهم ايعازات 

 PIPELININGال

Instruction 

pipelining 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

الثالث 

 والعشرون
2 

التعريف بالمخاطر في 

 PIPEتنفيذ ال 

MAJOR 

HAZARDS IN 

PIPELINED 

EXECUTION 

(difficulties 

محاضرات 

نظري + 

 اسئلة شفوية عملي

الرابع 

 والعشرون
2 

تعريف االمثلة المهمه 

 للمعالجة المتجهية

VECTOR 

PROCESSING 

 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 امتحانتحديد 

 مسبق

الخامس 

 والعشرون
2 

التعريف للبرمجة 

المتجهية وفهم ال 

RISC 

VECTOR 

PROGRAMMI

NG 

Definition of 

RISC  

 

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 بيتيةواجبات 

السادس 

 والعشرون
2 

تعريف الخواص 

 CISCالمهمه لل 

Typical 

Characteristics 

of CISC 

Architecture 

 

محاضرات 

نظري + 

 اسئلة شفوية عملي
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 البنية التحتية  .175

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 احملاظرات و مصادر خارجية وكتب حديثة

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

البرمجيات ورش العمل والدوريات و

 والمواقع االلكترونية (
 اليتطلب ذلك

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليتطلب ذلك

 

 القبول  .176

 النجاح من المرحلة السابقه المتطلبات السابقة

 اليوجد تحديد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد تحديد الطلبة أكبر عدد من 

 

 

السابع 

 والعشرون
2 

التعريف باهمية 

المشاكل التي تجعل 

االمواجهه صعبه بين 

المعالج واجهزه 

 االدخال واالخراج

INPUT/OUTPU

T PROBLEM 

Factors that 

make 

interfacing 

difficult 

 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اختبارات 

      

      



الصفحة   

180 
 

  

 نموذج وصف المقرر

 الذكاء االصطناعيفرع  – ابعة" مادة مقرره للمرحلة الر التخطيط والروبوت:  " وصف المقرر
 حصرا 
تهدف الى  ذكاء هي ماده تخصيصيه تدرس لطلبه فرع ال التخطيط والروبوتماده 

التعرف على املفاهيم االساسية عن ختطيط احلركة والروبوت و الطرق االساسية يف ختطيط احلركة للروبوت اجلوال 
 اجلوال  تولغات برجمة الروبوت وطرق برجمة الروبو  توانظمة السيطرة يف الروبو 

 

 الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .177

 علوم الحاسوبالقسم   القسم الجامعي / المركز .178

  التخطيط واالنسان االيل اسم / رمز المقرر .179

 مادة مقرره للمرحلة الرابعة البرامج التي يدخل فيها .180

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .181

 سنوي الفصل / السنة .182

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .183

 م 2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .184

 أهداف المقرر .185

 املفاهيم االساسية عن ختطيط احلركة والروبوت -6

 ة للروبوت اجلوالالطرق االساسية يف ختطيط احلرك -7

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 تاالنظمة السيطرة يف الروبو  -8

 لغات برجمة الروبوت  -9

 اجلوال تطرق برجمة الروبو -56

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .186

 المعرفة والفهم  -أ
الجوالة وكذلك الخوارزميات   تتمكين الطالب لمعرفة وفهم المتطلبات الضرورية للروبوتا   -1أ

 ة والعملية ألنظمة الروبوتات الجوالةالنظري

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

تدريب الطالب على الخوارزميات التخطيط  النظرية والعملية ألنظمة الروبوتات الجوالة وكيفية  – 1ب

 برمجتها

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 data showاعتماد وسائل االيضاح االلكترونيه  -4
 الحدثية والتي تتناسب مع المرحلةاعتماد الكتب  -5
 للطلبة في موقع القسم االلكتروني عبر االنترنت   PDFتوفير الكتب االلكترونيا  -6
 

 طرائق التقييم      

 اختبار الطلبة باالعتماد على االختبارات التحريريه وبشكل اسبوعي -6
 لحلول لها.فتح باب النقاش حول الصعوبات التي تواجه الطلبة في الماده وايجاد ا -7
تقديم تقارير ضمن مواضيع يختارها الطالب ضمن محاور الماده المقرره لتقييم المستوى الطالب  -8

 البحثي.
 االمتحان الفصلي -9

 االمتحان النهائي -10
 مهارات التفكير -ج

توسيع مدارك الطالب من خالل االطالع  الطالب على تطبيقات الماده العلمية التي تدرس لزياده  -1ج

 لتفكير. مهارات ا

 تعليم الطالب على الصياغه الصحيحه في الكتابة والتعبير عن اجاباته بشكل جيد -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     
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 طرائق التقييم    

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 لمادة العلميةالقدرة على تدريس ا -1د

 القدرة على ادارة الصف -2د

 القدرة على استخدام وسائل التعليم المختلفه-3د

 . القدرة على العمل في المؤسسات المختلفه ذات االختصاص  -4د



الصفحة   

183 
 

  

بنية  .187

 المقرر

 الساعات األسبوع
مخرجات 

 التعلم المطلوبة

اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 2 االسبوع االول

التعرف على 

المفاهيم االساسية 

في التخطيط 

 والتجوال

Planning and 

Navigation 

path planning, 

 

محاضرات 

 نظرية
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثاني
خوارزميات 

التخطيط 

 والتجوال

Planning with if-Add 

Delete Operators, 

 

Least commitment 

planning, 

Hierarchical task 

network planning 

 

محاضرات 

 نظرية

 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثالث

التعرف على 

المفاهيم  

االساسية 

واالجزاء 

 بالروبوت

Roboticists 

robotics and 

automation. 

What is Robotics 

Components of robotic 

systems 

Modelling. 

Planning. 

Regulation. 

محاضرات 

 نظرية

محاضرات 

 ظريةن

محاضرات 

 نظرية

اسئلة شفوية 

 واختبارات
 واجب بيتي

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

 2 االسبوع الرابع
االحجام في 

 الربوت

Scales in robotic 

systems 

Mechanical scale. 

Time scale. 

Power density scale 

 2 االسبوع الخامس

درجات التعقيد 

في انظمة 

 الربوت

 

System complexity 

scale. 

Computational 

complexity scale. 

 

 2 االسبوع السادس
تكنولوجيا 

الربوت وانواع 

 المتحسسات

Background sensitivity 

 

Robotics - Robotics 

Technology 

Levels of Processing 

Switch Sensors 

Light Sensors 

Polarized light 

Resistive Position 

Sensors 

Potentiometers 

 

اضرات مح

 نظرية

محاضرات 

 نظرية

 اسئلة شفوية
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع السابع
وانواع  اخرى 

 المتحسسات

 

Modulation and 

Demodulation of Light 

Infra Red (IR) Sensors 

IR Communication 

Ultrasonic Distance 

Sensing 

Specular Reflection 

 

 2 االسبوع الثامن

معلومات 

 التحسس

جات الحرية ودر

 والتنسيق

Input Information 

sensing, degrees of 

freedom. Coordinate 

systems, 

 

محاضرات 
امتحان  نظرية

تحريري 

 مفاجئ
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 2 االسبوع التاسع

المبادى االساسية 

في انظمة 

السيطرة في 

 الروبوت 

Motion control, 

Robot concepts control 

systems 

Feedback (Closed  

ات محاضر

 نظرية

محاضرات 

اسئلة شفوية  نظرية

 واختبارات
 واجب بيتي

 2 االسبوع العاشر
انظمة السيطرة 

 في الروبوت 

Loop) Control 

Open Loop Control 

Reactive Control 

 

االسبوع الحادي 

 عشر
2 

انظمة السيطرة 

 في الروبوت

Adaptive control 

system 

Behavior Based 

Control 

Autonoms mobile robot 

 

 

محاضرات 

 نظرية

 اسئلة شفوية

االسبوع الثاني 

 عشر
2 

المبادى االساسية 

في تخطيط 

 الحركة

- 

Robotic motion 

planning Planinning 

Definitions 

Motivations 

Task Planning 

 

محاضرات 
 نظرية

 اسئلة شفوية

 ثالثاالسبوع ال

 عشر
2 

مفهوم الربوت 

النقطة والنموذج 

 الرياضي له

From physical robot 

to point robot 

Generalized 

Configuration Space 

 

محاضرات 
 نظرية

 واجب بيتي

سبوع الرابع اال

 عشر
2 

تخطيط الحركة 

بوجود معلومات 

 كاملة

• Motion 

planning with 

complete 

information 

محاضرات 

 نظرية

محاضرات 

 نظرية
 اسئلة شفوية

تحديد امتحان 

االسبوع الخامس  مسبق

 عشر
2 

تخطيط الحركة 

بوجود معلومات 

 غير كاملة

والتخطيط في  

 الوقت الحقيقي

• Motion 

planning with 

incomplete 

information 

• Online 

motion planning and 

offline motion 

planning 

 سادساالسبوع ال

 عشر
2 

طرق تخطيط 

الحركة لروبوت 

 واحد

•  

• Motion 

Planning method 

Single robot motion 

planning  method 

Skeletonization 

(Roadmap) Methods 

▪ V

isibility Graphs 

▪ V

oronoi diagram 

 

محاضرات 

 نظرية

 واجب بيتي

االسبوع السابع 

 عشر
2 

طرق تخطيط 

الحركة لروبوت 

 واحد

Cell Decomposition 

Approximate cell 

decomposition 

Trapezoidal cell 

decomposition 

 

محاضرات 

 نظرية

 اسئلة شفوية

االسبوع الثامن 

 عشر
2 

طرق تخطيط 

الحركة لروبوت 

 واحد

Arrangement cell 

decompsition 

Potential Fields 

multi robot 

motionplanning 

محاضرات 

 نظرية
 واجبات بيتية

http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Definitions
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Motivations
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Task-Planning
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Generalized-Configuration-Space
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Generalized-Configuration-Space
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Motion-Planning
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Motion-Planning
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Skeletonization-Roadmap-Methods
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Skeletonization-Roadmap-Methods
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Visibility-Graphs
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Visibility-Graphs
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Voronoi-diagram
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Voronoi-diagram
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Cell-Decomposition
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Potential-Fields
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Landmark-Based-Navigation
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 البنية التحتية  .188

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

1- 'Robot Motion Planning and Control', J.-P. Laumond 

(Ed.),Springer-Verlag London Limited 1998 . 

2- 'Introduction to Autonomous Mobile Robots Intelligent Robotics 

and Autonomous Agents ', Siegwart, Roland.; Nourbakhsh, Illah 

Reza ,MIT Press ,2004. 

3- Elin Rich, “Artificial Intelligence”,1991. 

4. Luger E.George,”Artificial Intelligence structure and  strategies”, 

2005. 
  

 

تاسع االسبوع ال

 شرع
2 

تجاوز العوائق 

والتنسيق 

والطريقة 

المركزية 

والمنفصلة 

لتخطيط الحركة 

الكثر من 

 روبوت

Collision avoidance 

coordination 

Centralized multi 

robot motion 

planning 

decoupled multi 

robot motion 

planning 

 

محاضرات 

 نظرية

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

 2 عشريناالسبوع ال
مفاهيم اخرى 

 لتخطيط الحركة

▪  

▪ K

kinematic 

Constraints 

▪ U

uncertainty 

 Trajectory 

modification, 

 

محاضرات 

 نظرية

 اسئلة شفوية

واحد االسبوع ال

 وعشرين
2 

مؤشرات تقييم 

خوارزميات 

 التخطيط

Which algorithm to 

choose 

Sound 

Complete 

Scale 

certainty, 

 

ضرات محا

 نظرية

 واجب بيتي

ثاني االسبوع ال

 وعشرين
2 

تخطيط الحركة 

 تلذراع الروبو

في الفضاء 

 الثنائي

Motion planning for 

Two –Dimensional  arm 

manipulator 

Grasp Planning 

 

محاضرات 

 نظرية
 اسئلة شفوية

لث االسبوع الثا

 وعشرين
2 

 تبرمجة الروبو

واللغات البرمجية 

وبرمجة حركة 

 روبوت بويبوت

Robot programming, 

Robot basic 

programming 

languages 

1. Program the Boe-Bot 

for basic 

maneuvers: 

forward, backward, 

rotate left, rotate right, & 

pivoting turns. 

2. Tune the maneuvers 

for more precision. 

محاضرات 

 نظرية

 اسئلة شفوية

رابع االسبوع ال

 وعشرين
2  

3. Calculate 

pulses/distance for Boe-

Bot 

travel. 

4. Make gradual Boe-

Bot acceleration 

5. Write basic 

maneuver 

subroutines 

 

http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Kinematic-Constraints
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Kinematic-Constraints
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Kinematic-Constraints
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Uncertainty
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Uncertainty
http://www.electronicsteacher.com/robotics/robotics-planning.php#Grasp-Planning


الصفحة   

186 
 

  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 لكترونية (والمواقع اال

 اليوجد  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 

 القبول  .189

  المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 


