
 األكاديمي البرنامجنموذج وصف                                       

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

 وصف البرنامج األكاديمي                                           

ص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائ
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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 نظم المعلومات فرع اسم البرنامج األكاديمي  .3

 نظم معلومات -بكلوريوس علوم حاسوب اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي النظام الدراسي   .5

 abetالقسم بصدد نيل االعتمادية من منظمة  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 التوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2017-2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 فرع نظم المعلومات  بناءالعلمي للطلبة في مجال تصميم وبناء انظمة وقواعد بيانات  يهدف -1

 تدريب الطلبة على كيفيه ادارة المشاريع  -2

 تعليم الطلبة على بناء قواعد بيانات متقدمه مواكبه للتطور الحاصل والتعامل مع الشبكه العنكبوتيه - 3     

 يهاتصميم مواقع الكترونيه والتحديث عل -4

دراسة المفاهيم بناء االنظمة ضمن مواصفات االمنيه والحمايه من المخترقين من خالل تعليم الطالب -5    

 المفاهيم االساسيه في امنية البيانات .

  ORACAL تعليم الطالب على اللغات البرمجيه الحديثه  الداعمة لفرع نطم المعلومات -6
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 يم والتعلم والتقييممخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعل  .10

 والفهم  المعرفة-أ

     تعلم الغات البرمجية الحديثه الداعمة لفرع النظم   -1أ

 تعلم المفاهيم االساسيه للشبكات وكيفيه توظيفها في فرع نظم المعلومات  -2أ

 فهم اساسيات امن البيانات   -3أ

 تعلم طرق واساليب ادارة المشاريع -4أ

 انظمة المعلومات تعلم  كيفيه بناء  -5أ

 فهم اساسيات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات-6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 المهارات البرمجيه – 1ب 

 القابليه على تحليل وتصميم االنظمه  - 2ب 

    ادارة المشاريع و تفعيلها على الشبكه العنكبوتيه   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 DATA SHOWائل االيضاح االلكترونيه اعتماد وس -1

 اعتماد االختبارات اليوميه السريعه بدون اعالم مسبق للطلبه واختبارات اسبوعيه بعالم مسبق للطلبه -2

فتح مجال المناقشه ضمن حلقه نقاشيه مفتوحه حول الموضوع ومتابعه تطبيقاته الحديثه من خالل  -3

 الحديثه للماده العلمية.اعطاء الواجبات للطلبة حول لحث عن التطبيقات 

 

 طرائق التقييم      

 اعتماد تقييم مشاركه الطالب داخل القاعه -1

 االختبارات اليوميه واالسبوعيه -2

 االختبار الفصلي -3

 االلتزام على الحضور وااللتزام بالزي الوحد المحتشم -4

 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 ريق تكوين وإثارة األسئلة. التساؤل: البحث عن معلومات جديدة عن ط -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

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 رات عملية  تنمي مهارات التفكير لدى الطالبمختب

 اسئلة اختبارات فكرية 

 تداخل مع تخصصات اخرى )تطبيقات  البرامجيات ,الذكاء االصطناعي , امنية الحاسوب , الشبكات (
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 طرائق التقييم    

 

 اختبارات  نظرية وعملية 

 كترونية تقارير عن انظمة المعلومات وتطبيقاتها ولغات المواقع االل

 صغيره اعداد انظمة
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 للطالب قدرة على تصميم وتنفيذ مشاريع صغيرة -1د

 للطالب قدرة للعمل ضمن فريق -2د

 الجتها للطالب قدرة على اسس االنظمة وادارتها  وتحليل المشاكل  ومع-3د

 للطالب القدرة على التعامل مع االنظمة وتصميم مواقع الكترونية مع الحفاظ على امنية الشبكات  -4د

 

 

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 محاضرات نظريه في الصف .1

 محاضرات عملية في المختبر  .2

 Power pointو  data showاعتماد وسائل االيضاح االلكترونيه  .3

 الحدثية والتي تتناسب مع المرحلةاعتماد الكتب  .4

 

 طرائق التقييم          

 

 امتحانات فصلية .1

 اختبارات يومية فجائية .2

 مشاركات ومناقشات صفية .3

 واجبات بيتية .4

 .عمل مشاريع صغيره5           

 

 بنية البرنامج  .11

رمز المقرر أو  المستوى / السنة الشهادات والساعات المعتمدة .12

 المساق

 الساعات المعتمدة و المساقاسم المقرر أ

حلة
ر
الم

 

ى
ألول

ا
 

ل
ص

الف
 

ل
ألو

ا
 

Cs01 
 درجة البكالوريوس ساعه 3 ( ++C)الربجمة املهيكلة

  ( ساعة معتمدة15تتطلب )

Cs03 
 ساعة 2 الرياضيات

Cs05 ساعه 2 اهلياكل املتقطعة 

Cs07 ساعة 2 تركيب احلاسبة 

Cs09 ساعه 2 مقدمة لألحصاء 

CsI01 ساعه 2 مبادئ نظم املعلومات 

Cs51 ساعه 2 اللغة االنكليزية 

ل
ص

الف
 

ي
الثان

 

Cs02 الربجمة املهيكلة(C++ ) 3 درجة البكالوريوس ساعة 

 ( ساعة معتمدة15تتطلب )
Cs04 ساعه 2 الرياضيات 

Cs06 ساعة 2 اهلياكل املتقطعة 

Cs08 ساعه 2 تصميم منطقي 

Cs10 ساعه 2 ألحتماالتنظرية ا 
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CSI02 ساعة 2 تكنولوجيا املعلومات 

CSI03 ساعه 2 تقنيات ألكرتونية 

 الثانيهالسنة 
Cs07 

  ساعة VC++ 2ولغة  البرمجة الشيئية

 درجة البكالوريوس

 ( ساعة معتمدة15تتطلب )
 

Cs12 
 ساعه 2 هياكل البيانات والخوارزميات

 Cs10 ساعه 2 ديالرياضيات والتحليل العد  

 
 Cs34 ساعه 2 قواعد البيانات 

 
Cs33 

تحليل وتصميم نظم 
 المعلومات

 ساعه 2

 Cs13 ساعه 2 هندسة برامجيات 

 Cs11 ساعه 2 النظرية االحتسابية 

 Cs09 ساعه 1 والديمقراطية حقوق اإلنسان  

 الثالثهالسنة 

Cs20 

  ساعه 2 رسوم الحاسبة

 درجة البكالوريوس

 ( ساعة معتمدة16تتطلب )

 CS21 ساعة 2 المترجمات  

 
Cs35 

  ساعه 2 قواعد البيانات الموزعة

 

 
CS19 

و المعالجة   معمارية الحاسبة
 المايكروية

  ساعة 2

 Cs15 ساعه 2 الذكاء االصطناعي  

 Cs18 ساعه 2 شبكات الحاسبة  

 Cs37 ساعه 2 ادارة مشاريع  

 Cs17 ساعه 2 بحوث عمليات  

 لرابعهاالسنة 

Cs40 

  ساعه 2 نظم ادارة املعلومات

 درجة البكالوريوس

 ( ساعة معتمدة15تتطلب )

 Cs16 ساعة 2 قواعد بيانات متقدمة  

 
Cs38 

  ساعه 2 نظمة الذكيةاال

 

 Cs27 ساعة 2 امنية احلاسبات والبيانات  

 Cs26 ساعه 2 نظم التشغيل  

 Cs39 اعهس 2 والتجارة االلكرتونية برجمة مواقع  

 Cs25 ساعه 2 انظمة الوسائط املتعددة  

  ساعه 1 مشروع  
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 دراسات عليا
 البحوث واملشاريع

 املشاركة يف الندوات واملؤمترات التخصصية
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 قبول مركزي
 

 عن البرنامج أهم مصادر المعلومات .15

 احتياجات سوق العمل 
 مواكبة التطور العلمي يف هذا اجملال
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 مخطط مهارات المنهج 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج  

السنة / 

 المستوى

 

 اسم المقرر قرررمز الم
 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

المرحلة 

 ىاالول
البرمجة  بال 

 ( ++C)المهيكلة
 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

      √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي الرياضيات  

    √    √   √ √ √ √ √ √ اساسي الهياكل المتقطعة   

        √   √ √ √ √ √ √ اساسي التصميم المنطقي  

مبادئ تكنولوجيا    
 المعلومات

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

    √   √ √  √ √ √  √ √ √ اساسي مبادئ نظم المعلومات  

 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √   √ √ اساسي لغة انكليزية   
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المرحلة 

 الثانية

ولغة  البرمجة الشيئية بال
VC++ 

   √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

هياكل البيانات    
 والخوارزميات

  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

الرياضيات والتحليل    
 العددي

   √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي قواعد البيانات   

تحليل وتصميم نظم    
 المعلومات

  √ √ √   √ √   √ √ √ √ √ √ اساسي

    √   √ √   √ √  √ √ √ اساسي هندسة برامجيات   

 √ √ √ √   √ √ √  √ √ √ √ √ √ اساسي النظرية االحتسابية   

 حقوق اإلنسان   

   والديمقراطية
    √    √    √    √ اساسي
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المرحلة 

 الثالثة

 بال 
 رسوم الحاسبة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

  √ √ √   √ √   √ √ √ √ √ √ اساسي المترجمات   

   √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي قواعد البيانات الموزعة   

و   معمارية الحاسبة   
 المعالجة المايكروية

  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي الذكاء االصطناعي   

 √ √ √ √   √ √   √ √ √ √ √ √ اساسي ت الحاسبةشبكا   

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي ادارة مشاريع   

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي بحوث عمليات   
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المرحلة 

 الرابعة

 بال 
 وماتنظم ادارة املعل

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 √ √ √ √   √ √   √ √ √ √ √ √ اساسي قواعد بيانات متقدمة   

   √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ اساسي نظمة الذكيةاال   

امنية احلاسبات    
 والبيانات

    √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

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

والتجارة  برجمة مواقع   
 االلكرتونية

 √ √ √ √   √ √   √ √ √ √ √ √ اساسي

          √ √ √ √ √ √ √ اساسي معاجلة صور   
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Second Year Syllabus منهج المرحلة الثانية 

First Year Syllabus  األولىمنهج المرحلة 
First Year – First Semester 

Number of Hours / Week 

Subject in English Subject Code 

Units Tutorial 

 

Lab  Theory  

4 1 2 3 Structured Programming 1 CSC01 

2 1 - 2 Mathematics 1 CSC03 

2 - - 2 Discrete Structure 1 CSC05 

2 1 - 2 Computer Organization CSC07 

2 1 - 2 Introduction to Statistics CSC09 

2 - - 2 Information System CSI01 

1 - - 2 English Language 1 CSC51 

15 4 2 15 

 

First Year – Second Semester 

Number of Hours / Week 

Subject in English Subject Code 

Units Tutorial Lab  Theory  

4 1 2 3 Structured Programming 2 CSC02 

2 1 - 2 Mathematics 2 CSC04 

2 - - 2 Discrete Structure 2 CSC06 

3 1 2 2 Logic Design CSC08 

2 1 - 2 Probability Theory CSC10 

2 - - 2 Information Technology CSI02 

2 - - 2 E - Techniques CSI03 

17 4 4 15 

Total No. of Unit for first Course: (15)Units 

Total No. of Unit for Second Course: (17)Units 

Total No. of Unit for Year: ( 32 ) Units 

Total No. of Unit for Specialist Courses: (6) 
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 Subject اسم المادة ت

No. Of 

Theory 

hour 

No. of 

Lab. 

hour 
Tutorial No. of 

Units 
 VC++ Object Orientedولغة  البرمجة الشيئية 1

Programming and Visual C++ 2 2 1 3 

 Data Structures and هياكل البيانات والخوارزميات 2

Algorithms 2 2 1 3 

 Mathematics and Numeric لرياضيات والتحليل العدديا 3

Analysis 2 2 1 3 

 Databases 2 2 1 3 قواعد البيانات 4

 Information Systems Analysis تحليل وتصميم نظم المعلومات 5

and Design 

 
2 - 1 2 

 Software Engineering 2 2 1 3 هندسة برامجيات 6
 Computation Theory النظرية االحتسابية 7

2 - 1 2 

 Human Rights and   والديمقراطية حقوق اإلنسان 8

Democracy 1 - - 1 

Total 
15 10 7 20 

 Total No. of Unit for One Semester: (20)Units ( وحدة20مجموعة الوحدات للفصل الدراسي الواحد: )

 Total No. of Unit for Year: (40) Units وحدة (40) مجموعة الوحدات لسنة دراسية:
 

 

 

 Fourth Year Syllabus                  الرابعةمنهج المرحلة 
 

 
 

Third Year Syllabus  الثالثةمنهج المرحلة 

 Subject اسم المادة ت
No. Of 

Theory 

hour 

No. of 

Lab. 

hour 
Tutorial No. of 

Units 

 Management نظم ادارة املعلومات 1

Information Systems 2 - 1 2 
 Advanced Databases 2 2 1 3 قواعد بيانات متقدمة 2
 Intelligent Systems 2 2 1 3 نظمة الذكيةاال 3
 Computer and Data امنية احلاسبات والبيانات 4

Security 2 - 1 2 
 Operating System 2 2 1 3 نظم التشغيل 5
 Web Programming and والتجارة االلكرتونية برجمة مواقع 6

Ecommerce  
2 2 1 3 

 Image processing  2 2 1 3 معاجلة صور 7
 Project 1 3 - 3 مشروع 8

Total 15 13 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:



  
 13الصفحة 

 
  

 
 

 

 

 وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ؤسسة التعليميةالم .1

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

 معالجة الصور اسم / رمز المقرر .3

 فرع البرامجيات و فرع نظم المعلومات المرحلة الرابعة   البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام منتظم  ةأشكال الحضور المتاح .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ساعة 120اسبوع =  30ساعات اسبوعيا *  4 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

  2017-2016   تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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

 يغ البرمجية ألنواعها الصور الرقمية والص

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

 منها 

 تحسين وتعديل مستوى وضوح  الصور الرقمية للتخلص من التشويش    .3
 التعامل مع الصوره على انها مجموعة من الكيانات المترابطه  .4

 ضغط الصور الرقمية لكي يتم بسهوله ارساها عن طريق شبكة االنترنتيتم التعرف على اهمية  .5

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.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 المعرفة والفهم  -أ

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

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

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

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

 فهم مميرات الرسم البياني للصور  -5أ

 تنعيم وتحديد الصور  -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تصميم محرر لتنفيذ معالجات على الصور الرقمية  –- 1ب

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

 صور الرقميه   تنعيم وتحديد حواف ال  - 3ب 

 تمثيل الصور الرقمية برسم بياني  - 4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظريه في الصف .5

 محاضرات عملية في المختبر  .6

 Power pointو  data showاعتماد وسائل االيضاح االلكترونيه  .7

 اعتماد الكتب الحدثية والتي تتناسب مع المرحلة .8
 

 طرائق التقييم      

 امتحانات فصلية .1

 اختبارات يومية فجائية .2

 مشاركات ومناقشات صفية .3

 واجبات بيتية .4

 عمل مشاريع صغيره  .5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية .  -ج

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

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

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

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

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 مختبرات عملية  تنمي مهارات التفكير لدى الطالب

 اسئلة اختبارات فكرية 

 يقات رياضية(تداخل مع تخصصات اخرى )تطب

 

 طرائق التقييم    

 اختبارات  نظرية وعملية 

 تقارير عن تطبيقات الصور الرقمية 

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

 للطالب قدرة على تصميم وتنفيذ مشاريع صغيرة -1د

 رة للعمل ضمن فريق للطالب قد-2د

 للطالب قدرة على توضيح اساسيات الصور الرقمية -3د

 للطالب القدرة على التعامل مع الوسائط المتعددة   -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 2 االسبوع االول
عن المعالجة مقدمه 

 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 

المنطقية للصور 

 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 االسبوع الرابع عشر
تكميم الصور 

 الرقمية

Image 

Quantization: 

Gray and Spatial 

Quantization  

المنهج 

ظري ن

 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 ع السابع عشراالسبو

تحديد الحواف 

للصور بطرق 

الفالتر 

 المحورية 

Robinson Compass 

Masks. 

Laplacian 

Operators. 

 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثامن عشر
تحديد الحواف 

 للصور

Gaussian and 

Homogeneity/Diffe

rence Operators. 

المنهج 

نظري 

 وعملي 
 ةبيتي اتواجب

 تحديد الصور  2 السبوع التاسع عشرا

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 

 قميةالر

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 يناالسبوع السابع والعشر

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. 

  

      

 البنية التحتية  .12

 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 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 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  .13

 حلة السابقةالنجاح من المر المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 التكنولوجية الجامعة المؤسسة التعليمية .14

 علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .15

 الذكاءاالصطناعي /  اسم / رمز المقرر .16

 مرحلة الثالثة ) برمجيات , نظم المعلومات ,  ( يدخل فيهاالبرامج التي  .17

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .18

 سنوي الفصل / السنة .19

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .20

 2017-2016العام الدراسي  تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

 أهداف المقرر .22

 . دام الحاسوببتصميم واستخدام برامج ذكية باستخإدراك الطالب *

 المطبقة في الحاسوبالذكية  والطرق الخوارزمياتو  اساسيات لغة برولوك يتعرف على*

 الذكاء االصطناعيالتي تساعد على تطبيق ذكية تصميم أدوات برمجية *

 الذكاء االصطناعيإحدى تطبيقات هي التي  ذكية  برامج*بناء 

 الجانب*اإلضافة ذلك مساعدة على تفسير حاالت في هذا 

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

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

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 .23

 المعرفة والفهم  -ج
 .فهم وتصميم وتطوير البرامج واألنظمة الذكية-1أ

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

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

,  Reasoning, Heuristic Search, Expert System, Artificial Intelligentو   فهم المصطلحات العلمية مثل -4أ

Knowledge Representation, Planning     . وغيرها 

ار تلك االدوات لحل تلك المشاكل وحسب المعطيات )ايعازات وبرامج الحاسوبية + واستثم ادوات ومشاكل الذكاء االصطناعي  معرفة  -5أ

 اساسيات للغة برولوك(

 قدرة على تصميم وبناء نماذج او برامج  ذكية تحاكي الذكاء البشري لحل مشاكل البحث االستداللي والتخطيط والتصنيف وغيرها.  -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 لغة برولوك لوصول االستنتاج الحلول لتوليد معرفة المادة الذكاء االصطناعيحقائق ومفاهيم بحقائق المادة مدعم  ماتعلمة منتمييز – 1ب

 مادة الذكاء االصطناعي على الحاسبة ومحاكتهاامكانية تطبيق مفاهيم   – 2ب

كل)االستنتاجات, البحث االستداللي, تمثيل المعرفة, لحل مجموعة من المشاواالنظمة  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      
 رقية مع االمثلة خارجية تواكب الواقع الحقيقياستخدام المحاضرات الو 
 استخدام السبورة مع االقالم الملونة 
 استخدام عارض البيانات مع حاسبة لعرض المحاضرة االلكترونيا وكذلك تجارب العملية ونتائج 
 استخدام برامج وتطبيقات جاهزة لموضوع 

 طرائق التقييم      
  الفصل االول )نصف السنه( درجة وتكون في امتحان 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)  10ر فصل الثاني مختب

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

 نهاية الفصل الثاني
 األهداف الوجدانية والقيمية .  -ج

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

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

 لمادة او طرح المسائلة وتكون االجابة مباشرا من الطالبال جديد من نفس اؤاستخدام 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 ستخدام الحواس اكثر ليسا-5ج 
    

 

 طرائق التعليم والتعلم  
 تفكير الحرفي )نحتاج الى مسائل قابلة للتطبيق في الحاسوب(+مختبرات الحاسوب + تخصيص درجات خاصة لمسائلة التي طبقت .1
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 وكااليت 2017-2016بنية املقرر خبطة دراسية للعام -11تعزز فقرة 

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

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

 ادة العلمية.للم
 جلب التقارير وعرض النتائج المسائل ومقارنه مع بعضها. .4

 

 طرائق التقييم    
 االستفادة من المشاريع التخرج والتي تتعلق بالمادة. .1
 تصميم المشاريع الخاصة مثال بناء نظام يحاكي الحاسبة وبناء انظمة ذكية. .2
 امتحان تحريري او مناقشة المشاريع المطلوبة .3
 شفويية ومقدار االجوبة االيجابية للطالب.اسئلة ال .4
استخدام االسئلة االثرائية )طرح المشاكل المتعلقة للمادة( مثل الواجبات او اسئلة االستنتاجية الغرض منه >ربط المواضيع السابقة مع  .5

 المواضيع عدة لتكوين حلول المقترحة او مثالية او قريبة الى الحل<
 ولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنق –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

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

 .IC3ادارة المختبرات الحاسوب وكذلك احتياجات مختبرات    -4د

  IC3تؤهلة لحصول على شهادة العالمية الدارة الحاسوب  -5د

 بنية المقرر .24

 الساعات األسبوع
لتعلم مخرجات ا

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1.  
4 General Introduction to  

Artificial Intelligence 
and Programming in 

Logic  

General Introduction to  

Artificial Intelligence 
and Programming in 

Logic  

 اسئلة شفوية كتاب منهجي

2.  
4 Prolog Language 

Structure Prolog  

Language Components, 

Facts, Simple Rules 

Prolog Language 

Structure Prolog  

Language Components, 

Facts, Simple Rules 

 اسئلة شفوية كتاب منهجي

3.  4 Built in Functions in 

Prolog Language 

Built in Functions in 

Prolog Language منهجي كتاب 
 اسئلة شفوية

 واختبارات

4.  4 Recursion in Prolog 

(Tail Recursion)  

Recursion in Prolog 

(Tail Recursion)  واجب بيتي كتاب منهجي 

5.  4  Tail Recursion  

Backtracking 

 Tail Recursion  

Backtracking كتاب منهجي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

6.  4 (Repeat + Fail) 
Structure 

(Repeat + Fail) 
Structure اسئلة شفوية كتاب منهجي 

7.  4 Nested Call + Non-Tail 
Recursion 

Nested Call + Non-Tail 
Recursion اسئلة شفوية كتاب منهجي 

8.  
4 List Processing 

Concepts & 

Applications 

List Processing 
Concepts & 

Applications 
 كتاب منهجي

امتحان تحريري 

 مفاجئ

9.  4 Advanced List  Advanced List  اسئلة شفوية كتاب منهجي 
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Processing Processing واختبارات 

10.  4 String Processing String Processing واجب بيتي كتاب منهجي 

11.  4 Database Structure and 

Properties in Prolog 

Database Structure and 

Properties in Prolog لة شفويةاسئ كتاب منهجي 

12.  
4 Files in Prolog and 

Applications with 

Database 

Files in Prolog and 

Applications with 

Database 
 اسئلة شفوية كتاب منهجي

13.  4 Knowledge 

Representation 

Knowledge 

Representation واجب بيتي كتاب منهجي 

14.  
4 Graphical 

Representation 

(Semantic Network & 

Conceptual Graph) 

Graphical 

Representation 

(Semantic Network & 

Conceptual Graph) 

 اسئلة شفوية كتاب منهجي

15.  
4 Logical representation 

(Predicate Calculus , 

Predicate Logic) 

Logical representation 

(Predicate Calculus , 

Predicate Logic) 
 كتاب منهجي

 امتحانتحديد 

 بقمس

16.  
4 Clause Form & 

Resolution Theorem 

Proving 

Clause Form & 

Resolution Theorem 

Proving 
 واجب بيتي كتاب منهجي

17.  4 State Space Search & 

Problem Solving 

State Space Search & 

Problem Solving اسئلة شفوية كتاب منهجي 

18.  
4 Introduction to 

Artificial Intelligence & 

Control Strategy (C.S) 

Introduction to 

Artificial Intelligence & 

Control Strategy (C.S) 
 ةبيتي اتواجب كتاب منهجي

19.  4 Backward Chaining CS Backward Chaining CS كتاب منهجي 
تحريري امتحان 

 مفاجئ

20.  4 Forward chaining & 

Rule Cycle CS 

Forward chaining & 

Rule Cycle CS اسئلة شفوية كتاب منهجي 

21.  
4 Intelligent Search 

Technique (Blind 

Search) 

Intelligent Search 

Technique (Blind 

Search) 
 واجب بيتي كتاب منهجي

22.  
4 Intelligent Search 

Technique (heuristic 

Search) 

Intelligent Search 

Technique (heuristic 

Search) 
 شفوية اسئلة كتاب منهجي

23.  
4 Intelligent Search 

Technique (heuristic 
Search) 

Intelligent Search 

Technique (heuristic 
Search) 

 اسئلة شفوية كتاب منهجي

24.  4 Intelligent Problem 

Solving Approaches 

Intelligent Problem 

Solving Approaches كتاب منهجي 
 امتحانتحديد 

 مسبق

25.  4 General Intelligent 

System Architecture 

General Intelligent 

System Architecture واجبات بيتية كتاب منهجي 

26.  
4 Expert Systems 

Principles and 
Fundamentals 

Expert Systems 

Principles and 
Fundamentals 

 اسئلة شفوية كتاب منهجي

27.  4 Rule Based Expert 
Systems 

Rule Based Expert 
Systems اختبارات  كتاب منهجي 

28.  4 Pattern Recognition 
System 

Pattern Recognition 
System امتحان شفوي كتاب منهجي 

29.  
4 Searching with 

Heuristics Embedded in 

Rules 

Searching with 
Heuristics Embedded in 

Rules 
 واجب بيتي كتاب منهجي
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 البنية التحتية  .25

 وبة :القراءات المطل

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 Elian Rich, “Artificial Intelligence”, Prentice 

Hall, Second   Edition, 1991. 

 George F. Luger, “Artificial Intelligence 

(structures and strategies for complex 

problem solving)”, Pearson Education Asia 

(Singapore), Sixth edition 2009. 

 S. Russell and P. Norvig , “Artificial 

Intelligence, A Modern Approach”, Second 

Edition, Prentice Hall Inc., 2003. 

 D. Vrakas and I. PL. Vlahavas, “Artificial   

Intelligence for Advanced Problem Solving   

Techniques”, Published in the USA by 

Information Science Reference (an Imprint of 

IGI Global), 2008  

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

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 

  اوتفصيالته المادةتزويد تقارير خاصة للمواضيع 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

سبيل المثال محاضرات الضيوف 

 والتدريب المهني والدراسات الميدانية( 
 

 

 القبول  .26

 النجاح في المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر
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 وصف المقرر

 

 العالي والبحث العلمي/الجامعة التكنولوجيةوزارة التعليم  تعليميةالمؤسسة ال .27

  العلمي قسم قسم علوم الحاسوب ال  القسم الجامعي / المركز .28

 الحقوق والديمقراطية اسم / رمز المقرر .29

 البرامج التي يدخل فيها .30
فرع البرمجيات/فرع النظم/فرع الذكاء/فرع الشبكات/فرع 

 الوسائط المتعددة

 دوام منتظمد الحضور المتاحة أشكال .31

 سنوي الفصل / السنة .32

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .33

 2017-2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .34

من اجل توعية الجيل الجديد بحقوق اإلنسان والديمقراطية لما لهذه المفاهيم من أهمية عظيمة  أهداف المقرر .35
هو غياب الوعي التام ألهمية هذه اب انهيار الوضع األمني في العراق  تتجلى بصورة واضحة في العراق الن احد أهم أسب

 المفاهيم

 
 

 
 

 
 

 

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

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 .36

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

    ئق الخاصة بمفهوم الديمقراطية وكيفية تطبيق األنظمة السياسية في الدول لهذا المفهوم.معرفة الحقا

 -2أ

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

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

 ضعف وسلبيات التطبيق في دولته.المفاهيم دوليا لمعرفة مواطن ال

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات نظرية معززة باألمثلة التوضيحية.

 

 طرائق التقييم      

 

 

 امتحان الفصل األول-

 امتحان الفصل الثاني-

 االمتحان النهائي-

 
 األهداف الوجدانية والقيمية .  -ج

 والمناقشةطرح األسئلة  -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 من خالل شرح المادة الدراسية النظرية ومن ثم مناقشتها.

 

 

 

 طرائق التقييم    
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 بنية المقرر-11

 
ريقة التعليمط طريقة التقييم  

اسم الوحدة/السياق 
 أو الموضوع

 مخرجات التعلم المطلوبة

 
 االسبوع الساعات

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات  اختبارات

  ةوالديمقراطي

  محاضرة تعريفية

1 2015-10-1 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية

-مفهووووم الحقوق)التعريوووف

 (الفئات-الخصائص

 

 

 

1 

2015-10-8 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
فووووي الشوووورائع  اإلنسووووانحقوووووق 

السووووماوية)الديانتين المسوووويحية 
 (اإلسالميواليهودية والدين 

 

 

 

 

1 

 

2015-10-22 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
-مصووووووادر حقوووووووق اإلنسووووووان)أ

اإلعووووالن -1المصووووادر الدوليووووة
-العوووووووالمي لحقووووووووق اإلنسوووووووان

القيمووووووووووة القانونيووووووووووة ل عووووووووووالن 
 العالمي(

 

 

 

1 

 

 

2015-10-29 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
الحقووق التووي تضوومنها اإلعووالن 

 العالمي

 

1 2015-11-5 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات تاختبارا

  والديمقراطية
-مصووووووادر حقوووووووق اإلنسووووووان)أ

العهوووودان -2المصووووادر الدوليووووة
الوووووودوليان الخاصوووووووان بحقووووووووق 

 اإلنسان(

 

 

1 

 

 

2015-11-12 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
-مصووووادر حقوووووق اإلنسووووان)ب

إعوووووووووالن -المصوووووووووادر الوطنيوووووووووة
حقوووووووووق اإلنسووووووووان والمووووووووواطن 

 

 

1 

 

 

2015-11-19 

 

 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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 الفرنسي

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
-)أاإلنسووووانضوووومانات حقوووووق 

ضوووووووووووومانات علووووووووووووى الصووووووووووووعيد 
 (ضمانات دستورية-1الوطني*

 

 

1 

 

2015-11-26 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
-)أاإلنسووووانضوووومانات حقوووووق 

ضوووووووووووومانات علووووووووووووى الصووووووووووووعيد 
 (ضمانات قضائية-2الوطني*

 

 

1 

 

 

2015-12-3 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
ضوومانات حقوووق اإلنسووان علووى 
الصوووعيد الووودولي)ميثاق حقوووووق 

الجمعية العامة لألموم -اإلنسان
 المتحدة 

 

 

 

1 2015-12-10 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
ضوومانات حقوووق اإلنسووان علووى 
الصووووووووووووعيد الوووووووووووودولي)المجل  
-االقتصووووووووووادي واالجتمووووووووووواعي

 مجل  حقوق اإلنسان(

 

 

 

1 

 

 

2015-12-17 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
التقوودم التكنولوووجي وأعووره علووى 
-الحقووووووووووووووووووق والحريوووووووووووووووووات)أ

 األحزاب السياسية(

 

 

1 

 

 

2015-12-24 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
التقدم التكنولوجي وأعره على 

حماية -الحقوق والحريات)ب
 الملكية الفكرية

 

 

1 

 

 

2015-12-31 
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طريقة التعليم       طريقة التقييم

  
اسم الوحدة/المساق أو 

 الموضوع
 مخرجات التعلم المطلوبة              

 
 االسبوع الساعات       

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
 -مفهوم الديمقراطية

 

 

1 
2016-2017-

2-11 
 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  اطيةوالديمقر
-1الديمقراطيووووووووووة) أشووووووووووكا 

الديمقراطيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
-المباشرة*المضوووووووووووووووووووووووووووووووومون

 (التطبيقات

 

 

 

1 

 

2016-2017-

2-18 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
*تقوووووووووووووووووووودير الديمقراطيووووووووووووووووووووة 

مفهوووووووووووووووووووووم -2المباشوووووووووووووووووووورة(
 الديمقراطية شبه المباشرة

 
 

1 
2016-2017-

2-25 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
قراطيووووووووة شووووووووبه مظوووووووواهر الديم

مشوووووووووووووووووووووووووووووووواركة /أوالالمباشرة)
 (الشعب في العمل التشريعي

 

 

1 
2016-2017-

3-4 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
مظوووووووواهر الديمقراطيووووووووة شووووووووبه 
المباشوورة)عانيا/الرقابة الشووعبية 

تقووودير –(علووى نوووواب الشوووعب
 الديمقراطية شبه المباشرة.

 

 

 

1 
2016-2017-

3-11 

 قوووووووووووووووووووووقالح محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
الديمقراطيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة -3

النيابيووووووووووووووووووة)مفهوم النظووووووووووووووووووام 
 النظام النيابي( أركان-النيابي

 

 

1 
2016-2017-

3-18 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
 -1النظوووووام النيوووووابي) أشوووووكا 

النظووام  -2النظووام المجلسووي 
 الرئاسي(

 

 

1 
2016-2017-

3-25 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
-2017-2016 1 النظام البرلماني-3

4-1 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
النظووام  آليووةالمجلووي النيابي*)
مفهووووووووم -النيابي"االنتخووووووواب"

 هيئة الناخبين(-االنتخاب

 

 

1 
2016-2017-

4-8 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
تكوين هيئة النواخبين)االقتراع 

 عام(االقتراع ال-المقيد

 

 

 

1 
2016-2017-

4-15 
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 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
-1تنظووويم عمليوووة االنتخووواب)

-االنتحابيووووةتحديوووود الوووودوائر 
الحملوووووة -االنتحابيوووووةالقووووووائم 
 المرشحون(-االنتحابية

 

 

 

 

 

1 
2016-2017-

4-22 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
نظووووووووووووووووووووم -التصوووووووووووووووووووووي -5

االنتخووووووووووواب -1االنتخوووووووووواب)
مباشوووووووور واالنتخوووووووواب غيوووووووور ال

االنتخووواب الفوووردي -المباشووور
 (واالنتخاب بالقائمة

 

 

 
 

1 
2016-2017-

4-29 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
ونظووووووووام  األغلبيووووووووةنظووووووووام -3

نظووووووووام -4التمثيوووووووول النسووووووووبي
نظوووووووووام  -المصوووووووووال تمثيووووووووول 

التصوووووووووووووووووووي  االختيوووووووووووووووووواري 
نظوووووووووووووووووووووام -5واإلجبووووووووووووووووووووواري

التصووووووي  السوووووري والعلنوووووي. 
                   

 

 

 

 

 
 

1 

2016-2017-

5-6 

      

     
 

      

 
 

 البنية التحتية  .37

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

حقوق اإلنسان والطفل والديمقراطية  -1  
 د.ماهر صال  عالوي الجبوري وآخرون

 د فيصل شطناوي -محاضرات في الديمقراطية-2

 الحماية القانونية للملكية الفكرية -ثمانعبد الحميد ع .د-3

مقالةة منشةورة  -حقوق الملكية الفكريةة كمةا يفهمهةا رهيسةها-4

 www.Alnaspaper.comفي جريدة الناس على الموقع

على الموقع   -تعريف الملكية الفكرية   -5
www.dubaicustom.gov.ae 

مكتبة -لملكية الفكرية والعصر الرقميا-زياد مرقة -6

 2008-اإلسكندرية

 

http://www.dubaicustom/
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .38

 النجاح في المراحل الدراسية السابقة المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 :  تحليل وتصميم نظم المعلومات   وصف المقرر

و المعلومات , تقديم مفهوم كلمة " نظم " , تقديم مفهوم تصميم وتحليل  تقديم مفهوم البيانات
التعرف على خصائص النظام والمعلومات والمراحل المختلفة التي يمر بها انظمة المعلومات, 

 النظام ليصب  مشروع قابل للتطبيق

 

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المؤسسة التعليمية .39

 الجامعة التكنولوجية / قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .40

 مترجمات رمز المقرر اسم / .41

 المرحلة الثالثة لفرع البرمجيات البرامج التي يدخل فيها .42

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .43

 سنوي الفصل / السنة .44

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .45

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

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

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

 البرنامج.
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 2017-2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .46

 أهداف المقرر .47

 متكني الطالب من  شرح املادة لصف دراسي

وحتويله اىل لغة بسيطة تفهما  تفسري الربنامج املكتوب بأي لغة برجميةعمل املرتجم يف التعرف على كيفية كني الطالب من مت
 املكونات املادية للحاسبة املستخدمة

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

 خطاء يف الربنامج املكتوب و تصحيحهاتنمية مهارة الطالب على اكتشاف اال

 متكني الطالب من حتليل املشاكل اليت يعاين منها الربنامج والعمل على وضع احللول املناسبة هلا 

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

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم  .48

 المعرفة والفهم  -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

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

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 (  Oracle 10g , SQL)       ستخدام البرامج الحديثةتحليل وتصميم انظمة المعلومات با– 1ب

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

 اكتساب المهارات البرمجية

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

   (data show   ,electronic board ) 

 

 طرائق التقييم      

 

 كة الفعالة في المحاضرة امتحانات يومية , امتحانات فصلية , امتحانات عملية , الحضور و المشار
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -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    

 

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

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

 

 

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

 استخدام وسائل االتصال الحديثة للتفاعل مع فريق العمل لحل مشكلة معينة -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 .49

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
الوحدة / المساق أو اسم 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

1 2 Introduction Introduction 
محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

2 2 
Programming 

language Programming language  محاضرة

 نضرية
 اسئلة شفوية

3 2 
Introduction to 

compiler 
Introduction to compiler 

محاضرة 

 نضرية
 شفوية اسئلة

 واختبارات

4 2 
Types of errors, 

one pass compiler 

Types of errors, one pass 

compiler 

محاضرة 

 نضرية
 واجب بيتي

5 2 

Syntax 

definition, 

context free 

grammar 

Syntax definition, context 

free grammar 

محاضرة 

 نضرية

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

6 2 
Parsing tree, Left 

& right most 

derivations 

Parsing tree, Left & right most 

derivations 

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

7 2 
Lexical 

analysis, syntax 

of analysis 
Lexical analysis, syntax of 

analysis 
محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

 امتحان   ) امتحان يومي ( ) امتحان يومي ( 2 8

9 2 
Problems of 

compiler, fist & 

follow 
Problems of compiler, fist & 

follow 
محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

 واختبارات

10 2 

Top down 

parsing, 

predictive 

parsing method 

Top down parsing, 

predictive parsing method 
محاضرة 

 نضرية
 واجب بيتي

11 2 

LL(1), error 

detection & 

reporting 

LL(1), error detection & 

reporting  محاضرة

 نضرية
 اسئلة شفوية

12 2 
Bottom up 

parsing Bottom up parsing  محاضرة

 نضرية
 اسئلة شفوية

13 2 
Operation 

precedence 

parser  
Operation precedence 

parser  
محاضرة 

 نضرية
 واجب بيتي

14 2 
Simple left to 

right parser 
Simple left to right parser  محاضرة

 نضرية
 اسئلة شفوية

15 2 

Simple left to 

right parser 

with examples  

Simple left to right parser 

with examples   محاضرة

 نضرية
 امتحانتحديد 

 مسبق

16 2 Canonical LR Canonical LR parser  واجب بيتيمحاضرة 
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 البنية التحتية  .50

 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 (
 اليوجد

parser نضرية 

17 2 

Canonical LR 

parser with 

examples 

Canonical LR parser with 

examples  محاضرة

 نضرية
 اسئلة شفوية

18 2 
Look ahead LR Look ahead LR  محاضرة

 نضرية
 ةبيتي اتواجب

19 2 
Look ahead LR 

with examples 
Look ahead LR with 

examples 
محاضرة 

 نضرية

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

20 2 
Semantic 

analysis 
Semantic analysis  محاضرة

 نضرية
 اسئلة شفوية

21 2 
Intermediate 

code generation  
Intermediate code 

generation  
محاضرة 

 نضرية
 واجب بيتي

22 2 
Code 

optimization 
Code optimization  محاضرة

 نضرية
 اسئلة شفوية

23 2 
Code 

generation 

Code generation  محاضرة

 نضرية
 اسئلة شفوية

24 2  
محاضرة  

 نضرية
 امتحانتحديد 

 مسبق

25 2  
محاضرة  

 نضرية
 واجبات بيتية

   (أمتحان فصلي(  2 26

27 2  
محاضرة  

 نضرية
 اختبارات 

28 2  
محاضرة  

 نضرية
 امتحان شفوي

   
محاضرة  

 نضرية
 واجب بيتي
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 مهني والدراسات الميدانية ( ال
 اليوجد

 

 القبول  .51

 النجاح في المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 روصف المقر

 

 تكنولوجيةوزارة التعليم العالي/الجامعة ال المؤسسة التعليمية .52

  العلمي القسم قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .53

 النظرية االحتسابية اسم / رمز المقرر .54

 البرامج التي يدخل فيها .55
المرحلة الثانية/ برامجيات,نظم معلومات,ذكاء اصطناعي,امنية 

 حاسبات,وسائط متعددة

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .56

 سنوي الفصل / السنة .57

 سبوعأ 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .58

 2017-2016  تاريخ إعداد هذا الوصف  .59

 أهداف المقرر .60

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 .61

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

 تمكين الطالب لمعرفة االطار الفكري الساسيات الحاسوب -2أ

 ساس برمجيمن معرفة التطبيقات العملية لماتملكه المادة من ا  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
 األهداف الوجدانية والقيمية  -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     

 

 نشاطات مختبرية في تنفيذ البرامج

 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

 وير القابيلة البرمجية باي لغة  للطالبتط -2د

 قدرته على تحديد اخطاء عملية التنفيذ -3د

 تتبع خطوات تنفيذ البرامج  -4د
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 بنية المقرر .62

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 Introduction, languages Computation theory اسئلة شفوية محاضرة نظرية 

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 امتحان تحريري مفاجئ ططاترسم مخ 

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  محاضرة نظرية 

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 

 



  
 42الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .63

 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 

 دانية ( المهني والدراسات المي
 

 القبول  .64

 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

 

 الجامعه التكنلوجية المؤسسة التعليمية .65

 علوم الحاسوب  ركزالقسم الجامعي / الم .66

 الرياضيات اسم / رمز المقرر .67

 البرامج التي يدخل فيها .68
منهج فرع االمنية + منهج فرع النظم+ منهج فرع الذكاء+ 

 الوسائط المتعددة + الشبكات / المرحلة االولى و الثانية

 دوام مستمر أشكال الحضور المتاحة .69

 سنوي الفصل / السنة .70

 ساعة 360 ي(عدد الساعات الدراسية )الكل .71

 2017-2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .72

 أهداف المقرر .73

 ترمجة االفكار الرياضية من اللغة اهلندسية اىل التحليلية -1

 تقدمي مفهوم املستوى االحداثي ومفهوم حل املصفوفات -2

 تقدمي مفهوم املعادالت والبيانات يف املستوات -3

 ةمعاجلة املستقيم والدائرة ورسم الدوال املثلثي -4

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

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

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

 البرنامج.
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 تقدمي مفهوم التفاضل والتكامل يف حل املسائل الرياضية -5

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .74

 المعرفة والفهم  -أ

 معرفة التفاضل والتكامل لألسس الرياضية -1أ
 تمكين الطالب معرفة وفهم المبادئ الرياضية -2أ

 معرفة التحليل العددي -3أ

 ستخدام المصفوفاتمعرفة الحل با -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

 عليم والتعلم طرائق الت     

 

 الكتب المنهجية للرياضيات             

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات الشفوية -1

 االمتحانات التحريرية)الفصل االول ,الفصل الثاني( -2
 االمتحان النصفي واالمتحان النهائي -3
 النشاطات اليومية -4

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 كثر من طريقةحل المسائل الرياضية با -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     

 طريقة المناقشة وطريقة البحث وجمع المعلومات  ودراسة الحالة في حلقات المناقشة
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 طرائق التقييم    

 
    

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

 واالنترنت

 
 

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

 بعد التخرج ) اليوجد ( -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 46الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .75

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 6 االول
مقدمة لشرح 

 المصفوفات وانواعها
مقدمة لشرح 

 المصفوفات وانواعها
الكتاب 

 المنهجي
 اسئلة شفوية

 6 الثاني
جمع وطرح وضرب 

 المصفوفات
وطرح وضرب جمع 

 المصفوفات
 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 السادس
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 

 ت وتعريفهاالمحددا
 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
ددات غير المح

 المعرفة
----- 

 امتحانتحديد 

 مسبق
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 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
الكتاب 

 المنهجي
 اسئلة شفوية

 اسئلة شفوية ----- اشتقاق الدوال المثلثية اشتقاق الدوال المثلثية 6 عشرالسابع 

 6 الثامن عشر
اشتقاق الدوال 

 المعكوسة
اشتقاق الدوال 

 المعكوسة
----- 

 اسئلة شفوية

 واختبارات

التاسع 

 العاشر
6 

اشتقاق الدوال 

اللوغارتمية واالسية 

 والمعكوسة

اشتقاق الدوال 

اللوغارتمية واالسية 

 معكوسةوال
 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 ----- قاعدة لوبتال 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 

 والعشرون
 اسئلة شفوية ----- قواعد التكامل التكامل قواعد 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 نالثالثو
 امتحانتحديد 

 مسبق
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 القبول  .77

 النجاح من المراحل السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية  .76

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتاب املقرر+القاعات الدراسيةوملحقاهتا

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 ة (والمواقع االلكتروني
 اليوجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد



  
 49الصفحة 

 
  

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الجامعة التكنولوجية/قسم علوم الحاسوب المؤسسة التعليمية .78

 القسم الجامعي القسم الجامعي / المركز .79

 هياكل بيانات اسم / رمز المقرر .80

 المرحلة الثانية / الفروع كافة البرامج التي يدخل فيها .81

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .82

 سنوي الفصل / السنة .83

 ساعة 32   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .84

 2017-2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .85

 أهداف المقرر .86

 Cكيفية تصميم برامج معقدة بلغة ِ++  (أ

 استخدام الخوارزميات لحل المشاكل  (ب

 الرتكيز على اخالقيات املهنة واملسؤولية االجتماعية (ت

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

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

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

 البرنامج.
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 والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم  .87

 والفهم  المعرفة-أ

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

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

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

 ضمن المقرر والتي تساعده في التطبيق على مشاكل اكثر تعقيدا.  

 من خالل االمثلة المرتبطة بمفاهيم المقرر. ++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.
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

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

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

 وبين الواقع الحالي في مجال التطبيق .

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

       خورزميات جديدة مطورة او اصيلة.

 طرائق التعليم والتعلم      

 رات.المحاض -1

 وسائل العرض الحديثة مثل السبورة الذكية والداتا شو. -2

 فتح مجال للنقاش العلمي.و السماح لالسئلة -3

 الواجبات اليومية. -4

 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 

التعزيز باالمثلة  مباشرة من المدرس عن طريقجمع المعلومات  تكييف الطالب علىالمالحظة :  .1ج
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 تركيز االنتباه ودقة المالحظة . دفوالمخططات واستخدام اجهزة العرض به

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

 .وتجميعها ، ومن ثم تنظيمها 

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

 

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

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

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

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

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

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

 عين يخدم المقرر.ان يكون قادرا على العمل الجماعي لتحقيق غرض م -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 .88

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مراجعة عامة للمقرر مراجعة عامة للمقرر ساعتان االول
محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو
 اسئلة شفوية

 الثاني 
 ساعتان

مراجعة عامة للغة 

C++ ضمن المقرر 
مراجعة عامة للغة 

C++ ضمن المقرر 

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 اسئلة شفوية

 الثالث
 ساعتان

شرح التعامل مع 

 الذاكرة والمصفوفات

مع  شرح التعامل

 الذاكرة والمصفوفات

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 اسئلة شفوية

 واختبارات

 الرابع
شرح التعامل مع  ساعتان

القوائم الخطية 

 المتصلة 

شرح التعامل مع 

القوائم الخطية 

 المتصلة 

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 واجب بيتي

 الخامس
 شرح التعامل مع ساعتان

  عمليات المكدس

 مل معشرح التعا

  عمليات المكدس

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 السادس
 شرح التعامل مع ساعتان

  تطبيقات المكدس

 شرح التعامل مع

  تطبيقات المكدس

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 اسئلة شفوية

 السابع
 شرح التعامل مع ساعتان

  عمليات الطابور

 شرح التعامل مع

  بورعمليات الطا

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 اسئلة شفوية

 الثامن 

 شرح التعامل مع ساعتان

 تطبيقات الطابور
 شرح التعامل مع

 تطبيقات الطابور
محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 التاسع

محاضرات+ب شرح الطابور الدائري  شرح الطابور الدائري  ساعتان

ور بوينت + 

 داتاشو

 لة شفويةاسئ

 واختبارات

 العاشر

 ساعتان

 شرح القوائم الخطية شرح القوائم الخطية
محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 واجب بيتي

 الحادي عشر

شرح المكدس  ساعتان

والطابور باستخدام 

 القوائم الخطية

شرح المكدس 

والطابور باستخدام 

 القوائم الخطية

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 اسئلة شفوية

 الثاني عشر

 ساعتان

شرح الطابور الدائري 

باستخدام القوائم 

 الخطية 

شرح الطابور الدائري 

باستخدام القوائم 

 الخطية 

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 

 
 

 اسئلة شفوية
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 الثالث عشر

 ساعتان
شرح بعض االمثلة 

 واالسئلة

شرح بعض االمثلة 

 واالسئلة

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 ةاسئلة شفوي

 اسئلة شفوية --- امتحان تمهيدي امتحان تمهيدي ساعتان الرابع عشر

 اسئلة شفوية --- امتحان الفصل االول امتحان الفصل االول ساعتان الخامس عشر

 واختبارات

 ساعتان عشرلسادس ا

 شرح المخططات شرح المخططات

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 واجب بيتي

 ساعتان عشر لسابعا

 تكملة الموضوع لموضوعتكملة ا

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 ساعتان عشر لثامنا
شرح موضوع 

 األشجار بصورة عامة

شرح موضوع 

 األشجار بصورة عامة

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 اسئلة شفوية

 ساعتان عشر تاسعال

 شرح انواع االشجار  شرح انواع االشجار 

محاضرات+ب

نت + ور بوي

 داتاشو

 اسئلة شفوية

 ساعتان العشرون

 شرح الشجرة الثنائية شرح الشجرة الثنائية

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

امتحان تحريري 

 مفاجئ

الواحد 

 العشرونو

 ساعتان
شرح خوارزميات بناء 

 الشجرة الثنائية

شرح خوارزميات بناء 

 الشجرة الثنائية

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 ويةاسئلة شف

 واختبارات

الثاني 

 العشرونو

 ساعتان

 تكملة الموضوع تكملة الموضوع

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 واجب بيتي

الثالث 

 العشرونو

 ساعتان

 شرح امثلة ومسائل  شرح امثلة ومسائل 

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 اسئلة شفوية

الرابع و 

الخامس 

 العشرونو

 ساعتان
شرح موضوع الفرز 

 ثوالبح

شرح موضوع الفرز 

 والبحث

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 اسئلة شفوية

السادس 

 العشرونو

شرح الخوارزميات  ساعتان

الخاصة بعمليات 

 الفرز والبحث

شرح الخوارزميات 

الخاصة بعمليات 

 الفرز والبحث

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 واجب بيتي

السابع 

 العشرونو

 ساعتان

 الموضوع تكملة تكملة الموضوع

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 اسئلة شفوية

الثامن و  

 العشرون

 ساعتان

 شرح امثلة ومسائل شرح امثلة ومسائل

محاضرات+ب

ور بوينت + 

 داتاشو

 امتحانتحديد 

 مسبق

 --- --- امتحان الفصل الثاني امتحان الفصل الثاني ساعتانالتاسع و  
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 البنية التحتية  .89

 لمطلوبة :القراءات ا

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  تاخذ من احملاضرات اخلاصة باملقرر.: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. 

 
 قريبة من موضوع املقرر  اخرى: احملاضرات العامة والبوربوينت اليت هي

 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 
 جمال الربجمة للخوارزميات اليت تعطى يف املقرر مهارات الطالب يف 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 

 القبول  .90

 النجاح بالمرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 5 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 العشرون
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 نموذج وصف المقرر

 

 برمجة مواقع االنترن   وصف المقرر

 

 الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .91

 علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .92

 برمجة مواقع االنترنت  اسم / رمز المقرر .93

   المرحلة الرابعة  / الفروع كافة فيهاالبرامج التي يدخل  .94

 دوام منتظم  أشكال الحضور المتاحة .95

 سنوي  الفصل / السنة .96

 ساعة عملي ونظري 100 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .97

 2017-2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .98

 أهداف المقرر .99

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

 الصلة ثل جافا سكربت و اي اس بيو ربط املوقع بقواعد البيانات وتعليم الطلبة على لغات السريفر ولغات املستخدم.
 التركيز على اخالقيات المهنة والمسؤولية االجتماعية

 
 

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

؛ تنمية ممارسات الربجمة ؛ جافا سكربت ؛ مهارات حل املشاكل فـــي لغة  aspفهم املصطلحات األساسية ومفاهيم الربجمة يف لغة 
؛ أنواع خمتلفة يف أنواع البيانات ؛  وربط بقواعد البيانات؛ htmlب   الصميم:  مثل املوقع؛ يتضمن بناء  لمواقعالتصميم لمعرفة عملية 

 .املهامحتديد 
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 قييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والت .100

 والفهم  المعرفة-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

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

 نظرية معززة باالمثلة التوضيحية باستخدام وسائل العرض حاظرات م -1

 مختبرات - 2

 حلقات دراسية -3   

 مشاريع   -4

 

 طرائق التقييم      

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

 مختبرية

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -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     

 ة باستخدام وسائل العرضحاظرات  نظرية معززة باالمثلة التوضيحيم -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 

 ستيعابه للمادة العلميةالضعف والقوة لديهم )التقويم الواقعي( ، اعطاء الطالب مشاكل واقعية لمعرفة مدى ا

 
 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

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

 والمستخدم

 يتعلم كيفية تصحيح االخطاء البرمجية حيث انه يتعلم ماهي فلسفة حل المشكلة. -4د
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 البنية التحتية  .102

 القراءات المطلوبة :

 ة النصوص األساسي 
 كتب المقرر 
      أخرى 

HTML  
ASP  

JAVASCRIPT 
WEB SITE  

W3SCHOOL 

 بنية المقرر .101

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ع ساعاتارب 1  
Introduction web 

programming 
Introduction web 

programming  اسئلة شفوية نظري +عملي 

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  
 

 اسئلة شفوية نظري +عملي 

3 
 

 اربع ساعات
HTML HTML  نظري +عملي 

 اسئلة شفوية

 واختبارات

 واجب بيتي نظري +عملي  HTML HTML اربع ساعات 4

5 
 اربع ساعات

HTML HTML  نظري +عملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

6 
 

اعاتاربع س  

 Introduction to CSS 

cascading style 

sheet 

 Introduction to CSS 

cascading style 

sheet 
 اسئلة شفوية نظري +عملي 

 اسئلة شفوية نظري +عملي   Cookies  Cookies اربع ساعات 7

 اربع ساعات 8
Create & retrieve 

cookies  

Create & retrieve 

cookies   نظري +عملي 
ن تحريري امتحا

 مفاجئ

 اربع ساعات 9
Open , write file 

in sp  

Open , write file 

in sp   نظري +عملي 
 اسئلة شفوية

 واختبارات
 واجب بيتي نظري +عملي    File system object   File system object اربع ساعات 10
 اسئلة شفوية نظري +عملي  ADO , SQL ADO , SQL اربع ساعات 11

ربع ساعاتا 12  
Connection asp 

with db 

Connection asp 

with db  اسئلة شفوية نظري +عملي 

 اربع ساعات 13
Insert from asp 

to db  

Insert from asp 

to db   واجب بيتي نظري +عملي 

 اربع ساعات 14
امتحان الفصل 

 الثاني 

امتحان الفصل 

 اسئلة شفوية نظري +عملي  الثاني 

اتاربع ساع 15  Update ,delete  Update ,delete   نظري +عملي 
 امتحانتحديد 

 مسبق

 واجب بيتي نظري +عملي   e-mail  e-mail اربع ساعات 16

 اسئلة شفوية نظري +عملي  Application ,session Application ,session اربع ساعات 17
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 تصميم مواقع داخل املخترب

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 والدراسات الميدانية (  المهني
 ال يوجد

 

 القبول  .103

 النجاح بالمرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .104

 قسم علوم الحاسوب العلمي القسم  القسم الجامعي / المركز .105

 تكنولوجيا المعلومات لمقرراسم / رمز ا .106

 نظم المعلومات –المرحلة االولى  البرامج التي يدخل فيها .107

 دوام وحضور تام أشكال الحضور المتاحة .108

 2017-2016-2015الفصل االول +الفصل الثاني / الفصل / السنة .109

 اسبوع 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .110

 2017-2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .111

تعريف الطالب المعنى العام لتكنولوجيا المعلومات وشرح بالتفصيل االجزاء  لمقررأهداف ا .112
 المهمة للحاسوب وعالقتها بالتكنولوجيا الحديثة .

تعريف الطالب المعنى العام لتكنولوجيا المعلومات وشرح بالتفصيل االجزاء المهمة  .113
 للحاسوب وعالقتها بالتكنولوجيا الحديثة .

 

 
 

 
 

 
 

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

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

 البرنامج.

 رجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخ .114
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 المعرفة والفهم  -أ

 ماذا يستفيد الطالب-1أ
 معرفة مصطلحات المادة-2أ

 التركيز على بعض النقاط المهمة -3أ

 اعداد خطط لفهم المادة-4أ
 كيفية تجزء المادة وربطها بالتلخيصات  -5أ
 كيفية شرح المادة  -6أ

 لموضوع المهارات الخاصة با  -ب 

 قدرة الطالب على بناء مهارات فردية وجماعية – 1ب

 فهم الموضوع من ناحية االختصاص  - 2ب

 معرفة مدى حب الطالب للمادة - 3ب

 مقدرة الطالب على االجابة على االسئلة     -4ب
  طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 ت محاضرات ,سمنرات,امثلة ,وسائل ايضاح,امتحانات ,عرض ساليدا

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات ,يومية وفصلية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تمكين الطالب من التفكير )تفكير ابداعي(     -1ج             

 

 تحليل المشكلة )تغيير فكري( -2ج  

 اقتراح تفكير للمادة )تفكير تنبؤي( -3ج  

 بط التفكير بالواقعتشجيع الطالب على التفكير ور   -4ج  

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

استخدام الطرق  الحديثة بالقاء المحاضرات وطرق جديدة مثل مشاركة الطالب بالقاء محاضرة بعد 

 االنتهاء من كل فصل

 

 

 

 طرائق التقييم    
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 االتصال والتواصل مع الطالب والمناقشات

 

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

 القدرة على تدريس المادة-1د

 الطالب قادر على عرض المادة بشكل اخر-2د

 قدرة الطالب على التدريب  -3د

 قدرة الطالب على تجزئة المادة   -4د
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 لبنية التحتية ا .116

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 
      أخرى 

 كتب املقرر

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 اليوجد

 بنية المقرر .115

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
لمساق اسم الوحدة / ا

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-4 8 

التعرف على مدخل 

نظم المعلومات 

ووضع وصف عام 

للنظم في المؤسسة 

ومعرفة المكونات 

المادية والبرمجية 

 لنظم المعلومات

شرح المادة وتعريف 

االوليات وكتابة 

 ملخص الموضوع

شرح المادة 

وتعريف 

االوليات 

وكتابة 

ملخص 

 الموضوع

لشرح ا

والرسوم 

التوضيحية 

والجداول 

باستخدام 

 البور بوينت

4-8 8 
معرفة مشاكل ترتيب 

الفايالت والحقول التي 

 في قاعدة البيانات

شرح المادة وتعريف 

االوليات وكتابة 

 ملخص الموضوع

شرح المادة 

وتعريف 

االوليات 

وكتابة 

ملخص 

 الموضوع

استخدام 

المحاضرات 

 والبور بوينت

8-12 8 

تحديدات قاعدة  معرفة

البيانات وكذلك 

التعرف على اهم 

المشاكل التي تظهر 

 خالل الترتيب

معرفة معنى الفايالت  

في قاعدة البيانات 

ومدى قابلية المحافظة 

 على ترتيبها

الشرح ثم 

مناقشة اهم 

المشاكل التي 

 تواجها

استخدام 

بعض 

 التوضيحات 

12-16 8 
معرفه االتصاالت 

 واهم انواعه

لى طرق التعرف ع

االتصاالتشرح اهم 

 نظم االتصال

الشرح ثم اخذ 

 امثلة

استخدام امثلة 

من الحياة 

 اليومية

17-20 6 
معرفة بروتوكاالت 

 االتصال 

اخذ كل بروتوكل على 

حده ومعرفة كيف 

 يعمل

الشرح مع 

بعض 

الملخصات 

 للمادة 

عمل مناقشات 

بين 

الطالب+الشر

 ح النظري
20-23 3     
24-26 4     
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ني والدراسات الميدانية ( المه
 اليوجد

 

 القبول  .117

 النجاح من المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .118

 قسم علوم الحاسوب العلمي القسم  القسم الجامعي / المركز .119

 فرع نظم المعلومات–المرحلة الثلثة  اسم / رمز المقرر .120

 ادارة المشاريع البرامج التي يدخل فيها .121

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .122

 2017-2016-2015الفصل االول +الفصل الثاني / الفصل / السنة .123

 اسبوع 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .124

 2017-2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .125

ف على كيفيه تصميم المشروع والعوامل التي تؤثر على فشل المشروع التعر  أهداف المقرر
ونجاحه وكيفيه ادارة المشروع من قبل المديرالعام والماده تحتوي على مختبرعملي للتعرف على 

 كيفية تصميم المشاريع وفق مخطط تنظيمي.
126.  

راء عرفه اساسيات وهيكلية المؤسسات وكيفية تصميم مشاريع _معرفة مسؤؤليات المد .127
 بالمستوى االعلى والمستوى االوسط.

 

 
 

 
 

 
 

 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 .128

 المعرفة والفهم  -أ

 ماذا يستفيد الطالب-1أ
 معرفة مصطلحات المادة-2أ

 التركيز على بعض النقاط المهمة -3أ

 اعداد خطط لفهم المادة-4أ
 تلخيصات كيفية تجزء المادة وربطها بال -5أ
 كيفية شرح المادة  -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 قدرة الطالب على بناء مهارات فردية وجماعية – 1ب

 فهم الموضوع من ناحية االختصاص  - 2ب

 معرفة مدى حب الطالب للمادة - 3ب

 مقدرة الطالب على االجابة على االسئلة     -4ب
  طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 محاضرات ,سمنرات,امثلة ,وسائل ايضاح,امتحانات ,عرض ساليدات 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات ,يومية وفصلية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تمكين الطالب من التفكير )تفكير ابداعي(     -1ج             

 

 تحليل المشكلة )تغيير فكري( -2ج  

 لمادة )تفكير تنبؤي(اقتراح تفكير ل -3ج  

 تشجيع الطالب على التفكير وربط التفكير بالواقع   -4ج  

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

استخدام الطرق  الحديثة بالقاء المحاضرات وطرق جديدة مثل مشاركة الطالب بالقاء محاضرة بعد 

 االنتهاء من كل فصل
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 طرائق التقييم    

 

 الطالب والمناقشاتاالتصال والتواصل مع 

 

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

 القدرة على تدريس المادة-1د

 الطالب قادر على عرض المادة بشكل اخر-2د

 قدرة الطالب على التدريب  -3د

 قدرة الطالب على تجزئة المادة   -4د
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 بنية المقرر .129

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-4 8 

مقدمة عن تعريف 

المشاريع واعطاء 

وصف دقيق لمدير 

المشروع واهم مايجب 

ان يتميز به وكذلك 

معرفة مواصفات 

المدير التنفيذي والربط 

 بين عملهما

 التعرف على مستويات

وهيكل المؤسسات 

وكذلك معرفة المدراء 

 في كل مستوى اداري 

التعرف على 

المستويات 

االدارية واهم 

مايتميز به 

المدراء 

وكذلك التمييز 

بين عمل كل 

 مدير 

الشرح 

النظري 

+توزيع 

ملخصات عن 

الموضوع 

واخذ امثلة من 

 الواقع

4-8 8 

معرفة المدير االداري 

وكيف يتعامل مع 

وكذلك ادارة المشروع 

طرق تطوير االداره 

 في المؤسسة 

عند دراسة المستويات 

االدارية يجب معرفة 

اهم القرارات المتخذه 

 في كل كل مستوى

تقسيم مهام 

المدراء 

وربطها 

بالمهام كال 

حسب 

المستوى 

 االداري

الشرح 

النظري 

+العملي 

وذلك في 

المختبر بعمل 

مخطط جانت 

ووضع 

المشاريع 

وكيفية تقسيم 

 المهام

8-12 4 

معرفة تخطيط خطط 

العمل وربطها 

بالقرارات االدارية 

+معرفة الميزانية 

المالية وربطها بوقت 

تنفيذ المشروع 

+توزيع الموارد 

 حسب الميزانية

التعرف على  

الميزانية التي تم 

وضعها للمشروع 

ومايترتب عليها من 

 توزيع المسؤليات

 

 

 

 

 

توزيع 

الميزانية على 

 الموارد 

الشرح 

ظري الن

وربطه 

بمخطط جانت 

بالمختبر 

 العملي 

12-16 4 

معرفة نوعي توزيع 

الميزانية –الميزانيات 

من االسفل لالعلى 

 والعكس

معرفه الفرق بتوزيع 

الموارد على نوعي 

 الميزانيات 

بعد توزيع 

النشاطات 

على المخطط 

 العملي

الشرح 

 2النظري مع 
ساعة عملي 

 للمختبر

16-20 4 

معرفة الجدولة 

عرفة متى ينتهي وم

المشروع سواء 

 بالوقت المحدد ام ال 

معرفة توزيع الوقت 

على جدولة المشروع 

وربطه بالتوقيت 

 المناسب لالنتهاء

تطبيق الكالم 

السابق على 

مخطط جانت 

بالمختبر 

 العملي

الشرح 

النظري 

+مناقشة 

الجدولة 

واقتراحات 

الطالب 

+تطبيق 
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 البنية التحتية  .130

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتاب املنهجي )نظم املعلومات االدارية(
 اخذ حاالت ودراستها بشكل نظري

ل متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثا

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ورش عمل ومالزم ومواقع الكترونية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 الطموح الن تكون هناك زيارة ميدانية لكن ظروف البلد غري مسموحه

 

 القبول  .131

 تحقيق المطلوب وايصال قدر كافي من المادة   المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

المخطط 

بالمختبر 

وباستخدام لغه 

 بيسك  فيجوال

20-28 10 
معرفة معنى 

الصراعات وطريقة 

 التغلب عليها 

معنى الصراعات قد 

تكون بين الفريق او 

بين المدراء التخاذ 

 القرارات 

معرفة كيفيه 

التعامل مع 

الصراعات 

التي تحث في 

 المشاريع

الشرح 

النظري+اخذ 

حاالت 

لتطبيقها على 

 الشرح السابق

 

28 -30 4 
معرفة معلومات عن 

ية المراقبة عمل

 والرصد 

كيفية كتابة وتقديم 

تقرير نهائي للمدير 

القناعه بالعمل السابق 

+موضوع نظم 

المعلومات الجغرافية 

وطريقه استخدامه 

 بالمشاريع 

عند تقديم 

التقرير 

النهائي +عمل 

تنقيح 

للمعلومات 

المكتوبة 

بالتقرير 

النهائي+اخذ 

مثال تطبيقي 

على نظم 

المعلومات 

 الجغرافية

لشرح ا

النظري +حل 

المثال 

التطبيقي+انها

ء مخطط 

جانت ووضع 

المثال 

 التطبيقي عليه
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 وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .132

 قسم علوم الحاسوب العلمي القسم  القسم الجامعي / المركز .133

 نظم المعلومات االدارية  اسم / رمز المقرر .134

 قسم نظم المعلومات 4المرحلة  فيها البرامج التي يدخل .135

 دوام تام أشكال الحضور المتاحة .136

 2017-2016-2015الفصل االول +الفصل الثاني / الفصل / السنة .137

 اسبوع 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .138

 2017-2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .139

ت وتاثيرها على معرفة هيكل المؤسسة االداري وكيفية اتخاذ القرارا أهداف المقرر .140
 المشروع من ناحية وعلى المستوى الداري من ناحية اخرى.

فهم معنى المستويات االدارية للمؤسسات ومعرفة وضع المدير الفرعي المناسب في  .141
 المكان المناسب التخاذ القرارات المناسبة النجاح المشروع

 
 

 
 

 

 
 

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .142



  
 71الصفحة 

 
  

 المعرفة والفهم  -أ

 ماذا يستفيد الطالب-1أ
 معرفة مصطلحات المادة-2أ

 التركيز على بعض النقاط المهمة -3أ

 اعداد خطط لفهم المادة-4أ
 كيفية تجزء المادة وربطها بالتلخيصات  -5أ
 كيفية شرح المادة  -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 دية وجماعيةقدرة الطالب على بناء مهارات فر – 1ب

 فهم الموضوع من ناحية االختصاص  - 2ب

 معرفة مدى حب الطالب للمادة - 3ب

 مقدرة الطالب على االجابة على االسئلة     -4ب
  طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 محاضرات ,سمنرات,امثلة ,وسائل ايضاح,امتحانات ,عرض ساليدات 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 ة وفصليةامتحانات ,يومي

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تمكين الطالب من التفكير )تفكير ابداعي(     -1ج             

 

 تحليل المشكلة )تغيير فكري( -2ج  

 اقتراح تفكير للمادة )تفكير تنبؤي( -3ج  

 تشجيع الطالب على التفكير وربط التفكير بالواقع   -4ج  

  

 تعلم طرائق التعليم وال    

 

استخدام الطرق  الحديثة بالقاء المحاضرات وطرق جديدة مثل مشاركة الطالب بالقاء محاضرة بعد 

 االنتهاء من كل فصل

 

 

 

 طرائق التقييم    
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 االتصال والتواصل مع الطالب والمناقشات

 

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

 القدرة على تدريس المادة-1د

 الطالب قادر على عرض المادة بشكل اخر-2د

 قدرة الطالب على التدريب  -3د

 قدرة الطالب على تجزئة المادة   -4د
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 بنية المقرر .143

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 مطريقة التقيي طريقة التعليم

1-4 8 

معرفة مقدمة عن 

 المادة

معرفة مراحل 

والمستويات االدارية 

للمؤسسة وربطها 

 بالجدول الوظيفي

تعريف نظم 

المعلومات ومعرفة 

هيكلية المؤسسات 

دراسة الهيكل االداري 

الي مؤسسة ومعرفة 

تسلسل وترتيب 

 المستويات

 

شرح المادة 

وتعريف 

االوليات 

وكتابة 

ملخص 

 الموضوع

الشرح 

سوم والر

التوضيحية 

والجداول 

باستخدام 

 البور بوينت

4-8 8 

معرفة مستويات ال 

IS 

التعرف على تقنيات 

 ISال 

التعرف على مستويات 

 ISال 

عند معرفة اهم تقنيات 

يتم ربطها isال 

 بالمستويات االدارية 

 

الشرح 

النظري 

والتطبيقات 

 العملية

استخدام 

المحاضرات 

 والبور بوينت 

8-12 8 

توزيع البيانات معرفه 

 وطريقه ادارتها 

Data base 
management 

ترتيب كل االمور  

االدارية بشكل قاعدة 

بيانات وربطها 

 بمستويات المؤسسة

التعرف على 

المستويات 

لتقدير 

الدراسة 

 السابقة 

شرح 

التدريسي 

+مناقشة 

الطالب 

لمعرفة مدى 

استيعاب 

الطالب 

للمستويات 

 االدارية

12-16 8 

ية تحليل معرفة كيف

البيانات والطرق 

 العصرية المستخدمة 

معرفة طرق 

االتصاالت واالتصال 

عن بعد وكيفية 

 استخدامه بالمؤسسة

معرفة تاثير االتصال 

الداخلي والخارجي 

 وكيفية التعامل معها

معرفة تاثير 

االتصاالت 

على اتخاذ 

 القرارات

الشرح 

النظري 

ودراسة مثال 

عن الحالة 

 وتطبيقه

16-20 8 

عرفة كيفية اتخاذ م

القرارات وماهي 

مشاكل اتخاذ 

القراروايضا معرفة  

ماهي التجارة 

االلكترونية وطرق 

 التعامل معها 

اخذ فكرة عامه عن 

التجارة االلكترونية 

وكيفية تعامل المؤسسة 

 معها 

التعرف على 

ماهي 

المؤسسات 

التي تتعامل 

مع التجارة 

 االلكترونية

الشرح 

النظري 

وبعدها اخذ 

االت من ح

الواقع الحالي 

للمؤسسات في 

 الدولة

 ',s/wمعرفة ال  8 20-24
معرفة برمجيات تنظيم 

 المؤسسة
فهم ألية 

التشغيل 

دراسة كل ما 

يتعلق 
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 البنية التحتية تحقيق ماسبق ذكره .144

 لوبة :القراءات المط

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتاب املنهجي )نظم املعلومات االدارية(
 اخذ حاالت ودراستها بشكل نظري

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ورش عمل ومالزم ومواقع الكترونية

ة ) وتشمل على سبيل الخدمات االجتماعي

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 الطموح الن تكون هناك زيارة ميدانية لكن ظروف البلد غري مسموحه

 

 القبول  .145

 تحقيق المطلوب وايصال قدر كافي من المادة   المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومعرفة كيفية ربطه 

 المواد النظرية

ومعرفة كيفية 

 استخدامها
 بالبرمجيات

24-28 8     
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجامعة التكنلوجية المؤسسة التعليمية .146

 قسم علوم الحاسوب العلمي القسم  القسم الجامعي / المركز .147

 هياكل متقطعة اسم / رمز المقرر .148

 البرامج التي يدخل فيها .149
 -ذكاء اصطناعي -شبكات -لفروع : برامجياتالمرحلة االولى ل

 وسائط متعددة –أمنية  -نظم معلومات

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .150

 سنوي الفصل / السنة .151

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .152

 2017-2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .153

 أهداف المقرر .154

  graphالرسوم ت و موعالغري مستمرة مثل اجملاملتقطعة ادراسة اهلياكل الرياضية 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 تعلم المبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .155

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

 اء الرياضيرتعريف الطالب على البرهنة باستخدام االستق -2أ

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

 تعريف االشجار الثنائية واستخداماتها -7أ

 

 وضوع المهارات الخاصة بالم  -ب 

 القدرة على برمجة ما تعلمه باستخدام لغات برمجية  – 1ب

 تطبيق المبادىء النظرية واستخدامها بمواضيع متقدمة -2ب

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية معززة باالمثلة التوضيحية  باستخدام طرق عرض تقديمية

 

 

 

 طرائق التقييم      

 واجب بيتي اضافة الى االمتحان الفصلي تحريري امتحان مفاجئ وتقييم

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

 

 

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 الرجوع لمصادر خارجية ومواقع انترنيت
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 طرائق التقييم    

 تقارير

 

 

 

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

 على الحاسوب  البرمجةان يكون قادر على تطبيق المادة باستخدام  -1د
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 بنية المقرر .156

 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 

 نضرية
 اسئلة شفوية

2 2 
how  to specify sets- 

Operations on sets- 
how  to specify sets- 

Operations on sets- 
محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

3 2 
Power set-  Classes of 

sets – Finite sets, 

counting principle- 

Power set-  Classes of 

sets – Finite sets, 

counting principle- 

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

 واختبارات

4 2 
Mathematical  

induction 
Mathematical  

induction 
محاضرة 

 نضرية
 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  

 

محاضرة 

 نضرية
امتحان تحريري 

 مفاجئ

6 2 

Functions-types of 
functions, Geometrical 

Characterization of 

functions 

Functions-types of 
functions, Geometrical 

Characterization of 

functions 

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

7 2 
Recursively defined 

functions 
Recursively defined 

functions 

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

8 2 

Logic and propositions- 

Equivalency 

Tautology& 
Contradiction 

argument, examples 

 

Logic and propositions- 

Equivalency 

Tautology& 
Contradiction 

argument, examples 

 

محاضرة 

 نضرية
امتحان تحريري 

 مفاجئ

9 2 

Graphs-definition-

graphs & multigraphs- 

subgraph – degree of 

graph   

Graphs-definition-

graphs & multigraphs- 

subgraph – degree of 

graph   

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

 واختبارات

10 2 
Walk –length of walk- 

trail- path- cycle- the 

bridges of konnisberg 

Walk –length of walk- 

trail- path- cycle- the 

bridges of konnisberg 

محاضرة 

 نضرية
 واجب بيتي

11 2 
Traversable 

multigraphs- special 

graph- graph matrices 

Traversable 

multigraphs- special 

graph- graph matrices 

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

12 2 
Minimum Spanning 

Trees Labeled graphs – 

trees- rooted tree- 

Minimum Spanning 

Trees Labeled graphs – 

trees- rooted tree- 

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

13 2 
ordered rooted tree- 

polish notation 

ordered rooted tree- 

polish notation 

محاضرة 

 نضرية
 واجب بيتي

14 2 
polish notation 

examples 

polish notation 

examples 

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

15 2 Finite state machines Finite state machines 
محاضرة 

 نضرية
 امتحانتحديد 

 مسبق
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 البنية التحتية  .157

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 اي مصدر من االنرتنيت يتعلق باملادة -الكتب املنهجية –احملاضرات 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 اليوجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 

 القبول  .158

 النجاح بالمرحلة السابقة لبات السابقةالمتط

 ----- أقل عدد من الطلبة 

 ----- أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

16 2 Finite automata Finite automata 
محاضرة 

 نضرية
امتحان 

 تحريري

17 2 
Finite automata 

(examples 
Finite automata 

(examples 

محاضرة 

 نضرية
امتحان 

 تحريري

18 2 
Optimistic approach to 

construct FSM 

Optimistic approach to 

construct FSM 

محاضرة 

 نضرية
امتحان 

 تحريري

19 2 
Deterministic Finite 

State Automata 

Deterministic Finite 

State Automata   
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 وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعليمية .159

 قسم علوم الحاسوب /الجامعة التكنولوجية مي القسم العل  القسم الجامعي / المركز .160

  نظم تشغيل اسم / رمز المقرر .161

 البرامج التي يدخل فيها .162
 نظم المعلومات والذكاء االصطناعيالبرامجيات و 

 المرحلة الرابعة

 دوام منتظم  أشكال الحضور المتاحة .163

 سنوي الفصل / السنة .164

 ساعة 120اسبوع =  30ساعات اسبوعيا *  4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .165

  2017-2016    تاريخ إعداد هذا الوصف  .166

 أهداف المقرر .167

ة حول اهمية نظم التشغيل في دعم الكيانات المادية للحاسبات معلومات اساسية وعاماعطاء الطالب   .6

 وتشغيل مختلف البرامج التطبيقية

على مواصفات وتقنيات وانواع المعالجات في نظم تشغيل الحاسبات بانواعها يتعرف الطالب  اكم .7

  المختلفة

 التعرف على اهم الخوارزميات والنظريات التي تدخل في تصميم نظم التشغيل .8
تعرف على اهم المشاكل التي تحدث عند تشغيل الحاسبات وكيفية ادارة مختلف المصادر المتوفرة ال .9

  مثل الذاكرة االساسية والثانوية ووقت المعالج وغيرها..

 

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.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .168
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 المعرفة والفهم  -أ
 ية في الحاسوبفهم كيفية عمل الكيانات البرمجية والنظم التطبيق .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 

  ستخدم في ادارة مصادر اجهزة الحاسوبتصميم وتنفيذ مختلف الخوارزميات التي ت .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      

 في الصفمحاضرات نظريه  .9

 محاضرات عملية في المختبر  .10

 Power pointو  data showاعتماد وسائل االيضاح االلكترونيه  .11
 اعتماد الكتب الحدثية والتي تتناسب مع المرحلة .12
 اعتماد االنترنت كمصدر اساسي وسريع للتعرف على احدث االنظمة والمنتجات .13

 

 طرائق التقييم      

 متحانات فصليةا .6

 فجائية اختبارات يومية .7

 مشاركات ومناقشات صفية .8

 واجبات بيتية .9

 عمل مشاريع صغيره  .10
 تجهيز تقارير فصلية .11

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

 لفة فيما بينهاالتصنيف: تصنيف انظمة التشغيل المختلفة حسب المميزات المتشابهة او المخت .2

 التساؤل: البحث عن معلومات جديدة عن طريق تكوين وإثارة األسئلة.  .3

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 تنمي مهارات التفكير لدى الطالب مختبرات عملية 

 فكرية  اسئلة اختبارات

 (رياضيةتداخل مع تخصصات اخرى )تطبيقات 

 

 طرائق التقييم    

 ية نظرية وعمل اختبارات 

 تقارير دورية عن مواضيع متعلقة  



  
 82الصفحة 

 
  

 

 

 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 التشغيلت للطالب قدرة على توضيح اساسيا .3

  مختلف نظم الشتغيل الموجودة ومعرفة مميزاتها االساسيةللطالب القدرة على التعامل  .4
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 بنية المقرر .169

 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? 

 

محاضرة 

 نضرية
 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 

ة محاضر

 نضرية
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثالث
Real-time systems 

Distributed 

systems 

Real-time systems 

Distributed systems 
محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

 واختبارات

 2 االسبوع الرابع

Computer 

system 

structures 

Computer 

system 

operation 

Hardware 

protection 

Computer system 

structures 

Computer system 

operation 

Hardware protection 

محاضرة 

 نضرية
 واجب بيتي

 2 االسبوع الخامس

Operating 

system 

structures 

System 

components 

Operating system 

structures 

System components 
محاضرة 

 نضرية
امتحان 

 تحريري مفاجئ

 2 االسبوع السادس

Operating 

system services 

System calls 

System 

programs 

Operating system 

services 

System calls 

System programs 

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع السابع

System 

structure 

Simple 

structure  

System structure 

Simple structure   محاضرة

 نضرية
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثامن
Layered 

approach 

Microkernels 

Layered approach 

Microkernels 
محاضرة 

 نضرية
امتحان 

 تحريري مفاجئ

 2 االسبوع التاسع
Process concept 

Process 

scheduling 

Process concept 

Process scheduling 
محاضرة 

 نضرية
 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 

محاضرة 

 نضرية
 واجب بيتي

 2 االسبوع الحادي عشر

Scheduling 

algorithms 

FSFC 

SJF 

Scheduling algorithms 

FSFC 

SJF 

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

 اسئلة شفويةمحاضرة  Scheduling Scheduling algorithms 2 االسبوع الثاني عشر
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algorithms 

Priority 

scheduling 

Round robin 

Priority scheduling 

Round robin 
 نضرية

 2 االسبوع الثالث عشر
Scheduling 

algorithms 

Round robin 

Scheduling algorithms 

Round robin 
محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الرابع عشر

Multilevel 

queue 

scheduling 

Multilevel 

feedback queue 

scheduling 

Multiple process 

scheduling  

Multilevel queue 

scheduling 

Multilevel feedback 

queue scheduling 

Multiple process 

scheduling  

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الخامس عشر

Process 

Synchronization  

The Critical-

Section Problem  

And Race 

Condition 

Process Synchronization  

The Critical-Section 

Problem  

And Race Condition 

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

 واختبارات

 2 سادس عشرلاالسبوع ا

Peterson's 

Solution 

Hardware 

Synchronization  

Peterson's Solution 

Hardware 

Synchronization  
محاضرة 

 نضرية
 واجب بيتي

 2 لسابع عشراالسبوع ا

Semaphore 

Method 

Classical 

problems of 

synchronization 

Semaphore Method 

Classical problems of 

synchronization 
محاضرة 

 نضرية
امتحان 

 تحريري مفاجئ

 2 من عشراالسبوع الثا

Deadlock 

Characterizatio

n 

Methods for 

Handling 

Deadlocks  

Deadlock 

Characterization 

Methods for Handling 

Deadlocks  

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

 2 تاسع عشراالسبوع ال

Deadlock 

Prevention 

 Deadlock 

Avoidance 

Deadlock Prevention 

 Deadlock Avoidance  محاضرة

 نضرية
 اسئلة شفوية

 2 عشريناالسبوع ال

Deadlock 

Detection  

Deadlock 

Recovery 

Deadlock Detection  

Deadlock Recovery  محاضرة

 نضرية
امتحان 

 تحريري مفاجئ

 2 واحد وعشريناالسبوع ال

Introduction to 

Memory 

Management 

Swapping and 

Contiguous 

Memory 

Allocation  

Introduction to Memory 

Management 

Swapping and 

Contiguous Memory 

Allocation  
محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

 واختبارات

 2 ثاني وعشريناالسبوع ال
Paging and 

Structure of the 

Page Table 

Paging and Structure of 

the Page Table 
محاضرة 

 نضرية
 واجب بيتي

 2 لث وعشريناالسبوع الثا
 Segmentation 

and its table 

structure 

 Segmentation and its 

table structure  محاضرة

 نضرية
 اسئلة شفوية

 2 رابع وعشريناالسبوع ال
 Overview of 

Mass-Storage  

RAID Structure 

 Overview of Mass-

Storage  

RAID Structure 

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية
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 2 خامس والعشريناالسبوع ال

Stable-Storage 

Implementation 

Disk Structure 

and  Disk 

Attachment 

Stable-Storage 

Implementation 

Disk Structure and  Disk 

Attachment 
 اسئلة شفوية 

 2 سادس والعشريناالسبوع ال
Disk Scheduling  

Disk 

Management 

Disk Scheduling  

Disk Management  اسئلة شفوية 

 2 سابع والعشريناالسبوع ال
motivating 

virtual memory  

motivating virtual 

memory   
 اسئلة شفوية

 واختبارات

 2 ثامن  والعشريناالسبوع ال

coverage 

of memory-

mapped files, 

and Demand 

Paging 

Coverage 

of memory-mapped files, 

and Demand Paging  واجب بيتي 

 2 التاسع والعشرين االسبوع 

shared memory 

(via memory-

mapped files) 

 

shared memory (via 

memory-mapped files) 

  
امتحان 

 تحريري مفاجئ

 2 الثالثوناالسبوع 

Page 

Replacement 

and 

Allocation of 

Frames 

Page Replacement and 

Allocation of Frames 

 اسئلة شفوية 

      

 البنية التحتية  .170

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

[1]Operating system concepts 

ABRAHAM SILBERSCHATZ 

2005 John Wiley & Sons, Inc. 
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 القبول  .171

  المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 الجامعه التكنولوجيه    المؤسسة التعليمية .172

 قسم علوم الحاسوب كزالقسم الجامعي / المر .173

 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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 تصميم منطقي    اسم / رمز المقرر .174

 البرامج التي يدخل فيها .175
لة الوسائط المتعددة والذكاء االصطناعي وامنية المعلومات / المرح

 االولى

 دوام منتظم    أشكال الحضور المتاحة .176

 سنوي   الفصل / السنة .177

 ساعة 150  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .178

 2017-2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .179

 أهداف المقرر .180

تدرس مادة التصميم المنطقي ونركيب الحاسبة للتعرف على اجزاء الحاسبة وكذلك الشفرات التي تعمل 

دة ادارة وزيالامساعدة الطالب على  بة وكيف تتم عملية خزن البيانات في ذاكرة الحاسبة وبها الحاس

في مادة  ةرقرالموتطبيق المواد  اختصاصهالقرار في مجال  واتخاذمداركه العلمية ليتوصل الى فهم 

.مختبريالتصميم المنطقي وتركيب الحاسبة ا  

 
 

 

 
 

 

 والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم  .181

 يتطلب من الطالب ان يكون على المام بما يلي:    التصميم المنطقي   بما يخص مادة  المعرفة والفهم  -أ
 التصميم المنطقي    حصل على كورس كامل في         -1أ

 التصميم المنطقي     حصل على المفاهيم العامة الخاصة        -2أ

 والبرامج المرتبطة بوظائف هذه اللغات  عامل مع الماثالتتعرف على لغات الت       -3أ
 .  له معرفه  مع البرامج الخاصة بالمادة       -4أ
        -5أ

   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

   البرمجة بلغة   مع الماثالت – 1ب

 .لمادة التصميم المنطقي  الجدولة االعتبارية  - 2ب

    عامل مع انظمة التشغيل  لبرنامج التصميم المنطقيالخبره في الت    - 3ب

 التعامل مع شبكات االنترنيت واسترجاع المصادر العلميه    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
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 طريقة المراجع النظريه     

 طريقة التعامل مع شبكة االنترنيت واستخدام اجهزة العرض    

 

 طرائق التقييم      

    

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

 ادارة القسم.    

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

 تحديد درجه للحضور اليومي    

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

 0عادة تكون لربع اوثلث ساعه اي جزء صغير من الحاضره     

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

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

 

    -3ج

   -4ج

  

 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.     

 كل تدريسي يشارك في العمليه التدريسيه  .  التحديد الدقيق لمهام    

 

 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   

 المتولده لدى التدريسي والطالب.   درجة الثقه   

 
 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

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

 الكليات.       

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .182

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعة 2     1      

مقدمه عامه عن    

م التصمي التعامل مع 

المنطقي وتركيب 

 الحاسبة

مقدمه عامه عن    

التصميم  التعامل مع 

المنطقي وتركيب 

 الحاسبة

 اسئلة شفوية نظري وعملي 

 ساعة 2 2      

Number system 

conversion, 

number system 

operation codes( 

binaray coded, 

decimal and 

digital codes ), 

Number system 

conversion, 

number system 

operation codes( 

binaray coded, 

decimal and 

digital codes ), 

 اسئلة شفوية نظري وعملي 

 ساعة 2   3      

digital system 

arithmetic 

(addition and 

subtraction), 

1's and 2's 

complements of 

binary number, 

subtraction with 

complement 

digital system 

arithmetic 

(addition and 

subtraction), 

1's and 2's 

complements of 

binary number, 

subtraction with 

complement 

 نظري وعملي 
 اسئلة شفوية

 واختبارات

 ساعة 2 4      

logic and 

gates,half 

adder, full 

adder,Boolean 

algebra and 

logic 

logic and 

gates,half 

adder, full 

adder,Boolean 

algebra and 

logic 

 واجب بيتي نظري وعملي 

 ساعة 2 5      

 
simplification(s

implification by 

karnaugh map-

three and four 

variable, 

karnaugh-map) 

combinational 

logic(NAND and 

NOR gates)4-bit 

parallel adder 

,decoder and 

encoder, 

 
simplification(s

implification by 

karnaugh map-

three and four 

variable, 

karnaugh-map) 

combinational 

logic(NAND and 

NOR gates)4-bit 

parallel adder 

,decoder and 

encoder, 

 نظري وعملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

 ساعة 2 6       

 multiplexerand 

demultiplexer, 

flip-flop(SR, 

D,and JK), 

Computer 

definition & 

computer 

structure, 

computer 

generation,CPU 

operation 

 multiplexerand 

demultiplexer, 

flip-flop(SR, 

D,and JK), 

Computer 

definition & 

computer 

structure, 

computer 

generation,CPU 

operation 

 اسئلة شفوية نظري وعملي 

 ساعة 2 7ِ       

Memory type, 

primary storage, 

secondary 

storage, Computer 

Memory type, 

primary storage, 

secondary 

storage, Computer 

 اسئلة شفوية نظري وعملي 
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classification, language 

claasification, 

Translators  program, 

Operation system, 

Networking, internet. 
 

 

classification, language 

claasification, 

Translators  program, 

Operation system, 

Networking, internet. 
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

التصميم المنطقي وتركيب  االملام بالربنامج على االقل و املعرفه يف جمال  

 ديثة .  مع االساليب احل الحاسبة 
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 مجيع تلك االمور ضروريه وواجب توفريها للطالب  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 نعم ضروريه

 القبول  .184

 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

 

 

 الجامعه التكنولوجيه    المؤسسة التعليمية .185

 قسم علوم الحاسوب  كزالقسم الجامعي / المر .186

 قواعد بيانات موزعه   مز المقرراسم / ر .187

 3, نظم/ 3, شبكات/ 3برامجيات / البرامج التي يدخل فيها .188

 دوام منتظم    أشكال الحضور المتاحة .189

 سنوي   الفصل / السنة .190

 ساعه 48   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .191

 2017-2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .192

 أهداف المقرر .193

In recent years the availability of database and computer network has rise 

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

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

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

 البرنامج.
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to  a new filed: distributed database. A distributed database is in brief, an 
integrated database which is built on top of computer network rather than 
single computer. The data which constitute the database are stored at the 
different sites of computer network and the application programs which are 
run by computer access data at different sites.      

 

 
 

 
 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .194

 الموزعه يتطلب من الطالب ان يكون على المام بما يلي:    بما يخص مادة قواعد البيانات المعرفة والفهم  -أ
 حصل على كورس كامل في انظمة قواعد البيانات المركزيه        -1أ

 حصل على المفاهيم العامه الخاصه بشبكات االتصاالت       -2أ

 لغاتوالبرامج المرتبطه بوظائف هذه ال  SQLتعرف على لغات التعامل مع البيانات         -3أ
 Access, Oracleله معرفه بواحده اواكثر من انظمة قواعد البيانات الجاهزه مثل        -4أ
        -5أ

   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 SQL developer  and  SQLالبرمجه بلغة   – 1ب

 Indexedو الفهارس  Synonyms    و المرادفات Views    الجدوله االعتباريه   - 2ب

    …  ,Windows,  Unix  الخبره في التعامل مع انظمة تشغيل مختلفه مثل     - 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      

    

 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    

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

 0عادة تكون لربع اوثلث ساعه اي جزء صغير من الحاضره     
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الماده تهدف الى تنمية القدرات الفكريه للطالب التعامل مع احجام كبيره من البيانات   -1ج

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

 

    -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

      

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

 ه في مراكز لشركات عالميه مع حصول المشارككادر متمكن علميا و حصل على دوره تخصصي    

  0على شهاده ثبوتيه على اجتيازه الدوره بنجاح    

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

 تتمثل باشرافه على اعداد طلبة الدكتوراه عادة ما يكونون محملين بمهام اكثر من حملة شهادة الماجستير    

 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    

 

 يم اضيف ضرورة مطالبة الطالب باعداد مشاريع صغيره يمكناضافة لما ذكرته اعاله من طرق للتقي   

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

   0درجة الثقه المتولده لدى التدريسي والطالب   

 
 التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية -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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 بنية المقرر .195

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعه 2     1      
 مقدمه عامه عن    

التطور التاريخي   

 للتعامل مع البيانات

 مقدمه عامه عن    

التطور التاريخي   

 للتعامل مع البيانات
 ةاسئلة شفوي نظريه وعمليه 

      2 

    Differences    ساعه 2
  between DDB 
     and  CDB ,   
 advantages and 
  disadvantages                                

   Differences    
  between DDB 
     and  CDB ,   
 advantages and 
  disadvantages                                

 اسئلة شفوية نظري وعملي 

      3   
  Structure of   ساعه 2

    DDB, and 
      DDBMS 

  Structure of  
    DDB, and 
      DDBMS 

 نظري وعملي 
 اسئلة شفوية

 واختبارات

      4 
 Transparency ساعه 2

And Autonomy  
Transparency 
And Autonomy  

 واجب بيتي نظري وعملي 

      5 
 Type of ساعه 2

fragmentation 
Type of 
fragmentation 

 نظري وعملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

       6 
 Problems and ساعه 2

Objectives of 
DDB 

Problems and 
Objectives of 
DDB 

 اسئلة شفوية نظري وعملي 

       7ِ 
  Approaches of ساعه 2

Data 
distribution 

Approaches of  
Data 
distribution 

 اسئلة شفوية نظري وعملي 
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 االملام بلغه برجميه واحده على االقل و املعرفه يف جمال الرياضيات املتقطعه    
 ونظم التشغيل مع االساليب احلديثه يف خزن البيانات     
 

شمل على سبيل متطلبات خاصة ) وت

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 مجيع تلك االمور ضروريه وواجب توفريها للطالب  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 القبول  .197

 اجتازه بنجاح جميع المراحل ان يكون قد  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 نعم ضروريه
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 نموذج وصف المقرر

 

 :  تصميم قواعد البيانات   وصف المقرر

كلمة " قاعدة " , تقديم مفهوم تصميم جداو  تقديم مفهوم البانات و المعلومات , تقديم مفهوم  
قاعدة البيانات , تقديم مفهوم برمجة قواعد البيانات , تعلم لغات برمجة قواعد البيانات, تقديم 

 مفهوم استقراء البيانات من البيئة المحيطة و تحويلها الى تصميم في قاعدة البيانات. 

 

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المؤسسة التعليمية .198

 وجية / قسم علوم الحاسوبالجامعة التكنول  القسم الجامعي / المركز .199

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

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

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

 البرنامج.
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 تصميم قواعد البيانات اسم / رمز المقرر .200

 البرامج التي يدخل فيها .201
 المرحلة الثاني لفروع نظم المعلومات و البرامجيات و الشبكات

 المرحلة الثالثة  لفرع الذكاء االصطناعي و فرع االمنية

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .202

 سنوي الفصل / السنة .203

 ساعة 60 )الكلي(الساعات الدراسية عدد  .204

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .205

 أهداف المقرر .206

 متكني الطالب من  شرح املادة لصف دراسي

 متكني الطالب من استخدام لغات قواعد البيانات

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

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

 
 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .207

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

 ER-Model , Relationalستخدام احد نماذج قواعدالبيانات )ان يصف الطالب المشكلة با-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
 طرق البحث الحديثة للوصول للتصميم  االمثل للمشكلةتمكين الطالب من استخدام  -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

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

 المهارات البرمجية

  - 3ب

     -4ب

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

زة الحديثة لعرض االفكار العملية محاضرات نظرية ,  مختبرات  معملية ,   مهام عملية  ,  استخدام االجه

 ( data show   ,electronic boardعلى الطلبة ) 

 

 طرائق التقييم      

 

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

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 قيادة المجموعات القدرة على العمل الجماعي و  -1ج

 القدرة على حل المشاكل و التفكير الجماعي -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مشاريع’, ورش عمل 

 

 

 طرائق التقييم    

 

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

 لتقويم الواقعي( ، اعطاء الطالب مشاكل واقعية لمعرفة مدى استيعابه للمادة العلميةالضعف والقوة لديهم )ا

 

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

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

 تخدام وسائل االتصال الحديثة للتفاعل مع فريق العمل لحل مشكلة معينةاس -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 .208

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
ق أو اسم الوحدة / المسا

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

1 2 Introduction Introduction  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. 
 اسئلة شفوية 

3 2 

Compare with the File 

System, 

and File System 

Disadvantage 

Compare with the File System, 

and File System Disadvantage  
 اسئلة شفوية

 واختبارات

4 2 

Data Abstraction 

and  
Database models 

(1) 

Data Abstraction and  
Database models (1)  واجب بيتي 

5 2 
Entity relationship 

diagram Entity relationship diagram  
امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

6 2 

Relational 

Database. 

Tables, records and 

Keys. 

Relational Database. 

Tables, records and Keys.  اسئلة شفوية 

7 2 
Table Joining and  

Instant and schema 
Table Joining and  

Instant and schema  اسئلة شفوية 

  ) امتحان يومي ( ) امتحان يومي ( 2 8
امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

9 2 

Database 
Administrator and 

database design 

process.  

Database Administrator and 

database design process.   
 اسئلة شفوية

 واختبارات

10 2 

تقسيم الطلبة إىل جماميع و 
اجملاميع من على  عتوزيع مشاري

 واقع القسم

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

11 2 
Database 

Cardinality Database Cardinality  اسئلة شفوية 

12 2 
Weak Entity in ER 

model Weak Entity in ER model  اسئلة شفوية 

أمتحان الفصل االول() )أمتحان الفصل االول( 2 13  واجب بيتي  

14 2 (review) (review)  اسئلة شفوية 

15 2 
Indexing : 

Primary and 

secondary index 

Indexing : Primary and 

secondary index  
 امتحانتحديد 

 مسبق

16 2 Index update Index update  واجب بيتي 

17 2 Hash Index Hash Index  اسئلة شفوية 

18 2 Normalization (1) Normalization (1)  ةبيتي اتواجب 

19 2 Normalization (2) Normalization (2)  
امتحان 

تحريري 

 مفاجئ
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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 (
 اليوجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 

 القبول  .210

 السابقة النجاح في المرحلة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 اسئلة شفوية  ) امتحان يومي ( ) امتحان يومي ( 2 20

21 2 
System 

architecture  (1) 
System architecture  (1)  واجب بيتي 

22 2 
System 

architecture  (2) 
System architecture  (2)  اسئلة شفوية 

23 2 Transaction (1) Transaction (1)  اسئلة شفوية 

24 2 Transaction (2) Transaction (2)  
 امتحانتحديد 

 مسبق

25 2 
Database Security 

: Access control 

and encryption 

Database Security : Access 

control and encryption  واجبات بيتية 

 اسئلة شفوية  (أمتحان فصلي( (أمتحان فصلي( 2 26

27 2 
Relational 

Algebra Relational Algebra   اختبارات 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المؤسسة التعليمية .211

  الجامعة التكنولوجية/ قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .212

 ريةمعما اسم / رمز المقرر .213

 منهاج فرع النظم / االمنية/ البرامجيات البرامج التي يدخل فيها .214

 دوام كامل أشكال الحضور المتاحة .215

 سنوي الفصل / السنة .216

  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .217

 2017-2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .218

 أهداف المقرر .219

   لوبفهم لمكونات الحاسبة ودورها التكاملي في إنتاج العمل المط .1

 طريقة العمل بين المكونات الصلبة واألنظمة البرمجية .2

 التعرف علي معمارية بناء األجزاء الدقيقة والنظريات المستخدمة في بنائها .3

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

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

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 .220

 المعرفة والفهم  -أ
 تمكين الطالب من فهم المكونات االساسية للحاسوب -1أ

 شرح للطالب النظريات العلمية التي قام عليها الحاسوب-2أ

 تمكين الطالب من ربط جميع المكونات لفهم الدور التكاملي للعمل -3أ
 معرفة كيفية العمل بين المكونات و البرامج -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 االلمام بمصطلحات اللغة االنكليزية – 1ب

 تطوير بعض النظرياتامكانية  – 2ب

 اكتساب مهارات تدريس مبادئ المادة – 3ب

 اكتساب مهارة العمل كفريق    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المراجع النظرية و التدريب العملي للمادة

 

 

 

 طرائق التقييم      

 امتحان نصفي , يومي, فصلي , ابحاث و مشاريع مصغرة

 

 

 
 والقيمية  األهداف الوجدانية -ج

 حل للمشكالت الصغيرة المتعلقة بالتطوير-1ج

 فهم لمشكلة معينة و طريقة وضع الحلول الفردية و الجماعية-2ج

 طريقة اعداد االبحاث العملية المزودة بحلول و امثلة -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

باالضافة الئ االسئلة  و الاللواح االلكترونية Data Showاستخدام الوسائل الحديثة في التدريس مثل 

 الخارجية و القراءات الخارجية
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 طرائق التقييم    

 مشاريع , مناقشات , سمنارات صفية

 

 

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

 القدرة علي تدريس المادة عمليا -1د

 لقدرة على ايجاد حلول لمشكالت صغيرةا -2د

 القدرة على استخدام وسائل االيضاح الجراء السمنارات-3د

    -4د
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 بنية المقرر .221

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 4 االول 
مقدمة عن مكونات 

 الحاسوب
ت مقدمة عن مكونا

 الحاسوب
شرح نظري 

 + عملي
 اسئلة شفوية

 4 الثاني
Introduction to 

computer architecture 

and CPU architecture 

Introduction to 

computer architecture 

and CPU architecture 

شرح نظري 

 + عملي
 اسئلة شفوية

 4 الثالث
Instruction set 

and format,  

Instruction set 

and format,  

شرح نظري 

 + عملي
 اسئلة شفوية

 واختبارات

شرح نظري  Addressing modes Addressing modes 4 الرابع

 + عملي
 واجب بيتي

 4 الخامس
Program control 

(interrupt and 

subroutine call) 

Program control 

(interrupt and 

subroutine call) 

شرح نظري 

 + عملي
امتحان تحريري 

 مفاجئ

شرح نظري  Microprogramming Microprogramming 4 السادس

 + عملي
 اسئلة شفوية

 4 السابع
Design of CPU Control 

Unit and Micro 
programmed 

Design of CPU Control 

Unit and Micro 
programmed 

شرح نظري 

 + عملي
 اسئلة شفوية

 4 الثامن

ISC and  

CISC, I/O 

organization and 

Peripheral Control 

Strategie 
 

ISC and  

CISC, I/O 

organization and 

Peripheral Control 

Strategie 
 

شرح نظري 

 + عملي
امتحان تحريري 

 مفاجئ

 4 التاسع
Input / output inter 

faces 

Input / output inter 

faces 

شرح نظري 

 + عملي
 اسئلة شفوية

 واختبارات

 4 العاشر
Asynchronous data 

transfer, 
Asynchronous data 

transfer, 

شرح نظري 

 + عملي
 واجب بيتي

الحادي 

 عشر
4 

Programmed I/O, 

Memory Management 

Programmed I/O, 

Memory Management 

شرح نظري 

 + عملي
 اسئلة شفوية

 4 الثاني عشر
Main memory and 

memory address map 

Main memory and 

memory address map 

شرح نظري 

 + عملي
 اسئلة شفوية

 Direct Memory Access Direct Memory Access 4 الثالث عشر
شرح نظري 

 + عملي
 واجب بيتي

 4 الرابع عشر

Input /  

output processor 

(IOP) and Channels 
 

Input /  

output processor 

(IOP) and Channels 
 

شرح نظري 

 + عملي
 اسئلة شفوية

الخامس 

 عشر
4 

Associative 

Memory and 

Content & 

Addressable  

Memories 
 

Associative 

Memory and 

Content & 

Addressable  

Memories 
 

شرح نظري 

 + عملي
 امتحانتحديد 

 مسبق
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 البنية التحتية  .222

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتب املقررة , اوراق العمل , خمتربا , اجهزة

سبيل المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل على

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 اليوجد

السادس 

 عشر
4 Cache memory 

 

Cache memory 
 

شرح نظري 

 + عملي
 اسئلة شفوية

 Parallel processing Parallel processing 4 السابع عشر
شرح نظري 

 + عملي
 اسئلة شفوية

 4 الثلمن عشر
Pipeline (general 

consideration) 

Pipeline (general 

consideration) 

شرح نظري 

 + عملي
 اسئلة شفوية

 واختبارات

 Arithmetic pipeline Arithmetic pipeline 4 التاسع عشر
شرح نظري 

 + عملي
 واجب بيتي

 Instruction pipeline Instruction pipeline 4 العشرون
شرح نظري 

 + عملي
امتحان تحريري 

 مفاجئ

الحادي 

 والعشرون
4 

Difficulties in 

Instruction pipeline 

Difficulties in 

Instruction pipeline 

شرح نظري 

 + عملي
 اسئلة شفوية

الثاني و 

 العشرون
4 

theme  

solutions 

theme  

solutions 

ح نظري شر

 + عملي
 اسئلة شفوية

الثالث و 

 العشرون
4 Vector processing Vector processing 

شرح نظري 

 + عملي
امتحان تحريري 

 مفاجئ

الرابع و 

 العشرون
4 Array processors Array processors 

شرح نظري 

 + عملي
 اسئلة شفوية

 واختبارات

الخامس و 

 العشرون
4 

Interprocessor 

communication 

Interprocessor 

communication 

شرح نظري 

 + عملي
 واجب بيتي

السادس و 

 العشرون
4 Cache coherence Cache coherence 

شرح نظري 

 + عملي
 اسئلة شفوية

السابع و 

 العشرون
4 HDL HDL 

شرح نظري 

 + عملي
 اسئلة شفوية

الثامن و 

 العشرون
 واجب بيتي نظري 1مناقشات  1مناقشات  2

و  التاسع

 العشرون
 اسئلة شفوية نظري 2مناقشات  2مناقشات  2

 نظري مراجعة عامة مراجعة عامة 2 الثالثون
 امتحانتحديد 

 مسبق
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 

 القبول  .223

 النجاح من المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 يوجدال أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .224

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .225

 االنظمة الذكية اسم / رمز المقرر .226

 البرامج التي يدخل فيها .227
مجيات+نظم المعلومات+ أمنية بر –كلوريوس علوم حاسوب ب

 الحاسوب/ المرحلة الرابعة

 الحضور المنتظم  أشكال الحضور المتاحة .228

 سنوي الفصل / السنة .229

 ساعة عملي 60ساعة نظري +  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .230

 2017-2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .231

 أهداف المقرر .232

 ومواضيع في مجال االنظمة الذكية لطلبة نظم المعلومات تؤهلهم يهدف البرنامج االكاديمي الى اعطاء دروس 

 الى أمكانية حلول المشاكل التي تحتاج في حلها الى تقنيات ذكية أو تلك التي هي في حد ذاتها مشاكل تصنف

 ضمن مجال الذكاء االصطناعي مثل معالجة اللغات الطبيعية، االنظمة الخبيرة، الشبكات العصبية االصطناعية

 و الخوارزميات الجينية

 

 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 ا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذ

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .233

 المعرفة والفهم  -أ
 معرفة أهمية ومراحل معالجة اللغات الطبيعية. -1أ

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

 عية.أنواع وتطبيقات الشبكات العصبية االصطنا -3أ

 مفهوم واستخدام الخوار زميات الجينية. -4أ

   

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الدراية والمعرفة بتطبيقات تقنيات االنظمة الذكية. – 1ب 

 التطبيق العملي لهذه التقنيات. – 2ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية.

 االمثلة الشاملة.

 ي.التطبيق العمل

 

 طرائق التقييم      

 واجبات بيتية.

 امتحانات آنية.

 امتحانات فصلية ونهائية.

 

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 كيفية التعامل مع اللغات الطبيعية وبرمجة ذلك. -1ج         

 كيفية تصميم االنظمة الخبيرة بمختلف المجاالت. -2ج

 لشبكات العصبية االصطناعية.كيفية ربط المشاكل وحلها باستخدام ا -3ج

 كيفية ربط المشاكل وحلها باستخدام الخوارزميات الجينية. -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 الواجبات البيتية ذات الطابع المستنبط أو االستنتاجي.

 

 

 طرائق التقييم    

 واجبات بيتية.

 امتحانات آنية.

 امتحانات فصلية ونهائية.
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 رات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المها -د 

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

 يستطيع العمل ضمن الفريق الواحد. -2د
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 بنية المقرر .234

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اق أو اسم الوحدة / المس

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1.  2 
مقدمة عن معالجة 

 اللغات

Introduction to NLP 
 امتحان تحريري محاضرة

2.  2 
 Dictionary Concepts تصميم القاموس

 امتحان تحريري محاضرة+عملي

 Semantic Dictionary القاموس المعنوي 2  .3
 امتحان تحريري محاضرة

 CFG Syntax Analysis التحليل القواعدي 2  .4
 اسئلة شفوية محاضرة

 CFG Syntax Analysis التحليل القواعدي 2  .5
 اسئلة شفوية محاضرة+عملي

6.  2 
التحليل القواعدي 

باستخدام 

 المخططات

DAG & ATN Syntax 

Analysis محاضرة+عملي 
 اسئلة شفوية

 واختبارات

7.  2 
توارث صفات 

 الكائنات

Inheritance 

Properties واجب بيتي +عمليمحاضرة 

8.  2 
مقدمة االنظمة 

 الخبيرة

Introduction to ES 
 محاضرة

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 اسئلة شفوية محاضرة ES Strategies الستراتيجيات 2  .9

 اسئلة شفوية محاضرة+عملي Backward ES التصميم الرجعي 2  .10

11.  2 
 Forward ES التصميم االمامي

 محاضرة+عملي
امتحان تحريري 

 مفاجئ

12.  2 
  Uncertainty of ES عدم التأكدية

 محاضرة+عملي
 اسئلة شفوية

 واختبارات
 واجب بيتي محاضرة+عملي Uncertainty of ES عدم التأكدية 2  .13

 اسئلة شفوية محاضرة+عملي Why Facility خاصية لماذا 2  .14

 اسئلة شفوية محاضرة+عملي How Facility خاصية كيف 2  .15

 واجب بيتي محاضرة ANN Introduction مقدمة الى ش ع  2  .16

 اسئلة شفوية محاضرة ANN Features خواص ش ع 2  .17

18.  2 
 Learning Rules قواعد التعلم

 محاضرة+عملي
 امتحانتحديد 

 مسبق

 واجب بيتي محاضرة+عملي Perceptron ANN شبكة االدراك 2  .19

 اسئلة شفوية محاضرة+عملي Adaline  Adaline ANNشبكة  2  .20

 ةبيتي اتواجب محاضرة+عملي Hopfield Hopfield ANNشبكة  2  .21

22.  2 
 Hopfield Hopfield ANNشبكة 

 محاضرة+عملي
تحريري امتحان 

 مفاجئ

23.  2 
شبكة االنتشار 

 الخلفي

BP ANN 
 اسئلة شفوية محاضرة+عملي

24.  2 
شبكة االنتشار 

 الخلفي

BP ANN 
 واجب بيتي محاضرة+عملي

25.  2 
شبكة االنتشار 

 الخلفي

BP ANN 
 اسئلة شفوية مليمحاضرة+ع

 اسئلة شفوية محاضرة+عملي Kohonen Kohonen ANNشبكة  2  .26

27.  2 
 Kohonen Kohonen ANNشبكة 

 محاضرة+عملي
 امتحانتحديد 

 مسبق

28.  2 
الخوارزمية 

 الجينية

GA Concepts 
 واجبات بيتية محاضرة

 اسئلة شفوية محاضرة+عملي GA Applications تطبيقاتها 2  .29
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 البنية التحتية  .235

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 حماضرات نظرية 
 كتاب مساعد

 فصول من كتب خمتلفة

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 ونية (والمواقع االلكتر
 لغات برجمة لتنفيذ اجلانب العملي من املادة 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .236

 النجاح من المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 ال يوجد أقل عدد من الطلبة 

 ال يوجد بة أكبر عدد من الطل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتحان تحريري محاضرة+عملي GA Parameters معامالتها 2  .30
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 نموذج وصف المقرر

 

 :  تحليل وتصميم نظم المعلومات   وصف المقرر

تقديم مفهوم البيانات و المعلومات , تقديم مفهوم كلمة " نظم " , تقديم مفهوم تصميم وتحليل 
التعرف على خصائص النظام والمعلومات والمراحل المختلفة التي يمر بها انظمة المعلومات, 

 النظام ليصب  مشروع قابل للتطبيق

 

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المؤسسة التعليمية .237

 الجامعة التكنولوجية / قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .238

 تحليل وتصميم نظم المعلومات اسم / رمز المقرر .239

 ظم المعلوماتالمرحلة الثاني لفرع ن البرامج التي يدخل فيها .240

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .241

 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 مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم الم

 البرنامج.
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 سنوي الفصل / السنة .242

 ساعة 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .243

 2017-2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .244

 أهداف المقرر .245

 متكني الطالب من  شرح املادة لصف دراسي

 حلل املشكلةمتكني الطالب من حتليل املشاكل ووضع حتليل وتصميم انظمة املعلومات 

 تنمية مهارة الطالب على اكتشاف االخطاء يف التحاليل املوضوعة و تصحيحها ) حتسني اداء حتليل معلومات النظام(

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

 

 
 

 لم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتع .246

 المعرفة والفهم  -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

 نماذج ان يتعرف الطالب على طرق تحليل وتصميم انظمة المعلومات باستخدام عدة  -3أ

 تمكين الطالب لمعرفة و فهم التطبيقات العملية  لتحيل وتصميم انظمة المعلومات -4أ
 تمكين الطالب من استخدام طرق البحث الحديثة للوصول للتصميم  االمثل للمشكلة -5أ
    -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 (  Oracle 10g , SQL)       ثةتحليل وتصميم انظمة المعلومات باستخدام البرامج الحدي– 1ب

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

 اكتساب المهارات البرمجية

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

   (data show   ,electronic board ) 

 

 طرائق التقييم      

 

 رة امتحانات يومية , امتحانات فصلية , امتحانات عملية , الحضور و المشاركة الفعالة في المحاض
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -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    

 

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

 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 

 الدوات النظرية والعملية في تحليل انظمة قواعد البيانات وتنفيذهااستخدام ا -1د

 استخدام وسائل االتصال الحديثة للتفاعل مع فريق العمل لحل مشكلة معينة -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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 نية المقررب .247

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

1 2 Introduction Introduction 
محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

2 2 

General 

Introduction 

(Information 

System Definition 

& Concepts) 

General Introduction 

(Information System 

Definition & Concepts) 

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

3 2 

Information 

General Model, 

Information 

System Software 

Information General Model, 

Information System Software 

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

 واختبارات

4 2 

Information 

Systems and 

Management- 

Types of 

information 

systems 

Information Systems and 

Management- Types of 

information systems 

محاضرة 

 نضرية
 واجب بيتي

5 2 
Management 

Levels and 

their challenges 

Management Levels and 

their challenges 

محاضرة 

 نضرية

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

6 2 

Analysis and 

the Required 

Skills of the 

Systems 

Analyst- 

Systems 

Methodologies, 

The analyst's 

approach to 

problem 

solving  

Analysis and the Required 

Skills of the Systems 

Analyst- Systems 

Methodologies, The 

analyst's approach to 

problem solving  

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

7 2 

The Analysis 

Responsibilities

, skills of a 

system analyst, 

The Analyst’s 

Role in 

Strategic 

Planning, 

Stakeholders  

The Analysis 

Responsibilities, skills of a 

system analyst, The 

Analyst’s Role in Strategic 

Planning, Stakeholders  

محاضرة 

 نضرية
 ويةاسئلة شف

محاضرة  ) امتحان يومي ( ) امتحان يومي ( 2 8

 نضرية

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

9 2 

Developing 

Information 

Systems and 

the SDLC, 

Traditional 

Developing Information 

Systems and the SDLC, 

Traditional Waterfall 

SDLC 

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

 تواختبارا
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Waterfall 

SDLC 

10 2 

Prototyping, 

CASE tools, 

Joint 

Application 

Design (JAD), 

Rapid 

Application 

Development 

Prototyping, CASE tools, 

Joint Application Design 

(JAD), Rapid Application 

Development 

محاضرة 

 نضرية
 واجب بيتي

11 2 

Importance of 

Project 

Management 

with Project 

Identifying and 

Selecting- 

Managing the 

Information 

Systems 

Project, Phases 

of Project 

Management 

Process  

Importance of Project 

Management with Project 

Identifying and Selecting- 

Managing the Information 

Systems Project, Phases of 

Project Management 

Process  

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

12 2 

Identifying and 

Selecting 

Systems 

Development 

Projects, 

Primary 

Investigation 

and Planning 

Identifying and Selecting 

Systems Development 

Projects, Primary 

Investigation and Planning 

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

الفصل االول( )أمتحان 2 13 محاضرة  )أمتحان الفصل االول( 

 نضرية
 واجب بيتي

14 2 (review) (review) 
محاضرة 

 نضرية
امتحان 

 تحريري

15 2 

Project 

Initiation and 

Planning, 

Problem 

Recognition, 

Feasibility 

Study, Project 

Risk Factors  

Project Initiation and 

Planning, Problem 

Recognition, Feasibility 

Study, Project Risk Factors  

محاضرة 

 نضرية
امتحان 

 تحريري

16 2 

System 

Requirements 

Determination- 

Analysis 

Concept,  

System Requirements 

Determination- Analysis 

Concept,  

محاضرة 

 نضرية
امتحان 

 تحريري

17 2 

Information 

Gathering 

Techniques 

(Interviewers, 

Information Gathering 

Techniques (Interviewers, 

Questionnaires, 

Observations) 

محاضرة 

 نضرية
امتحان 

 تحريري
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Questionnaires, 

Observations) 

18 2 

Structuring 

System Process 

Requirements- 

Data Analysis 

Methods (Data 

Flows, Flow 

Charts, 

Decision Tables 

Structuring System Process 

Requirements- Data 

Analysis Methods (Data 

Flows, Flow Charts, 

Decision Tables 

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

19 2 

Structuring 

System Process 

Requirements- 

Data Analysis 

Methods (Data 

Flows, Flow 

Charts, 

Decision Tables 

Structuring System Process 

Requirements- Data 

Analysis Methods (Data 

Flows, Flow Charts, 

Decision Tables 

محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

  ) امتحان يومي ( ) امتحان يومي ( 2 20
 اسئلة شفوية

 واختبارات

21 2 

System Design- 

Initial Design, 

Prototyping)  

System Design- Initial 

Design, Prototyping)   محاضرة

 نضرية
 واجب بيتي

22 2 

Detailed Design 

(Output 

Design, Input 

Design,  

Detailed Design (Output 

Design, Input Design,   محاضرة

 نضرية

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

23 2 

Finalizing 

Design 

Specifications- 

Database 

Design, Coding 

Systems 

Finalizing Design 

Specifications- Database 

Design, Coding Systems  محاضرة

 نضرية
 اسئلة شفوية

24 2 

Designing 

Distributed and 

Internet 

Systems 

Designing Distributed and 

Internet Systems  محاضرة

 نضرية
 اسئلة شفوية

25 2 System System Implementation امتحان ة محاضر
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Implementatio

n 

تحريري  نضرية

 مفاجئ

  (أمتحان فصلي( (أمتحان فصلي( 2 26
 اسئلة شفوية

 واختبارات

27 2 

Maintaining 

Information 

Systems 

Maintaining Information 

Systems  محاضرة

 نضرية
 واجب بيتي

28 2  
Geographic Information 

System (GIS)  
محاضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

 التحتية البنية  .248

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 
      أخرى 

1. Introduction to Information System, O' Bram. 
2. Systems Analysis and Design, Elias M. Awad. 

 القبول  .249

 النجاح في المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد  أكبر عدد من الطلبة

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 اليوجد
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعه التكنولوجيه    المؤسسة التعليمية .250

 قسم علوم الحاسوب  كزجامعي / المرالقسم ا .251

 الرياضيات والتحليل العددي   اسم / رمز المقرر .252

 3الذكاء/ 3, نظم/, 3, االمنية/ 2برمجيات / البرامج التي يدخل فيها .253

 دوام منتظم    أشكال الحضور المتاحة .254

 سنوي   الفصل / السنة .255

 ساعه 48   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .256

 2017-2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .257

 أهداف المقرر .258

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

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

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

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

 البرنامج.
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في مادة التحليل العددي  المفقرةلمواد وتطبيق ا البرمجةوتعلم  اختصاصهالبسيطة والمعقدة في مجال 

 مختبريا بلغة ماثالب.

 

 
 

 

 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .259

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

 بما يلي:   
 الرياضيات والتحليل العددي   حصل على كورس كامل في        -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
 لموضوع المهارات الخاصة با  -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      

 

 جع النظريهطريقة المرا     

 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.    

 و مشاركته في فهم المادهالتقييمات اليوميه من خالل مدى فعالية الطالب     

 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     
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

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

 

    -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

      

 صصيه يتم ادارتها من قبلالربط بين الجوانب النظريه والتطبيقيه عن طريق بناء وفتح مختبرات تخ    

  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    

 ه على اعداد طلبةالدكتوراه عادة ما يكونون محملين بمهام اكثر من حملة شهادة الماجستير تتمثل باشراف    

 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    

 

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

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

   0درجة الثقه المتولده لدى التدريسي والطالب   

 
 طور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والت -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  .261

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

يه )املاثالب( على االقل و املعرفه يف جمال الرياضيات التحليل االملام بلغه برجم  
 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 .260

 اعاتالس األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعه 2     1      
 مقدمه عامه عن    

التطور التاريخي   

 للتعامل مع الرياضيات

 مقدمه عامه عن    

التطور التاريخي   

 للتعامل مع الرياضيات
 اسئلة شفوية نظريه وعمليه 

      2 

 System of Linear     ساعه 2

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 

 

 اسئلة شفوية نظريه وعمليه 

      3   

 Differential ساعه 2

equations 

First order 

differential 

equations 

Differential 

equations 

First order 

differential 

equations 

 نظريه وعمليه 
 اسئلة شفوية

 واختبارات

 Laplace . عهسا 2 4      

Transform (L.T) 

. Laplace 

Transform (L.T) 
 واجب بيتي نظريه وعمليه 

 Fourier series  ساعه 2 5      

 
 Fourier series 

 
 نظريه وعمليه 

امتحان تحريري 

 مفاجئ

       6 

 Numerical Analysis ساعه 2

Solution of Non-

Linear Equation 

 

Numerical Analysis 

Solution of Non-

Linear Equation 

 

 اسئلة شفوية نظريه وعمليه 

 Partial differential ساعه 2 7ِ       

equations 
Partial differential 

equations 
 اسئلة شفوية نظريه وعمليه 
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ل على سبيل الخدمات االجتماعية ) وتشم

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 نعم ضروريه

 

 القبول  .262

 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 التكنلوجية المؤسسة التعليمية .263

 قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .264

 البرمجة الشيئية اسم / رمز المقرر .265

 البرامج التي يدخل فيها .266
برمجيات النظم, نظم المعلومات, امنية الحاسوب, الذكاء 

 االصطناعي, ادارة الشبكات و الوسائط المتعددة

 منتظم الحضور المتاحة أشكال .267

 سنوي الفصل / السنة .268

  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .269

 2017-2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .270

 أهداف المقرر .271

 هذا المقرر يهدف الى تقديم المبادئ االساسية لمفهوم البرمجة الشيئية وكيفية استخدام الخصائص االساسية

 .++Cللبرمجة الشيئية لبناء البرامج بلغة 

 التركيز على اخالقيات المهنة والمسؤولية االجتماعية

 

 

 داء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أ

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .272

 المعرفة والفهم  -أ

 مراجعة المفاهيم العامة للبرمجة الهيكلية      

 تمكين  الطالب لمعرفة وفهم المفاهيم االساسية للبرمجة الشيئية  -2أ

 الب لمعرفة وفهم مميزات البرمجة الشيئية والمقارنة مع البرمجة الهيكلية تمكين الط -3أ

 تمكين الطالب لمعرفة وفهم االدوات الالزمة لبناء البرامج الشيئية -4أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 فهم االمثلة البرمجية المطروحة وفق المفاهيم االساسية للبرمجة الشيئية – 1ب 

 م ادوات البرمجة الشيئية والمفاهيم لبناء البرامجاستخدا – 2ب 

تطوير البرامج تدريجيا اعتمادا على المفاهيم واالدوات ومقارنتها بطريقة بناء نفس البرامج  – 3ب 

 باستخدام البرمجة المهيكلة      

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاظرات نظرية, كتب متخصصة بالموضوع, وتجارب مختبرية 

 

 

 طرائق التقييم      

 امتحان نظري وامتحان مختبري 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 تحليل البرامج وفق المفاهيم واالدوات التي تمت دراستها -1ج         

 بناء برامج باسلوب البرمجة الشيئية  -2ج

 ++Cامكانية فهم برامج بلغات برمجية اخرى غير لغة  -3ج

 خطاء البرمجية التي قد يقع الطالب فيها عند كتابة البرامجتصحيح اال -4ج   

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تعليم الطالب المفاهيم واالدوات لبناء البرامج الشيئية

 تعلم مهارات تطوير البرامج وتصحيح االخطاء البرمجية

 االعتماد على مصادر اضافية لتطوير المهارات البرمجية

 

 ييم طرائق التق   

 

يقيم الطالب اعتمادا على نجاحه في استخدام االدوات الصحيحة لتنفيذ فكرة البرنامج المطلوبة ونجاحه في 
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 الحصول على النتيجة الصحيحة للبرنامج.

 

 

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

 البرمجة الهيكلية التي سبق دراستها استخدام مفاهيم  -1د

 استخدام مفاهيم البرمجة الشيئية لبناء البرامج -2د

  -3د

    -4د

 بنية المقرر .273

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

4 
 نظري 8

 عملي 8

review of C++ 

structured 

programming 

review of C++ structured 

programming 
محضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

2 
 نظري 4

 عملي 4

Introduction to 

moving from 

structured 

programming toward 

Object-Oriented 

Programming (OOP).  

Introduction to moving 

from structured 

programming toward 

Object-Oriented 

Programming (OOP).  

محضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

3  

Concepts of objects, 

classes and methods. 

Data encapsulation 

and information 

hiding. C++ 
language and its 

environment.  

Concepts of objects, 

classes and methods. Data 

encapsulation and 

information hiding. C++ 

language and its 
environment.  

محضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

2 
 نظري 4

 عملي 4

Object oriented 

concepts and 

memory  

Object oriented concepts 

and memory  
محضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

3 
 نظري 6

 عملي 6

Pointers in OOP Pointers in OOP  محضرة

 نضرية
 اسئلة شفوية

 واختبارات

3 
 نظري 6

 عملي 6

Classes and 

Inheritance:  
Classes and Inheritance:   محضرة

 نضرية
 واجب بيتي

3 
 نظري 6

 عملي 6

Polymorphism: 

Concept of 

polymorphism. 

Abstract classes and 

methods. Dynamic 

binding and operator 

overloading in C++.  

Polymorphism: Concept 

of polymorphism. 

Abstract classes and 

methods. Dynamic 

binding and operator 

overloading in C++.  

محضرة 

 نضرية
امتحان تحريري 

 مفاجئ

3 
 نظري 6

 عملي 6

Virtual functions and 

pure virtual functions  

Virtual functions and pure 

virtual functions  
محضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية
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مات االجتماعية ) وتشمل على سبيل الخد

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

2 
 نظري 4

 عملي 4

 
 

 C++ templates.  

محضرة 

 نضرية
 اسئلة شفوية

 البنية التحتية  .274

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 
      أخرى 

 ةحماظرات نظرية يف املاد
Object-Oriented Programming in C++, Fourth Edition, 
Robert Lafore  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

 القبول  .275

 ++Cالبرمجة الهيكلية بلغة  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  بة أكبر عدد من الطل
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 نموذج وصف المقرر

 

 ++Cالبرمجة المهيكلة بلغة   :وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .276

  قسم علوم الحاسوب الجامعة التكنولوجية / القسم الجامعي / المركز .277

 ++Cالبرمجة المهيكلة  اسم / رمز المقرر .278

 مادة اساسية لجميع الفروع وللمرحلة االولى البرامج التي يدخل فيها .279

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .280

 سنوي الفصل / السنة .281

 ساعة عملي 50ساعة نظري + 50 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .282

 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  ؛ يتضمن بناء البرامج مثل ++Cرفة عملية عن لغة ممارسات البرمجة ؛ مع

 هذا المقرر يعتبر أساس مقررات البرمجة. المهام ؛مختلفة في أنواع البيانات ؛ تحديد 
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   2017-2016 -2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .283

 أهداف المقرر .284

 

 .++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 تسهّل لغة -3

 .لتشكيل البرامج

4- ++  C غات البرمجة العالية المستوي وفي نفس الوقت قريبة من لغة التجميع ذات المستوي المحدودمن ل. 

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

 على اخالقيات االعمال واملسؤولية االجتماعية يف بعض مناهجها الرتكيز -6

 

 

 

 

 لتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم وا .285

 المعرفة والفهم  -أ
       الحاسبة 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

 طريقة التفكير البرمجي بواسطة الخوارزميات  كطريقة لحل المسائل. ةتنمي  -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

 الموضوع الخاصة ب 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      

 حية باستخدام وسائل العرضحاظرات  نظرية معززة باالمثلة التوضيم -1

 مختبرات - 2

 حلقات دراسية -3   

 مشاريع   -4   

 

 

 طرائق التقييم      

 

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

 

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 لجماعي و قيادة المجموعاتالقدرة على العمل ا  -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   

 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

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

 والمستخدم.

 يتعلم كيفية تصحيح االخطاء البرمجية حيث انه يتعلم ماهي فلسفة حل المشكلة. -4د
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 بنية المقرر .286

 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 

 اسئلة شفوية نظري +عملي 

2 

 

 اربع ساعات

Algorithms and 

flowcharts, properties 

and design 

Algorithms and 

flowcharts, properties 

and design 

 اسئلة شفوية نظري +عملي 

3 

 

ساعات اربع  

C++ Language Basics 

(Character set, 

Identifiers, keywords , 

Variables, Constants 

C++ Language Basics 

(Character set, 

Identifiers, keywords , 

Variables, Constants 

 نظري +عملي 
 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  

 واجب بيتي نظري +عملي 

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. 

 نظري +عملي 
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 

 اسئلة شفوية نظري +عملي 

 اربع ساعات 7

Nested If and 

If/else Statements, 

else if statement  

Nested If and 

If/else Statements, 

else if statement  

 اسئلة شفوية نظري +عملي 

8 
حل امثلة اضافية مع  اربع ساعات

 امتحان

حل امثلة اضافية مع 

 امتحان
 نظري +عملي 

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 اسئلة شفوية نظري +عملي  ,Switch statement, Switch statement اربع ساعات 9
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nested switch, 

conditional statements 

nested switch, 

conditional statements 

 واختبارات

10 

 

 اربع ساعات

loop iteration 

Statements (while 

Repetition Structure, 

Do/While Statement,  

loop iteration 

Statements (while 

Repetition Structure, 

Do/While Statement,  

عملي نظري +  واجب بيتي 

11 

 

 اربع ساعات

For Statement, 

More about For 

Statement, Nested 

Loops,  

For Statement, 

More about For 

Statement, Nested 

Loops,  

 اسئلة شفوية نظري +عملي 

12 

 

 اربع ساعات

Break and Continue 

Control Statements, 

goto statements). 

Break and Continue 

Control Statements, 

goto statements). 

 اسئلة شفوية نظري +عملي 

13 

 

 

 اربع ساعات

Functions 

(introduction, 

defining a function, 

return statement, 

types of functions. 

Functions 

(introduction, 

defining a function, 

return statement, 

types of functions. 

+عملي نظري   واجب بيتي 

 امتحان تحريري نظري +عملي  .types of functions. types of functions اربع ساعات 14

15 

 

 

 اربع ساعات

actual and formal 

arguments, local 

and global 

variables, recursive 

functions) 

actual and formal 

arguments, local 

and global 

variables, recursive 

functions) 

 امتحان تحريري نظري +عملي 

16 
حل امثلة اضافية مع  اربع ساعات

 امتحان

حل امثلة اضافية مع 

 امتحان
 امتحان تحريري نظري +عملي 

17 

 

 

 

 

 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) 

 امتحان تحريري نظري +عملي 

18 

 

 

 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 

 اسئلة شفوية نظري +عملي 

19 

 

 

 

 اربع ساعات

Array of Two 

Dimension 

(Declaration of 2D-

Arrays, Initializing 

2D-Array 

Elements, Read / 

Write / Process 

Array Elements)) 

Array of Two 

Dimension 

(Declaration of 2D-

Arrays, Initializing 

2D-Array 

Elements, Read / 

Write / Process 

Array Elements)) 

 اسئلة شفوية نظري +عملي 

20 
 

 

String (Read / 

Write / Process 

String (Read / 

Write / Process 
 نظري +عملي 

 اسئلة شفوية

 واختبارات
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 البنية التحتية  .287

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Mastring C++ 
Step by step C++ 

E-learning 
Web site 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 التدريب الصيفي

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 

 القبول  .288

 النجاح بالمرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 ,Array Elements اربع ساعات

Member Function 

of String, stdlib 

Library), 

Array Elements, 

Member Function 

of String, stdlib 

Library), 

21 
 Structure, structure اربع ساعات

within structure 

Structure, structure 

within structure 
+عملي  نظري  واجب بيتي 

22 

 

 اربع ساعات

Array of structures, 

functions and 

structures 

Array of structures, 

functions and 

structures 

 نظري +عملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ

23 

 

 

 

 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) 

 اسئلة شفوية نظري +عملي 

24 

 ,pointers and arrays اربع ساعات

arrays of pointers, 

pointers to 

pointers). 

pointers and arrays, 

arrays of pointers, 

pointers to 

pointers). 

 اسئلة شفوية نظري +عملي 

25 
 Test for students Test for students اربع ساعات

 نظري +عملي 
امتحان تحريري 

 مفاجئ
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الجامعة التكنولوجية \وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  المؤسسة التعليمية .289

 : علوم الحاسوبالقسم العلمي   القسم الجامعي / المركز .290

 مباديء نظم المعلومات اسم / رمز المقرر .291

 المرحلة االولى فرع نظم المعلومات البرامج التي يدخل فيها .292

 محاضرة نظري واحدة لكل اسبوع أشكال الحضور المتاحة .293

 سنوي الفصل / السنة .294

  21 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .295

 2017-2016-2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .296

 أهداف المقرر .297

 اعطاء نظرة عامة حول نظم المعلومات وماهي مكوناته

 فهم كيفية استخدام نظم المعلومات من قبل المنظمات لالنتفاع بها

 فهم كيفية تطوير انظمة المعلومات من قبل المنظمات

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

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

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

 البرنامج.
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 فهم كيفية ادارة انظمة المعلومات وتنظيم عملها في المنظمات

 

 
 

 ت التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجا .298

 المعرفة والفهم  -أ
 مساعدة الطالب على فهم كيفية استخدام نظم المعلومات من قبل المنظمات لالنتفاع بها -1أ

 مساعدة الطالب على فهم كيفية تطوير انظمة المعلومات من قبل المنظمات -2أ

 مة المعلومات وتنظيم عملها في المنظماتمساعدة الطالب على فهم كيفية ادارة انظ  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 استخدام نظام معلومات النتفاع به لصالح المنظمة - 1ب

 المشاركة في تطوير نظام معلومات  - 2ب

      المشاركة في ادارة نظام معلومات  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 اضرات نظرية مزودة بامثلةمح

 

 

 طرائق التقييم      

 امتحانات

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يقترح الطالب -1ج

 ان يحلل الطالب-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 محاضرات نظرية مزودة بامثلة

 

 طرائق التقييم    
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 امتحانات

 

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

 ان يساهم الطالب في اقتراح نظام ادارة معلومات لمنظمة ما -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .300

 بنية المقرر .299

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 1.5 
التعرف على نظام 

 المعلومات و انواعه
تعريف نظام 

 المعلومات و انواعه
 اسئلة شفوية محاضرة نظري

2 1.5 
التعرف على موارد 

 نظام المعلومات
 اسئلة شفوية محاضرة نظري موارد نظام المعلومات

3 1.5 
التعرف على 

المكونات المادية لنظام 

 المعلومات

المكونات المادية لنظام 

 لمعلوماتا
 محاضرة نظري

 اسئلة شفوية

 واختبارات

4 1.5 
التعرف على  

المكونات البرمجية 

 لنظام المعلومات

المكونات البرمجية 

 لنظام المعلومات
 واجب بيتي محاضرة نظري

5 1.5 
التعرف على بعض 

 طرق ادارة بيانات
 محاضرة نظري ادارة بيانات

امتحان تحريري 

 مفاجئ

6 1.5 
نيات التعرف على تق

االتصال و انواع 

 االتصال

نظرة المدير لشبكات 

 االتصاالت
 اسئلة شفوية محاضرة نظري

7 1.5 
التعرف على تقنية 

االنترنت و التجارة 

 االلكترونية

االنترنت و التجارة 

 االلكترونية
 اسئلة شفوية محاضرة نظري

8 1.5 

وصف الخصائص 

التي تميز المستويات 

العملية واالدارية 

 ذية للمنظمةوالتنفي

نظم المعلومات 

 التنظيمية
 محاضرة نظري

امتحان تحريري 

 مفاجئ

9 1.5 
مثال على انظمة 

 المعلومات الناشئة
انظمة المعلومات 

 الناشئة
 محاضرة نظري

 اسئلة شفوية

 واختبارات

10 1.5 
وصف لمراحل تطوير 

 نظام
 واجب بيتي محاضرة نظري مراحل تطوير نظام

11 1.5 
 وصف طرق تطوير

 انظمة معلومات
طرق لتطوير انظمة 

 معلومات
 اسئلة شفوية محاضرة نظري

12 1.5 
تطبيق وظائف االدارة 

 على انظمة المعلومات

القضايا االساسية في 

ادارة انظمة 

 المعلومات
 اسئلة شفوية محاضرة نظري

13 1.5 
معرفة عوامل تؤخذ 

بنظر االعتبار في 

 اعداد حالة عمل لنظام
 واجب بيتي محاضرة نظري لنظاماعداد حالة عمل 

14 1.5 
هيكلية وظيفة نظام 

 معلومات في منظمة
هيكليات وظيفة نظام 

 معلومات في منظمة
 امتحان تحريري محاضرة نظري
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Information Systems Foundations 
Leonard M. Jessup 
Joseph S. Valacich 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .301

 مرحلة السابقةالنجاح في ال المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 :  تصميم قواعد البيانات   وصف المقرر

قديم مفهوم تصميم جداو  تقديم مفهوم البانات و المعلومات , تقديم مفهوم كلمة " قاعدة " , ت
قاعدة البيانات , تقديم مفهوم برمجة قواعد البيانات , تعلم لغات برمجة قواعد البيانات, تقديم 

 مفهوم استقراء البيانات من البيئة المحيطة و تحويلها الى تصميم في قاعدة البيانات. 

 

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المؤسسة التعليمية .302

 حاسوبالجامعة التكنولوجية / قسم علوم ال  القسم الجامعي / المركز .303

 اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر .304

 االولى لكل الفروع  المرحلة  البرامج التي يدخل فيها .305

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .306

 سنوي الفصل / السنة .307

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .308

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

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

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

 البرنامج.
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 2017-2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .309

 أهداف المقرر .310

 القراءة ومهارات االستماع والتحدث والترجمةتعلم مهارات الكتابة و 

  
  

  
 

 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .311

 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      

 محاضرات نظرية معززة باالمثلة بأستخدام وسائل العرض الحديثة

 

  (data show   ,electronic board ) 

 

 طرائق التقييم      

 

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

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على العمل الجماعي و قيادة المجموعات  -1ج

 القدرة على حل المشاكل و التفكير الجماعي -2ج

 -3ج
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   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 حاضرات نظرية باستخدام الطريقة التواصلية م

 

 

 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 

 قراءة مقالة  -1د  

 ترجمة  -2د

 تكلم  -3د

 تواصل مع االخرين -4د   



الصفحة   

143 
 

  

 بنية المقرر .312

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

1 2 
The sentence in 

English 
The sentence in English communicative 

املشاركة يف 
 الصف

2 2 Parts of speech  Parts of speech  communicative  اسئلة

 شفوية

3 2 
Direct and indirect 

speech 
Direct and indirect speech Communicative  اسئلة

 شفوية

  Review  Review  = 
اسئلة 

 شفوية

 واختبارات

4 2 The Passive voice  The Passive voice  = واجب بيتي 

5 2 Review  Review  = 
امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

   امتحان يومي  امتحان يومي 2 6
اسئلة 

 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  

= 
اسئلة 

 شفوية

8 2 

 Writing questions 

requesting personal 

information . 
 Reading about 

popular names  

 Writing questions requesting 

personal information . 
 Reading about popular names  

= 
امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

9 2 
 Reading(living in a 

digital age) 
 Reading(living in a digital age) = 

اسئلة 

 شفوية

 واختبارات

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   
 واجب بيتي =

11 2 

Writing 

advertisement . 
Reading about a 

New York City 

neighborhood  

Writing advertisement . 
Reading about a New York City 

neighborhood  
= 

اسئلة 

 شفوية

12 2 
Reading(computer 

essentials )  Reading(computer essentials )  = 
اسئلة 

 شفوية

13 2 
 Answering 

exercises of the 

previous passage   
 Answering exercises of the 

previous passage   = واجب بيتي 
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14 2 Review  Review   
امتحان 

 تحريري

  )أمتحان الفصل االول( )أمتحان الفصل االول( 2 15
امتحان 

 تحريري

16 2 

Asking about and 

describing people’s 

appearance ; 

identifying people   

Asking about and describing 

people’s appearance ; identifying 

people   
= 

امتحان 

 تحريري

17 2 

Writing an email 

describing people 

. 

Reading about 

clothing styles  

Writing an email describing 

people . 

Reading about clothing styles  
= 

امتحان 

 تحريري

18 2 

 Talking about 

health problems, 

asking for and 

giving advice , 

making request ; 
asking for and 

giving 

suggestions   

 Talking about health problems, 

asking for and giving advice , 

making request ; asking for and 
giving suggestions   

= 
اسئلة 

 شفوية

19 2 

 Writing a letter to 

an advice 

columnist . 

Reading (Rain 

Forest Remedies) 

about natural 

products as 

medicine  

 Writing a letter to an advice 

columnist . 

Reading (Rain Forest Remedies) 

about natural products as 

medicine  

= 
اسئلة 

 شفوية

20 2 

 Expressing like 

and dislikes; 

agreeing and 

disagreeing ; 
ordering a meal   

 Expressing like and dislikes; 

agreeing and disagreeing ; 

ordering a meal   
= 

اسئلة 

 شفوية

 واختبارات

21 2 

 Writing a 
restaurant review . 

Reading (to tip or 

not to tip) about 

tipping customs 

 Writing a restaurant review . 

Reading (to tip or not to tip) 

about tipping customs 
 واجب بيتي =

22 2 

Describing 

countries ; making 

comparisons ; 

expressing 

opinions ; talking 

about distance and 

measurements  

Describing countries ; making 

comparisons ; expressing 

opinions ; talking about distance 

and measurements  

= 
امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

23 2 
Writing an article 

about a country    

Writing an article about a 

country    = 
اسئلة 

 شفوية

24 2 
 Reading (things 

you can do to help 

the environment ) 

 Reading (things you can do to 

help the environment ) = 
اسئلة 

 شفوية

25 2 
Answering 

students questions    
Answering students questions     

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

   (أمتحان فصلي( (أمتحان فصلي( 2 26
27 2   Review   Review   
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 البنية التحتية  .313

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

   

تطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال م

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 اليوجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 

 القبول  .314

 النجاح في المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 :  شبكات الحاسوب   وصف المقرر

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((
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, تقديم مفهوم شبكات الحاسوب , تقديم مفهوم كلمة " شبكة " , تقديم مفهوم ربط الشبكات
( ومفهوم بروتوكوالت الشبكات , تعلم برامج محاكاة لكيفية  layersتقديم مفهوم الطبقات )

ربط الشبكات المحلية والعالمية وبرمجة االجهزة المتعلقة بمنظومات الشبكات السلكية 
 والالسلكية .

 

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المؤسسة التعليمية .315

 الجامعة التكنولوجية / قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .316

 شبكات الحاسوب المقرراسم / رمز  .317

 المرحلة الثالثة فرع البرمجيات ، االمنية ، النظم البرامج التي يدخل فيها .318

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .319

 سنوي الفصل / السنة .320

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .321

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .322

 أهداف المقرر .323

 دراسيمتكني الطالب من  شرح املادة لصف 

 متكني الطالب من استخدام برامج احملاكاة املستخدمة يف عملية تصميم شبكات احلاسوب

 متكني الطالب من تصميم شبكات سلكية ولالسلكية

 تنمية مهارة الطالب برجمة واعداد االجهزة املستخدمة يف عملية ربط شبكات احلاسوب

 

 

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

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

 البرنامج.
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 تقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم وال .324

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

 ER-Model , Relationalان يصف الطالب المشكلة باستخدام احد نماذج قواعدالبيانات )-2أ
Model) 

 ت باستخدام عدة نماذج ان يتعرف الطالب على طرق تصميم قواعد البيانا -3أ
 تمكين الطالب لمعرفة و فهم التطبيقات العملية  لقواعد البيانات و اللغات المتعلقة بقواعد البيانات-4أ
 تمكين الطالب من استخدام طرق البحث الحديثة للوصول للتصميم  االمثل للمشكلة -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

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

 المهارات البرمجية

  - 3ب

     -4ب

 علم طرائق التعليم والت     

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

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

 ( data show   ,electronic boardعلى الطلبة ) 

 

 طرائق التقييم      

 

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

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على العمل الجماعي و قيادة المجموعات  -1ج

 القدرة على حل المشاكل و التفكير الجماعي -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مشاريع’, ل ورش عم

 

 

 طرائق التقييم    
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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

 

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

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

 استخدام وسائل االتصال الحديثة للتفاعل مع فريق العمل لحل مشكلة معينة -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 .325

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

1 2 Introduction Introduction 
نظريه 

 وعمليه 
 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. 

نظريه 

 وعمليه 
 اسئلة شفوية

3 2 

Compare with the File 

System, 

and File System 

Disadvantage 

Compare with the File System, 

and File System Disadvantage 

نظريه 

 وعمليه 
 اسئلة شفوية

 واختبارات

4 2 

Data Abstraction 

and  
Database models 

(1) 

Data Abstraction and  
Database models (1) 

نظريه 

 وعمليه 
 واجب بيتي

5 2 
Entity relationship 

diagram Entity relationship diagram  نظريه

 وعمليه 

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

6 2 

Relational 

Database. 

Tables, records and 

Keys. 

Relational Database. 

Tables, records and Keys. 
نظريه 

 وعمليه 
 اسئلة شفوية

7 2 
Table Joining and  

Instant and schema 
Table Joining and  

Instant and schema 
نظريه 

 وعمليه 
 اسئلة شفوية

نظريه  ) امتحان يومي ( ) امتحان يومي ( 2 8

 وعمليه 

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

9 2 

Database 

Administrator and 

database design 

process.  

Database Administrator and 

database design process.  
نظريه 

 وعمليه 
 اسئلة شفوية

 واختبارات

10 2 

تقسيم الطلبة إىل جماميع و 
على اجملاميع من  عريتوزيع مشا

 واقع القسم

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

نظريه 

 وعمليه 
 واجب بيتي

11 2 
Database 

Cardinality Database Cardinality  نظريه

 وعمليه 
 اسئلة شفوية

12 2 
Weak Entity in ER 

model Weak Entity in ER model  نظريه

 عمليه و
 اسئلة شفوية

نظريه  )أمتحان الفصل االول( )أمتحان الفصل االول( 2 13

 وعمليه 
 واجب بيتي

14 2 (review) (review) 
نظريه 

 وعمليه 

امتحانات 

شفويه 

 وتحريريه

15 2 
Indexing : 

Primary and 

secondary index 

Indexing : Primary and 

secondary index 

نظريه 

 وعمليه 

نات امتحا

شفويه 

 وتحريريه
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 البنية التحتية  .326

 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 (
 اليوجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 اليوجد
 
 
 

16 2 Index update Index update 
نظريه 

 وعمليه 

امتحانات 

شفويه 

 وتحريريه

17 2 Hash Index Hash Index 
نظريه 

 وعمليه 

امتحانات 

شفويه 

 وتحريريه

18 2 Normalization (1) Normalization (1) 
نظريه 

 وعمليه 
 اسئلة شفوية

19 2 Normalization (2) Normalization (2) 
نظريه 

 وعمليه 
 اسئلة شفوية

نظريه  ) امتحان يومي ( ) امتحان يومي ( 2 20

 وعمليه 
 اسئلة شفوية

 واختبارات

21 2 
System 

architecture  (1) 
System architecture  (1) 

نظريه 

 وعمليه 
 واجب بيتي

22 2 
System 

architecture  (2) 
System architecture  (2) 

نظريه 

 ه وعملي

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

23 2 Transaction (1) Transaction (1) 
نظريه 

 وعمليه 
 اسئلة شفوية

24 2 Transaction (2) Transaction (2) 
نظريه 

 وعمليه 
 اسئلة شفوية

25 2 
Database Security 

: Access control 

and encryption 

Database Security : Access 

control and encryption 

نظريه 

 وعمليه 

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

نظريه  (أمتحان فصلي( (أمتحان فصلي( 2 26

 وعمليه 
 

27 2 
Relational 
Algebra Relational Algebra  نظريه

 وعمليه 
 واجب بيتي
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 القبول  .327

 النجاح في المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 
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 الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .328

 علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .329

 وب / رسوم الحاس اسم / رمز المقرر .330

 مرحلة الثالثة ) برمجيات , نظم المعلومات , ذكاء االصطناعي ( البرامج التي يدخل فيها .331

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .332

 سنوي الفصل / السنة .333

 اسبوع 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .334

 2017-2016-2015العام الدراسي  تاريخ إعداد هذا الوصف  .335

 أهداف المقرر .336

 الطالب بتمييز المخططات ورسوم في الحاسبة .إدراك *

 يتعرف على أساسيات رياضية والخوارزميات المطبقة في الحاسوب*

 تصميم أدوات برمجية التي تساعد على تطبيق رسوم الحاسوبية*

 Computer graphicبسيط التي إحدى تطبيقات   Simulate*بناء 

 ذا الجانب*اإلضافة ذلك مساعدة على تفسير حاالت في ه

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .337

 المعرفة والفهم  -ج

 قدرة على تذكر اساسيات المادة الرسوم الحاسوب-1أ

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

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

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

 ضيات للرسوم(معرفة طرق لرسم والمعطيات المطلوب لوصول الى ناتج المطلوب )ايعارات وبرامج الحاسوبية + اساسيات ريا -5أ

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

 دة الرسومتمييز ماتعلمة من حقائق المادة مدعم بحقائق ومفاهيم رياضية لوصول االستنتاج الحلول لتوليد معرفة الما– 1ب

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

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

 ا من العمليات االخرى(حاالت المادة مثل تدوير وتحريك وتحجيم وغيره
 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

 طرائق التعليم والتعلم      
 تواكب الواقع الحقيقي استخدام المحاضرات الورقية مع االمثلة خارجية 

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

 طرائق التقييم      
  ه(درجة وتكون في امتحان الفصل االول )نصف السن 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(

  درجات وتكون في امتحان الفصل الثانى التحريري 10الفصل االول 
  درجات امتحان تحريري وتطبيقي و درجتان حضوروالمتابعة و درجتان لنشاط وتنفيذ  6وتقسم كاالتي) درجات  10مختبر فصل الثاني

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

 الفصل الثاني نهاية
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

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

 جابة مباشرا من الطالبتفكير سفوي استخدام سوال جديد من نفس المادة او طرح المسائلة وتكون اال-3ج

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

 تكليف الطالب لحل المسائلة في الحاضرةاو نفس الحاضرة اليوم  

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

 

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

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

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

 للمادة العلمية.
 سائل ومقارنه مع بعضها.جلب التقارير وعرض النتائج الم .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
 امتحان تحريري او مناقشة المشاريع المطلوبة .3
 ار االجوبة االيجابية للطالب.اسئلة الشفويية ومقد .4
استخدام االسئلة االثرائية )طرح المشاكل المتعلقة للمادة( مثل الواجبات او اسئلة االستنتاجية الغرض منه >ربط المواضيع السابقة  .5

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

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



الصفحة   

154 
 

  

 

 .IC3ادارة المختبرات الحاسوب وكذلك احتياجات مختبرات    -4د

  IC3تؤهلة لحصول على شهادة العالمية الدارة الحاسوب  -5د

 بنية المقرر .338

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 مطريقة التقيي 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 
 ويةاسئلة شف

 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 نظريه وعمليه 

 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 نظريه وعمليه  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 

12 
 } Transformation ساعه 2

Translate + Scaling} 

3D 

Transformation { 

Translate + Scaling} 

3D 
 اسئلة شفوية نظريه وعمليه 

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

امتحانات  نظريه وعمليه  +  Oblique projection  + Oblique projection ساعه 2 
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 القبول  .339

 ة السابقةالنجاح في المرحل المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

Matrix represent 

Oblique projection 

Matrix represent 

Oblique projection 
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 ساعه 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 

   امتحان الفصل الثاين امتحان الفصل الثاين  21

340.  

 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

 استخدام االمثلة خارجية تحاكي الواقع النظري 

 وتفصيالتها واضيع المادةتزويد تقارير خاصة للم 
الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية( 
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