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لشبكات الحاسوب وتلبية لحاجة المجتمع الى االتصاالت ظهرت الحاجة لهذا الفرع حيث  ضمن التطور الهائل

يعمل خريجوا الفرع في مجال برمجة تطبيقات الشبكات واإلنترنيت وتصميم وبرمجة المواقع باإلضافة إلى 

ن من خالل تعلم أساسيات تصميم وربط الشبكات كما ويمتلك الخبرات في مجال طرق نقل البيانات بشكل أمي
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 المعرفة والفهم إلظهار الحقائق األساسية والمفاهيم والمبادئ والنظريات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات -1أ
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 طرائق التقييم    

 عملية اختبارات  نظرية و

 تقارير عن شبكات الحاسوب ولغات المواقع االلكترونية 

 صغيره مشاريع
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CSC01 
 1برمجة مهيكلة 

 اسبوعيا  3
  

 درجة البكالوريوس 

  ( ساعة معتمدة15تتطلب )

 

 
CSC03 

 اسبوعيا 2 1رياضيات 

CSC05  اسبوعيا 2 1هياكل متقطعة 

CSC07 اسبوعيا 2 تركيب حاسوب 

CSC09 اسبوعيا 2 مقدمة الى االحصاء 

CSN01 اسبوعيا 2 نظرية المعلومات 

ي 
ان
لث
 ا
ل
ص

لف
ا

 

CSC15 

 1لغة انكليزية 

 اسبوعيا  3

CSC11  2 1برمجة شيئية 

 

 درجة البكالوريوس 

  ( ساعة معتمدة15تتطلب )

 

 

 

CSC13 2 هياكل بيانات  
 

CSC15  2 3رياضيات  

CSC17 2 ساسيات قواعد البياناتا  

CSN04 2 معالجة االشارة الرقمية  

CSC19 1 حقوق انسان  

CSC52  2 2لغة انكليزية  

 Cs07 السنة الثانية 
 البرمجة الشيئية

 درجة البكالوريوس  اسبوعيا 2

 ( ساعة معتمدة15تتطلب )
 Cs12  هياكل البيانات

 والخوارزميات

  اسبوعيا 2

 Cs65 اسبوعيا 2 برتوكوالت الشبكة  

 Cs34 اسبوعيا 2 قواعد البيانات  

 Cs66  نظرية احتسابية

 ومترجمات

  اسبوعيا 2

 Cs10  الرياضيات المتقدمة

 والتحليل العددي

  اسبوعيا 2

 Cs54 نظرية  الترميز و

 المعلومات

  اسبوعيا 2

 Cs09  حقوق االنسان

 والديمقراطية

  اسبوعيا 1

 اسبوعيا 2 تقنيات الذكاء االصطناعي Cs67 السنة الثالثة 

 Cs35 درجة البكالوريوس  اسبوعيا 2 قواعد البيانات الموزعة 



 Cs17 ( ساعة معتمدة16تتطلب ) اسبوعيا 2 بحوث العمليات 

 Cs68 اسبوعيا 2 تقنيات السلكية 

 Cs36  معمارية الحاسبة و المعالجة

 المايكروية

  ااسبوعي 2

 Cs69 اسبوعيا 2 معالجة االشارة الرقمية 

 Cs70 اسبوعيا 2 برمجة الشبكات 

 Cs27 اسبوعيا 2 بحوث العمليات  

  اسبوعيا3 أمنية الشبكات Cs57 السنة الرابعة 

 Cs24 اسبوعيا 3 انظمة التشغيل الموزعة  

 Cs71 اسبوعيا 3 الوسائط المتعددة  

 Cs72 اسبوعيا 2 االتصاالت  

 Cs73 اسبوعيا 3 برمجة االمواقع  

 Cs74  التبديل والتوجيه في

 الشبكه
  اسبوعيا 3

 Cs75 اسبوعيا 2 ادارة الشبكات  

 Cs83 اسبوعيا 3 مشروعلا  

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 دراسات عليا -مؤتمرات -ندوات تخصصية-بحوث ومشارع -ورش عمل - دورات تدريبي
 العربية واالجنبية الطالع على اهم المصادرا

 دراسة حاالت دراسية وتعميم النتائج
 حل اسئلة االختبار الذاتي في المصادر والمراجع 

 محاكاة انظمة معقدة

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .14

 قبول مركزي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15



 احتياجات سوق العمل 
 التطور العلمي يف هذا اجملالمواكبة 

 



 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 رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
لخاصة المهارات ا

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 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

 السنة االولى 
 

 الفصل االول 

 

CSCL1101 Structured 
Programming I 

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي

CSCL1103 Mathematics I أساسي √ √ √ √ √ √ √  √ √ √      
CSCL1105 Discrete 

Structure I 
 √ √ √ √  √ √ √   √ √ √ √ √ √ أساسي

CSCL1107 Computer 

Organization 
    √    √   √ √ √ √ √ √ أساسي

CSCL1109 Introduction to 

Statistics 
   √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي

CSCL1111 English 

Language I 
  √ √ √        √ √ √ √ √ أساسي

CSCN1101 
Information 

Theory 

 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √   √ √ أساسي



 

 السنة االولى 
 

 الثاني   الفصل

 

CSCL1101 Structured 

Programming 

II 

                 

CSCL1103 Mathematics II                  
CSCL1105 Discrete 

Structure II 
                 

CSCL1107 Logic Design                  
CSCL1109 Probability 

Theory 
                 

CSCN1202 Coding 
Techniques 

                 

CSCN1203 Principles of 
Network 

                 

   √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي البرمجة الشيئية Cs07 الثانية السنة 

Cs12  هياكل البيانات

 والخوارزميات

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي

Cs65 أساسي برتوكوالت الشبكة                 

 Cs34 أساسي قواعد البيانات √ √ √ √ √ √   √ √   √ √ √ √ 

Cs66 ابية نظرية احتس

 ومترجمات

 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي

 Cs10  الرياضيات المتقدمة

 والتحليل العددي

   √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي



 Cs54 نظرية  الترميز و

 المعلومات

       √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي

Cs09  حقوق االنسان

 والديمقراطية

    √    √    √    √ أساسي

 Cs67 الثالثة السنة 
                 أساسي تقنيات السلكية

Cs35 
 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي نضرية احتسابية

 Cs17  امنية الحاسبات

 والبيانات
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي

 Cs68  معمارية

 الحاسوب
 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي

 Cs36 ارة معالجة االش

 الرقمية

                 أساسي

 Cs69  قواعد البيانات

 الموزعة
   √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي

 Cs70  تقنيات الذكاء

 االصطناعي

 √ √ √ √  √ √ √    √   √ √ أساسي

 Cs27 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي بحوث العمليات
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First Year Syllabus منهج المرحلة االولى 

  

 الفصل االول –المرحلة االولى 

 عدد الساعات في االسبوع

 رمز الدرس عنوان الدرس

 المناقشة الوحدات

 

 النظري العملي

 CSC01 1برمجة مهيكلة  3 2 1 4

 CSC03 1رياضيات  2 - 1 2

 CSC05 1هياكل متقطعة  2 - - 2

 CSC07 تركيب حاسوب 2 - 1 2

 CSC09 مقدمة الى االحصاء 2 - 1 2

 CSN01 نظرية المعلومات 2 - - 2

 CSC51 1لغة انكليزية  2 - - 1

15 4 2 15 

 

 الفصل الثاني –المرحلة االولى 

 عدد الساعات في االسبوع

 رمز الدرس عنوان الدرس
 النظري العملي المناقشة الوحدات

 CSC02 2كلة برمجة مهي 3 2 1 4

 CSC04 2رياضيات  2 - 1 2

 CSC06 2هياكل متقطعة  2 - - 2

 CSC08 تصميم منطقي 2 2 1 3

 CSC10 نظرية احتماالت 2 - 1 2

 CSN02 تقنيات الترميز 2 - - 2

 CSN03 مباديء الشبكات 2 - - 2

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 )Units 
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Second Year Syllabus منهج المرحلة الثانية 

 Subject أسم المادة ت

No. of 

Theory 

hour 

No. of 

Lab 

hour 

Tutorial 
No. of 

Units 

1 
 Object Oriented Programming 2 2 1 3 البرمجة الشيئية

 Data Structure & Algorithms 2 2 1 3 هياكل البيانات والخوارزميات 2

 Network Protocols 2 - - 2 برتوكوالت الشبكة 3

 Database 2 2 1 3 قواعد البيانات 4

 Computation Theory and compiler 2 2 1 3 نظرية احتسابية ومترجمات 5

6 
 تحليل العدديالالرياضيات المتقدمة و

Advanced Mathematics & Numerical 
Analysis 

2 2 1 3 

 Coding & Information Theory 2 - 1 2 نظرية المعلومات الترميز و 7

 Human Rights and Democracy 1 - - 1 حقوق االنسان والديمقراطية 8

Total 15 10 6 20 

 

( وحدة20عة الوحدات للفصل الدراسي الواحد: )مجمو  Total No. of Unit for One Semester: (20)Units 

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

 

 

ThirdYear Syllabus  

 لثالثةمنهج المرحلة ا

 Subject أسم المادة ت

No. of 

Theory 

hour 

No. of 

Lab 

hour Tutorial 

No. of 

Units 

 Wireless Techniques 2 2 1 3 تقنيات السلكية 1

 Computation Theory and compiler 2 2 1 3 نظرية احتسابية ومترجمات 2

 Computer and Data Security 2 2 - 3 امنية احلاسبات والبيانات 3

 Computer Architecture 2 - - 2 معمارية الحاسوب 4

 Digital Signal Processing (DSP) 2 2 1 3 معالجة االشارة الرقمية 5

 Distributed data base 2 2 1 3 قواعد البيانات الموزعة 6

 Artificial intelligent Techniques 2 2 1 3 تقنيات الذكاء االصطناعي 7

 Operation Research 2 -  2 بحوث العمليات 8

Total 16 12 5 22 

 

 Total No. of Unit for One Semester: (22)Units ( وحدة22مجموعة الوحدات للفصل الدراسي الواحد: )

 Total No. of Unit for Year: (44) Units وحدة (44) مجموعة الوحدات لسنة دراسية:
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Forth Year Syllabus  الرابعةمنهج المرحلة 

 Subject أسم المادة ت

No. of 

Theory 

hour 

No. of 

Lab 

hour 

Tutorial 
No. of 

Units 

 Network Security 2 2 1 3 أمنية الشبكات 1

 Distributed Operating system 2 2 1 3 انظمة التشغيل الموزعة 2

 Multimedia 2 2 1 3 الوسائط المتعددة 3

 Communication 2 - - 2 االتصاالت 4

 Web Programming 2 2 1 3 برمجة االمواقع 5

 Switching and Routing in Network 2 2 1 3 التبديل والتوجيه في الشبكه 6

 Networks Management 2 - 1 2 ادارة الشبكات 7

 The Project 1 4 - 3 مشروعلا 8

Total 15 14 6 22 

 

( وحدة22مجموعة الوحدات للفصل الدراسي الواحد: )  Total No. of Unit for One Semester: (22)Units 

(44مجموعة الوحدات لسنة دراسية: وحدة (  Total No. of Unit for Year: (44) Units 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .1

  علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 Cs36 /معمارية اسم / رمز المقرر .3

 مرحلة ثالثة فرع البرامجيات+الشبكات+الذكاء برامج التي يدخل فيهاال .4

 دوام كامل أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2016-5-11 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

ب من معرفة هيكلية معمارية الحاسوب يهدف البرنامج المتعلق بمادة معمارية الحاسوب الى تمكين الطال

 االساسية 

 تمكين الطالب من حل التمارين المتعلقة بالماده

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

 مترابطه

 جعل الطالب يفهم مراحل تطوير معمارية الحاسوب

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

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

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
   ماذا يدرسها في المرحلة قيد الدراسةان يتعرف الطالب على جوهر مادة المعمارية ول     -1أ

 ان يتذكر الطالب اساسرمعمارية الحاسوب وبماذا يبحث موضوعها  -2أ

 ان يعدد الطالب الهيكلية العامه للمعمارية االساسية للحاسوب  -3أ

 ان يصف الطالب اساسيات ومكونات معمارية الحاسوب االساسية -4أ

 الساسياتان يشرح الطالب وبالتفصيل هذه ا  -5أ

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

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 ان يحلل الطالب معمارية المعالج وطرق العنونه لاليعازات المختلفه – 1

 ان يميز الطالب بين هذه الطرق – 2ب 

      ان يحل الطالب اي مساله متعلقه بهذا الموضوع  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 عن طريق الدروس النظرية وحلقات النقاش والنشاط والواجبات

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 تتم عن طريق االختبارات الشفوية كاالسئلة في المحاظرة واالمتحانات التحريرية

 

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 تر والتكنولوجيا الحديثة المتعلقه بهان يكون الطالب قادرا على استخذام الكومبيو -1د

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

 ان يكون الطالب قدرا على حل مشكله معينه تتطرا على الحاسوب كالفايروس مثال-3د

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

 طرائق التعليم والتعلم     

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

 االمتحانات التحريرية

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

 ان يعرف الطالب ماهية معمارية الحاسوب-1د

 ان يفهم الطالب االساسيات المتعلقة بالماده-2د

 ان يحلل ويفهم الماده عمليا-3د

    ان يطبق ماتعلمه-4د

 



  
 16الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 الولا
ان يعرف الطالب تركيب 

 الحاسوب

Basic structure of 

computer 

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

 2 الثاني
تعريف الطالب بماهية 

 الناقل
Bus structure 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 2 الثالث
تعريف الطالب بطرق 

 العنونه
Addressing mode 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 شفوية اسئلة

 واختبارات

 2 الرابع
احاطة الطالب بطرق 

عنونه حاسوب ال 

pdp11 

Pdp-11 

addressing 

modes 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

 ان يحل الطالب االمثله 2 الخامس

Examples of 

addressing 

modes 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 2 السادس
تعريف الطالب 

فزبايعازات الق  

Brunch 

instruction and 

condition code 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 = = بايعازات المنطق 2 السابع
Logic 

instruction 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 2 الثامن
تعريف الطالب 

 بالمكدس
stack 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان تحريري 

 مفاجئ

رعيفهم البرنامج الف 2 التاسع  subroutines 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

 Instruction set فهم مجموعة االيعاز 2 العاشر

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

الحادي 

 عشر
2 

فهم االعتبارات 

الماخوذه لتصميم لغة 

 عالية المستوى

The 

consideration of 

high level 

language 

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

 تفسير حالة المعالج 2 الثاني عشر
Processor status 

word 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 2 الثالث عشر
االلمام بوحدة 

 المعالجة المركزية

The processing 

unit 

محاضرات 

نظري + 
 واجب بيتي
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 عملي

 2 الرابع عشر
فهم النقل بين 

 المسجالت

Register 

transfer 

ات محاضر

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

الخامس 

 عشر
 امتحانات  2

 
 

السادس 

 عشر
 نصف السنه  2

 

 

   ---  2 السابع عشر

 2 الثامن عشر
التعريف الشارات 

 السيطرة

Sequencing of 

control signals  

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 ةبيتي اتواجب

  pipeline Pipeliningفهم ال 2 التاسع عشر

محاضرات 

+  نظري

 عملي

تحريري امتحان 

 مفاجئ

 حل االمثلة 2 العشرون

Pipelining  

speedup 

examples 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

الحادي 

 والعشرون
 تعريف دورة االيعاز 2

Instruction 

cycle 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

الثاني 

 والعشرون
2 

فهم ايعازات 

 PIPELININGال

Instruction 

pipelining 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

الثالث 

 والعشرون
2 

التعريف بالمخاطر في 

 PIPEتنفيذ ال 

MAJOR 

HAZARDS IN 

PIPELINED 

EXECUTION 

(difficulties 

محاضرات 

نظري + 

 اسئلة شفوية عملي

الرابع 

 والعشرون
2 

تعريف االمثلة المهمه 

 للمعالجة المتجهية

VECTOR 

PROCESSING 

 

ضرات محا

نظري + 

 عملي

 امتحانتحديد 

 مسبق

الخامس 

 والعشرون
2 

التعريف للبرمجة 

المتجهية وفهم ال 

RISC 

VECTOR 

PROGRAMMI

NG 

Definition of 

RISC  

 

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 واجبات بيتية

السادس 

 والعشرون
2 

تعريف الخواص 

 CISCالمهمه لل 

Typical 

Characteristics 

of CISC 

Architecture 

 

محاضرات 

نظري + 

 اسئلة شفوية عملي
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 تية البنية التح .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 و مصادر خارجية وكتب حديثة احملاضرات 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 اليتطلب ذلك

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

الضيوف والتدريب  المثال محاضرات

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليتطلب ذلك

 

 القبول  .13

 النجاح من المرحلة السابقه المتطلبات السابقة

 اليوجد تحديد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد تحديد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

السابع 

 والعشرون
2 

التعريف باهمية 

المشاكل التي تجعل 

االمواجهه صعبه بين 

المعالج واجهزه 

 االدخال واالخراج

INPUT/OUTPU

T PROBLEM 

Factors that 

make 

interfacing 

difficult 

 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اختبارات 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ه التكنلوجيةالجامع المؤسسة التعليمية .1

 علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 Cs02 /الرياضيات اسم / رمز المقرر .3

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

 الوسائط المتعددة + الشبكات / المرحلة االولى و الثانية

 دوام مستمر أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي السنة الفصل / .6

 ساعة 360 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ترمجة االفكار الرياضية من اللغة اهلندسية اىل التحليلية -1

 تقدمي مفهوم املستوى االحداثي ومفهوم حل املصفوفات -2

 تقدمي مفهوم املعادالت والبيانات يف املستوات -3

 ستقيم والدائرة ورسم الدوال املثلثيةمعاجلة امل -4

 تقدمي مفهوم التفاضل والتكامل يف حل املسائل الرياضية -5

 ج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنام

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

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

 ة التحليل العدديمعرف -3أ

 معرفة الحل باستخدام المصفوفات -4أ
 معرفة الطالب باستخدام برنامج الماتالب -5أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 االلمام بمهارات اللغة االنكليزية  – 1ب

 االلمام بمهارات االساليب التدريس في الرياضيات – 2ب

 ت الرياضيةااللمام في رسم الدوال وحل المعادال  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الكتب المنهجية للرياضيات             

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات الشفوية -1

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

 
 مهارات التفكير -ج

 ل المسائل الرياضية باكثر من طريقةح -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     

 حلقات المناقشة طريقة المناقشة وطريقة البحث وجمع المعلومات  ودراسة الحالة في
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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 

 خرج ) اليوجد (بعد الت -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 6 االول
مقدمة لشرح 

 المصفوفات وانواعها
تعريف المشتقة 

 وقواعد االشتقاق

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

 6 الثاني
ع وطرح وضرب جم

 المصفوفات
 اشتقاق الدوال المثلثية

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 المصفوفات المنقولة 6 الثالث
اشتقاق الدوال 

 المعكوسة

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

 6 الرابع
المصفوفات المتشابهه 

 والرنك

اشتقاق الدوال 

اللوغارتمية واالسية 

 والمعكوسة

رات محاض

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

 االشتقاق الضمني المصفوفات المعكوسة 6 الخامس
محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 6 السادس
حل قاعدة 

كرامرباستخدام 

 المصفوفات

االشتقاق القاعدة 

الرئيسية والرتبة 

 االعلى

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 6 السابع
مقدمة لشرح الدوال 

كيفية رسمها من و

 خالل االرقام
 قاعدة لوبتال

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 6 الثامن
انواع الدوال 

 ونضرياتها
 تطبيقات االشقاق

محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 6 التاسع
تعريف مجال الدالة 

 وبعد الدالة
 السرعة والتعجيل

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 راتواختبا

 تعريف التكامل رسم الدوال 6 العاشر
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

الحادي 

 عشر
6 

مقدمة لشرح 

 المحددات وتعريفها
 قواعد التكامل

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 طرق التكامل نضرية المحددات 6 الثاني عشر
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 تطبيقات التكامل داتانواع المحد 6 الثالث عشر
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي
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 تكامل الكسور الجزئية المحددات المعرفة 6 الرابع عشر
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

الخامس 

 عشر
6 

المحددات غير 

 المعرفة
 االعداد 
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 عأو الموضو
 طريقة التقييم طريقة التعليم

السادس 

 عشر
6 

تعريف المشتقة 

 وقواعد االشتقاق
تعريف المشتقة 

 وقواعد االشتقاق

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

 اشتقاق الدوال المثلثية اشتقاق الدوال المثلثية 6 السابع عشر
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 6 الثامن عشر
اشتقاق الدوال 

 المعكوسة
اشتقاق الدوال 

 المعكوسة

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

التاسع 

 العاشر
6 

اشتقاق الدوال 

اللوغارتمية واالسية 

 والمعكوسة

اشتقاق الدوال 

اللوغارتمية واالسية 

 والمعكوسة

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

 االشتقاق الضمني االشتقاق الضمني 6 العشرون
رات محاض

نظري + 

 عملي

امتحان تحريري 

 مفاجئ

الحادي 

 والعشرون
6 

االشتقاق القاعدة 

الرئيسية والرتبة 

 االعلى

االشتقاق القاعدة 

الرئيسية والرتبة 

 االعلى

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

الثاني 

 والعشرون
 قاعدة لوبتال قاعدة لوبتال 6

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

الثالث 

 لعشرونوا
 تطبيقات االشقاق تطبيقات االشقاق 6

محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان تحريري 

 مفاجئ

الرابع 

 والعشرون
 السرعة والتعجيل السرعة والتعجيل 6

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

الخامس 

 والعشرون
 تعريف التكامل تعريف التكامل 6

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

دس السا

 والعشرون
 قواعد التكامل قواعد التكامل 6

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

السابع 

 والعشرون
 طرق التكامل طرق التكامل 6

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

الثامن 

 والعشرون
 تطبيقات التكامل تطبيقات التكامل 6

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

 اسئلة شفويةمحاضرات  تكامل الكسور الجزئية لكسور الجزئيةتكامل ا 6التاسع 
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نظري +  والعشرون

 عملي

  االعداد  االعداد  6 الثالثون
 البنية التحتية  .12 

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتاب املقرر+القاعات الدراسيةوملحقاهتا

ال متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المث

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 اليوجد
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 القبول  .13

 النجاح من المراحل السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد عدد من الطلبة  أكبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجامعة التكنلوجية المؤسسة التعليمية .14

 قسم علوم الحاسوب العلمي القسم  القسم الجامعي / المركز .15

 Cs01 /هياكل متقطعة اسم / رمز المقرر .16

 رامج التي يدخل فيهاالب .17
 -ذكاء اصطناعي -شبكات -المرحلة االولى للفروع : برامجيات

 وسائط متعددة –أمنية  -نظم معلومات

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .18

 سنوي الفصل / السنة .19

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .20

 2013/2016للعام الدراسي  2016-5-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

 المقرر أهداف .22

  graphالرسوم ت و موعااملتقطعة الغري مستمرة مثل اجملدراسة 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 التعلم حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد 

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .23

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

 اء الرياضيرتعريف الطالب على البرهنة باستخدام االستق -2أ

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

 ف االشجار الثنائية واستخداماتهاتعري -7أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 القدرة على برمجة ما تعلمه باستخدام لغات برمجية  – 1ب

 تطبيق المبادىء النظرية واستخدامها بمواضيع متقدمة -2ب

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 رق عرض تقديميةمحاضرات نظرية معززة باالمثلة التوضيحية  باستخدام ط

 

 

 

 طرائق التقييم      

 امتحان مفاجئ وتقييم واجب بيتي اضافة الى االمتحان الفصلي تحريري

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

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

 

 

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 الرجوع لمصادر خارجية ومواقع انترنيت
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 ائق التقييم طر   

 تقارير

 

 

 

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

 على الحاسوب  البرمجةان يكون قادر على تطبيق المادة باستخدام  -1د
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 بنية المقرر .24

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
ق اسم الوحدة / المسا

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
Set theory-sets & 

subsets 
Set theory-sets & 

subsets ة نظريمحاضر  
المشاركات 

 الصفية

2 2 
how  to specify sets- 

Operations on sets- 
how  to specify sets- 

Operations on sets- ة نظريمحاضر  مشاركة يومية 

3 2 
Power set-  Classes of 

sets – Finite sets, 

counting principle- 

Power set-  Classes of 

sets – Finite sets, 

counting principle- 
ة نظري محاضر  واجب بيتي 

4 2 
Mathematical  

induction Mathematical  induction ة نظريمحاضر  
حل تمارين 

 صفية

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  

 

ة نظريرمحاض  واجب بيتي 

6 2 

Functions-types of 

functions, Geometrical 

Characterization of 

functions 

Functions-types of 

functions, Geometrical 

Characterization of 

functions 
ة نظريمحاضر  Quiz 

7 2 
Recursively defined 

functions 

Recursively defined 

functions 
نظرية محاضر  مشاركة يومية 

8 2 

Logic and propositions- 

Equivalency 

Tautology& 
Contradiction 

argument, examples 

 

Logic and propositions- 

Equivalency 

Tautology& 
Contradiction argument, 

examples 

 

ة نظريمحاضر  واجب بيتي 

9 2 

Graphs-definition-

graphs & multigraphs- 

subgraph – degree of 

graph   

Graphs-definition-

graphs & multigraphs- 

subgraph – degree of 

graph   

ة نظريمحاضر  
حل تمارين 

 صفية

10 2 
Walk –length of walk- 

trail- path- cycle- the 

bridges of konnisberg 

Walk –length of walk- 

trail- path- cycle- the 

bridges of konnisberg 
ة نظريمحاضر  

حل تمارين 

 صفية

11 2 
Traversable 

multigraphs- special 

graph- graph matrices 

Traversable 

multigraphs- special 

graph- graph matrices 
ة نظريمحاضر  واجب بيتي 

12 2 
Minimum Spanning 

Trees Labeled graphs – 

trees- rooted tree- 

Minimum Spanning 

Trees Labeled graphs – 

trees- rooted tree- 
ة نظريمحاضر  مشاركة يومية 

13 2 
ordered rooted tree- 

polish notation 

ordered rooted tree- 

polish notation 
ة نظريمحاضر  مشاركات يومية 

14 2 
polish notation 

examples 

polish notation 

examples ة نظريمحاضر  
حل تمارين 

 صفية

15 2 Finite state machines Finite state machines ة نظريمحاضر  واجب بيتي 

16 2 Finite automata Finite automata ة نظريمحاضر  
حل تمارين 

 صفية

17 2 
Finite automata 

(examples 

Finite automata 

(examples 
ة نظريمحاضر  

حل تمارين 

 صفية
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 البنية التحتية  .25

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 يت يتعلق باملادةاي مصدر من االنرتن -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  .26

 بالمرحلة السابقة النجاح المتطلبات السابقة

 ----- أقل عدد من الطلبة 

 ----- أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 2 
Optimistic approach to 

construct FSM 

Optimistic approach to 

construct FSM 
ة نظريمحاضر  

حل تمارين 

 صفية

19 2  
Deterministic Finite 

State Automata 
ة نظريمحاضر  Quiz 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعه التكنولوجيه    المؤسسة التعليمية .27

 قسم علوم الحاسوب  كزالقسم الجامعي / المر .28

 Cs35 /قواعد بيانات موزعه   اسم / رمز المقرر .29

 3, نظم/ 3, شبكات/ 3برامجيات / البرامج التي يدخل فيها .30

 دوام منتظم    أشكال الحضور المتاحة .31

 سنوي   الفصل / السنة .32

 ساعه 48   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .33

 27/04/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .34

 أهداف المقرر .35

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

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

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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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 .36

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

 ت االتصاالتحصل على المفاهيم العامه الخاصه بشبكا       -2أ

 والبرامج المرتبطه بوظائف هذه اللغات  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

 م طرائق التعليم والتعل     

 

 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.    

 ل مدى فعالية الطالب و مشاركته في فهم المادهالتقييمات اليوميه من خال    

 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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 مهارات التفكير -ج

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

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

 

    -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

      

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

 كادر متمكن علميا و حصل على دوره تخصصيه في مراكز لشركات عالميه مع حصول المشارك    

  0على شهاده ثبوتيه على اجتيازه الدوره بنجاح    

 ملة شهادةالتحديد الدقيق لمهام كل تدريسي يشارك في العمليه التدريسيه  اي المطلوب  منه حيث ان ح    

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

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

  0لة شهادة الدكتوراهشهادة الماجستير بينما الدروس النظريه هي من مهام حم    

 

 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   

   0ي والطالبدرجة الثقه المتولده لدى التدريس   

 
 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

 فسيه  بين فروع الكليه الواحده او عدد مندفع  الطلبه  و تشجيعهم  للمشاركه  في  المحافل  التنا  -2د

  0الكليات      

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .38

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

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

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ا للطالب مجيع تلك االمور ضروريه وواجب توفريه 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 نعم ضروريه

 

 بنية المقرر .37

 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

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

      2 

    Differences    ساعه 2  
  between DDB 
     and  CDB ,   
 advantages and 
  disadvantages                                

   Differences    
  between DDB 
     and  CDB ,   
 advantages and 
  disadvantages                                

محاضرات 

نظري + 

 اسئلة شفوية عملي

      3   
  Structure of   ساعه 2  

    DDB, and 
      DDBMS 

  Structure of  
    DDB, and 
      DDBMS 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

      4 
 ساعه 2  

Transparency 
And Autonomy  

Transparency 
And Autonomy  

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

      5 
 ساعه 2  

Type of 
fragmentation 

Type of 
fragmentation 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان تحريري 

 مفاجئ

       6 
 Problems and ساعه 2  

Objectives of 
DDB 

Problems and 
Objectives of DDB 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

       7ِ 
  Approaches of ساعه 2  

Data 
distribution 

Approaches of  
Data distribution 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية
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 القبول  .39

 ان يكون قد اجتازه بنجاح جميع المراحل  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقررنموذج 

 

 :  تصميم قواعد البيانات   وصف المقرر

تقديم مفهوم البانات و المعلومات , تقديم مفهوم كلمة " قاعدة " , تقديم مفهوم تصميم جداول 
م لغات برمجة قواعد البيانات, تقديم قاعدة البيانات , تقديم مفهوم برمجة قواعد البيانات , تعل

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

 

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المؤسسة التعليمية .40

 الجامعة التكنولوجية / قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .41

 Cs34 /قواعد البيانات اسم / رمز المقرر .42

 البرامج التي يدخل فيها .43
 لثاني لفروع نظم المعلومات و البرامجيات و الشبكاتالمرحلة ا

 المرحلة الثالثة  لفرع الذكاء االصطناعي و فرع االمنية

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .44

 سنوي الفصل / السنة .45

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 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 من فرص  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى

 البرنامج.
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 أهداف المقرر .48

 ادة لصف دراسيمتكني الطالب من  شرح امل

 متكني الطالب من استخدام لغات قواعد البيانات

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

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

 
 

 

 والتعلم والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم .49

 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) 

 واعد البيانات باستخدام عدة نماذج ان يتعرف الطالب على طرق تصميم ق -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
 بر العالقات ان يتمكن الطالب من وصف المشكلة باستخدام  ج  -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

 التعليم والتعلم  طرائق     

 ات معززة  باالمثلة التوضيحية محاضركتب منهجية , مصادر )انترنت و المكتبة ( , 

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

 ( data show   ,electronic boardعلى الطلبة ) 

 

 م طرائق التقيي     

 

 امتحانات يومية , امتحانات فصلية , امتحانات عملية , الحضور و المشاركة الفعالة في المحاضرة 
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 مهارات التفكير -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    

 

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 .50

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

1 2 Introduction Introduction 

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

2 2 

What is DB systems 

and the benefit 

of DB system. 

The advantages of 

DBMS. 

What is DB systems and the benefit 

of DB system. 

The advantages of DBMS. 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

3 2 

Compare with the File 

System, 
and File System 

Disadvantage 

Compare with the File System, 
and File System Disadvantage 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

4 2 

Data Abstraction 

and  

Database models 

(1) 

Data Abstraction and  

Database models (1) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

5 2 
Entity relationship 

diagram Entity relationship diagram 
محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

6 2 

Relational 

Database. 

Tables, records and 

Keys. 

Relational Database. 

Tables, records and Keys. 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

7 2 
Table Joining and  

Instant and schema 
Table Joining and  

Instant and schema 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 ) امتحان يومي ( ) امتحان يومي ( 2 8
محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

9 2 

Database 

Administrator and 

database design 

process.  

Database Administrator and 

database design process.  

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 يةاسئلة شفو

 واختبارات

10 2 

تقسيم الطلبة إىل جماميع و 
على اجملاميع من  عتوزيع مشاري

 واقع القسم

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

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

11 2 
Database 

Cardinality Database Cardinality 
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 فويةاسئلة ش

12 2 
Weak Entity in ER 

model Weak Entity in ER model 
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

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

نظري + 
 واجب بيتي
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 البنية التحتية  .51

 عملي

14 2 (review) (review) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

15 2 
Indexing : 

Primary and 

secondary index 

Indexing : Primary and 

secondary index 

 

 

16 2 Index update Index update   

17 2 Hash Index Hash Index   

18 2 Normalization (1) Normalization (1) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 ةبيتي اتواجب

19 2 Normalization (2) Normalization (2) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

 ) امتحان يومي ( ) امتحان يومي ( 2 20
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

21 2 
System 

architecture  (1) 
System architecture  (1) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

22 2 
System 

architecture  (2) 
System architecture  (2) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 ة شفويةاسئل

23 2 Transaction (1) Transaction (1) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

24 2 Transaction (2) Transaction (2) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 امتحانتحديد 

 مسبق

25 2 
Database Security 

: Access control 

and encryption 

Database Security : Access 

control and encryption 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجبات بيتية

 (أمتحان فصلي( (أمتحان فصلي( 2 26
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

27 2 
Relational 

Algebra Relational Algebra 
محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Database system concepts, fundamentals of 
database systems    

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 اليوجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ( المهني والدراسات الميدانية 
 اليوجد

 

 القبول  .52

 النجاح في المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .53

 لجامعة التكنولوجية / قسم علوم الحاسوبا  القسم الجامعي / المركز .54

 Cs54 /نظرية المعلوماتالترميز و اسم / رمز المقرر .55

 المرحلة الثانية / فرع االمنية + فرغ ادارة الشبكات  البرامج التي يدخل فيها .56

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .57

 سنوي الفصل / السنة .58

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .59

  ريخ إعداد هذا الوصف تا .60

 أهداف المقرر .61

 توضيح مفهوم نظرية املعلومات مع دراسة معايري قيم البيانات واكفأ الطرق املستخدمة الرساهلا من املصدر اىل جهة االستالم و 

 لة .فهم انواع قنوات األرسال ومن مث دراسة طرق ترميز البيانات وطرق اكتشاف وتصحيح االخطاء يف البيانات املرس

 
 

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .62

 المعرفة والفهم  -أ
 معرفة مقاييس المعلومات -1أ

 معرفة طرق ارسال البيانات -2أ

 فهم انواع قنوات األرسال -3أ
 معرفة طرق ترميز البيانات-4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 من قياس قيم البيانات .  تمكين الطالب  – 1ب

 تمكين الطالب من ترميز البيانات .  - 2ب

 تمكين الطالب من اكتشاف وتصحيح األخطاء في البيانات المرسلة .  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

ات نظرية معززة باالمثلة التوضيحية بأستخدام وسائل عرض حديثة ، كتب متوفرة في مكتبة محاضر

 قسم والجامعة ، مصادر انترنيت.ال

 

 

 

 طرائق التقييم      

 امتحانات فصلية -
 امتحانات يومية -
 الحضور والواجبات -
 المشاركة الفعالة في المحاضرة -
 مهارات التفكير -ج

 القدرة على العمل الجماعي وقيادة المجموعات-1ج

 القدرة على حل المشاكل والتفكير الجماعي-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 ائق التعليم والتعلم طر    

 المراجع النظرية -
 مشاريع او بحوث -

 

 طرائق التقييم    
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معرفة حاجات الطلبة ونقاط  –مراقبة طرق تعلم الطلبة وتقويم نمو تعلمهم على مدار العام الدراسي 

 الضعف والقوة لديهم

 

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

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

 القدرة على ادارة الوقت اثناء العمل كفريق-2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .63

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 التقييمطريقة  طريقة التعليم

 ساعة 2 1
Mode of the signal 

system 

Mode of the signal 

system 

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

2 

 ساعة 2
 Encoding a source 

alphabet 

 Encoding a source 

alphabet 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

3 

 : Some particular code ساعة 2

ASCII code  & Morse 

Code 

Some particular code : 

ASCII code  & Morse 

Code 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

4 
 ساعة 2

The measure of 

information 
The measure of 

information 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

5 
 ساعة 2

Self   information Self   information 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

تحان تحريري ام

 مفاجئ

6 
 ساعة 2

Average   information Average   information 
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

7 
 ساعة 2

Binary source & 

Ternary source 

Binary source & 

Ternary source 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

8 
 ساعة 2

Mutual  information Mutual  information 
محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان تحريري 

 مفاجئ

9 

 ساعة 2

Normal  noisy channel Normal  noisy channel 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

10 
 ساعة 2

Noiseless  channel Noiseless  channel 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

11 
 ساعة 2

Total   noisy  channel Total   noisy  channel 
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

12 
 ساعة 2

Channel  efficiency  Channel  efficiency  

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

13 
 ساعة 2

 امتحان الفصل االول امتحان الفصل االول
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي
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14 
 ساعة 2

Channel  capacity Channel  capacity 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

   Channel  redundancy Channel  redundancy ساعة 2 15

   Source  efficiently Source  efficiently ساعة 2 16

   Symmetric  channel Symmetric  channel ساعة 2 17

18 

 ساعة 2
Capacity  of  

symmetric  channel 

Capacity  of  

symmetric  channel 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 ةبيتي اتواجب

19 

 ساعة 2

Cascade channel Cascade channel 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

تحريري امتحان 

 مفاجئ

20 

 ساعة 2
Source coding 

technique 

Source coding 

technique 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

21 

 ساعة 2
Average length 

of a code 
Average length 

of a code 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

22 

 ساعة 2

code  efficiently code  efficiently 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

23 

 ساعة 2

Fixed length coding Fixed length coding 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

24 

 ساعة 2

Variable length coding Variable length coding 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 امتحانتحديد 

 مسبق

25 

 ساعة 2
Source coding for 

special source 
Source coding for 

special source 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجبات بيتية

26 

 ساعة 2
Shannon-Fano 

methode 
Shannon-Fano 

methode 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

27 

 ساعة 2

Huffman Binary coding Huffman Binary coding 
محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

   امتحان فصل ثاين امتحان فصل ثاين ساعة 2 28

29 

 ساعة 2
Huffman Ternary 

coding 
Huffman Ternary 

coding 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

30 

 ساعة 2

Extension of a source Extension of a source 
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي
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 البنية التحتية  .64

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Coding and information theory by Richard w. 
hamming 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 المواقع االلكترونية (و
 اليوجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 

 القبول  .65

 النجاح في المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الجامعة التكنولوجية/قسم علوم الحاسوب المؤسسة التعليمية .66

 القسم الجامعي القسم الجامعي / المركز .67

 Cs12 /والخوارزميات بياناتالهياكل  اسم / رمز المقرر .68

 المرحلة الثانية / الفروع كافة البرامج التي يدخل فيها .69

 دوام منتظم ر المتاحةأشكال الحضو .70

 سنوي الفصل / السنة .71

 ساعة 32   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .72

 2016-2013 تاريخ إعداد هذا الوصف  .73

 أهداف المقرر .74

 Cكيفية تصميم برامج معقدة بلغة ِ++  (أ

 استخدام الخوارزميات لحل المشاكل  (ب

 

 
 

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .75

 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

ميات ان يتذكر الطالب من خالل ورش العمل البرمجي والواجبات اهم الستراتيجيات والخوارز -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

 مية.او خوارز

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 

ات وورش العمل البرمجي والواجبات بين ما تم تعلمه ان يربط الطالب من خالل المحاضر – 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      

 المحاضرات. -1

 ئل العرض الحديثة مثل السبورة الذكية والداتا شو.وسا -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+  10لي الفصل الثاني من االمتحان عم+ 10امتحان نظري الفصل الثاني من 

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

 

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 

 مهارات التفكير :

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

 كيز االنتباه ودقة المالحظة .تر والمخططات واستخدام اجهزة العرض بهدف

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

 .وتجميعها ، ومن ثم تنظيمها 
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 .بين األشياء واألفكار واألحداث وفق أوجه الشبه وأوجه االختالفجعل الطالب يقارن المقارنة :  .3ج

 

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

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

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

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

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

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

 خدم المقرر.ان يكون قادرا على العمل الجماعي لتحقيق غرض معين ي -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 .76

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مراجعة عامة للمقرر ة عامة للمقررمراجع ساعتان االول
محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

 الثاني 
 ساعتان

مراجعة عامة للغة 

C++ ضمن المقرر 
مراجعة عامة للغة 

C++ ضمن المقرر 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 الثالث
 ساعتان

شرح التعامل مع 

 الذاكرة والمصفوفات

شرح التعامل مع 

 فاتالذاكرة والمصفو

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

 الرابع
شرح التعامل مع  ساعتان

القوائم الخطية 

 المتصلة 

شرح التعامل مع 

القوائم الخطية 

 المتصلة 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

 الخامس
 شرح التعامل مع ساعتان

  عمليات المكدس

 شرح التعامل مع

  عمليات المكدس

محاضرات 

+  نظري

 عملي

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 السادس
 شرح التعامل مع ساعتان

  تطبيقات المكدس

 شرح التعامل مع

  تطبيقات المكدس

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 السابع
 شرح التعامل مع ساعتان

  عمليات الطابور

 شرح التعامل مع

  عمليات الطابور

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 الثامن 

 شرح التعامل مع اعتانس

 تطبيقات الطابور
 شرح التعامل مع

 تطبيقات الطابور
محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان تحريري 

 مفاجئ

 التاسع

محاضرات  شرح الطابور الدائري  شرح الطابور الدائري  ساعتان

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

 العاشر

 ساعتان

 طيةشرح القوائم الخ شرح القوائم الخطية
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

 الحادي عشر

شرح المكدس  ساعتان

والطابور باستخدام 

 القوائم الخطية

شرح المكدس 

والطابور باستخدام 

 القوائم الخطية

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 الثاني عشر

شرح الطابور الدائري  ساعتان

باستخدام القوائم 

 الخطية 

 شرح الطابور الدائري

باستخدام القوائم 

 الخطية 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 الثالث عشر

 ساعتان
شرح بعض االمثلة 

 واالسئلة

شرح بعض االمثلة 

 واالسئلة

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي
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 البنية التحتية  .77

 الرابع عشر

 ساعتان

 امتحان تمهيدي امتحان تمهيدي

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

   امتحان الفصل االول متحان الفصل االولا ساعتان الخامس عشر

   شرح المخططات شرح المخططات ساعتان عشرلسادس ا

   تكملة الموضوع تكملة الموضوع ساعتان عشر لسابعا

 ساعتان عشر لثامنا
شرح موضوع 

 األشجار بصورة عامة

شرح موضوع 

 األشجار بصورة عامة

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 ةبيتي اتواجب

 ساعتان عشر تاسعال

 شرح انواع االشجار  شرح انواع االشجار 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

تحريري امتحان 

 مفاجئ

 ساعتان العشرون

 شرح الشجرة الثنائية شرح الشجرة الثنائية

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

الواحد 

 العشرونو

 ساعتان
شرح خوارزميات بناء 

 الشجرة الثنائية

شرح خوارزميات بناء 

 رة الثنائيةالشج

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

الثاني 

 العشرونو

 ساعتان

 تكملة الموضوع تكملة الموضوع

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

الثالث 

 العشرونو

 ساعتان

 شرح امثلة ومسائل  شرح امثلة ومسائل 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

الرابع و 

الخامس 

 العشرونو

 ساعتان
وضوع الفرز شرح م

 والبحث

شرح موضوع الفرز 

 والبحث

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 امتحانتحديد 

 مسبق

السادس 

 العشرونو

شرح الخوارزميات  ساعتان

الخاصة بعمليات 

 الفرز والبحث

شرح الخوارزميات 

الخاصة بعمليات 

 الفرز والبحث

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجبات بيتية

السابع 

 العشرونو

 ساعتان

 تكملة الموضوع موضوعتكملة ال

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

الثامن و  

 العشرون

 ساعتان

 شرح امثلة ومسائل شرح امثلة ومسائل

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

التاسع و  

 العشرون

 ساعتان
 امتحان الفصل الثاني امتحان الفصل الثاني

--- --- 
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 القراءات المطلوبة :

  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. 

 
 موضوع املقرر  اخرى: احملاضرات العامة والبوربوينت اليت هي قريبة من

 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 
 جمة للخوارزميات اليت تعطى يف املقرر مهارات الطالب يف جمال الرب 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 اليوجد

 

 القبول  .78

 النجاح بالمرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 5 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقررنموذج 

 فرع ادارة الشبكات حصرا  –مبادىء الشبكات" مادة مقرره للمرحله االولى "  : وصف المقرر

شبكه   هتدف املاده على اطالع الطالب على املفاهيم االساسيه يف شبكات احلاسبات واملتطلبات االساسيه يف بناء 
كفوءه وكذلك انواع الشبكات واالتصاالت و الكيبالت وميزاهتا واختيار االنسب منها والتعرف على انواع الربتوكل 

   وخصائصهTCP/IPالشائع 

 

 الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .79

 علوم الحاسوبالقسم   القسم الجامعي / المركز .80

 Cs64 /مبادىء شبكات اسم / رمز المقرر .81

 ادارة الشبكات فرع –اول  - البرامج التي يدخل فيها .82

 دوام منتظم ل الحضور المتاحةأشكا .83

 سنوي الفصل / السنة .84

 ساعة في السنة الدراسية 37 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .85

 م 2013 تاريخ إعداد هذا الوصف  .86

 أهداف المقرر .87

 املفاهيم االساسية عن شبكات احلاسوب -1

 متطلبات االساسية يف بناء شبكه حاسبات  -2

 لتبولوجي اخلاص هبامفاهيم عامه عن انواع الشبكات وا -3

 معمارية الشبكه -4

 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 االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق 

 البرنامج.
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5- OSI    

6-TCP/IP 

 التعرف على وظيفة كل طبقة بشكله املبسط مبا يتناسب مع املرحلة االوىل. -7

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .88

 المعرفة والفهم  -أ
 الحاسبات  تمكين الطالب لمعرفة وفهم المبادىء النظريه في مجال الشبكات   -1أ

 التعرف وسائل االتصاالت الشائعه -2أ

 التعرف على انواع التبولوجي الخاص بشبكات -3أ
 التعرف البرتوكول الشائع االستخدام في الشبكات -4أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تدريب الطالب على كيفية ربط شبكه – 1ب

 هاالتعرف على انواع الكيبالت وكيفية التعامل مع- 2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 data showاعتماد وسائل االيضاح االلكترونيه  -1
 اعتماد الكتب الحدثية والتي تتناسب مع المرحلة -2
 للطلبة في موقع القسم االلكتروني عبر االنترنت   PDFتوفير الكتب االلكترونيا  -3
 افتراضيه برنامج تساعد الطالب على تتبع ارسال البيانات ضمن شبكهتوفير   -4

 

 طرائق التقييم      

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

 البحثي.
 االمتحان الفصلي -4
 االمتحان النهائي -5
 مهارات التفكير -ج

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

 مهارات التفكير. 

 توسيع مدارك الطالب من خالل تدريبه على التطبيق العملي على شبكة حاسبات فعلية -2ج

 الطالب على الصياغه الصحيحه في الكتابة والتعبير عن اجاباته بشكل جيد تعليم -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     
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 طرائق التقييم    

 

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

 يةالقدرة على تدريس المادة العلم -1د

 القدرة على ادارة الصف -2د

 القدرة على استخدام وسائل التعليم المختلفه-3د

 . القدرة على العمل في المؤسسات المختلفه ذات االختصاص  -4د
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 بنية المقرر .89

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 ولاالسبوع اال
التعرف على المفاهيم 

االساسية في شبكات 

 الحاسبات

Introduction to 
Computer 

Networks, The 

dvantages and 
disadvantages of 

computer networks 

ة نظريمحاضر  المشاركات الصفية 

 2 االسبوع الثاني
التعرف على المكونات 

االساسية التي تدخل في 

 شبكه الحاسبه

Network Components: 

NIC, Repeater HUB, 
Bridge, Router, 

BRouter ,GATEWAY 

and Data Flow 

ة نظريمحاضر  مشاركة يومية 

 انواع الشبكات 2 االسبوع الثالث
Network 

Classification,LAN,MA

N and WAN 
ة نظري محاضر  واجب بيتي 

 انواع التبولوجي 2 االسبوع الرابع

Network topologies: 

Mesh, Star, Bus and 
Ring, the advantages 

and disadvantages of 

each topology. 

ة نظريمحاضر  حل تمارين صفية 

 2 االسبوع الخامس
التعرف على وسائل   

االتصاالت المتاحه 

 الفيزيائيه منها

Transmission 
Media: Magnetic 

Media,Twisted 

Pair, Baseband 
Coaxial Cable, 

Broadband Coaxial 

Cable and Fiber 

Optics, Cabling 
Summary 

ة نظريمحاضر  واجب بيتي 

 2 االسبوع السادس
التعرف على وسائل  

االتصاالت المتاحه 

 الفيزيائيه منها

Broadband Coaxial 

Cable and Fiber Optics, 

Cabling Summary 
,Wireless Transmission, 

Radio Transmission, 

Microwave 

Transmission, Infrared 
and Milimeter waves, 

Lightwave 

transmissionand 
Wireless LAN Media 

Summary 

ة نظريمحاضر  Quiz 

 2 االسبوع السابع
التعرف على وسائل  

االتصاالت المتاحه 

 الفيزيائيه منها

, Microwave 
Transmission, Infrared 
and Milimeter waves, 

Lightwave 
transmissionand 

Wireless LAN Media 
Summary 

ة نظريمحاضر  مشاركة يومية 

االول امتحان الفصل  2 االسبوع الثامن ة نظريمحاضر   واجب بيتي 

ة نظريمحاضر عطلة نصف السنة     حل تمارين صفية 

 معمارية الشبكه  االسبوع التاسع
Chapter Five: 

Reference Model 
ة نظريمحاضر  حل تمارين صفية 



  
 59الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .90

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Book: “DATA COMMUNICATIONS  

ANDNETWORKING" 
Fourth Edition,Behrouz A. Forouzan,DeAnza College 

  With,Sophia Chung Fegan,PDF,2007 

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  .91

  المتطلبات السابقة

 اليوجد  أقل عدد من الطلبة

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

, The OSI Reference 

model 

 البرتوكول وعمله  االسبوع العاشر
The Relationship of 

Services to Protocols 

 
ة نظريمحاضر  واجب بيتي 

  االسبوع الحادي عشر
 TCP/IPمكونات 

 وطبقاته
The Physical Layer ة نظريمحاضر  مشاركة يومية 

ظرية نمحاضر TCP/IP The Data Link Layer  االسبوع الثاني عشر  مشاركات يومية 

 TCP/IP  االسبوع الثالث عشر
The Network Layer 

 
ة نظريمحاضر  حل تمارين صفية 

 TCP/IP  االسبوع الربع عشر

The Transport Layer, 

The Session Layer 

 
ة نظريمحاضر  واجب بيتي 

االسبوع الخامس 

 عشر
 TCP/IP 

The Presentation Layer 

The Application Layer 

 
ة نظريحاضرم  حل تمارين صفية 

   امتحان الفصل الثاين   
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 نموذج وصف المقرر

 فرع االدارة الشبكات حصرا  –:  " أمنية البيانات" مادة مقرره للمرحله االثالثة وصف المقرر
فرع االمنيه تهدف الى ماده تشفير البيانات هي ماده تخصيصيه تدرس لطلبه 

تعليم الطلبه طرف وخوارزميات تفير البيانات الشائعه المفتاح الواحد 

والمفتاحيت وتدريب الطلبه على حل مسائل التشفير الرياضيه وتطبيقها  في 

 المختبر

 

 الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .92

 علوم الحاسوبالقسم   القسم الجامعي / المركز .93

 Cs27 /أمنية بيانات اسم / رمز المقرر .94

 فرع ادارة الشبكات -لثثا البرامج التي يدخل فيها .95

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .96

 سنوي الفصل / السنة .97

 ساعة في السنة الدراسية 37 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .98

 م 2013 تاريخ إعداد هذا الوصف  .99

 أهداف المقرر .100

 املفاهيم االساسية عن امنية احلاسوب -6

 متطلبات االساسية يف بناء نظام امين  -7

 انظمة التشفري  التقليدي وخوارزمياهتاانواع  -8

 رياضيات االساسيه املعتمده يف التشفري -9

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

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

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

 البرنامج.
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 التشفري االبدايل والتعويضي وانواعه  -10

 RSAنظام التشفري ذات املفتاحني -6

 . LFSRوالتشفري االنسيايب  DESانظمة التشفري الكتلي -7

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .101

 رفة والفهم المع -أ
 تمكين الطالب لمعرفة وفهم المبادىء النظريه في مجال امنية الحاسوب    -1أ

 التعرف على طرق التشفير وفك الشفره -2أ

 التعرف على انظمة التشفير الحديثه -3أ
 التعرف على مفاهيم التوقيع الرقمي والتخويل-4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الطالب على لحل مسائل الرياضيه  في مجال رياضيات التشفير تدريب – 1ب

 تدريب الطالب على تشفيرالرسائل بطرق مختفه  - 2ب

 تدريب الطالب على كيفيه ارجاع الشفره الى رسائل واضحه ومقرؤه  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 data showاعتماد وسائل االيضاح االلكترونيه  -5
 الكتب الحدثية والتي تتناسب مع المرحلةاعتماد  -6
 للطلبة في موقع القسم االلكتروني عبر االنترنت   PDFتوفير الكتب االلكترونيا  -7
 توفير مسائل متنوعه لرياضيات التشفير للمساعده الطالب في توسيع مدارك الحل  -8

 

 

 طرائق التقييم      

 يه وبشكل اسبوعياختبار الطلبة باالعتماد على االختبارات التحرير -6
 فتح باب النقاش حول الصعوبات التي تواجه الطلبة في الماده وايجاد الحلول لها. -7
تقديم تقارير ضمن مواضيع يختارها الطالب ضمن محاور الماده المقرره لتقييم المستوى الطالب  -8

 البحثي.
 االمتحان الفصلي -9

 االمتحان النهائي -10
 مهارات التفكير -ج

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

 مهارات التفكير. 

توسيع مدارك الطالب من خالل تدريبه على حل مسائل ذات صابع هجين )) دمج اثر من طريقه  -2ج

 رياضيه(

 يدتعليم الطالب على الصياغه الصحيحه في الكتابة والتعبير عن اجاباته بشكل ج -3ج

   -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

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

 القدرة على تدريس المادة العلمية -1د

 القدرة على ادارة الصف -2د

 المختلفهالقدرة على استخدام وسائل التعليم -3د

 . القدرة على العمل في المؤسسات المختلفه ذات االختصاص  -4د
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بنية  .102

 المقرر

 الساعات األسبوع
مخرجات 

 التعلم المطلوبة

اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 2 االسبوع االول
التعرف على 

المفاهيم االساسية 

 في امنية البيانات

Introduction of Data 

security, Basic 

terminology of Data 

security 

محاضرا

ت نظري 

 + عملي
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثاني

التعرف على 

المفاهيم  

الرياضيه 

االساسية في 

 االمنية  والتخويل

Mathematical 

Background, Basic 

definition of 

arithmetic modular 

with examples 

محاضرا

ت نظري 

 عملي +
 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثالث

التعرف على 

المفاهيم  

الرياضيه 

االساسية في 

 االمنية  والتخويل

How Compute   the 

Greater common 
deviser (GCD) using 

different methods, 

Explain the methods 

to compute the Inv. 

محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

 2 وع الرابعاالسب

التعرف على 

انظمة التشفير 

التقليديه ) 

 االبدالي((

transposition cipher 

systems Columner 

method and fixed 

pired method 

محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 واجب بيتي

 2 االسبوع الخامس
انظمة التشفير 

 التعويضيه

Implementation of 

simple substitution 

methods with 

examples for 

encipher and 

decipher methods 

محاضرا

ت نظري 

 + عملي

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

 2 االسبوع السادس
انظمة التشفير 

 التعويضيه

Monoalphabetic 

substituation cipher 

systems (keywords 

method,….) 

محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 اسئلة شفوية

 2 االسبوع السابع
انظمة التشفير 

 يهالتعويض

Homophonic 

substitution cipher 

systems(Beal 

cipher,Higher order 

homophnics ,…) 

محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثامن
انظمة التشفير 

 التعويضيه

polyaphabetic 

substitution cipher 

systems(Vigener 

cipher, Beaufort 

cipher ,Running ker 

cipher…) 

رامحاض

ت نظري 

 + عملي

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

 2 االسبوع التاسع
انظمة التشفير 

 التعويضيه

polygram 

substitution cipher 

systems(playfair 

cipher, hill cipher 
,product cipher…) 

محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

 2 االسبوع العاشر
انظمة التشفير 

 ذات المفتاحين

Introduction to 

public key systems 

(secrecy and 

authenticity) 

محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 واجب بيتي

االسبوع الحادي 

 عشر
2 

نظام تشفير 

 نابساك

Knapsack ciphers ( 

Merkel-Hellman 

knapsacks, simple 
knapsack algorithm) 

محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 اسئلة شفوية

 اسئلة شفويةمحاضرا Trapdoor knapsackتشفير  نظام 2االسبوع الثاني 
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 البنية التحتية  .103

 ة :القراءات المطلوب

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1- Applied Cryptography, Second Edition: Protocols, Algorthms, 

and Source Code in C 

      By Bruce Schneier Wiley Computer Publishing, John Wiley & 

Sons, Inc. ISBN: 0471128457 Pub Date: 01/01/96 (PDF) 

2-  Cryptography and Network Security Principles and Practices,  

Fourth Edition By William Stallings: Prentice Hall , 2005 , 

(PDF) 
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 اليوجد  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

مثال محاضرات الضيوف والتدريب ال

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 

 القبول  .104

  المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 algorithm نابساك عشر

With example for 

encipher and 

decipher process 

ت نظري 

 + عملي

االسبوع الثالث 

 عشر
2 RSA 

RSA algorithm ( 

encryption and 
decryption  

processes) 

محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 واجب بيتي

االسبوع الربع 

 عشر
2 

قيع الرقمي التو

 RSAبواسطة 

Public-key digital 

signature algorithms 

(  ex: RSA ) 

محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 اسئلة شفوية

االسبوع الخامس 

 عشر
2 

التشفير الكتلي 

DES 

Implement the 

algorithm to 
encipher plain text 

using DES 

algorithm  ) 
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 نموذج وصف المقرر

 

 تصميم قواعد البيانات :    وصف المقرر

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

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

 

 

 تعليم العالي و البحث العلميوزارة ال المؤسسة التعليمية .105

 الجامعة التكنولوجية / قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .106

 Cs34 /قواعد البيانات اسم / رمز المقرر .107

 البرامج التي يدخل فيها .108
 المرحلة الثاني لفروع نظم المعلومات و البرامجيات و الشبكات

 ع االمنيةالمرحلة الثالثة  لفرع الذكاء االصطناعي و فر

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .109

 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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 سنوي الفصل / السنة .110

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .111

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .112

 أهداف المقرر .113

 متكني الطالب من  شرح املادة لصف دراسي

 متكني الطالب من استخدام لغات قواعد البيانات

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

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

 

 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .114

 المعرفة والفهم  -أ
 لبيانات و تحويلها الى انظمة قواعد بياناتتمكين الطالب لمعرفة و فهم المبادئ النظرية لقواعد ا -1أ

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

 ان يتعرف الطالب على طرق تصميم قواعد البيانات باستخدام عدة نماذج  -3أ
 يانات و اللغات المتعلقة بقواعد البياناتتمكين الطالب لمعرفة و فهم التطبيقات العملية  لقواعد الب-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)       ثةتصميم قواعد البيانات باستخدام البرامج الحدي– 1ب

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

 المهارات البرمجية

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  ات معززة  باالمثلة التوضيحيةمحاضركتب منهجية , مصادر )انترنت و المكتبة ( , 

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

 ( data show   ,electronic boardعلى الطلبة ) 

 

 طرائق التقييم      

 

  امتحانات يومية , امتحانات فصلية , امتحانات عملية , الحضور و المشاركة الفعالة في المحاضرة
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 مهارات التفكير -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    

 

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

 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 

 والعملية في تحليل انظمة قواعد البيانات وتنفيذهااستخدام االدوات النظرية  -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



  
 68الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .115

 الساعات سبوعاأل
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

1 2 Introduction Introduction 

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

2 2 

What is DB systems 

and the benefit 

of DB system. 

The advantages of 

DBMS. 

What is DB systems and the benefit 

of DB system. 

The advantages of DBMS. 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

3 2 

Compare with the File 

System, 
and File System 

Disadvantage 

Compare with the File System, 
and File System Disadvantage 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

4 2 

Data Abstraction 

and  

Database models 

(1) 

Data Abstraction and  

Database models (1) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

5 2 
Entity relationship 

diagram Entity relationship diagram 
محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

6 2 

Relational 

Database. 

Tables, records and 

Keys. 

Relational Database. 

Tables, records and Keys. 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

7 2 
Table Joining and  

Instant and schema 
Table Joining and  

Instant and schema 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 ) امتحان يومي ( ) امتحان يومي ( 2 8
محاضرات 

نظري + 

 ليعم

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

9 2 

Database 

Administrator and 

database design 

process.  

Database Administrator and 

database design process.  

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

10 2 

تقسيم الطلبة إىل جماميع و 
على اجملاميع من  عتوزيع مشاري

 واقع القسم

على اجملاميع  عطلبة إىل جماميع و توزيع مشاريتقسيم ال
 من واقع القسم

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

11 2 
Database 

Cardinality Database Cardinality 
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

12 2 
Weak Entity in ER 

model Weak Entity in ER model 
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

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

نظري + 
 واجب بيتي
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 البنية التحتية  .116

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Database system concepts, fundamentals of 
database systems    

 عملي

14 2 (review) (review) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

15 2 
Indexing : 

Primary and 

secondary index 

Indexing : Primary and 

secondary index 

 

 

16 2 Index update Index update   

17 2 Hash Index Hash Index   

18 2 Normalization (1) Normalization (1) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 ةبيتي اتواجب

19 2 Normalization (2) Normalization (2) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

 ) امتحان يومي ( ) امتحان يومي ( 2 20
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

21 2 
System 

architecture  (1) 
System architecture  (1) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

22 2 
System 

architecture  (2) 
System architecture  (2) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

23 2 Transaction (1) Transaction (1) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

24 2 Transaction (2) Transaction (2) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 امتحانتحديد 

 مسبق

25 2 
Database Security 

: Access control 

and encryption 

Database Security : Access 

control and encryption 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجبات بيتية

   (أمتحان فصلي( (أمتحان فصلي( 2 26

27 2 
Relational 

Algebra Relational Algebra   
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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  .117

 النجاح في المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الجامعة التكنلوجية المؤسسة التعليمية .118

 قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .119

 Cs07 /البرمجة الشيئية اسم / رمز المقرر .120

 البرامج التي يدخل فيها .121
برمجيات النظم, نظم المعلومات, امنية الحاسوب, الذكاء 

 / المرحلة الثانية متعددةاالصطناعي, ادارة الشبكات و الوسائط ال

 منتظم أشكال الحضور المتاحة .122

 سنوي  الفصل / السنة .123

  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .124

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .125

 أهداف المقرر .126

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

 .++Cئية لبناء البرامج بلغة للبرمجة الشي

 
 

 

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .127

 المعرفة والفهم  -أ

 مراجعة المفاهيم العامة للبرمجة الهيكلية      

 تمكين  الطالب لمعرفة وفهم المفاهيم االساسية للبرمجة الشيئية  -2أ

 رمجة الشيئية والمقارنة مع البرمجة الهيكلية تمكين الطالب لمعرفة وفهم مميزات الب -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 

 لمفاهيم لبناء البرامجاستخدام ادوات البرمجة الشيئية وا – 2ب 

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

 باستخدام البرمجة المهيكلة      

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ات نظرية, كتب متخصصة بالموضوع, وتجارب مختبرية محاضر

 

 

 طرائق التقييم      

 حان نظري وامتحان مختبري امت

 

 مهارات التفكير-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

 ند كتابة البرامجتصحيح االخطاء البرمجية التي قد يقع الطالب فيها ع -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

 

 طرائق التقييم    

 

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

 

 

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

 استخدام مفاهيم البرمجة الهيكلية التي سبق دراستها  -1د

 استخدام مفاهيم البرمجة الشيئية لبناء البرامج -2د

  -3د

    -4د

 بنية المقرر .128

 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 
محاضرات 

نظري + 

 عملي
 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).  

محاضرات 

ي + نظر

 عملي
 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.  

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

 واختبارات

2 
 نظري 4

 عملي 4

Object oriented 

concepts and 

memory  

Object oriented concepts 

and memory  
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

3 
 نظري 6

 عملي 6

Pointers in OOP Pointers in OOP  محاضرات

نظري + 

 عملي

امتحان تحريري 

 فاجئم

3 
 نظري 6

 عملي 6

Classes and 

Inheritance:  
Classes and Inheritance:   محاضرات

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

3 
 نظري 6

 عملي 6

Polymorphism: 

Concept of 

polymorphism. 

Abstract classes and 

methods. Dynamic 

Polymorphism: Concept 

of polymorphism. 

Abstract classes and 

methods. Dynamic 

binding and operator 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية
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binding and operator 

overloading in C++.  

overloading in C++.  

3 
 نظري 6

 عملي 6

Virtual functions and 

pure virtual functions  

Virtual functions and pure 

virtual functions  
محاضرات 

ري + نظ

 عملي

امتحان تحريري 

 مفاجئ

2 
 نظري 4

 عملي 4

 

 C++ templates.   C++ templates.   محاضرات

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

 القبول  .129

 ++Cالبرمجة الهيكلية بلغة  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 البنية التحتية  .130  أكبر عدد من الطلبة 

 لوبة :القراءات المط

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 
      أخرى 

 ات نظرية يف املادةحماضر 
Object-Oriented Programming in C++, Fourth Edition, 
Robert Lafore  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

على سبيل  الخدمات االجتماعية ) وتشمل

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 
      أخرى 

 ات نظرية يف املادةحماضر 
Object-Oriented Programming in C++, Fourth Edition, 
Robert Lafore  

على سبيل المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 القبول  .131

 ++Cالبرمجة الهيكلية بلغة  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  من الطلبة  أكبر عدد
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 نموذج وصف المقرر

 

 :  تصميم قواعد البيانات   وصف المقرر

تقديم مفهوم البانات و المعلومات , تقديم مفهوم كلمة " قاعدة " , تقديم مفهوم تصميم جداول 
يم مفهوم برمجة قواعد البيانات , تعلم لغات برمجة قواعد البيانات, تقديم قاعدة البيانات , تقد

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

 

 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 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً 

 البرنامج.
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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المؤسسة التعليمية .132

 الجامعة التكنولوجية / قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .133

 Cs05 /اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر .134

 االولى لكل الفروع  المرحلة  البرامج التي يدخل فيها .135

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .136

 سنوي الفصل / السنة .137

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .138

 2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .139

 أهداف المقرر .140

 تعلم مهارات الكتابة والقراءة ومهارات االستماع والتحدث والترجمة 

  
  

  
 

 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .141

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

        تمكين الطالب لمعرفة وفهم مهارات الترجمة من والى اللغة االنكليزية   -2أ
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 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 القراءة - 1 ب     

 الكتابة - 2ب 

    التكلم  - 3ب 

   االستماع -4ب         

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية معززة باالمثلة بأستخدام وسائل العرض الحديثة

 

  (data show   ,electronic board ) 

 

 طرائق التقييم      

 

 يتي , الحضور و المشاركة الفعالة في المحاضرة امتحانات يومية , امتحانات فصلية , واجب ب

 

 
 مهارات التفكير -ج

 القدرة على العمل الجماعي و قيادة المجموعات  -1ج

 القدرة على حل المشاكل و التفكير الجماعي -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 محاضرات نظرية باستخدام الطريقة التواصلية 

 

 

 تقييم طرائق ال   

 

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

 

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

 قراءة مقالة  -1د  

 ترجمة  -2د

 تكلم  -3د

 تواصل مع االخرين -4د   
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 بنية المقرر .142

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

1 2 
The sentence in 

English 
The sentence in English ة نظريمحاضر  

المشاركات 

 الصفية

2 2 Parts of speech  Parts of speech  ة نظريمحاضر  
مشاركة 

 يومية

3 2 
Direct and indirect 

speech 
Direct and indirect speech ة نظري محاضر  واجب بيتي 

  Review  Review  ة نظريمحاضر  
حل تمارين 

 صفية

4 2 The Passive voice  The Passive voice  ة نظريمحاضر  واجب بيتي 

5 2 Review  Review  ة نظريمحاضر  Quiz 

ة نظريمحاضر  امتحان يومي  امتحان يومي 2 6  
مشاركة 

 يومية

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  

ة نظريمحاضر  واجب بيتي 

8 2 

 Writing questions 

requesting personal 

information . 
 Reading about 

popular names  

 Writing questions requesting 

personal information . 

 Reading about popular names  
ة نظريمحاضر  

حل تمارين 

 صفية

9 2 
 Reading(living in a 

digital age) 
 Reading(living in a digital age) ة نظريمحاضر  

حل تمارين 

 صفية

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   
ة نظريمحاضر  واجب بيتي 

11 2 

Writing 

advertisement . 
Reading about a 

New York City 

neighborhood  

Writing advertisement . 

Reading about a New York City 

neighborhood  
ة نظريمحاضر  

مشاركة 

 يومية

12 2 
Reading(computer 

essentials )  
Reading(computer essentials )  ة نظريمحاضر  

مشاركات 

 يومية

13 2 
 Answering 

exercises of the 

previous passage   

 Answering exercises of the 

previous passage   ة نظريمحاضر  
حل تمارين 

 صفية

14 2 Review  Review  ة نظريمحاضر  واجب بيتي 

ة نظريمحاضر )أمتحان الفصل االول( )أمتحان الفصل االول( 2 15  
حل تمارين 

 صفية
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 تحتية البنية ال .143

16 2 

Asking about and 

describing people’s 

appearance ; 

identifying people   

Asking about and describing 

people’s appearance ; identifying 

people   
ة نظريمحاضر  

حل تمارين 

 صفية

17 2 

Writing an email 

describing people 

. 
Reading about 

clothing styles  

Writing an email describing 

people . 

Reading about clothing styles  
ة نظريمحاضر  

حل تمارين 

 صفية

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   

ة نظريمحاضر  Quiz 

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  

ة نظريمحاضر  واجب بيتي 

20 2 

 Expressing like 
and dislikes; 

agreeing and 

disagreeing ; 

ordering a meal   

 Expressing like and dislikes; 

agreeing and disagreeing ; 

ordering a meal   
ة نظريمحاضر  Quiz 

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 
ة نظريمحاضر  

مشاركة 

 يومية

22 2 

Describing 

countries ; making 

comparisons ; 

expressing 

opinions ; talking 

about distance and 
measurements  

Describing countries ; making 

comparisons ; expressing 

opinions ; talking about distance 

and measurements  

 Quiz 

23 2 
Writing an article 
about a country    

Writing an article about a 
country    ة نظريمحاضر  واجب بيتي 

24 2 
 Reading (things 

you can do to help 

the environment ) 

 Reading (things you can do to 

help the environment ) ة نظريمحاضر  
المشاركات 

 الصفية

25 2 
Answering 

students questions    
Answering students questions    ة نظريمحاضر  

مشاركة 

 يومية

   (أمتحان فصلي(  2 26
27 2    Review   
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

   

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 اليوجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 يدانية ( المهني والدراسات الم
 اليوجد

 

 القبول  .144

 النجاح في المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعه التكنولوجيه    المؤسسة التعليمية .145

 العلمي ققققققققالللللللللتتتتاقققق  كزالقسم الجامعي / المر .146

 Cs35 /قواعد بيانات موزعه   اسم / رمز المقرر .147

 3, نظم/ 3, شبكات/ 3برامجيات / البرامج التي يدخل فيها .148

 دوام منتظم    أشكال الحضور المتاحة .149

 سنوي   الفصل / السنة .150

 ساعه 48   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .151

 27/04/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .152

 أهداف المقرر .153

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

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

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

 البرنامج.
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In recent years the availability of database and computer network has rise 
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 .154

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

 حصل على المفاهيم العامه الخاصه بشبكات االتصاالت       -2أ

 والبرامج المرتبطه بوظائف هذه اللغات  SQLلبيانات  تعرف على لغات التعامل مع ا       -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     

 ل مع شبكة االنترنيت واستخدام اجهزة العرضطريقة التعام    

 

 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    

 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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 مهارات التفكير -ج

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

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

 

    -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

      

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

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

  0على شهاده ثبوتيه على اجتيازه الدوره بنجاح    

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

 هام اكثر من حملة شهادة الماجستير تتمثل باشرافه على اعداد طلبةالدكتوراه عادة ما يكونون محملين بم    

 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    

 

 افة لما ذكرته اعاله من طرق للتقييم اضيف ضرورة مطالبة الطالب باعداد مشاريع صغيره يمكناض   

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

   0درجة الثقه المتولده لدى التدريسي والطالب   

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

  0كلياتال      

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .156

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

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

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 

 لميدانية ( المهني والدراسات ا
 نعم ضروريه

 

 بنية المقرر .155

 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   

 لبياناتللتعامل مع ا

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

      2  

   Differences    
  between DDB 
     and  CDB ,   
 advantages and 
  disadvantages                                

   Differences    
  between DDB 
     and  CDB ,   
 advantages and 
  disadvantages                                

محاضرات 

نظري + 

 اسئلة شفوية عملي

      3    
  Structure of  
    DDB, and 
      DDBMS 

  Structure of  
    DDB, and 
      DDBMS 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

      4  
Transparency 
And Autonomy  

Transparency 
And Autonomy  

رات محاض

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

      5  
Type of 
fragmentation 

Type of 
fragmentation 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

امتحان تحريري 

 مفاجئ

       6  
Problems and 
Objectives of 
DDB 

Problems and 
Objectives of 
DDB 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

       7ِ  
Approaches of  
Data 
distribution 

Approaches of  
Data 
distribution 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية
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 القبول  .157

 ان يكون قد اجتازه بنجاح جميع المراحل  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .158

 الجامعة التكنولوجية / قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .159

 Cs35 /معلوماتنظرية ال اسم / رمز المقرر .160

 المرحلة الثانية / فرع االمنية + فرغ ادارة الشبكات  البرامج التي يدخل فيها .161

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .162

 سنوي الفصل / السنة .163

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .164

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .165

 أهداف المقرر .166

 معايري قيم البيانات واكفأ الطرق املستخدمة الرساهلا من املصدر اىل جهة االستالم و  توضيح مفهوم نظرية املعلومات مع دراسة

 فهم انواع قنوات األرسال ومن مث دراسة طرق ترميز البيانات وطرق اكتشاف وتصحيح االخطاء يف البيانات املرسلة .

 
 

 
 

 

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

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 .167
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 ة والفهم المعرف -أ
 معرفة مقاييس المعلومات -1أ

 معرفة طرق ارسال البيانات -2أ

 فهم انواع قنوات األرسال -3أ
 معرفة طرق ترميز البيانات-4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تمكين الطالب من قياس قيم البيانات .   – 1ب

 تمكين الطالب من ترميز البيانات .  - 2ب

 ين الطالب من اكتشاف وتصحيح األخطاء في البيانات المرسلة .تمك  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

ات نظرية معززة باالمثلة التوضيحية بأستخدام وسائل عرض حديثة ، كتب متوفرة في مكتبة محاضر

 القسم والجامعة ، مصادر انترنيت.

 

 

 

 طرائق التقييم      

 امتحانات فصلية -
 حانات يوميةامت -
 الحضور والواجبات -
 المشاركة الفعالة في المحاضرة -
 مهارات التفكير -ج

 القدرة على العمل الجماعي وقيادة المجموعات-1ج

 القدرة على حل المشاكل والتفكير الجماعي-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المراجع النظرية -
 مشاريع او بحوث -

 

 طرائق التقييم    

 

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

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

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

 القدرة على ادارة الوقت اثناء العمل كفريق-2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .168

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعة 2 1
Mode of the signal 

system 

Mode of the signal 

system 
ة نظريضرمحا  

المشاركات 

 الصفية

 Encoding a source  ساعة 2 2

alphabet 

 Encoding a source 

alphabet 
ة نظريمحاضر  مشاركة يومية 

3 
 : Some particular code ساعة 2

ASCII code  & Morse 

Code 

Some particular code : 

ASCII code  & Morse 

Code 
ة نظري محاضر  واجب بيتي 

 The measure of ساعة 2 4

information 
The measure of 

information ة نظريمحاضر  
حل تمارين 

 صفية

ة نظريمحاضر Self   information Self   information ساعة 2 5  واجب بيتي 

ة نظريمحاضر Average   information Average   information ساعة 2 6  Quiz 

 & Binary source ساعة 2 7

Ternary source 

Binary source & 

Ternary source 
ة نظريمحاضر  مشاركة يومية 

ة نظريمحاضر Mutual  information Mutual  information ساعة 2 8  واجب بيتي 

ة نظريمحاضر Normal  noisy channel Normal  noisy channel ساعة 2 9  
حل تمارين 

 صفية

ة نظريمحاضر Noiseless  channel Noiseless  channel ساعة 2 10  
حل تمارين 

 صفية

ة نظريمحاضر Total   noisy  channel Total   noisy  channel ساعة 2 11  واجب بيتي 

ة نظريمحاضر  Channel  efficiency  Channel  efficiency ساعة 2 12  مشاركة يومية 

ة نظريمحاضر امتحان الفصل االول امتحان الفصل االول ساعة 2 13 اركات يوميةمش   

ة نظريمحاضر Channel  capacity Channel  capacity ساعة 2 14  
حل تمارين 

 صفية

ة نظريمحاضر Channel  redundancy Channel  redundancy ساعة 2 15  واجب بيتي 

ة نظريمحاضر Source  efficiently Source  efficiently ساعة 2 16  
حل تمارين 

 صفية

ة نظريمحاضر Symmetric  channel Symmetric  channel ساعة 2 17  
حل تمارين 

 صفية

  Capacity  of ساعة 2 18

symmetric  channel 

Capacity  of  

symmetric  channel 
ة نظريمحاضر  

حل تمارين 

 صفية

ة نظريمحاضر Cascade channel Cascade channel ساعة 2 19  Quiz 

 ساعة 2 20
Source coding 

technique 
Source coding 

technique ة نظريمحاضر  واجب بيتي 

 ساعة 2 21
Average length 

of a code 
Average length 

of a code ة نظريمحاضر  Quiz 

ة نظريمحاضر code  efficiently code  efficiently ساعة 2 22  مشاركة يومية 

 Fixed length coding Fixed length coding  Quiz ساعة 2 23

ة نظريمحاضر Variable length coding Variable length coding ساعة 2 24  واجب بيتي 

 Source coding for ساعة 2 25

special source 
Source coding for 

special source ة نظريمحاضر  
المشاركات 

 الصفية

 ساعة 2 26
Shannon-Fano 

methode 
Shannon-Fano 

methode ة نظريمحاضر ميةمشاركة يو   

ة نظري محاضر Huffman Binary coding Huffman Binary coding ساعة 2 27  واجب بيتي 

   امتحان فصل ثاين امتحان فصل ثاين ساعة 2 28
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 البنية التحتية  .169

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Coding and information theory by Richard w. 
hamming 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 اليوجد

ات االجتماعية ) وتشمل على سبيل الخدم

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 

 القبول  .170

 النجاح في المرحلة السابقة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Huffman Ternary ساعة 2 29

coding 
Huffman Ternary 

coding ة نظريمحاضر  واجب بيتي 

ة نظريمحاضر Extension of a source Extension of a source ساعة 2 30  Quiz 
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 نموذج وصف المقرر

ادارة فرع  – لثة" مادة مقرره للمرحله االثاتقنيات الذكاء االصطناعي:  " وصف المقرر
 حصرا الشبكات 

 وتطبيقاته   الذكاء االصطناعي  ماده تقنيات الذكاء االصطناعي هي ماده تدرس لطلبه فرع ادارة الشبكات  تهدف الى تعريف 

 . استخدامها في حل المشاكل  الذكاء االصطناعي  وكيفية الذكاء االصطناعي الخاصة طرق وخوارزميات ودراسة 

 

 الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .171

 علوم الحاسوبالقسم   القسم الجامعي / المركز .172

 Cs67 /تقنيات ذكاء اصطناعي اسم / رمز المقرر .173

 المرحلة الثالثة /ادارة شبكات البرامج التي يدخل فيها .174

 نتظمدوام م أشكال الحضور المتاحة .175

 سنوي الفصل / السنة .176

 سات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤس

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

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

 البرنامج.
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  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .177

 م 2013 تاريخ إعداد هذا الوصف  .178

 أهداف المقرر .179

  الذكاء االصطناعي  تعريف  -11
  الذكاء االصطناعي تطبيقات  -12

 .استخدامها في حل المشاكل وكيفية الذكاء االصطناعي  طرق وخوارزمياتدراسة  -13

 يم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعل .180

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

 استخدام هذه المفاهيم في حل العديد من المشاكل  الواقعية  -2أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 
استخدامها في   وكيفية الذكاء االصطناعي  ء االصطناعي الذكاالخاصة طرق وخوارزميات  تدريب الطالب على  – 1ب

 . حل المشاكل

 طرائق التعليم والتعلم      

 data showاعتماد وسائل االيضاح االلكترونيه  -9
 اعتماد الكتب الحدثية والتي تتناسب مع المرحلة -10
 تللطلبة في موقع القسم االلكتروني عبر االنترن   PDFتوفير الكتب االلكترونيا  -11

 

 طرائق التقييم      

 اختبار الطلبة باالعتماد على االختبارات التحريريه وبشكل اسبوعي -11
 فتح باب النقاش حول الصعوبات التي تواجه الطلبة في الماده وايجاد الحلول لها. -12
تقديم تقارير ضمن مواضيع يختارها الطالب ضمن محاور الماده المقرره لتقييم المستوى  -13

 الطالب البحثي.
 االمتحان الفصلي -14
 االمتحان النهائي -15

 مهارات التفكير -ج

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

 مهارات التفكير. 

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

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

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

 القدرة على تدريس المادة العلمية -1د

 ى ادارة الصفالقدرة عل -2د

 القدرة على استخدام وسائل التعليم المختلفه-3د

 . القدرة على العمل في المؤسسات المختلفه ذات االختصاص  -4د
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بنية  .181

 المقرر

 الساعات األسبوع
مخرجات 

 التعلم المطلوبة

اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 فيةمقدمة تعري 2 االسبوع االول

Introduction What means 
by A.I. محاضرا

ت نظري 

 + عملي
 اسئلة شفوية

 تمثيل المعرفة 2 االسبوع الثاني

Knowledge Representation 
Methods. محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 اسئلة شفوية

 2 االسبوع الثالث
طرق تعريف 

 المعرفة

Knowledge Representation 

Methods. محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

 طرق البحث  2 االسبوع الرابع

Heuristic Search Methods 
محاضرا .

ت نظري 

 + عملي

 واجب بيتي

 2 االسبوع الخامس
انواع اخرى من 

 طرق البحث

Heuristic Search Method محاضرا

ت نظري 

 + عملي

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

 2 االسبوع السادس
مفدمة عن 

 الشبكات العصبية

Neural Networks 
Background  محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 اسئلة شفوية

 2 االسبوع السابع
الوصف 

البايولوجي 

 للشبكات العصبية

The Neuron: Biological and 
Simulated Neuron. محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 اسئلة شفوية

 انواع التعلم 2 االسبوع الثامن

Types of Learning 

Strategies. محاضرا

ت نظري 

 + عملي

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

 2 االسبوع التاسع

خوارزميات 

التغذية الرجعية 

 وهوبفيلد

Back Propagation, Hopfield,  محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 اسئلة شفوية

 واختبارات

 2 االسبوع العاشر

خواروميات ذات 

االتجاهين 

 وكوهنن

BAM and Kohonen NN. محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 واجب بيتي

االسبوع الحادي 

 عشر
2 

الخوارزميات 

 الجينية

Genetic Algorithms (GA)  
Introduction & historical 
view. 

محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 اسئلة شفوية

االسبوع الثاني 

 عشر
2 

المكونات 

االساسية 

للخوارزميات 

 الجينية

Components of algorithms: 
Selection methods and 
Operators. 

امحاضر

ت نظري 

 + عملي

 اسئلة شفوية

االسبوع الثالث 

 عشر
 البتادل والتغيير 2

Crossover and Mutation. محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 واجب بيتي

البارمتر في  2االسبوع الربع 
Parameters of GA. 
 اسئلة شفويةمحاضرا 



  
 96الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .182

 القراءات المطلوبة :

 ساسية النصوص األ 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 Fundamantals of Neural Networks: Architecture, 

Algorithms, and application. By Laurene Fausett. 

 A.I. Strategies & Methods, George F. Luger, 2009. 
 Neural Networks. Fundamentals, Application, 

Examples. By Werner Kinnebrock 

 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw Hill, 
1997. 

 Fuzzy system hand book, Byearl Cox, 1999. 

Metaheuristics : from design to implementation, El-Ghazali 

Talibi, John Wile & Sons, 2009 

الخوارزميات  عشر

 الجينية
ت نظري 

 + عملي

االسبوع الخامس 

 عشر
2 

ت الخوارزميا

الجينية وطرق 

 البحث

GA and search methods.  

 

لسادس االسبوع ا

 عشر
 البرمجة الجينية 

Genetic Programming and 
Applications. 

 

 
 

لسابع االسبوع ا

 عشر
 

خوارزميات 

 الميتاهيورستك

Some Metaheuristic 

Algorithms. 
 

 

من االسبوع الثا

 عشر
 

مفهوم 

 الميتاهيورستك

What means by 
Metaheuristic? محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 ةبيتي اتواجب

تاسع االسبوع ال

 عشر
 

خوارزميات 

 الميتاهيورستك

Metahuristic search 
algorithms Local Search. 
Tabu Search. 

محاضرا

ت نظري 

 + عملي

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

  عشريناالسبوع ال
خوارزميات 

 الميتاهيورستك

Simulated Annealing. 

VNS. 
GRASP. 
 

محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 اسئلة شفوية

واحد االسبوع ال

 وعشرين
 المنطق المضبب 

Fuzzy Logic Introduction. محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 واجب بيتي

ثاني االسبوع ال

 وعشرين
 

مفاهيم  المنطق 

 المضبب

Fuzzy sets: Continuous 
Fuzzy sets, Discrete Fuzzy 

sets. 

محاضرا

ت نظري 

 ملي+ ع

 اسئلة شفوية

لث االسبوع الثا

 وعشرين
 

عمليات  المنطق 

 المضبب

Logical operators: Fuzzy 
intersection, Fuzzy 
implication, Fuzzy union. 

محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 اسئلة شفوية

رابع االسبوع ال

 وعشرين
 

قوانين  المنطق 

المضبب 

 واالستنتاج

Compositional rule of 
inference (continuous & 
discrete). 

محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 امتحانتحديد 

 مسبق

خامس االسبوع ال

 والعشرين
 

طرق التحويل 

من اليم الحقيقية 

الى القيم المضببة 

 وبالعكس

Fuzzification & 

Defuzzification. محاضرا

ت نظري 

 + عملي

 واجبات بيتية
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 اللكترونية (والمواقع ا

 اليوجد  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 

 القبول  .183

  المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 ++Cالبرمجة المهيكلة بلغة   :وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .184

  الجامعة التكنولوجية / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .185

 C++/ Cs00البرمجة المهيكلة  اسم / رمز المقرر .186

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

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

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

 هذا المقرر يعتبر أساس مقررات البرمجة. المهام ؛مختلفة في أنواع البيانات ؛ تحديد 
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 مادة اساسية لجميع الفروع وللمرحلة االولى البرامج التي يدخل فيها .187

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .188

 سنوي الفصل / السنة .189

 ساعة عملي 50ساعة نظري + 50 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .190

   2016 -2013 تاريخ إعداد هذا الوصف  .191

 أهداف المقرر .192

 

 .++Cلب بناء الخوارزمية والمخطط األنسيابي ومن ثم تعلم البرمجة بلغة تهدف المادة الى تعليم الطا -1

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

 .لتشكيل البرامج

4- ++  C ع ذات المستوي المحدودمن لغات البرمجة العالية المستوي وفي نفس الوقت قريبة من لغة التجمي. 

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

 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .193

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

 لمشاكل بواسطة الحاسبةتطوير قدرة الطالب على حل ا -2أ

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

 المخرجات المطلوبة

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

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

 .الدوال والمصفوفات والمؤشرات

  . على تصميم برامج وتنفيذها الطالب  قدرةتطوير    -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 استخدام لغة البرمجة في حل المشاكل الرياضية  – 1ب 

 استخدام لغة البرمجة في تصميم الدوائر الكترونية – 2ب 

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

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 ات  نظرية معززة باالمثلة التوضيحية باستخدام وسائل العرضمحاضر -1

 مختبرات - 2
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 حلقات دراسية -3   

 مشاريع   -4   

 

 

 طرائق التقييم      

 

اريع مستقلة، واجبات بيتية،  امتحانات يومية تحريرية, امتحانات الحضور ، امتحان تحريري ، مش

 مختبرية

 

 التفكير مهارات-ج

 القدرة على العمل الجماعي و قيادة المجموعات  -1ج         

 القدرة على حل المشاكل و التفكير الجماعي -2ج         

 تفكير ستراتيجي  -4ج         

 تفكير ابداعي  -4ج

 تنبؤيتفكير   -5ج

 تفكير شفوي  -6ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 ات  نظرية معززة باالمثلة التوضيحية باستخدام وسائل العرضمحاضر -1

 مختبرات - 2

 حلقات دراسية -3   

 مشاريع   -4   

 طرائق التقييم    

 

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

 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 

 هزة الملحقة بها .يتعلم الطالب كيف يستخدم الحاسبة واالج -1د

 تعلم  كيفية االتصال والتواصل في مجال اختصاصه.-2د

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

 والمستخدم.

 يتعلم كيفية تصحيح االخطاء البرمجية حيث انه يتعلم ماهي فلسفة حل المشكلة. -4د
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 بنية المقرر .194

سبوعاأل  الساعات 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اربع ساعات 1

Introduction , 

procedural 

programming 

principles 

Introduction , 

procedural 

programming 

principles 

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

2 

 

 اربع ساعات
Algorithms and 

flowcharts, properties 

and design 

Algorithms and 

flowcharts, properties 

and design 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

3 

 

 اربع ساعات

C++ Language Basics 

(Character set, 

Identifiers, keywords , 

Variables, Constants 

C++ Language Basics 

(Character set, 

Identifiers, keywords , 

Variables, Constants 

محاضرات 

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  

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

5 

 

 

 

 اربع ساعات

Statements, getting 

started with C++, 

order evaluation, 

The “math.h” 

Library, Unary 

Minus, Increment 

and /decrement 

Operators. 

Statements, getting 

started with C++, 

order evaluation, 

The “math.h” 

Library, Unary 

Minus, Increment 

and /decrement 

Operators. 

محاضرات 

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 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 اربع ساعات 7

Nested If and 

If/else Statements, 

else if statement  

Nested If and 

If/else Statements, 

else if statement  

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

8 
حل امثلة اضافية مع  اربع ساعات

 امتحان

حل امثلة اضافية مع 

 امتحان

محاضرات 

نظري + 
امتحان تحريري 

 مفاجئ
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 عملي

9 

 ,Switch statement اربع ساعات

nested switch, 

conditional statements 

Switch statement, 

nested switch, 

conditional statements 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 ة شفويةاسئل

 واختبارات

10 

 

 اربع ساعات

loop iteration 

Statements (while 

Repetition Structure, 

Do/While Statement,  

loop iteration 

Statements (while 

Repetition Structure, 

Do/While Statement,  

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

11 

 

 اربع ساعات

For Statement, 

More about For 

Statement, Nested 

Loops,  

For Statement, 

More about For 

Statement, Nested 

Loops,  

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

12 

 

 اربع ساعات

Break and Continue 

Control Statements, 

goto statements). 

Break and Continue 

Control Statements, 

goto statements). 

ت محاضرا

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

13 

 

 

 اربع ساعات

Functions 

(introduction, 

defining a function, 

return statement, 

types of functions. 

Functions 

(introduction, 

defining a function, 

return statement, 

types of functions. 

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 واجب بيتي

14 

 اربع ساعات

types of functions. types of functions. 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

15 

 

 

 اربع ساعات

actual and formal 

arguments, local 

and global 

variables, recursive 

functions) 

actual and formal 

arguments, local 

and global 

variables, recursive 

functions) 

 

 

16 
ساعاتاربع  حل امثلة اضافية مع  

 امتحان

حل امثلة اضافية مع 

 امتحان

 
 

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) 

 

 

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 

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 ةبيتي اتواجب

19 

 

 

 

 اربع ساعات

Array of Two 

Dimension 

(Declaration of 2D-

Arrays, Initializing 

2D-Array 

Array of Two 

Dimension 

(Declaration of 2D-

Arrays, Initializing 

2D-Array 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

تحريري امتحان 

 مفاجئ
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 البنية التحتية  .195

 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

 

Elements, Read / 

Write / Process 

Array Elements)) 

Elements, Read / 

Write / Process 

Array Elements)) 

20 

 

 

 اربع ساعات

String (Read / 

Write / Process 

Array Elements, 

Member Function 

of String, stdlib 

Library), 

String (Read / 

Write / Process 

Array Elements, 

Member Function 

of String, stdlib 

Library), 

محاضرات 

نظري + 

 اسئلة شفوية عملي

21 

 Structure, structure اربع ساعات

within structure 

Structure, structure 

within structure 
محاضرات 

نظري + 

 عملي

 واجب بيتي

22 

 

 اربع ساعات

Array of structures, 

functions and 

structures 

Array of structures, 

functions and 

structures 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

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) 

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

24 

 ,pointers and arrays اربع ساعات

arrays of pointers, 

pointers to 

pointers). 

pointers and arrays, 

arrays of pointers, 

pointers to 

pointers). 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 امتحانتحديد 

 مسبق

25 

محاضرات  Test for students Test for students اربع ساعات

نظري + 

 عملي

 واجبات بيتية
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 القبول  .196

 السابقة النجاح بالمرحلة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 هندسة البرمجيات  وصف المقرر

 

 الجامعةالتكنولوجية المؤسسة التعليمية .197

 علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .198

 Cs17 /بحوث العمليات اسم / رمز المقرر .199

 امج التي يدخل فيهاالبر .200
ادارة الشبكات/ نظم المعلومات / الذكاء االصطناعي/ البرامجيات 

 الوسائط المتعددة )المرحلة الثالثة( /

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

؛ ؛ تنمية ممارسات الربجمة ؛ معرفة عملية التصميم الربجمي ؛ فهم بناء  املبادئ األساسية لربجميات احلاسبة  وما نعين  حبل املشاكل الربجمية
 الخاص بإعداد المشاريع والتكلفة للجهد القدرة على التخطيط الصحيح للحل؛ والتخمني



الصفحة   

104 
 

  

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .201

 سنوي الفصل / السنة .202

 ساعة 240اسبوع =  30ساعات اسبوعيا *  8 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .203

 2016/  2013السنة الدراسية  وصف تاريخ إعداد هذا ال .204

 أهداف المقرر .205

 صياغة نموذج رياضي يعبر عن مشكلة معينة .1

 القدرة على تطبيق اساليب البرمجة الخطية في حل المشاكل .2

 اختيار افضل اسلوب للوصول الى الحل االمثل .3

 . تحليل حساسية النموذج الرياضي للتغيرات4 -

 ل وصفوف االنتظار ونظريات االلعاب. صياغة نماذج النقل وحل مشاكل النق5 -

 . ستخدام اساليب البرمجة الديناميكية6 -

 . محاكاة اعقد االنظمة7 -

 
 

 
 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .1

 المعرفة والفهم  -أ

 يتعرف الطالب على مفهوم بحوث العمليات       -1

 حل المشاكل.يتمكن الطالب من صياغة نموذج رياضي ل -2أ

 يصف  الطالب المشكلة الخطية  -3أ

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

 يختار الطالب الحل االمثل -5أ

 يحاكي الطالب انظمة متعددة    -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تصميم نموذج رياضي – 1ب 

 اختبار شروط االمثلية والمالئمة – 2ب 

 تمثيل النموذج برسم بياني    - 3ب 

 اختيار االسلوب االمثل للحل  – 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 امتحانات فصلية

 اختبارات يومية فجائية

 مشاركات ومناقشات صفية
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 البنية التحتية  .206

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 
      أخرى 

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

ة ) وتشمل على سبيل المثال متطلبات خاص

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 واقع الكرتونيةم
 حزم برجمية

 واجبات بيتية

 حضور يومي

 

 طرائق التقييم      

 

 اختبارات وامتحانات وواجبات ومشاركة صفية

 
 

 التفكير مهارات -ج

 للطالب مهارة التفكير االبداعي -1ج         

 للطالب مهارة التفكير الشفوي-2ج

 للطالب مهارة التفكير الحرج-3ج

 للطالب مهارة التفكير االستقرائي-4ج   

 للطالب مهارة التفكير الرياضي   – 5ج         

 طرائق التعليم والتعلم     

 الطالب ورش عمل تنمي مهارات التفكير لدى

 اسئلة فكرية واختبارات الذكاء

 دراسة حالة قائمة

 تداخل مع تخصصات اخرى )تطبيقات هندسية وصناعية(

 

 طرائق التقييم    

 

 اختبارات وامتحانات وتقارير ومشاريع

 

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

 لب القدرة على تدريس مادة بحوث العملياتللطا-

 للطالب القدرة على تصميم برامج وتنفيذها-2د
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد
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 بنية المقرر

 الساعات األسبوع
 مخرجات التعلم

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

1 2 

مقدمة الى بحوث 

 العمليات

ومفهوم البرمجة 

 الخطية

 

introduction to 

Operations research, 

Concept of linear 

programming 

ة محاضر

 نظري

المشاركات 

 الصفية

2 
خطوات حل مشاكل  2

 البرمجة الخطية

Linear 

programming stages  

ة محاضر

 نظري

مشاركة 

 يومية

3 
ة محاضر Graphical Method طريقة الرسم البياني 2

 نظري 
 واجب بيتي

4 
ة محاضر Simplex Method الطريقة المبسطة 2

 نظري

حل تمارين 

 صفية

5 
ة محاضر Simplex Method الطريقة المبسطة 2

 نظري
 واجب بيتي

6 
طريقة الجزاء  2

يرالكب  

Big-M methods ة محاضر

 نظري
Quiz 

7 2 
 طريقة المرحلتين

Two Phases methods 
ة محاضر

 نظري

مشاركة 

 يومية

8 2 
 تطبيقات

Applications 
ة محاضر

 نظري
 واجب بيتي

9 2 
الثنائية والنموذج 

 المقابل
Duality Problem   

ة محاضر

 نظري

حل تمارين 

 صفية

10 2 
الطريقة الثنائية 

 dual simplex method المبسطة
ة محاضر

 نظري

حل تمارين 

 صفية

11 2 
الطريقة الثنائية 

 dual simplex method المبسطة
ة محاضر

 نظري
 واجب بيتي

12 2 
الخصائص بين 

المسالة االولية 

 والثنائية

Basic properties 

between primal & 

dual problem 

ة محاضر

 نظري

مشاركة 

 يومية

13 2 
 تحليل الحساسية

Sensitivity analysis 
ة محاضر

 نظري

مشاركات 

 يومية

14 2 
 تحليل الحساسية

Sensitivity analysis 
ة محاضر

 نظري

حل تمارين 

 صفية

15 2 
تطبيقات تحليل 

 الحساسية

Applications of 

sensitivity analysis 

ة محاضر

 نظري
 واجب بيتي

16 2 
تحليل شبكات 

 االعمال

Net work analysis ة محاضر

رينظ  

حل تمارين 

 صفية

 Applications تطبيقات 2 17
ة محاضر

 نظري

حل تمارين 

 صفية

18 2 
ة محاضر Game Theory نظرية االلعاب

 نظري

حل تمارين 

 صفية

19 2 
ة محاضر Game Theory نظرية االلعاب

 نظري
Quiz 

20 2 
 Transportation نماذج النقل

Models 

ة محاضر

 نظري
 واجب بيتي

نقلنماذج ال 2 21  Transportation ة محاضرQuiz 
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 القبول  .207

 بالمرحلة السابقةالنجاح  المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Models نظري 

22 2 
برمجة االعداد 

 الصحيحة

Integer 

Programming 

ة محاضر

 نظري

مشاركة 

 يومية

  
برمجة االعداد 

 الصحيحة

Integer 

Programming 
 Quiz 

23 2 
ة محاضر Simulation المحاكاة

 نظري
 واجب بيتي
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 نموذج وصف المقرر

 

 :  تركيب الحاسوب والشبكات   وصف المقرر

الحاسوب واجزائه االساسية , تقديم مفهوم  تقديم مفهوم اجيال الحاسوب تقديم مفهوم  تركيب  
كلمة " حاسوب " , تقديم مفهوم االجهزة الملحقة بالحاسوب , , تعلم مفهوم اللغات ذات 

المستوى العالي ولغات المستوى الواطئ , مفهوم الحاسوب الرقمي والتماثلي ، مفهوم مترجمات 
 لغات البرمجة ، مبادئ اساسية في الشبكات واالتصاالت.

 

 

 ميوزارة التعليم العالي و البحث العل المؤسسة التعليمية .208

 الجامعة التكنولوجية / قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .209

 Cs63 /تركيب الحاسوب والشبكات اسم / رمز المقرر .210

 المرحلة االولى فرع انظمة شبكات الحاسوب البرامج التي يدخل فيها .211

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .212

 سنوي الفصل / السنة .213

 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.



الصفحة   

110 
 

  

 ساعة 60 لي()الكعدد الساعات الدراسية  .214

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .215

 أهداف المقرر .216

 متكني الطالب من  شرح املادة لصف دراسي

 متكني الطالب من معرفة اساسيات انظمة احلاسوب ومبادئ الشبكات واالتصاالت

 متكني الطالب من معرفة املكونات االساسية للحاسوب ولغات الربجمة 

 والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم  .217

 المعرفة والفهم  -أ
 تمكين الطالب لمعرفة و فهم المبادئ النظرية لتركيب الحاسوب  -1أ

 ان يصف الطالب مبادئ الحاسوب والشبكات واالتصاالت-2أ

 ان يتعرف الطالب على لغات البرمجة المتنوعة المستخدمة في الحاسوب  -3أ
 لتطبيقية والخدمية وبرامج النظام تمكين الطالب لمعرفة و فهم البرامج ا-4أ
 تمكين الطالب من معرفة االجهزة المستخدمة في ربط شبكات الحاسوب المتنوعة -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 يكتسب الطالب المعرفة النظرية لمبادئ تركيب الحاسوب والشبكات واالتصاالت– 1ب

  - 3ب

     -4ب

 تعلم طرائق التعليم وال     

 ات معززة  باالمثلة التوضيحية محاضركتب منهجية , مصادر )انترنت و المكتبة ( , 

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

 ( data show   ,electronic boardعلى الطلبة ) 

 

 طرائق التقييم      

 

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

 

 
 مهارات التفكير -ج

  -1ج

  -2ج

 -3ج

   -4ج

  



الصفحة   

111 
 

  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مشاريع’, ورش عمل 

 

 

 طرائق التقييم    

 

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

 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 

 استخدام االدوات النظرية  -1د

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

 القدرة على ادارة الوقت اثناء العمل كفريق -3د

  -4د
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 بنية المقرر .218

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

1 2 
Introduction to 

computer system 
Introduction to computer system 

محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

2 2 
Computer generation 

 

Computer generation 

 

محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

3 2 
Advantages of 

computer system  
Advantages of computer system  

محاضرة 

 نظرية

 اسئلة شفوية

 واختبارات

4 2 
Computer 

structures 
Computer structures 

محاضرة 

 نظرية
 واجب بيتي

5 2 
Computer 

structures 
Computer structures 

محاضرة 

 نظرية

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

6 2 
Computer 

structures 
Computer structures 

محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

 امتحان يومي امتحان يومي 2 7
محاضرة 

 نظرية
 فويةاسئلة ش

8 2 
Computer 

classification Computer classification 
محاضرة 

 نظرية

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

9 2 Operating system Operating system 
محاضرة 

 نظرية

 اسئلة شفوية

 واختبارات

10 2 
High level 

languages 
High level languages 

محاضرة 

 نظرية
 واجب بيتي

11 2 System software System software 
محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

12 2 Computer ports Computer ports 
محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

13 2 
Connecting 

devices 
Connecting devices 

محاضرة 

 نظرية
 واجب بيتي

14 2 Data and signals Data and signals 
محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

15 2 
Period and 

frequency 
Period and frequency 

محاضرة 

 نظرية

 امتحانتحديد 

 مسبق

16 2 Wave length  Wave length  
محاضرة 

 نظرية
 واجب بيتي

17 2 Composite signals Composite signals 
محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

18 2 Digital signals Digital signals 
محاضرة 

 نظرية
 ةبيتي اتواجب

19 2 
Transmission 

impairment 
Transmission impairment 

محاضرة 

 نظرية

امتحان 

تحريري 

 مفاجئ

20 2 Data rate limits Data rate limits 
محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

 واجب بيتي رسم مخططات امتحان فصلي امتحان فصلي 2 21
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 البنية التحتية  .219

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Computer organization & Architecture 
Data communication and network     

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 اليوجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

ضرات الضيوف والتدريب المثال محا

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 

 القبول  .220

 القبول في الجامعة المتطلبات السابقة

 اليوجد أقل عدد من الطلبة 

 اليوجد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

22 2 Noisy channel Noisy channel 
محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

23 2 Using both limits Using both limits 
محاضرة 

 نظرية
 اسئلة شفوية

24 2 Performance Performance 
محاضرة 

 نظرية

 امتحانتحديد 

 مسبق

محاضرة    2 25

 نظرية
 واجبات بيتية

 اسئلة شفوية رسم مخططات   2 26

 اختبارات  رسم مخططات   2 27
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الجامعة التكنولوجيةوزارة التعليم العالي/ المؤسسة التعليمية .221

  العلمي القسم قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .222

 Cs66 /النظرية االحتسابية اسم / رمز المقرر .223

 البرامج التي يدخل فيها .224
المرحلة الثانية/ برامجيات,نظم معلومات,ذكاء اصطناعي,امنية 

 حاسبات,وسائط متعددة

 دوام منتظم أشكال الحضور المتاحة .225

 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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 سنوي صل / السنةالف .226

 سبوعأ 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .227

 2016/ 5 / 3 تاريخ إعداد هذا الوصف  .228

 أهداف المقرر .229

The Terminology, Notations and Techniques of Computer Theory are 

necessary for the undergraduate students of the Computer Science to 

develop their programming skills. 
 

 
 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .230

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

 تمكين الطالب لمعرفة االطار الفكري الساسيات الحاسوب -2أ

 تملكه المادة من اساس برمجيمن معرفة التطبيقات العملية لما  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

 التعليم والتعلم  طرائق     

 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

 من الكتاب المنهجيحلول تمارين ض
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 مهارات التفكير -ج

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

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

 اعطاء تمارين محلولة لتعزيز عملية الفهم  -3ج

   -4ج

 م طرائق التعليم والتعل    

 

 نشاطات مختبرية في تنفيذ البرامج

 اعطاء امثلة واسئلة ومناقشتها

 

 طرائق التقييم    

 

 امتحان تحريري

 مناقشة النتائج

 

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

 القدرة على كتابة الخوارزميات والبرامج -1د

 تطوير القابيلة البرمجية باي لغة  للطالب -2د

 قدرته على تحديد اخطاء عملية التنفيذ -3د

 تتبع خطوات تنفيذ البرامج  -4د
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 بنية المقرر .231

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 Introduction, languages Introduction, languages اسئلة شفوية محاضرة نظرية 

2 2 Regular Expression Regular Expression اسئلة شفوية محاضرة نظرية 

3 2 Finite Automata Finite Automata واختبارات اسئلة شفوية رسم مخططات 

4 2 
Deterministic Finite 

Automata 

Deterministic Finite 

Automata 
 واجب بيتي ططاترسم مخ

5 2 
Deterministic Finite 

Automata 

Deterministic Finite 

Automata 
 امتحان تحريري مفاجئ رسم مخططات

6 2 Transition Graph Transition Graph اسئلة شفوية رسم مخططات 

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

8 2 Kleen’s Theorem Kleen’s Theorem امتحان تحريري مفاجئ رسم مخططات 

9 2 
Non Deterministic Finite 

Automata 

Non Deterministic 

Finite Automata 
 واختبارات اسئلة شفوية رسم مخططات

10 2 
Equivalence of NFA and 

DFA 

Equivalence of NFA 

and DFA 
 واجب بيتي رسم مخططات

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

12 2 
Acceptance of strings by 

NFA with Є moves 

Acceptance of strings 

by NFA with Є moves 
 اسئلة شفوية رسم مخططات

13 2 
Equivalence of NFA and 

DFA with Є moves 
Equivalence of NFA 

and DFA with Є moves 
 تيواجب بي رسم مخططات

14 2 
Finite Automata with 

Output 
Finite Automata with 

Output 
 اسئلة شفوية رسم مخططات

15 2 
Equivalence of mealy 

and moore machine 

Equivalence of mealy 

and moore machine 
 مسبق امتحانتحديد  رسم مخططات

16 2 
Introduction to 

grammar,A phrase-

Structure Grammar 

Introduction to 

grammar,A phrase-

Structure Grammar 

 رسم مخططات
 واجب بيتي

17 2 
A context-sensitive 

grammar (CSG) 

A context-sensitive 

grammar (CSG) 
 اسئلة شفوية محاضرة نظرية

18 2 Context Free Grammar Context Free Grammar ةبيتي اتواجب محاضرة نظرية 

19 2 Context Free Grammar Context Free Grammar تحريري مفاجئامتحان  محاضرة نظرية 

20 2 
The empty string in 

Context Free Grammar’s 

The empty string in 

Context Free 

Grammar’s 

 محاضرة نظرية
 اسئلة شفوية

21 2 Trees Trees واجب بيتي رسم مخططات 

22 2 
Regular grammar (Left 

linear, Right linear)  

Regular grammar 

(Left linear, Right 

linear)  

 محاضرة نظرية
 اسئلة شفوية

23 2 
Chomsky Normal Form Chomsky Normal 

Form 
 اسئلة شفوية محاضرة نظرية

24 2 
Chomsky Normal Form Chomsky Normal 

Form 
 مسبق امتحانتحديد  محاضرة نظرية

25 2 
Greibach normal form Greibach normal 

form 
 واجبات بيتية محاضرة نظرية

26 2 Pushdown Automata Pushdown Automata اسئلة شفوية رسم مخططات 

27 2 Pushdown Automata Pushdown Automata اختبارات  رسم مخططات 

28 2 CFG=PDA CFG=PDA امتحان شفوي رسم مخططات 
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 البنية التحتية  .232

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

INTRODUCTION TO COMPUTER THEORY / 

COHEN 

Algorithms for Compiler Design/ O.G. Kakde 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 القبول  .233

 ةالنجاح من المرحلة الدراسية السابق المتطلبات السابقة

 ال يوجد تحديد أقل عدد من الطلبة 

 ال يوجد تحديد أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 2 Turing Machine Turing Machine واجب بيتي رسم مخططات 

30 2 
Turing Machine Turing Machine مسبق امتحانتحديد  رسم مخططات 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 العالي والبحث العلمي/الجامعة التكنولوجيةوزارة التعليم  المؤسسة التعليمية .234

  العلمي قسم قسم علوم الحاسوب ال  القسم الجامعي / المركز .235

 Cs09 /الحقوق والديمقراطية اسم / رمز المقرر .236

 البرامج التي يدخل فيها .237
فرع البرمجيات/فرع النظم/فرع الذكاء/فرع الشبكات/فرع 

 الوسائط المتعددة

 دوام منتظمد أشكال الحضور المتاحة .238

 سنوي الفصل / السنة .239

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .240

 12/5/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .241

من اجل توعية الجيل الجديد بحقوق اإلنسان والديمقراطية لما لهذه المفاهيم من أهمية عظيمة  أهداف المقرر .242
هو غياب الوعي التام ألهمية هذه تتجلى بصورة واضحة في العراق الن احد أهم أسباب انهيار الوضع األمني في العراق  

 المفاهيم

 

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

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

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

 البرنامج.
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 عليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق الت .243

 المعرفة والفهم  -5
معرفة الحقائق الخاصة بمفهوم الحقوق وكيف يطبق هذا المفهوم على مستوى الدول كما يتم     --1أ

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

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 مهارات الخاصة بالموضوع ال  -ب 

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

 المفاهيم دوليا لمعرفة مواطن الضعف وسلبيات التطبيق في دولته.

  – 2ب

  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ية.محاضرات نظرية معززة باألمثلة التوضيح

 

 طرائق التقييم      

 

 

 امتحان الفصل األول-

 امتحان الفصل الثاني-

 االمتحان النهائي-

 
 مهارات التفكير -ج

 طرح األسئلة والمناقشة -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     
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 بنية المقرر-11

 
ييمطريقة التق ريقة التعليمط   

اسم الوحدة/السياق 
 أو الموضوع

 مخرجات التعلم المطلوبة

 
 االسبوع الساعات

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات  اختبارات

  والديمقراطية

  محاضرة تعريفية

1 2013-10-1 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية

-مفهووووم الحقوق)التعريوووف

 (الفئات-الخصائص

 

 

 

1 

2013-10-8 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
فووووي الشوووورائع  اإلنسووووانحقوووووق 

السووووماويةيالديانتين المسوووويحية 
 (اإلسالميواليهودية والدين 

 

 

 

 

1 

 

2013-10-22 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
-مصووووووادر حقوووووووق اإلنسووووووانيأ

اإلعووووالن -1المصووووادر الدوليووووة
-العوووووووالمي لحقووووووووق اإلنسوووووووان
ن القيمووووووووووة القانونيووووووووووة ل عووووووووووال

 العالمي(

 

 
 

1 

 

 

2013-10-29 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
الحقووق التووي تضوومنها اإلعووالن 

 العالمي

 

1 2013-11-5 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
-مصووووووادر حقوووووووق اإلنسووووووانيأ

العهوووودان -2المصووووادر الدوليووووة
 

 

1 

 

2013-11-12 

 

 من خالل شرح المادة الدراسية النظرية ومن ثم مناقشتها.

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 من خالل االمتحان التحريري

 

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

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

 -2د

 -3د

    -4د
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الوووووودوليان الخاصوووووووان بحقووووووووق 
 اإلنسان(

 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات راتاختبا

  والديمقراطية
-مصووووادر حقوووووق اإلنسووووانيب

إعوووووووووالن -المصوووووووووادر الوطنيوووووووووة
حقوووووووووق اإلنسووووووووان والمووووووووواطن 

 الفرنسي

 

 

1 

 

 

2013-11-19 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
-يأاإلنسووووانضوووومانات حقوووووق 

ضوووووووووووومانات علووووووووووووى الصووووووووووووعيد 
 (ضمانات دستورية-1الوطني*

 
 

1 

 

2013-11-26 

 الحقووووووووووووووووووق ضراتمحا اختبارات

  والديمقراطية
-يأاإلنسووووانضوووومانات حقوووووق 

ضوووووووووووومانات علووووووووووووى الصووووووووووووعيد 
 (ضمانات قضائية-2الوطني*

 

 

1 

 

 

2013-12-3 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
ضوومانات حقوووق اإلنسووان علووى 
الصوووعيد الووودولييميثاق حقوووووق 

الجمعية العامة لألموم -اإلنسان
 المتحدة 

 

 

 

1 2013-12-10 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات تاختبارا

  والديمقراطية
ضوومانات حقوووق اإلنسووان علووى 
الصووووووووووووعيد الوووووووووووودولييالمجل  
-االقتصووووووووووادي واالجتمووووووووووواعي

 مجل  حقوق اإلنسان(

 

 

 

1 

 

 

2013-12-17 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
التقوودم التكنولوووجي وأثووره علووى 
-الحقووووووووووووووووووق والحريووووووووووووووووواتيأ

 األحزاب السياسية(

 

 

1 

 
 

2013-12-24 

 الحقووووووووووووووووووق محاضرات ختباراتا

  والديمقراطية
التقدم التكنولوجي وأثره على 

حماية -الحقوق والحرياتيب
 الملكية الفكرية

 

 

1 

 

 

2013-12-31 
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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 
2016-2-11 

 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
-1الديمقراطيووووووووووةي أشووووووووووكال

الديمقراطيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
-المباشرة*المضوووووووووووووووووووووووووووووووومون

 (التطبيقات

 

 
 

1 

 

2016-2-18 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
يووووووووووووووووووووة *تقوووووووووووووووووووودير الديمقراط

مفهوووووووووووووووووووووم -2المباشوووووووووووووووووووورة(
 الديمقراطية شبه المباشرة

 

 

1 2016-2-25 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
مظوووووووواهر الديمقراطيووووووووة شووووووووبه 

مشوووووووووووووووووووووووووووووووواركة /أوالالمباشرةي
 (الشعب في العمل التشريعي

 

 

1 2016-3-4 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
مظوووووووواهر الديمقراطيووووووووة شووووووووبه 

لرقابة الشووعبية المباشوورةيثانيا/ا
تقووودير –(علووى نوووواب الشوووعب

 الديمقراطية شبه المباشرة.

 

 

 

1 2016-3-11 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
الديمقراطيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة -3

النيابيووووووووووووووووووةيمفهوم النظووووووووووووووووووام 
 النظام النيابي( أركان-النيابي

 

 

1 2016-3-18 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
 -1يالنظوووووام النيوووووابي أشوووووكال

النظووام  -2النظووام المجلسووي،
 الرئاسي(

 

 

1 2016-3-25 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
 1 النظام البرلماني-3

2016-4-1 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

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

 هيئة الناخبين(-االنتخاب

 
 

1 2016-4-8 
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 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اتاختبار

  والديمقراطية
تكوين هيئة النواخبينياالقتراع 

 االقتراع العام(-المقيد

 

 

 

1 2016-4-15 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
-1تنظووويم عمليوووة االنتخوووابي

-االنتحابيووووةتحديوووود الوووودوائر 
الحملوووووة -االنتحابيوووووةالقووووووائم 
 المرشحون(-االنتحابية

 

 

 

 

 

1 2016-4-22 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات راتاختبا

  والديمقراطية
نظووووووووووووووووووووم -التصوووووووووووووووووووووي -5

االنتخووووووووووواب -1االنتخووووووووووابي
المباشوووووووور واالنتخوووووووواب غيوووووووور 

االنتخووواب الفوووردي -المباشووور
 (واالنتخاب بالقائمة

 

 

 

 

1 2016-4-29 

 الحقوووووووووووووووووووووق محاضرات اختبارات

  والديمقراطية
ونظووووووووام  األغلبيووووووووةنظووووووووام -3

نظووووووووام -4التمثيوووووووول النسووووووووبي
نظوووووووووام  -المصوووووووووال تمثيووووووووول 
ي  االختيوووووووووووووووووواري التصووووووووووووووووووو 

نظوووووووووووووووووووووام -5واإلجبووووووووووووووووووووواري
التصووووووي  السوووووري والعلنوووووي. 

                   

 

 

 

 

 

 

1 
2016-5-6 

      

     
 

      

 
 

 البنية التحتية  .244

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

حقوق اإلنسان والطفل والديمقراطية  -1  
ند.ماهر صال  عالوي الجبوري وآخرو   

 د فيصل شطناوي -محاضرات في الديمقراطية-2

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

مقالةة منشةورة  -حقوق الملكية الفكريةة كمةا يفهمهةا رئيسةها-4

 www.Alnaspaper.comفي جريدة الناس على الموقع
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على الموقع   -تعريف الملكية الفكرية   -6
www.dubaicustom.gov.ae 

مكتبة -الملكية الفكرية والعصر الرقمي-زياد مرقة -7

 2008-اإلسكندرية

 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

ف والتدريب المثال محاضرات الضيو

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .245

 النجاح في المراحل الدراسية السابقة المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dubaicustom/


الصفحة   

126 
 

  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعه التكنولوجيه    المؤسسة التعليمية .246

 قسم علوم الحاسوب كزمعي / المرالقسم الجا .247

 Cs32 /تصميم منطقي    اسم / رمز المقرر .248

 البرامج التي يدخل فيها .249
الوسائط المتعددة والذكاء االصطناعي وامنية المعلومات / المرحلة 

 االولى

 دوام منتظم    أشكال الحضور المتاحة .250

 سنوي   الفصل / السنة .251

 اعةس 150  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .252

 27/04/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .253

 أهداف المقرر .254

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

دة ادارة وزيالامساعدة الطالب على  بها الحاسبة وكيف تتم عملية خزن البيانات في ذاكرة الحاسبة و

في مادة  ةرقرالموتطبيق المواد  اختصاصهالقرار في مجال  واتخاذل الى فهم مداركه العلمية ليتوص

.مختبريالتصميم المنطقي وتركيب الحاسبة ا  

 

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

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

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 .255

 بما يلي:   يتطلب من الطالب ان يكون على المام  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  تعرف على لغات التعامل مع الماثالت       -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

    الخبره في التعامل مع انظمة التشغيل  لبرنامج التصميم المنطقي    - 3ب

 علميهالتعامل مع شبكات االنترنيت واسترجاع المصادر ال    -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     

 قسم.ادارة ال    

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

 تحديد درجه للحضور اليومي    

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

 0عادة تكون لربع اوثلث ساعه اي جزء صغير من الحاضره     

 

 
 مهارات التفكير -ج

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

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

 

    -3ج

   -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

      

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

 كادر متمكن علميا و حصل على دوره تخصصيه  بنجاح.     

 التحديد الدقيق لمهام كل تدريسي يشارك في العمليه التدريسيه  .     

 

 طرائق التقييم    

 

 طالبة الطالب باعداد مشاريع صغيره يمكناضافة لما ذكرته اعاله من طرق للتقييم اضيف ضرورة م   

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

 درجة الثقه المتولده لدى التدريسي والطالب.     

 
 ر الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطو -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

 الكليات.       

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .256

 اتالساع األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعة 2     1      

مقدمه عامه عن    

التصميم  التعامل مع 

المنطقي وتركيب 

 الحاسبة

مقدمه عامه عن    

التصميم  التعامل مع 

المنطقي وتركيب 

 الحاسبة

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 اسئلة شفوية

 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 ), 

محاضرات 

نظري + 

 اسئلة شفوية عملي

 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 

محاضرات 

نظري + 

 اسئلة شفوية عملي

 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 

محاضرات 

نظري + 

 عملي
 واجب بيتي

 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, 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

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 

محاضرات 

نظري + 

 عملي

 اسئلة شفوية

 ساعة 2 7ِ       

Memory type, 

primary storage, 

secondary 

storage, Computer 

Memory type, 

primary storage, 

secondary 

storage, Computer 

محاضرات 

 اسئلة شفويةنظري + 
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 البنية التحتية  .257

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

التصميم المنطقي وتركيب  االملام بالربنامج على االقل و املعرفه يف جمال  

 مع االساليب احلديثة .   الحاسبة 
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

لدوريات والبرمجيات ورش العمل وا

 والمواقع االلكترونية (

 مجيع تلك االمور ضروريه وواجب توفريها للطالب  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 نعم ضروريه

 

 القبول  .258

 لمراحل ان يكون قد اجتازه بنجاح جميع ا المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

classification, language 

claasification, 

Translators  program, 

Operation system, 

Networking, internet. 
 

 

classification, language 

claasification, 

Translators  program, 

Operation system, 

Networking, internet. 
 

 

 عملي


