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 المرحلة االولى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ّٔٛمط ٕٚف اٌّموه

 

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخعبِؼخ ك٠بٌٝ /  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ٛةؾبٍاٌٍَٛ لَُ ػ  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 CsBB 105اٌٍ روث١خ/  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 ا١ٌِٟٛ بي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخأّى .5

 2118-2117 اٌفًٖ / إٌَخ .6

  )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 3/9/2117 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

ان ٌتعرف الطالب على مفهوم التربٌة ومتى ظهرت وٌعرف اهمٌة التربٌة ودورها فً  بناء االنسان 

 عرف على اهم االسس التً تبنى علٌها التربٌة.وبالتالً بناء المجتمعات المتحضرة وان ٌت

 

 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم فادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االست

 البرنامج.



 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 ان ٌعرف الطالب معنى التربٌة.  -1أ

 ٌتعرف على التربٌة فً الحضارات القدٌمة. -2أ

 ٌتعرف على مراحل تطور مفهوم التربٌة على مر الزمن.  -3أ

 رف مفهوم التربٌة الحدٌثة.ٌع -4أ

 دور الحضارة والتطور فً التربٌة.  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ِٙبهح اٌزله٠ٌ – 1ة

 ِٙبهح اٌؼًّ اٌزوثٛٞ – 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح ٚٛو٠مخ إٌّبلْخ

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 



 ب١ٌت اٌم٠ُٛ اٌْف١ٙخ اصٕبء اٌّؾبٙوح ثبالٙبفخ اٌٝ االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌف١ٍٖخ.اٍزقلاَ اٍ

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 رْغ١غ ِٙبهاد اٌزفى١و إٌبلل ٌلٜ اٌطٍجخ فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ. -1ط

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و اٌؼٍّٟ. -2ط

  -3ط

   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 إٌّبلْخٛو٠مخ اٌّؾبٙوح ٚٛو٠مخ 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اٍزقلاَ اٍب١ٌت اٌم٠ُٛ اٌْف١ٙخ اصٕبء اٌّؾبٙوح ثبالٙبفخ اٌٝ االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌف١ٍٖخ.

 

 

 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 رٍمب٘ب اْ ٠َزط١غ اٌطبٌت رٛظ١ف اٌّؼوفخ اٌزٟ-1ك -1ك

 اْ ٠زّىٓ ِٓ االٍزفبكح ِٓ اٌّؼوفخ-2ك

 اْ ٠ىزَت ِٙبهح اٌزله٠ٌ-3ك

   



 



 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1-2-3-4 8 
اْ ٠زؼوف اٌطبٌت 

 ػٍٝ ِؼٕٝ اٌزوث١خ 

اٌزوث١خ،ا٘لافٙب، 

 ٚظبئفٙب

 اٌّؾبٙوح

 
 اٌزم١١ُ اٌْفٟٙ

5-6-7-8 8 

اْ ٠زؼوف ػٍٝ ػاللخ 

اٌزوث١خ ثبٌؼٍَٛ 

 االفوٜ

اْ ٠ؼوف اٌطبٌت 

اٌفوق ث١ٓ اٌزوث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ

اٌزوث١خ ٚػاللزٙب 

 ثبٌؼٍَٛ االفوٜ

اٌفوق ث١ٓ اٌزوث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ

 اٌّؾبٙوح

 إٌّبلْخ

 اٌزم١١ُ اٌْفٟٙ

اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

9-11-

11-12 
8 

ٌ اْ ٠زؼوف ػٍٝ اٍ

االٌٍ  -1اٌزوث١خ)

 اٌزبه٠ق١خ(

اٌٍ اٌزوث١خ)االٌٍ 

 اٌزبه٠ق١خ(

 اٌّؾبٙوح

 إٌّبلْخ

 اٌزم١١ُ اٌْفٟٙ

اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

13-14-

15-16 
8 

اْ ٠زؼوف ػٍٝ اػالَ 

 اٌفىو االٍالِٟ

اّٙو ػٍّبء اٌفىو 

 االٍالِٟ

 اٌّؾبٙوح

 إٌّبلْخ

 اٌزم١١ُ اٌْفٟٙ

اِزؾبٔبد 

١ِٛ٠خ 

ااِزؾبٔبد 

 ّٙو٠خ

17-18-

19-21 
8 

اْ ٠زؼوف ػٍٝ اّٙو 

اػالَ اٌفىو اٌزوثٛٞ 

 اٌغوة

اّٙو ػٍّبء اٌفىو 

 اٌغوثٟ

 اٌّؾبٙوح

 إٌّبلْخ

 اٌزم١١ُ اٌْفٟٙ

اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

21-22-

23-24 
8 

اْ ٠زؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ 

 اٌزوث١خ اٌؾل٠ضخ
 اٌزوث١خ اٌؾل٠ضخ

 اٌّؾبٙوح

 إٌّبلْخ

 اٌزم١١ُ اٌْفٟٙ

اِزؾبٔبد 

١ِٛ٠خ ػًّ 

 ثؾٛس

ِٓ االٍجٛع 

25-32 
16 

اْ ٠زؼوف ػٍٝ 

االٌٍ االعزّبػ١خ 

ٚااللزٖبك٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ 

االٌٍ االعزّبػ١خ 

ٚااللزٖبك٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ 

 ٌٍزوث١خ

 اٌّؾبٙوح

 إٌّبلْخ

 اٌزم١١ُ اٌْفٟٙ

اِزؾبٔبد 

١ِٛ٠خ 



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 لمفردات المقررة من الجامعة ضمن القطاعيةا

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 البحوث والمصادر عبر االنترنيت

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 (  إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ

 التطبيقات المدرسية

 

 اٌمجٛي  .13

 ؽَت فطخ اٌمجٛي اٌّوويٞ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 اوجو ِٓ اٌؼلك اٌّطٍٛة أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 ّٔٛمط ٕٚف اٌّموه

 

 ٔطف انًمشس

ااِزؾبٔبد  ٌٍزوث١خ

 ّٙو٠خ

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا 



 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .14

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  ؼٟ / اٌّووياٌمَُ اٌغبِ .15

 C++/103 CsSpاٌجوِغخ ا١ٌّٙىٍخ/ ٌغخ  اٍُ / هِي اٌّموه .16

 وً اٌّٛاك اٌؼ١ٍّخ ٌؼٍَٛ اٌؾبٍجبد/ اٌجىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .17

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ اٌفؼٍٟ ٌٍطالة فٟ اٌمبػخ اٌلها١ٍخ ٚاٌّقزجو أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .18

 2117/2118 اٌفًٖ / إٌَخ .19

 ػٍّٟ( اٍجٛػ١ب 2ٔظوٞ+  2) 4 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .21

 3/9/2117 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .21

 أ٘لاف اٌّموه .22

 تأهيل الطالب لتدريس هذه المادة في المدارس المتوسطة واالعدادية. -1
لف تمكين الطالب من حل المشكالت برمجيا و كذلك كتابة البرامج التطبيقية المفيدة في عمل مخت -2

 المؤسسات.

 

 

 

 ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٚٛوائك اٌزؼٍُ ِقوعبد .23

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

 البرنامج.



 -: ٚاٌفُٙ اٌّؼوفخ - أ
ِٓ إٌٛف اٌلل١ك ٌقطٛاد ؽً اٌّْىٍخ  ٚاٌنٞ ٠َبػلٖ ف١ّب ثؼل فٟ وزبثخ اٌجواِظ  اٌطبٌت رّى١ٓ-1أ

 .ثٖٛهح ٕؾ١ؾخ

       . ++Cاٌطبٌت ثب٠ؼبىاد ٌغخ  ِؼوفخ  -2أ

 .ٌج١بٔبد ٚو١ف١خ اٌزؼج١و ػٕٙب ثوِغ١بِؼوفخ اٌطبٌت ثبٔٛاع ا -3أ

 . ِؼوفخ اٌطبٌت ثطوق اكفبي اٌج١بٔبد -4أ

  .ِؼوفخ اٌطبٌت ثى١ف١خ ِؼبٌغخ اٌج١بٔبد ٚو١ف١خ افواعٙب -5أ

  

  ثبٌّٛٙٛع اٌقبٕخ اٌّٙبهاد  - ة

 خ ٌؾً اٌّْىٍخ.إٌّبٍج ِغّٛػخ اال٠ؼبىاد أفز١به ِٙبهح– 1ة

     .و٠ب ثْىً ػٍّٟ فٟ اٌّقزجورّض١ً ِب رؼٍّٗ ٔظ٠زمٓ اٌطبٌت  – 2ة

  ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك     

 ٚاٍٍٛة إٌّبلْخ. ٛو٠مخ االٌمبء -1
 ٚاٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ وٛاعجبد.االْٔطخ اٌّقزجو٠خ  -2
 .اٌىزت اٌؼ١ٍّخ -3
 .ٚاٌْٙو٠خ ا١ِٛ١ٌخ الِزؾبٔبدا -4

 

  اٌزم١١ُ ٛوائك     

 

 ١خ.اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔٙبئ -1
  .أعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخاٌٛاعجبد ٚ -2
 اٌزفى١و ِٙبهاد -ط

 ٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼوف١خ ِٓ فالي اٍٍٛة اٌؾٛاه.أ -1ط

 .للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌؾٍٛي اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ِٚؼوفخ ربص١و٘ب -2ط   

 .األٙبف١خ اٌزّبه٠ٓ ٌؾً اٌٛاعجبد -3 ط        

  ٚاٌزؼٍُ ؼ١ٍُاٌز ٛوائك    

 ٚاٍٍٛة إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه ِغ اٌطٍجخ. ٛو٠مخ االٌمبء -1
 )اٌؼ١ٍّخ(.اٌّقزجو٠خ اٌزطج١مبد -2



 

اٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ اٌج١ز١خ ٚرْغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّْبهوخ اٌفبػٍخ فٟ ؽً ثؼ٘ اٌزّبه٠ٓ اٌٖف١خ ػٍٝ  -3

 اٌٍٛؽخ كافً اٌمبػخ اٌلها١ٍخ.  
 .اٌىزت اٌؼ١ٍّخ -4
  اٌزم١١ُ ٛوائك   

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔٙبئ١خ. اعواء -3
 .أعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخاٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ ٚ -4

 

 (. اٌْقٖٟ ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األفوٜ اٌّٙبهاد)  ٚإٌّمٌٛخ اٌؼبِخ  اٌّٙبهاد - ك

 .رٍمب٘ب اٌزٟ اٌّؼوفخ رٛظ١ف اٌطبٌت ٠َزط١غ اْ-1ك

 .اٌّؼوفخ ِٓ فبكحاالٍز ِٓ ٠زّىٓ اْ-2ك

 .اٌزله٠ٌ ِٙبهح ٠ىزَت اْ-3ك

   ٌزفى١١و اال٠غبثٟ.ا -4ك



 ث١ٕخ اٌّموه .24

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ػًه2َٙظش٘+ 2 1

رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ زم انًشكالد  

ططبد ثكزبثخ انخٕاسصيٛبد ٔانًخ

 االَغٛبثٛخ

Algorithms & flowcharts 
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش

ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

 ػًه2َٙظش٘+ 2 2

رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ زم انًشكالد  

ثكزبثخ انخٕاسصيٛبد ٔانًخططبد 

 االَغٛبثٛخ

Algorithms & flowcharts 
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش

خ ايزسبَبد ٕٚيٛ

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

 ػًه2َٙظش٘+ 2 3

رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ زم انًشكالد  

ثكزبثخ انخٕاسصيٛبد ٔانًخططبد 

 االَغٛبثٛخ

Algorithms & flowcharts 
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش

ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

 ++Cانزؼشٚف ثهغخ انجشيدخ  ػًه2َٙظش٘+ 2 4
Introduction of C++ 

language 

االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش

ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

5 
 ػًه2َٙظش٘+ 2

 C++  Layout of C++ programنغخ  انزؼشٚف ثٓٛكم ثشَبيح
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

6 
 ػًه2َٙظش٘+ 2

 C++ Header files and guidanceانزؼشٚف ثًكزجبد نغخ 
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

7 
 ػًه2َٙظش٘+ 2

 انزؼشٚف ثبنًكَٕبد االعبعٛخ نهغخ
Basic components of C++ 

language 

االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

8 
 ػًه2َٙظش٘+ 2

 Data types انزؼشٚف ثبَٕاع انجٛبَبد االعبعٛخ
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

9 
انزؼشٚف ثبنكهًبد انًسدٕصح  ػًه2َٙظش٘+ 2

 ٔانزؼهٛمبد

Reserved words and 

comments 

االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

10 
 ػًه2َٙظش٘+ 2

 Variables and constants انزؼشٚف ثبنًزغٛشاد ٔانثٕاثذ
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

11 

 ػًه2َٙظش٘+ 2

انزؼشٚف ثبنؼًهٛبد انسغبثٛخ ٔانًُطمٛخ 

 ٔ انؼالئمٛخ 

General tools of C++ 

language Arithmetic, logical, 

relational 

 

االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 شٓشٚخ+ٔاخجبدٔ

12 

 ػًه2َٙظش٘+ 3

 انزؼشٚف ثبٚؼبصاد االدخبل ٔاالخشاج

Input/output statements 

 

االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

13 
 ػًه2َٙظش٘+ 2

 Conditional statements انزؼشٚف ثبٚؼبصاد انمشاس
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ٛخ ايزسبَبد ٕٚي

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

14 
 انزؼشٚف ثبٚؼبصاد انمشاس ػًه2َٙظش٘+ 2

Conditional statements 
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

15 
 انزؼشٚف ثبٚؼبصاد انمشاس ػًه2َٙظش٘+ 2

Conditional statements 
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 خ+ٔاخجبدٔشٓشٚ

16 
 ػًه2َٙظش٘+ 3

 انزؼشٚف ثبٚؼبصاد انزكشاس
Loop statements  + االنمبء

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

17 
االنمبء +  Loop statements انزؼشٚف ثبٚؼبصاد انزكشاس ػًه2َٙظش٘+ 2

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد



 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .25

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, and 

Barbara E. Moo, " C++ Primer", fourth edition, 2005. 

 Juan Soulié, "C++ Language Tutorial", 2008. 

 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 القاعة الدراسية+ مختبر الحاسوب-1

 المادةبرمجيات+مواقع الكترونية لرفد الطالب بأمثلة اضافية عن  -2

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 التطبيق المدرسي السنوي

18 
االنمبء +  Loop statements انزؼشٚف ثبٚؼبصاد انزكشاس ػًه2َٙظش٘+ 2

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

19 
االنمبء +  Loop statements انزؼشٚف ثبٚؼبصاد انزكشاس ػًه2َٙظش٘+ 2

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

20 
ٕفبد االزبدٚخ انزؼشٚف ثبنًظف ػًه2َٙظش٘+ 2

 ٔانثُبئٛخ
Arrays 

االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

21 
انزؼشٚف ثبنًظفٕفبد االزبدٚخ  ػًه2َٙظش٘+ 2

 Arrays ٔانثُبئٛخ
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

22 
خ انزؼشٚف ثبنًظفٕفبد االزبدٚ ػًه2َٙظش٘+ 2

 Arrays ٔانثُبئٛخ
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

23 
انزؼشٚف ثبنًظفٕفبد االزبدٚخ  ػًه2َٙظش٘+ 2

 Arrays ٔخجش انًظفٕفبد انًشثؼخ ٔانثُبئٛخ
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

24 
فٛخ كزبثخ انجشايح رؼهٛى انطبنت كٛ ػًه2َٙظش٘+ 2

 انفشػٛخ
Functions 

االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

25 
رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ كزبثخ انجشايح  ػًه2َٙظش٘+ 2

 انفشػٛخ
Functions  + االنمبء

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

26 
فٛخ كزبثخ انجشايح رؼهٛى انطبنت كٛ ػًه2َٙظش٘+ 3

 انفشػٛخ
Functions  + االنمبء

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

27 
رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ كزبثخ انجشايح  ػًه2َٙظش٘+ 2

 Functions انفشػٛخ
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

28 
فٛخ كزبثخ انجشايح رؼهٛى انطبنت كٛ ػًه2َٙظش٘+ 2

 Inline function انمٛبعٛخ انفشػٛخ
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

29 
رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ خضٌ انجٛبَبد  ػًه2َٙظش٘+ 2

 ثبعزخذاو انًهفبد
Files 

االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

30 
رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ خضٌ انجٛبَبد  ًهٙػ2َظش٘+ 2

 ثبعزخذاو انًهفبد
Files 

االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد



 

 اٌمجٛي  .26

 القبول حسب استمارة القبول المركزي اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 رة لالستيعابأكبر عدد من الخطة المقر أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .27

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .28

 GAR 108اٌٍغخ اٌؼوث١خ  /  اٍُ / هِي اٌّموه .29

 ًاٌجىبٌٛه٠ٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .31

 ا١ٌِٟٛ ىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخأّ .31

 2117/2118 اٌفًٖ / إٌَخ .32

 ٍبػخ 65 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .33

 3/9/2117 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .34

                                 أ٘لاف اٌّموه .35

سميمة  تأىيل الطمبة لجعميم قادرين عمى استعمال المغة العربية استعمااًل صحيحًا ليكونوا أصحاب لغة
تؤىميم لموقوف أمام الطمبة والتحدث أماميم متجنبين أكبر قدر ممكن من األغالط المغوية التي تعترض 

عمميم التدريسي في المدارس الثانوية، وذلك بإطالعيم عمى قدر معين من مفردات المغة العربية 
والنثرية ليطمعوا عمى النحوية والمغوية واإلمالئية وكذلك دراسة بعض النصوص القرآنية والشعرية 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.



 األساليب المغوية الرصينة.

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .36

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  - أ

 اإلٌّبَ ثمٛاػل اٌٍغخ اٌؼوث١خ -1أ

 اإلٌّبَ ثمٛاػل اإلِالء اٌؼوثٟ -2أ

 اإلٌّبَ ثمٛاػل اٌٖوف اٌؼوثٟ -3أ

 ٌٕٖٛٓاإلٌّبَ ثأٍٍٛة اٌموآْ اٌىو٠ُ ثلهاٍخ ثؼ٘ ا -4أ

 اٌزؼوف ػٍٝ أٍب١ٌت اٌْؼو اٌؼوثٟ -5أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ثؼ٘ ٖٔٛٓ إٌضو اٌؼوثٟ  -6أ

 اػلاكٖ اػلاكا ٠ؤٍ٘ٗ ٌٍؼًّ ثبٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ  -7أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 اٌزؾلس ثطاللخ – 1ة

 لواءح إٌٖٛٓ ثٖٛهح كل١مخ – 2ة

 غٍٜ ِٓ اٌىالَاإلٖٔبد إٌٝ اٌّزؾلص١ٓ ِٚؼوفخ ِب ٘ٛ ٕؾ١ؼ ٚ – 3ة

 اٌزلل١ك فٟ األٍب١ٌت اٌٍغ٠ٛخ ٚر١١ّي اٌغش ِٓ ا١ٌَّٓ    -4ة

 

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٍٍٛة إٌّبلْخ  -1

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ  -2

 إػلاك اٌزمبه٠و ا١ِٛ١ٌخ -3
 إػلاك اٌجؾٛس   -4

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      



 

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ

 ٠ٕٛخاٌزمبه٠و ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌجؾٛس اٌَ

 االِزؾبٔبد اٌف١ٍٖخ

 االِزؾبْ إٌٙبئٟ

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 إٌّبلْخ -1ط

 اٍٍٛة اٌؾٛاه ث١ٓ اٌطبٌت ٚاالٍزبم -2ط

 اٌزمبه٠و ا١ِٛ١ٌخ -3ط

 اٌجؾٛس ا٠ٌَٕٛخ -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 االفزجبهاد -اٌلهعبد 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ

 ١ِٛ١خ ٚاٌجؾٛس ا٠ٌَٕٛخاٌزمبه٠و اٌ

 االِزؾبٔبد اٌف١ٍٖخ

 االِزؾبْ إٌٙبئٟ

 



 ث١ٕخ اٌّموه .37

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1-2-3-4 8 
اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب 

 رٍمبٖ ثبٌّؾبٙوح

 الجملة االسمية 

 المبتدأ والخبر
 إٌظوٞ

الفزجبهادا

ا١ِٛ١ٌخ —

 ٚاٌْٙو٠خ

5-6-7-8 8 
اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب 

 ثبٌّؾبٙوح ٗرؼٍّ

 نواسخ االبتداء

 كان وأخواتها

 إن وأخواتها

 ال النافية للجنس

 إٌظوٞ

االفزجبهاد

ا١ِٛ١ٌخ —

 ٚاٌْٙو٠خ

9-11-

11-12 
8 

اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب 

 رٍمبٖ ثبٌّؾبٙوح

مختارات من النصوص 

 القرآنية

نص قرآني من سورة 

الكهف ودراسة قصة 

 تضمنها النص

سورة الكهف ودراسة 

 قصتين تضمنهما النص

 إٌظوٞ
االِزؾبٔبد 

 االٍجٛػ١خ

13-14-

15-16 
8 

اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب 

 رٍمبٖ ثبٌّؾبٙوح

مختارات من النصوص 

 الشعرية

 عينية القشيري

 نونية المتنبي

 مختارات من النثر العربي

 نص )المراضع( لطه حسين

 

 ؾبٔبداالِز ٕظوٞاٌ

17-18-

19-21 
8 

اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب 

 رٍمبٖ ثبٌّؾبٙوح

 الجملة الفعلية

 الفعل الماضي

 الفعل المضارع

 فعل األمر

 إٌظوٞ

رطج١مبد 

ٚرغبهة 

 ٔظو٠خ

21-22 4 
اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب 

 رٍمبٖ ثبٌّؾبٙوح
 االفزجبهاد إٌظوٞ الفاعل والمفعول به



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .38

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 محاضرات فً اللغة العربٌة

 نصوص من القرآن الكرٌم

 شرح ابن عقٌل على الفٌة ابن مالك

 جامع الدروس العربٌة

 المنهاج فً القواعد واإلعراب

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد ٚهُ ا

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 القصص والرواٌات العربٌة

 مواقع اإلنترنت

 بعض البحوث والمصادر العربٌة

اٌقلِبد االعزّبػ١خ )ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

ٌحة ونقل تطبٌق ما تعلموه على بعض النصوص العربٌة الفص

 المعرفة إلى بٌتئهم

 اٌمجٛي  .39

  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

23-24- 

25-26 
8 

اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب 

 بٌّؾبٙوحرٍمبٖ ث

 اإلمالء العربي مقدمة في

رسم الهمزة في أول الكلمة 

وفي وسط الكلمة وفي آخر 

 الكلمة

 عالمات الترقيم

 االفزجبهاد إٌظوٞ

ِٓ االٍجٛع 

27-32 
12 

اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب 

 رٍمبٖ ثبٌّؾبٙوح

 العدد

 أحوال العدد

 تذكير العدد وتأنيثه

 تمييز العدد

 تعريف العدد وتنكيره

 

 فزجبهاداال إٌظوٞ



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

لقسام علاوم لا  االولطاالب الصافوف التصاميم المنطقاي يتضمن هذا المقرر تدريس ماادة : ٔطف انًمشس

الحاسبات نظريا وعمليا وعل  مدى سنة دراسية كاملة ) فصلين دراسين( لغرض تأهيل الطلباة لتادريس 

 اتقطاعاالهذه الماادة لطلباة المادارس المتوساطة واالعدادياة واالساتفادة ايضاا لتأهيال الطلباة للعمال فاي 

 .المختلفة 

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .41

 CsLd 102/ التصميم المنطقي اٍُ / هِي اٌّموه .42

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ فٟ ػٍَٛ اٌؾبٍجبد اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .43

 ١ِٛ٠ب أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .44

 2117/2118 اٌفًٖ / إٌَخ .45

 ٍبػخ141ػٍّٟ(اٌىٍٟ  2ٔظوٞ / 3) 5 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .46

 3/9/2117 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .47

 وهأ٘لاف اٌّم .48
 ٠ٙلف اٌّموه اٌٝ 

 

وكيفية تصميم الدوائر وتمثيلها نظريا وعمليا التصميم المنطقيرؼ١ٍُ اٌطبٌت ِٙبهاد ِبكح  -1

 بالحاسبة

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

قرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص الم

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

 البرنامج.



 لطلبة المدارس المتوسطة واالعدادية رأ١ً٘ اٌطٍجخ ٌزله٠ٌ ٘نٖ اٌّبكح -2

 اال١ٍ٘خ ٚاٌؾى١ِٛخ ات مختلفةفي قطاع رأ١ً٘ اٌطٍجخ ٌٍؼًّ - 3

 اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌزؼٍُ 11

 ٚاٌفُٙ  اٌّؼوفخ-أ

     ّوػ ِبكح اٌز١ُّٖ إٌّطمٟ ثٖٛهح ٚاف١خ -1أ

 ر١ُّٖ اٌلٚائو إٌّطم١خ-2أ

 رطجٛك يبدح انُظش٘ ػًهٛب -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

 اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع  اٌّٙبهاد-ة 

     رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك اٌّبكح إٌظو٠خ ػ١ٍّب  – 1ة 

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبظواد ٔظو٠خ ٚػ١ٍّخ اٍجٛػ١ب -1
 ٚعٛك كهً إٌّبلْخ ٚؽً اٌزّبه٠ٓ -2
 رى١ٍف اٌطبٌت ثؼًّ رمبه٠و كٚه٠خ -3

 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 اعواء االِزؾبٔبد اٌف١ٍٖخ ٚا١ِٛ١ٌخ إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ-1

 إٌَّواد ٚاٌزمبه٠و-2

 



 

 اٌزفى١و ِٙبهاد-ط

 ٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ِٓ فالي إٌّبلْخا -1ط         

 اٌٛاعجبد االٍجٛػ١خ-2ط

 اعواء اٌّمبهٔخ ث١ٓ ِبكح إٌظوٞ ٚاٌؼٍّٟ-3ط

 -4ط   

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ػوٗ اٌّبكح إٌظو٠خ ٍٛاء ِٓ فالي اٌؾٛاه اٚ ػوٙٙب ثْبّخ اٌؼوٗ-1

 رطج١ك اٌّبكح إٌظو٠خ ػٍٝ اٌؾبٍجخ– 2

 ه٠ٓاٌٛاعجبد ٚاٌزّب-3

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌف١ٍٖخ ٚإٌٙبئ١خ -1

 

 

 .اٌْقٖٟ(األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  )اٌّٙبهادٚإٌّمٌٛخ  اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ر١ٙٛف اٌّؼوفخ اٌزٟ رؼٍّٙب-1ك

 حاْ ٠َزط١غ اٌطبٌت لبكه ػٍٝ رله٠ٌ اٌّبك-2ك

 االٍزفبكح ِٓ اٌّؼوفخ-3ك

 -4ك   
 



 ث١ٕخ اٌّموه11

 

 

 

 

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 2, َظش٘ 2

 ػًهٙ
 بَٕاع االشبسادث انزؼشٚف

يمذيخ ػٍ االرظبالد 

 ٔإَاع االشبساد

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

بد شٓشٚخ أيزسبَ

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

2 
 2َظش٘,  2

 ثخٕاص االشبسح انزؼشٚف ػًهٙ
 خٕاص االشبسح 

 يٕدٚالد َمم انجٛبَبد   

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

3 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
انزؼشٚف ثكٛفٛخ اسعبل 

 االشبسح

 رؼذٚم االشبسح 

 رٕصٚغ ٔرمغٛى االشبسح

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

4 
 2َظش٘,  2

 يمذيخ ػٍ انشجكبد انزؼشٚف ثبنشجكبد ػًهٙ

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

5 
 2َظش٘,  2

 َٕاع انشجكبدا انشجكبدَٕاع بانزؼشٚف ث ػًهٙ

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

6 
 2َظش٘,  2

 ًهٙػ
جشٔرٕكٕل ث انزؼشٚف

 ثشٔرٕكٕل انشجكبد  انشجكبد

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

7 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
اانًبدٚخ  ًكَٕبدث انزؼشٚف

 هشجكخٔانجشيدٛخ ن
 يكَٕبد انشجكخ

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

8 
 2َظش٘,  2

 يمبٚٛظ انشجكبد انشجكبد شثًؼبٚٛ انزؼشٚف ػًهٙ

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

9 
 2َظش٘,  2

 ْٛكهٛخ انشجكبد - ٓٛكهٛخ انشجكبدث انزؼشٚف ػًهٙ

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ



11 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
 ٕعبئؾ  انُممث انزؼشٚف

 انغهكٛخ ٔاالعهكٛخ  

 ُممٔعبئؾ  ان

 انغهكٛخ ٔاالعهكٛخ  

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

11 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
ًٕدٚم انشجكبد  ث انزؼشٚف

 انغجؼخ
 يٕدٚم انشجكبد  انغجؼخ

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

12 
 2َظش٘,  2

 اخٓضح  انشجكبد بخٓضح  انشجكبدث انزؼشٚف ػًهٙ

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

13 
 2َظش٘,  2

 رظُٛف انشجكبد رظُٛف انشجكبد ػًهٙ

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

14 
 2َظش٘,  2

 tcp/ipثٕرٕكٕل   tcp/ipجٕرٕكٕل  ث انزؼشٚف ػًهٙ

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 شٚخيخزج

15 
 2َظش٘,  2

 انفشػٛخرمغٛى انشجكبد  انفشػٛخرمغٛى انشجكبد  ػًهٙ

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

16 
 2َظش٘,  2

 انؼَُٕخ ػًٍ انشجكخ انؼَُٕخ ػًٍ انشجكخكٛفٛخ ػًهٙ

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

17 
 2َظش٘,  2

 انؼَُٕخ انفٛضٚبٔٚخ انؼَُٕخ انفٛضٚبٔٚخكٛفٛخ  ػًهٙ

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

18 
 2َظش٘,  2

 رمغٛى انشجكبد رمغٛى انشجكبدكٛفٛخ  ػًهٙ

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

19 
 2َظش٘,  2

 االثشَٛذ ٔإَاػّ بالثشَٛذث انزؼشٚف ػًهٙ

ٙ + ػشع رمذًٚ

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

21 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
عبنٛت زشكخ ثأ انزؼشٚف

 انجٛبَبد ػًٍ انشجكخ

اعبنٛت زشكخ انجٛبَبد ػًٍ 

 انشجكخ

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

21 

 2, َظش٘ 2

 ػًهٙ

طشق رًثٛم ث انزؼشٚف

 يغبساد انجٛبَبد 

 

د ؽشق رًثٛم يغبسا

 انجٛبَبد 

 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

      



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ 12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 فٙ انمطبػٛخ ٔيُٓب  زت انؼهًٛخ انًمشسحكان

1logic design 

2floyd 

 انزظًٛى انًُطمٙ الزًذ انضْشاَٙ

 

جبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ِزطٍ

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

  WBٌٍز١ُّٖ إٌّطمٟ ثؤبِظ، ِٚقزجوا اٌمبػبد اٌلها١ٍخ

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 ٕٛٞاٌزطج١ك اٌّلهٍٟ اٌَ

 

 اٌمجٛي 13

 اٌمجٛي ؽَت اٍزّبهح اٌمجٛي اٌّوويٞ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 أوجو ػلك ِٓ اٌقطخ اٌّموهح ٌالٍز١ؼبة أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

      



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .49

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .51

 CsCo 104/    رم١ٕبد ٚروو١ت اٌؾبٍٛة اٍُ / هِي اٌّموه .51

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .52

 اٌؾٚٛه اٌفؼٍٟ ٌٍطٍجٗ فٟ اٌمبػبد اٌلها١ٍٗ اٚ اٌّقزجو أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .53

 2117/2118 اٌفًٖ / إٌَخ .54

 121   ٍٟ()اٌىػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .55

 3/9/2117 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .56

   أ٘لاف اٌّموه .57
 رب١ً٘ اٌطبٌت ٌزله٠ٌ ٘نٖ اٌّبكٖ فٟ اٌّلاهً اٌّزٍٛطٗ ٚاالػلاك٠ٗ -1

 رؼو٠ف اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؾبٍٛة ِٚىٛٔبرٗ ٚو١ف١خ ػٍّٗ ٚأ١ّ٘زٗ فٟ ؽ١برٕب. -2

 

 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف

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

 البرنامج.



 

 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .58

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

    ِؼوفخ اٌطبٌت ثّىٛٔبد اٌؾبٍجٗ - 1أ 

 ِؼوفخ اٌطبٌت ثبعٙيح االكفبي ٚاالفواط -2أ

 ِؼوفخ اٌطبٌت ثبٔٛاع اٌج١بٔبد ٚٛوق اكفبٌٙب ٚو١ف١خ رّض١ٍٙب فٟ اٌؾبٍجٗ -3أ

 ِؼوفخ اٌطبٌت ثى١ف١خ ِؼبٌغخ اٌج١بٔبد ٚو١ف١خ افواعٙب -4أ

 اٌزؼوف ػٍٝ أّبٛ اٌؼٕٛٔٗ -5أ

  اٌزؼوف ػٍٝ ِْبوً االكفبي ٚاالفواط -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

    رّض١ً ِبرؼٍّٗ اٌطبٌت ٔظو٠ب ثْىً ػٍّٟ فٟ اٌّقزجو  - 1ة

 

 ارمبْ اٌطبٌت ثى١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌؾبٍجٗ – 2ة

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٛو٠مخ االٌمبء ٚاٍٍٛة إٌّبلْٗ -1
 االْٔطٗ اٌّقزجو٠ٗ -2
 اٌؼ١ٍّٗ اٌىزت -3



 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌٗ ٚاٌْٙو٠ٗ -4

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠ٗ ٚاٌؼ١ٍّٗ / ١ِٛ٠ٗ / ّٙو٠ٗ / ٔٙبئ١ٗ -1

 االٍئٍٗ ٚاعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛٗ -2

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّٗ ٚاٌّؼوف١ٗ ِٓ فالي اٍٍٛة اٌؾٛاه -1ط         

 هح اٌطبٌت ػٍٝ ر١١ّي االعياء اٌٍٍّّٛٗ ٚاٌجواِغ١بد فٟ اٌؾبٍجٗلل -2ط

   

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ االٌمبء ٚاٍٍٛة إٌّبلْٗ ٚاٌؾٛاه ِغ اٌطٍجٗ -1

 اٌزطج١مبد اٌّقزجو٠ٗ -2
 اٌىزت اٌؼ١ٍّٗ ٚاالِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ ٚا١ِٛ١ٌخ -3

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 ١ّٗ / ١ِٛ٠ٗ / ّٙو٠ٗ / ٔٙبئ١ٗاعواء االفزجبهاد إٌظو٠ٗ ٚاٌؼٍ -1

 االٍئٍٗ ٚاعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛٗ -2

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 اْ ٠ىْٛ ٌٍطبٌت االِىب١ٔخ ِٓ االٍزفبكح ِٓ اٌّؼوفخ. -1ك

 اْ ٠ىزَت اٌطبٌت ِٙبهح اٌزله٠ٌ. -2ك

 -3ك



 ١ٕخ اٌّموهث .59

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

اٌزؼٍُ ثى١ف١خ رّض١ً 

االػلاك ٚاٌوِٛى فٟ 

 اٌؾبٍجٗ 

 رّض١ً األػلاك ٚاٌوِٛى
االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ +رمبه٠و 

 ٠ِٗقزجو

2 
 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

اٌزؼوف ػٍٝ ا١ٌخ 

 ٚػًّ اٌّؼبٌظ
 ِؼّبه٠خ اٌّؼبٌظ

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ +رمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

3 
 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

و١ف١خ عٍت اٌّؼٍِٛٗ 

 ٚرٕف١ن٘ب
 اٌغٍت ٚاٌزٕف١ن

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

4 

 2وٞ +ٔظ 2

 ػٍّٟ
اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع 

إٌٛالً ٚاٌَغالد 

ٚو١ف١خ ػًّ ٚؽلح 

 اٌؾَبة ٚإٌّطك

إٌٛالً،اٌَغالد،ٚؽلح 

 اٌؾَبة ٚإٌّطك

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

5 
 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ
اٌزؼوف ػٍٝ ػًّ 

 ٚؽلح ا١ٌَطوح
 ٚؽلح ا١ٌَطوح

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

ِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و ا

 ِقزجو٠ٗ

6 
 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ
اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع 

 اٌناووٖ

ماووح إٌٛٛي 

اٌؼْٛائٟ،ماووح اٌمواءح 

 فمٜ

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

7 

 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع 

اٌناووٖ ٚٚظ١فخ وً 

 ماووٖ

اٌناووح اٌناووح ا١ٌِٛٚخ،

 اٌزق١ٍ١خ

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

8 
 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

اٌزؼوف ػٍٝ ٚظ١فخ  

 اٌناووٖ اٌّقجئ١ٗ
 اٌناووح اٌّقجئ١خ

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

9 

 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ
اٌزؼوف ػٍٝ ػًّ 

ٔظبَ االكفبي 

االفواط ٚأ١ّ٘خ ٚ

 هلبلخ ا١ًٌَّٛ

ٔظبَ االكفبي ٚاٌقواط 

 األٍبٍٟ،هلبلخ ا١ًٌَّٛ

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

11 
 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ
اٌزؼوف ػٍٝ ا١ّ٘خ 

 اٌموٓ اٌٍٖت 
 اٌموٓ اٌٍٖت

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

11 
 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ
اٌزؼوف ػٍٝ اٌفوق 

ث١ٓ اٌموٓ اٌٍٖت 
 اٌموٓ ا١ٌٍيهٞ

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ



 

 

 ٚا١ٌٍيهٞ

12 

 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

اٌزؼوف ػٍٝ ا١ّ٘خ 

ٚػًّ اعٙيح االكفبي 

 ٚاالفواط

 أعٙيح االكفبي ٚاالفواط

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

١ِٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و اِزؾبٔبد ٠ٛ

 ِقزجو٠ٗ

13 

 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ
اٌزؼوف ػٍٝ ػًّ 

ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ،ّبّخ 

 اٌٌٍّ،اٌفأهٖ

ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ،ّبّخ 

 اٌٌٍّ،اٌفبهح

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

14 

 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع 

ّبّبد اٌؼوٗ 

 ٚػًّ اٌطبثؼٗ

 ٗ،اٌطبثؼخّبّخ اٌؼو

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

15 
 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

و١ف ٠زُ ٔمً اٌج١بٔبد 

 RAMٚ cpuِبث١ٓ اي 
 ٔمً اٌج١بٔبد

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

16 
 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ
اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع 

 ٌغبد اٌجوِغٗ
 بد اٌجوِغ١خاٌٍغ

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

17 

 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

اٌزؼوف ػٍٝ ٚظ١فخ 

وً ِٓ 

اٌّزوعُ،االٍّجٍٟ،اٌّ

 فَو

اٌّزوعّبد،االٍّجٍٟ،اٌّ

 فَو،اٌّزوعُ

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

18 
 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

ؼوف ػٍٝ ِؼّبه٠خ اٌز

 وً ِؼبٌظ

اٌّٛك٠ً اٌوِغٟ 

 8188/8188ٌٍّؼبٌظ

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

19 

 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

اٌزؼوف ػٍٝ اٍّبء 

اٌَغالد االغواٗ 

اٌؼبِٗ ٚاٌقبٕٗ 

ٍٚغالد اٌفٙوٍٗ 

 ٚاالػالَ

ٍغالد 

،ٍغ8186/8188اٌّؼبٌظ

الد االغواٗ 

د اٌفٙوٍخ اٌؼبِخ،ٍغال

 ٚاٌزأ١ّو،ٍغالد االػالَ

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

21 

 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع 

أّبٛ اٌؼٕٛٔٗ ٚو١ف١خ 

 رٕظ١ُ اٌج١بٔبد

ػٕٛٔخ اٌناووح،رٕظ١ُ 

 اٌج١بٔبد

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ



 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .61

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

Introduction to computers for Peter 

Norton’s 

انسبعووٕة ٔانجشيدٛووبد اندووبْضح نهووذكزٕس يسًووذ ثووالل   

 انضػجٙ   

 االعجٕع
 انغبػبد

 يخشخبد انزؼهى انًطهٕثّ
اعى 

 انٕزذِ/انًغبق/ٔانًٕػٕع

 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

21 

 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

اٌزؼوف ػٍٝ رم١َّبد 

اٌناووٖ ٚاٌؼٕٛاْ 

 اٌف١ي٠بئٟ ٚإٌّطمٟ

ِمبٛغ اٌناووح 

ٚاٌَغالد،اٌؼٕٛاْ اٌف١ي٠بئٟ 

 ٚإٌّطمٟ

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

١ِٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و اِزؾبٔبد ٠ٛ

 ِقزجو٠ٗ

22 
 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

اٌزؼوف ػٍٝ اٚاِو 

 االٍّجٍٟ
 ِغّٛػخ أٚاِو االٍّجٍٟ

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

23 
 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

اٌزؼوف ػٍٝ اٚاِو 

 إٌمً
 أٚاِو إٌمً

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

مبه٠و اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚر

 ِقزجو٠ٗ

24 
 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ
ِؼوفخ االٚاِو 

 اٌؾَبث١ٗ

 األٚاِو اٌؾَبث١خ

 

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

25 
 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

اٌزؼوف ػٍٝ االٚاِو 

 إٌّطم١ٗ
 األٚاِو إٌّطم١خ

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 و٠ِٗقزج

26 

 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

اٌزؼوف ػٍٝ اٌّْبوً 

اٌّزؼٍمٗ ثبعٙيح 

 االكفبي 

 ٛوق ثوِغخ االكفبي

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

27 

 2ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ

اٌزؼوف ػٍٝ اٌّْبوً 

اٌّزؼٍمٗ ثبعٙيح 

 االفواط

 ٛوق ثوِغخ االفواط

االٌمبء +ِٕبلْٗ 

 +ِقزجو

د ١ِٛ٠ٗ ّٚٙو٠ٗ ٚرمبه٠و اِزؾبٔب

 ِقزجو٠ٗ



ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد ٚهُ ا

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 يخزجش انسبعٕة انمبػّ انذساعّٛ +

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 انزطجٛك انًذسعٙ انغُٕ٘

 

               اٌمجٛي  .61

 اٍزّبهح اٌمجٛي اٌّوويٞاٌمجٛي ؽَت  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 اوجو ػلك ِٓ اٌقطٗ اٌّموهٖ ٌالٍز١ؼبة أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .62

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .63

 110CsHR  ؽمٛق االَٔبْ ٚاٌل٠موا١ٛخ / اٍُ / هِي اٌّموه .64

 اٌجىٍٛه٠ًٛ  اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .65

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .66

  2117/2118 اٌفًٖ / إٌَخ .67

  72 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .68

 3/9/2117                       ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .69

 أ٘لاف اٌّموه .71
اٌزؼو٠ف ثأ١ّ٘خ ؽمٛق االَٔبْ ِٚبٌٙب ِٓ كٚه ُِٙ فٟ فٍك هٚػ ِٓ اٌزَبِؼ ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ أفواك  -1

اٌّغزّغ ٌزؼي٠ي اٌٍَُ االٍٟ٘. ٚاٍزقلاَ ٌغخ اٌؾٛاه فٟ ؽً اٌّْبوً ثلال ِٓ اٍزقلاَ اٌؼٕف ٌزالفٟ 

 ِبٌؾك ثبإلَٔبْ ِٓ ظٍُ ٚاٙطٙبك فٟ اٌموْٚ اٌّب١ٙخ.
ْ ِٚؼوفخ اٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد ٚػلَ اإلٙواه ثبٌغ١و ثؾغخ اٌؾو٠خ، ٚإّٔب رو١ٍـ ِجلأ االٌزياَ ثبٌمبٔٛ -2

 ٠غت ػٍٝ االَٔبْ اْ ٠ؼوف اْ ؽلٚكٖ رٕزٟٙ ػٕل ؽو٠خ ا٢فو٠ٓ.
 ِؼوفخ اٌؼاللخ ث١ٓ ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌؾو٠خ ٚاٌل٠ّموا١ٛخ ثّب ٠زالئُ ِغ ٛج١ؼخ اٌّغزّغ اٌنٞ ٠ؼ١ِ ف١ٗ.   -3
 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

مقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص ال

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

 البرنامج.



 ؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌز .71

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

أْ  ٠ؼوف اٌطبٌت ا١ّ٘خ كهاٍخ ؽمٛق االَٔبْ ٌّب ٌؾك ثٗ ِٓ ظٍُ  فٟ ا١ٌَٕٓ اٌَبثمخ                                                -1أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزٍَؼ ثضمبفخ ؽمٛق االَٔبْ ٌقٍك ع١ً ٚاػٟ ثٍغخ اٌؾٛاه   -2أ

ْ ٠أفن كٚهٖ فٟ اٌّغزّغ ِٓ فالي ِؼوفزٗ ثؾمٛلٗ ٚٚاعجبرٗ ٚو١ف١خ ِّبهٍخ فٍك ٛبٌت ِؤً٘ ال -3أ

 اٌؾو٠ٗ ٚاٌل٠ّموا١ٛخ ثّب ٠زٕبٍت ِغ اٌزلاٚي اٌٍَّٟ ٌٍٍَطخ 

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ِٙبهح اٌزله٠ٌ   - 1ة

  اٌملهح فٟ اٌؼًّ ٍٜٚ إٌبً فٟ ثش اٌٛػٟ ثضمبفخ ؽمٛق االَٔبْ  - 2ة

 ِٙبهح اٌؾٛاهٚااللٕبع   - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 رطج١ك اٌغبٔت إٌظوٞ ػٍٝ ٚالغ اٌؾ١بح ِٓ فالي األِضٍخ ---إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه  ---اٌّؾبٙوح            

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ            

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 رفبػً اٌطٍجخ  ---االفزجبهاد  ---جٛػ١خ رمبه٠و اٌطٍجخ االٍ         

 

 



 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 إٌّبلْخ   -1ط

 اٍٍٛة اٌؾٛاه ث١ٓ اٌطبٌت ٚاالٍزبم   -2ط

 اٌؾٛاهػٍٝ ّىً ِغّٛػبد   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ٛع اػلاك رمبه٠و ػٓ وً ِٛٙ ---رطج١ك اٌغبٔت إٌظوٞ ػٍٝ اٌٛالغ  ---إٌّبلْخ اٌغّبػ١خ   

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ  ---االفزجبهاد  ---رم١١ُ رمبه٠و اٌطٍجخ  ---رم١١ُ رفبػً اٌطٍجخ ا١ٌِٟٛ        

 

 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 بْ ٚاٌّؼوفخ ٌزٛظ١فٙب فٟ فلِخ اٌّغزّغ اْ ٠زٍَؼ اٌطبٌت ثضمبفخ ؽمٛق االَٔ  -1ك

 اْ ٠ىْٛ للٚح فٟ اٌٍٜٛ اٌلٞ ٠ؼ١ِ ف١ٗ  -2ك

 اْ ٠ىزَت ِٙبهح اٌزله٠ٌ ٌٚغخ اٌؾٛاه   -3ك

    -4ك



 ث١ٕخ اٌّموه .72

 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع

ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ

ٛو٠مخ 

 اٌزم١١ُ

1-2-3      6 
٠فُٙ اٌطبٌت ِب رٍمبٖ  اْ

 ثبٌّؾبٙوح ِٓ ِفب١ُ٘

 -ِفَٙٛ ؽمٛق االَٔبْ

عنٚهٖ  -ا١ّ٘زٗ

 فٖبئٖٗ -اٌزبه٠ق١خ

اٌّؾبٙوح+

 اٌمٖخ

رفبػً 

 اٌطٍجخ 

4-5-6 6 
اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب رٍمبٖ 

 ثبٌّؾبٙوح ِٓ ِفب١ُ٘ 

اٌّٖبكه اٌمب١ٔٛٔخ ٌؾمٛق 

اٌّٖبكه  -االَٔبْ

ِٖبكه ؽمٛق  -االعٕج١ٗ

ا االَٔبْ فٟ أىٍزو

ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾلح 

 االِو٠ى١خ ٚفؤَب

اٌّؾبٙوح 

 + اٌؾٛاه

رفبػً 

 اٌطٍجخ+

 االفزجبهاد

7-8-9-11-

11-12-13 
14 

اْ ٠فُٙ اٌطبٌت كٚه 

اٌؾمٛق فٟ رٛػ١خ اٌّغزّغ 

 اٌؼوالٟ 

ِٖبكه ؽمٛق االَٔبْ 

االػزواف  -فٟ اٌؼواق

 -اٌلٌٟٚ ثؾمٛق االَٔبْ

ْٔٛء إٌّظّبد غ١و 

اٌؾى١ِٛخ ٚكٚه٘ب فٟ 

 ْ ؽمٛق االَٔب١ِْلا

 

اٌّؾبٙوح 

 + إٌّبلْخ

رفبػً 

اٌطٍجخ + 

االفزجبهاد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌف١ٍٖخ

14-15-16 6 

اْ ٠ىزَت اٌطبٌت اٌّؼوفخ 

ٚاٌلها٠خ ثأ١ّ٘خ ٘نٖ 

اٌّٖطٍؾبد ٚو١ف١ٗ 

 اٌٛصٛق ثبٌّٖبكه

االػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق 

-اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ -االَٔبْ

االه٘بة ٚأٍجبثٗ ٚو١ف١خ 

 اٌزٖلٞ ٌٗ

 اٌّؾبٙوح

 + إٌّبلْخ

رفبػً 

 اٌطٍجخ

17-18-19 6 

أْ ٠فُٙ اٌطبٌت ٘نٖ 

اٌّٖطٍؾبد ٠ٚىْٛ ٌٗ 

اٌملهٖ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِؼٙب 

 ثَالٍخ

-ِفِٙٛٙب -اٌؾو٠خ

رجب٠ٓ َِزٜٛ  -ر١ٕٖفبرٙب

-اٌؾو٠خ ث١ٓ  كٚي اٌؼبٌُ

 -ِفِٙٛٙب -اٌل٠ّموا١ٛخ

 -اٌّىٛٔبد اٌوئ١َ١خ ٌٙب

 ِيا٠ب٘ب

اٌّؾبٙوح 

 + إٌّبلْخ

رفبػً 

اٌطٍجخ + 

االفزجبهاد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

21-21-22 6 
أْ ٠فُٙ اٌطبٌت ٘نٖ 

اٌّٖطٍؾبد ٠ٚىْٛ ٌٗ 

اٌملهٖ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِؼٙب 

-اٌلٍزٛه اٌل٠ّمواٟٛ

اٌل٠ّموا١ٛخ  -ِجبكئٗ

ِؼٛلبد  -اٌلٍزٛه٠خ

 -اٌّّبهٍخ اٌل٠ّموا١ٛخ

اٌّؾبٙوح 

 + إٌّبلْخ

رفبػً 

اٌطٍجخ + 

بٔبد االِزؾ



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .73

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 ن الوزارة ضمن القطاعٌة المفردات المقررة م

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 البحوث –المصادر عبر االنترنٌت 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 مبدانٌة لالشراف على طلبة التطبٌق الزٌارات ال

 

                       اٌمجٛي  .74

 ؽَت اٌمجٛي اٌّوويٞ ٚاٌقطخ اٌّموهح اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 اوجو ِٓ اٌؼلك اٌّطٍٛة  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 -أٛاع اٌل٠موا١ٛٗ ثَالٍخ

 آ١ٌبرٙب -هوبئي٘ب

 اٌف١ٍٖخ

23-24 4 

اٌملهح فٟ رٛػ١خ اٌطٍجخ 

ٚؽضُٙ ػٍٝ اكاهح اٌؾٛاه 

 اٌٍَّٟ اٌّزؾٚو

اٌؼاللخ ث١ٓ ؽمٛق 

 االَٔبْ ٚاٌل٠ّموا١ٛخ

اٌّؾبٙوح 

 + إٌّبلْخ

رفبػً 

 اٌطٍجخ

      



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ عبِؼخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .75

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .76

 Gm1 106اٌو٠ب١ٙبد /  اٍُ / هِي اٌّموه .77

 اٌؾٖٛي ػٍٝ ثىبٌٛه٠ًٛ ػٍَٛ اٌؾبٍجبد اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .78

 ٔظبَ اٌمبػبد اٌلها١ٍخ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .79

 2117/2118 اٌفًٖ / إٌَخ .81

 90 )اٌىٍٟ(اٌلها١ٍخ  ػلك اٌَبػبد .81

 3/9/2117 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .82

 أ٘لاف اٌّموه .83

 بناء أساس رياضياتي لطالب عموم الحاسبات              

 

 

 يح األكبدًٚٙ((يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَب

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.



 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .84

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 ة ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ػٍَٛ اٌو٠ب١ٙبد اٌزٟ رٌّ ػٍَٛ اٌؾبٍٛ -1أ

 رطج١مبد ػٍَٛ اٌو٠ب١ٙبد فٟ اٌؾبٍٛة -2أ

 اٍزقلاِبد ا١ٌٖغ اٌو٠ب١ٙخ فٟ ِموهاد ػٍَٛ اٌؾبٍٛة -3أ

  -4أ

  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ِٛا١ٙغ ِقزٍفخ ِٓ اٌو٠ب١ٙبد ٚػاللزٙب ثبٌؾبٍٛة – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

     

 خ كها١ٍخ ؛ ٍجٛهح ؛ ثؼ٘ اٌىزت اٌقبهع١خ ؛ِقزجو اٌؾبٍٛةلبػ       

 

 

 



 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ؛ االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ ؛ االِزؾبْ إٌٙبئٟ      

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 هثٜ اٌّٛا١ٙغ إٌظو٠خ ثبٌؾبٍٛة -1ط

  -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 خ ؛ ٍجٛهح ؛ ثؼ٘ اٌىزت اٌقبهع١خ ؛ِقزجو اٌؾبٍٛةلبػخ كها١ٍ

    

 ٛوائك اٌزم١١ُ 

 

 االِزؾبٔبد  

 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 -1ك

 -2ك

 -3ك



 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .86

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

1-  Calculus with Analytic Geometry, Howard Anton, 

Wisely Publisher, 2003.                                                      

1986، التفاضل والتكامل, صبري العاني, دار الحكمة -2  

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .85

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

ؽلح / اٌَّبق اٍُ اٌٛ

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

    1-2       6        
مقدمة في 

 الرياضيات
 االِزؾبٔبد اٌَجٛهح مبادئ اساسية 

    3-6     12 
مقدمة في 

 الرياضيات
 االِزؾبٔبد اٌَجٛهح انواع الدوال    

 االِزؾبٔبد اٌَجٛهح الغايات     الغايات 12     7-11    

 االِزؾبٔبد اٌَجٛهح االستمرارية    االستمرارية    6      11-12  

 المشتقة     6      13-14   
المشتقة     

 بالقوانين
 االِزؾبٔبد اٌَجٛهح

 التكامل      12     15-18   
 -التكامل االعتيادي

 التكامل المحدد
 االِزؾبٔبد اٌَجٛهح

   19-22     12 
المقدمة للمعادالت 

 اضليةالتف

المقدمة   

للمعادالت 

 التفاضلية

 االِزؾبٔبد اٌَجٛهح



ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 

 

 اٌمجٛي  .87

  طٍجبد اٌَبثمخاٌّز

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .88

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .89

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.



 217CsDpػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ /  اٍُ / هِي اٌّموه .91

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ  ِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙباٌجوا .91

 ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .92

 2117/2118 اٌفًٖ / إٌَخ .93

 60 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .94

 3/9/2117 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .95

 أ٘لاف اٌّموه .96

الصف تعريف الطالب بأىمية عمم النفس التربوي في مجال التربية والتعميم وتمكينو من القيام بادارة _1
 بصورة صحيحة ومن خالل استعمال االساليب والطرائق الحديثة في مجال التربية والتعميم 

تزويد الطمبة بالميارات العممية و ما يتعمق  في عمم النفس بصورة عامة وعمم النفس التربوي بشكل _2
 .خاص

بيا الجسمية والعقمية _احداث تغيرات مرغوبة في سموك الطمبة من اجل تطوير وتكامل شخصيتيم في جوان3
   .واالنفعالية واالجتماعية

نوع من االشباع  _تطوير الميارات الفردية لمطمبة حتى يتمكن كل فرد من ان يمارسيا في عممو ليتحقق لو4
 والسعادة والرضا.

 

 

 

 

 

 

 



 يخشخبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .97

  انًؼشفخ ٔانفٓى -أ

 ه ِؤٍ٘خ ٌزله٠ٌ ِٛاك اٌؾبٍجبد فٟ ع١ّغ اٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ.اػلك وٛاك  -1أ

 اٌّؼوفخ ثٕظو٠بد ِٚجبكٜء ػٍُ إٌفٌ االٍب١ٍخ اٌؼ١ٍّخ ٚفّٙٙب ٚرطج١مٙب فٟ ِغبي اٌؼًّ اٌزوثٛٞ.  -2أ

 اٌزؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ٚرطج١مٙب. اٌطوائكفُٙ   -3أ

 اػلاك اٌطبٌت اػلاكا ٠ؤٍ٘ٗ ٌٍؼًّ فٟ اٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ.  -4أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت اْ ٠ىْٛ روث٠ٛبً  ٔبعؾب.  -5أ

 اٌّفب١ُ٘ اٌؼبِخ ٌؼٍُ إٌفٌ.٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ا١ّ٘خ   -6أ

  انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع  -ة 

 ِٙبهح اٌزله٠ٌ. – 1ة

 ِٙبهح اٌؼًّ اٌزوثٛٞ. – 2ة

 ِٙبهح ٚفٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌطٍجخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزؼ١ٍّخ. – 3ة

  فبػالد االعزّبػ١خ ِغ االفو٠ٓ.ِٙبهح اٌز   -4ة

 ٔانزؼهى  ؽشائك انزؼهٛى      

 ِؾبٙواد ِزطٛهح )ػوٗ رمل٠ّٟ(.

 ِؾبٙواد رم١ٍل٠خ ٚاٍٍٛة إٌّبلْخ.

 االْٔطخ  اٌٖف١خ  ٚاػلاك اٌزمبه٠و.

 اٌىزت اٌؼ١ٍّخ.

 ؽشائك انزمٛٛى      

 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ / ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔٙبئ١خ.

 ٠خ.اٌزمبه٠و اٌْٙو

 أعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخ.     



 

 اػلاك ثؾٛس اٌزقوط.     

 

 يٓبساد انزفكٛش -ج

 اٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼوف١خ ِٓ فالي اٍٍٛة اٌؾٛاه فٟ اٌّٛا١ٙغ االوبك١ّ٠خ. -1ط

٠َزٕزظ اٌطبٌت و١ف١خ  اٌزؼبًِ ِغ االفو٠ٓ فٟ ٙٛء ِب رؼٍّٗ فٟ ِبكح ػٍُ إٌفٌ ٚهثطٙب فٟ ِغبي  -2ط

 رؼبِالرٗ ا١ِٛ١ٌخ.

 ٠ؾًٍ اٌطبٌت اٌّْىالد ثأٍٍٛة ػٍّٟ ٠َزٕل اٌٝ ِب رؼٍّٗ ِٓ ِجبكٜء ٚٔظو٠بد ػٍُ إٌفٌ. -3ط

 للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌؾٍٛي اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ِٚؼوفخ ربص١و٘ب. -4ط   

 ٔانزؼهى   ؽشائك انزؼهٛى    

 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ.

 اٌزمبه٠و اٌفوك٠خ.

 س اٌزقوط.ثؾٛ

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االفزجبهاد .

 اٌزمبه٠و.

 ثؾٛس اٌزقوط.

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 اْ ٠زّىٓ ِٓ االٍزفبكح ِٓ اٌّؼوفخ. -1ك

 اْ ٠َزط١غ اٌطبٌت رٛظ١ف اٌّؼوفخ اٌزٟ رٍمب٘ب . -2ك

 ت ِٙبهح اٌزله٠ٌ. اْ ٠ىزَ-3ك

 أزمبي اصو ِب رؼٍّٗ  ِٓ ِبكح ػٍُ إٌفٌ فٟ ِغبالد ؽ١بر١خ ِقزٍفخ. -4ك

 



 ثُٛخ انًمشس .98

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1-2-3 6 
اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب 

 رؼٍّٗ فٟ اٌّؾبٙوح

اريخي  لعلم التطور  الت

النفس , علم النفس في 

التراث االسالمي,طبيعة 

علم النفس   واهميته 

اهدافه ومجاالته, مدارس 

 علم النفس

فروع علم النفس النظرية 

العوامل والتطبيقية ,السلوك 

 المؤثرة في السلوك

العملية التعليمية  وعلم 

طرائق  النفس التربوي

 البحث في علم النفس وعلم

 يالنفس التربو

 إٌظوٞ

االفزجبهاد   

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

4-5-6 6 

اٌ ٚفٓى انطبنت اًْٛخ 

انًٕػٕع ٔاالفبدح يُّ فٙ 

 رؼهًّ

التعرف عمى اىمية االنتباه 
واالدراك الحسي وانواعو 

 والعوامل المؤثرة فيو

االنتباه واالدراك الحسي / 

انواع االنتباه/العوامل 

 المؤثرة في االنتباه/ االدراك

   الحسي

عن  االحساس واالدراك م

واهميته /انواع االحساسات 

/ابعاد االدراك وخصائصه 

/العوامل المؤثرة في 

 االحساس واالدراك الحسي

 إٌظوٞ

االفزجبهاد   

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

7-8-9 6 

اْ ٠زؼٍُ اٌّفوكاد 

ٌٍزقٖٔ ِٚؾبٌٚخ 

رطج١مٙب ٚاالفبكح ِٕٙب 

 فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٚ
 التعرف عمى اىمية الدافعية
في التعمم وطبيعتيا 

التعميمية   ووظائفيا
 واستراتيجية استثارتيا

الدافعية في التعلم/ اهمية 

ة /طبيعة دراسة الدافعي

 الدافعية

الوضائف التعليمية للدافعية 

/استراتيجية استثارة دافعية 

 الطلبة نحو التعلم,التعليم

 إٌظوٞ

االفزجبهاد   

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ



11-11-12-

13 
8 

ف عمى التذكر التعر 
والنسيان والعوامل المؤثرة 

واالفادة مما  فيو واالسباب
 تعممو في ىذه الوحدة

التذكر والنسيان/معن  التذكر 

والنسيان/اشكال عملية 

التذكر /انواع التذكر/الذاكرة 

الحسية ,الذاكرة قصيرة 

 المدى, الذاكرة بعيدة المدى

العوامل المؤثرة في عمليتي 

ل التذكر والنسيان/سب

 تحسين عملية التذكر

النسيان وتفسيره /اسباب 

 النسيان 

/العوامل المؤثرة في 

 النسيان

 االفزجبهاد إٌظوٞ

14-15-16 6 

انتقال اثر  بأىمية فيالتعر 
وكيفية االستفادة من  التعمم

 االنتقالعممية 

مفهوم انتقال اثر التعلم 

 /انواعه

/كيفية االستفادة من عملية 

 لتعليماالنتقال في عملية ا

 والتعلم

 إٌظوٞ

رطج١مبد 

ٚرغبهة 

 ٔظو٠خ

17-18-19 6 
ادراك اىمية التغذية الراجعة 

 في  العممية التعميمية

 

التغذية الراجعة /مفهوم 

التغذية الراجعة /معن  

التغذية الراجعة /اهمية 

  دراسة التغذية الراجعة

انواع التغذية الراجعة 

/التطبيقات التربوية للتغذية 

 الراجعة

 االِزؾبٔبد ٌٕظوٞا

21-21-22-

23 
8 

التعرف عمى التفكير وانواعو 
 وسبل تنميتو واستثارتو

التفكير/ معن  التفكير/ 

  خصائص التفكير

انواع التفكير/سبل استثارة 

 التفكير وتنميته

 إٌظوٞ

االفزجبهاد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

24-25-26-

27-28 
11 

التعرف عمى التعمم ونظرياتو 
 ربويةوتطبيقاتيا الت

نظريات التعلم/ النظريات 

االرتباطية وتطبيقاتها 

التربوية )بافلوف,سكنر( 

المفاهيم االساسية 

نظرية  -والتطبيقات التربوية

االستبصار )كوهلر( المفاهيم 

االساسية والتطبيقات 

 التربوية

 إٌظوٞ

رطج١مبد 

ٚرغبهة 

 ٔظو٠خ

التعرف عمى تعمم المفاىيم   29-31
فاهيم / اهمية طبيعة تعلم الم

 تعميم المفاهيم, تعلم المفهوم 
 االفزجبهاد إٌظوٞ



 انجُٛخ انزسزٛخ  .99

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 ة المفردات المقررة من الجامع

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 البحوث والمصادر عبر االنترنت

ػٍٝ ٍج١ً  اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 التطبيقات المدرسية

 

 اٌمجٛي  .111

 ؽَت اٌمجٛي اٌّوويٞ ٚاٌقظخ اٌّموهح اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 اوجو ِٓ اٌؼلك اٌّطٍٛة أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 واىميتيا 

 

31-32 6 

التعرف عمى الفروق الفردية 
واثرىا في التعمم وكيفية 

مراعاتيا بين الطمبة اثناء 
 التدريس والتفاعل

الفروق الفردية/ معناها, 

تأثيرها في التعلم, كيفية 

 مراعاتها في التدريس 

 داالفزجبها إٌظوٞ



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .111

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .112

 CsDs 109  ١٘ب وً ِزمطؼخ/  اٍُ / هِي اٌّموه .113

 اٌؾٖٛي ػٍٝ ثىبٌٛه٠ًٛ ػٍَٛ اٌؾبٍجبد اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .114

 ٔظبَ اٌمبػبد اٌلها١ٍخ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .115

 2117/2118 اٌفًٖ / إٌَخ .116

 75 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .117

 3/9/2117 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .118

 أ٘لاف اٌّموه .119

بناء خمفية رياضياتية جيدة لطمبة أقسام عموم الحاسبات .يستفاد منيا في فيم             
ت عممية لعموم تطبيقا  لالمقررات الدراسية لعموم الحاسبات فضال عن ذلك ،المقرر يمث

 الرياضيات في الحاسوب.

 د انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((يشاخؼخ أداء يإعغب

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 رنامج.الب



 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .111

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ػٍَٛ اٌو٠ب١ٙبد اٌزٟ رٌّ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  -1أ

 رطج١مبد ػٍَٛ اٌو٠ب١ٙبد فٟ اٌؾبٍٛة -2أ

 ٍٛةاٍزقلاِبد ا١ٌٖغ اٌو٠ب١ٙبر١خ فٟ ِموهاد ػٍَٛ اٌؾب -3أ

  -4أ

  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ِٛا١ٙغ ِقزٍفخ ِٓ اٌو٠ب١ٙبد ٚػاللزٙب ثبٌؾبٍٛة – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

     

 لبػخ كها١ٍخ ؛ ٍجٛهح ؛ ثؼ٘ اٌىزت اٌقبهع١خ ؛ِقزجو اٌؾبٍٛة       

 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      



 

 زؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ؛ االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ ؛ االِزؾبْ إٌٙبئٟاالِ      

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 هثٜ اٌّٛا١ٙغ إٌظو٠خ ثبٌؾبٍٛة -1ط

  -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 لبػخ كها١ٍخ ؛ ٍجٛهح ؛ ثؼ٘ اٌىزت اٌقبهع١خ ؛ِقزجو اٌؾبٍٛة

    

 ٛوائك اٌزم١١ُ 

 

 االِزؾبٔبد  

 

 

 ٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.ا -ك 

 -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك



 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .112

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

1-Discrete Mathematics Structure 

with Application To Computer 

Sciences, Trem Baly Manohar,1975                                                        

 2-Discrete Mathematics , Richard 
Johnsonabaugh , Pearson , 2090. 

 ث١ٕخ اٌّموه .111

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

    1-2       6        
 رؼٍُ إؽلٜ ٛوق

 اٌجو٘بْ أٌو٠ب١ٙبرٟ
 االِزؾبٔبد اٌَجٛهح االستقراء  الرياضي  

 االِزؾبٔبد اٌَجٛهح المنطق الرياضي    اٍزؼّبي اٌؼجبهاد 12     3-6    

    7-11     12 
اٌزؼوف ػٍٝ 

 اٌّغّٛػبد ٚأٔٛاػٙب
 االِزؾبٔبد اٌَجٛهح ٔظو٠خ اٌّغّٛػبد

  11-12      6    
ِؼوفخ اٌؼاللبد ث١ٓ 

 ػبد ٚػ١ٍّبرٙباٌّغّٛ
 االِزؾبٔبد اٌَجٛهح اٌؼاللبد  

   13-14      6 
 عجو -أٔٛاع اٌلٚاي   

 اٌلٚاي                 
 االِزؾبٔبد اٌَجٛهح اٌلٚاي  

   15-18     12 

نماذج من 

جبر  -المصفوفة

 المصفوفات

 االِزؾبٔبد اٌَجٛهح اٌّٖفٛفبد-اٌّزغٙبد

   19-22     12 

ِؼوفخ األٔظّخ 

فٛاهى١ِخ  -لك٠خاٌؼ

 اٌمَّخ ٚرطج١مبرٙب

اٌؼلك٠خ  األٔظّخ 

 ٚاٌيِو
 االِزؾبٔبد اٌَجٛهح



ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

د ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت اٌّضبي ِؾبٙوا

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 الزيارات المدرسية / التطبيقات المدرسية

 

 اٌمجٛي  .113

  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 المرحلة الثانية

 

 

 
 



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ ١خاٌّؤٍَخ اٌزؼ١ٍّ .114

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .115

 211CsCtإٌظو٠خ االؽزَبث١خ/  اٍُ / هِي اٌّموه .116

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .117

  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .118

 2017/2018 اٌفًٖ / إٌَخ .119

 و٠خٍبػبد ٔظ 3 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .121

 3/9/2017 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .121

 أ٘لاف اٌّموه .122

 تجهيز الطالب واعطائه االساسيات الالزمة لفهم ودراسة مادة المترجمات في الصف الثالث

 

 

 خ انجشَبيح األكبدًٚٙ((يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼ

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.



 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .123

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 ِؼوفخ و١ف١خ ػًّ لٛا١ٔٓ ٌؼًّ اٌّزوعّبد  -1أ

 و١ف١خ اٌزبول ِٓ اْ اٌجؤبِظ ِىزٛة ّٙٓ اٌمٛاػل اٌجوِغ١خ -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ِؼوفخ ثبٌّغّٛػبد ٚاٌؼاللبد ث١ٕٙب – 1ة

 ِؼوفخ ع١لح ثبٌو٠ب١ٙبد – 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .ٚاٌّْبهوخ خاٍٍٛة إٌّبلْرؼزّل ِؾبٙواد رم١ٍل٠خ ٚ -5
 .رّبه٠ٓ اٙبف١خ وٛاعجبد ٌٍؾً اصٕبء اٌّؾبٙواد اٚ ٚاعت ث١زٟ -6
 رّبه٠ٓ اٙبف١خ ٌٍؾً رؼوٗ كافً ِغّٛػخ فبٕخ ثطٍجخ اٌّبكح ػٍٝ ِٛالغ اٌزٛإً االعزّبػٟ -7
 .اٌىزت اٌؼ١ٍّخ -8
 .ٚاٌْٙو٠خ ا١ِٛ١ٌخ الِزؾبٔبدا -9

 



 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 ٔٙبئ١خ.اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ -5
 اٚ رؾو٠و٠خ اعواء افزجبهاد رمو٠جب فٟ اغٍت اٌّؾبٙواد ٚرىْٛ ّف١ٙخ -6

 

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ِٓ فالي إٌّبلْخ ٚاٌزفى١و اٌزواوّٟ-1ط

 اٌؼًّ ػٍٝ اٌجؾش ػٍٝ ِغّٛػخ اٌؾٍٛي ٚافز١به اوضو اٌؾٍٛي ِٕبٍجخ ٌؾً اٌّْبوً-2ط

 طٛه رفى١وٖ ٚرٖٛهٖ ٌٍّٛٙٛعاٌٛاعجبد ٌّؼوفخ ِلٜ ر-3ط

رؾف١ي اٌؼًّ اٌغّبػٟ ػٓ ٛو٠ك ِْبهوخ اٌطٍجخ فٟ ا٠غبك اٌؾٍٛي اٌّقزٍفخ صُ اٌزٕبلِ ٌٍٕٛٛي   -4ط

 اٌٝ افًٚ اٌؾٍٛي اٌّّىٕخ.

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبٙواد رم١ٍل٠خ ٚاٍٍٛة إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه ِغ اٌطٍجخ. -5
اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّْبهوخ اٌفبػٍخ فٟ ؽً ثؼ٘ اٌزّبه٠ٓ اٌٖف١خ ػٍٝ اٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ اٌج١ز١خ ٚرْغ١غ  -6

 اٌٍٛؽخ كافً اٌمبػخ اٌلها١ٍخ.  
 رّبه٠ٓ اٙبف١خ ٌٍؾً رؼوٗ كافً ِغّٛػخ فبٕخ ثطٍجخ اٌّبكح ػٍٝ ِٛالغ اٌزٛإً االعزّبػٟ -3

 

 .اٌىزت اٌؼ١ٍّخ-4

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  -5

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 



 

 

 

 اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد   -ك 

 اْ ٠زُ اكهان اٌّبكح ٚلبث١ٍخ رٛظ١فٙب فٟ اٌَّزمجً-1ك

اْ ٠َزط١غ اٌزؼبًِ ِغ اٌؾبٍٛة ِٚؼوفخ و١ف١خ عؼٍٗ ٠ؼبٌظ اٌج١بٔبد ثْىً افًٚ ِٓ  فالي ِؼوفخ -2ك

 خ ِفِٙٛخ ٌٍؾبٍجخثّواؽً رؾ٠ًٛ اٌج١بٔبد اٌٝ ث١بٔبد هل١ّ

 -3ك

    -4ك



 ث١ٕخ اٌّموه .124

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 3  Set theory   

2 3  
Set theory and 

grammar types 
  

3 3  Grammar types   

4 3  Regular expression   

5 3  Regular 

expression 

  

6 3  Finite automata   

7 3  
Transition graph 

  

8 3  
Convert from 

NDFA-€ to NDFA 

without € 
  

9 3  Mid course test    

11 3  
Convert from NDF 

to DFA 
  

11 3  
Convert RE to 

NDFA 
  

12 3  
Compare 

FA,TG,RE 
  

13 3  
Introduction to 

kleen theory  
  

14 3  Review   

15 3  Final course test    

16 3  Final course test    

17 3  kleen theory review 

& prove first 
  



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .125

section 

18 3  
Prove second 

section with EX 
  

19 3  
EX on second and 

prove third section 
  

21 3  
EX on third section 

and prove fourth 

section 

  

21 3  
Ex on fourth section 

and introduction on 

CFG 

  

22 3  CFG   

23 3  
Convert CFG to 

CNF 
  

24 3  
Convert CFG to 

CNF 
  

25 3  
Moore and mealy 

machine 
  

26 3  

Convert from 

moore to mealy 

and converse and 

PDA 

  

27 3  Review   

28 3  Mid course test    

29 3  PDA and TM   

31 3  TM and review   

      



 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 V.AHO,R.Sethi,J.D.Ullman,”Compiler 
principles,Techniqes and tools”Addison Wesley    

 J.P.Tremblay”The theory and practice of 

compiler Writing”,Megraq Hill 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 الزٌارات المدرسٌة/ التطبٌق

 

 اٌمجٛي  .126

  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .127

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .128

    /CSEM 216 صبٔٛٞ  اكاهح ٚرؼ١ٍُ  اٍُ / هِي اٌّموه .129

 ًاٌجىبٌٛه٠ٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .131

 ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .131

 2017/2018 اٌفًٖ / إٌَخ .132

 ٍبػخ65 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .133

 3/9/2017 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .134

 أ٘لاف اٌّموه .135

ليم وتمكينه من القيام بإدارة الصف تهدف المادة تعريف الطالب بأهمية االدارة في مجال التربية والتع

 بصورة صحيحة ومن خالل التطرق ال  االساليب والطرق الحديثة في التربية والتعليم 

 

 

 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

لطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من ا

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

 البرنامج.



 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .136

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت فٟ اٌؾٖٛي فُٙ ِبكح االكاهح اٌزوث٠ٛخ-1أ

 اْ ٠ىْٛ اكاه٠ب روث٠ٛب ٔبعؾبرّى١ٓ اٌطبٌت -2أ

 اػلاكٖ اػلاك ٠ؤٍ٘ٗ ٌٍؼًّ ثبٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ِٙبهح اٌزله٠ٌ – 1ة

 ِٙبهح اٌؼًّ االكاهٞ ٚاٌزوثٛٞ – 2ة

 ِٙبهح االّواف اٌزوثٛٞ – 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 خ اٍٍٛة إٌّبلْ-1

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ-2

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 



 

 ثؾٛس اٌزقوط-االفزجبهاد-اٌزمبه٠و

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 إٌّبلْخ-1ط

 اٍٍٛة اٌؾٛاه ث١ٓ اٌطبٌت ٚاالٍزبم-2ط

 اٌزمبه٠و اٌْٙو٠خ-3ط

   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 االفزجبهاد-اٌلهعبد 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 ثؾٛس اٌزقوط–االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ 

 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 اْ ٠َزط١غ اٌطبٌت رٛظ١ف اٌّؼوفخ اٌزٟ رٍمب٘ب-1ك

 اْ ٠زّىٓ ِٓ االٍزفبكح ِٓ اٌّؼوفخ-2ك

 اْ ٠ىزَت ِٙبهح اٌزله٠ٌ-3ك

    -4ك



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .138

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 المفردات المقررة من الجامعة ضمن القطاعٌة

ّضبي ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌ

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 البحوث والمصادر عبر االنترنٌت

 موهث١ٕخ اٌّ .137

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1-2-3-4 8 
اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب 

 رٍمبٖ ثبٌّؾبٙوح

-ِفِٙٛٙب -االكاهح

رطٛه٘ب -ْٔأرٙب

 اٌزبه٠قٟ

 إٌظوٞ

االفزجبهاد

ا١ِٛ١ٌخ —

 ٚاٌْٙو٠خ

5-6-7-8 8 
اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب 

 ثبٌّؾبٙوح ٗرؼٍّ

َِز٠ٛبد االكاهح 

 ثبٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 
 إٌظوٞ

االفزجبهاد

ا١ِٛ١ٌخ —

 ٚاٌْٙو٠خ

9-11-

11-12 
8 

اْ ٠زؼٍُ اٌّفوكاد 

 ٌٍزقٖٔ

 خاٌّوويٞ ٚاٌالِووي٠

 أٛاػٙب-ثبإلكاهح
 إٌظوٞ

االِزؾبٔبد 

 االٍجٛػ١خ

13-14-

15-16 
8 

اْ ٠جلا ثزفُٙ رقٖٔ 

 االكاهح اٌزوث٠ٛخ

-روث٠ٛخ-االكاهح

 ِله١ٍخ  -١ّخرؼ١ٍ
 االِزؾبٔبد ٕظوٞاٌ

17-18-

19-21 
8 

اكهان اٌؼًّ ثئكاهح 

 اٌٖف

–االكاهح اٌٖف١خ 

 كِب ٠زؼٍِفِٙٛٙب ٚوً 

 ثبٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

رطج١مبد 

ٚرغبهة 

 ٔظو٠خ

21-22-

23-24 
8 

اٌّؼوف ثٛظبئف 

 االكاهٞ اٌزوثٛٞ

اٌٛظبئف ٚاالٍب١ٌت 

 ٚاالّٔبٛ فٟ االكاهح
 االفزجبهاد إٌظوٞ

 ِٓ االٍجٛع

25-32 
16 

اٌزؼو٠ف ثبألّواف 

 اٌزوثٛٞ ٚاٌؼًّ ثٗ

فًٖ ر١ٙٛؾٟ ػٓ 

االّواف اٌزوثٛٞ ثىً 

 رفب١ٍٕٗ

 االفزجبهاد إٌظوٞ



اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 التطبٌقات المدرسٌة

 

 اٌمجٛي  .139

 ٌقطخ اٌّموهحؽَت اٌمجٛي اٌّوويٞ ٚا اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 اوجو ِٓ اٌؼلك اٌّطٍٛة أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ّٔٛمط ٕٚف اٌّموه

 

 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .141

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .141

 213CsAp/   ٌجوِغخ اٌى١ب١ٔخ ا اٍُ / هِي اٌّموه .142

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .143

144.  
 أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .145

 ١ِٛ٠بً 

    2017/2018 اٌفًٖ / إٌَخ .146

 ػٍّٟ(  2  -ٔظوٞ   2ٍبػبد  ) 4 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .147

 3/9/2017 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .148

 أ٘لاف اٌّموه .149

 الكٌانٌة. افهام الطلبة مبادئ البرمجة -1
 .stringsفهم بعض مفاهٌم هٌاكل البٌانات مثل السالسل الرمزٌة   -2
 فهم البرامج الفرعٌة ودمجها مع مفاهٌم البرمجة الكٌانٌة. -3
 .classesتنفٌذ الخوارزمٌات المستعملة لحل المشاكل البرمجٌة باستخدام الـفئات  -4

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم 

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

 البرنامج.



 انات والتغلٌف والوراثة بؤنواعها وتعدد االشكال.فهم وتطبٌق مفاهٌم البرمجة الكٌانٌة مثل الفئات والكٌ -5
 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .151

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 أْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِبكح اٌجوِغخ اٌى١ب١ٔخ ٠ٚزمٕٙب -1أ

 اْ ٠لهن ا١ّ٘خ ِبكح اٌجوِغخ اٌى١ب١ٔخ -2أ

 زبثخ ثواِغٗاْ ٠لهن ا١ّ٘خ اٍزقلاَ اٌجوِغخ اٌى١ب١ٔخ فٟ و  -3أ

  

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ِٙبهاد اٌجوِغخ االٍب١ٍخ – 1ة

 ِٙبهاد اٌزؾ١ًٍ إٌّطمٟ ٚاٌقٛاهى١ِبد – 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبٙوح إٌظو٠خ 

 اٌّقزجواد اٌؼ١ٍّخ

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه اٌٖفٟ -1
 ١ِٛ١خ ٚاٌْٙو٠خاالفزجبهاد اٌ -2

 

 



 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼوف١خ ِٓ فالي اٍٍٛة إٌّبلْخ  فٟ ِٛا١ٙغ ِٕطك اٌجوِغخ -1ط        

 ٠َزٕزظ اٌطبٌت و١ف١خ رٕف١ن فٛاهى١ِبد ؽً اٌّْبوً اٌجوِغ١خ -2ط

 ب١ٔخ٠ؾًٍ اٌطبٌت اٌّْىالد اٌجواِغ١خ  ٚرٕف١ن٘ب ثبٍب١ٌت اٌجوِغخ اٌى١ -3ط

 للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌؾٍٛي اٌجوِغ١خ ٚاٌّمبهٔخ ِغ ِقزٍف اٍب١ٌت اٌجوِغخ -4ط

  

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّْبه٠غ اٌفوك٠خ ٚاٌّغّٛػبد

 االْٔطخ اٌؼ١ٍّخ

 اػلاك اٌجؾٛس

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔٙبئ١خ

 ّْبه٠غ اٌفوك٠خ اٌَّزمٍخاٌ

 اػلاك اٌجؾٛس 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 للهح اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼًّ ّٙٓ فو٠ك اٌؼًّ اٌزوثٛٞ ٚ إٌّٟٙ -1ك

 اٌزفى١١و اال٠غبثٟ ٚرٛظ١ف اٌّؼوفخ اٌزٟ رٍمب٘ب -2ك

 ٌت رؼٍّٗ ِٕٙخ اٌزله٠ٌ ٚارمبٔٙباْ ٠زّىٓ اٌطب -3ك
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 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو يمذيخ انٗ انجشيدخ انكٛبَٛخ انزؼشٚف ثبنجشيدخ انكٛبَٛخ ػًه2َٙظش٘+ 2 1
٠خ اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو انجشايح انفشػٛخ انجشايح انفشػٛخ ػًه2َٙظش٘+ 2 2
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو اعبنٛت ٔإَاع نغبد انجشيدخ رأسٚخ ٔإَاع نغبد انجشيدخ ػًه2َٙظش٘+ 2 3
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو اعبنٛت ٔإَاع نغبد انجشيدخ انهغبد غٛش انًٓٛكهخ ػًه2َٙظش٘+ 2 4
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو اعبنٛت ٔإَاع نغبد انجشيدخ انهغبد راد انٕزذاد انًُطٛخ ػًه2َٙظش٘+ 2 5
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو اعبنٛت ٔإَاع نغبد انجشيدخ انجشيدٛخ انكٛبَٛخ ػًه2َٙظش٘+ 2 6
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو انغالعم انشيضٚخ انؼشف ٔفٓى انغالعم انشيضٚخ ػًه2َٙظش٘+ 2 7
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو انفئبد ٔانكٛبَٛبد انفئبد ٔانكٛبَٛبد فٓى ػًه2َٙظش٘+ 2 8
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو خهك انكٛبَٛبد كٛفٛخ خهك انكٛبَٛبد ػًه2َٙظش٘+ 2 9
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو ٛف ٔانٕطٕل نهفئخانزغه فٓى انزغهٛف ٔانٕطٕل نهفئبد ػًه2َٙظش٘+ 2 11
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو انزغهٛف ٔانٕطٕل نهفئخ فٓى انزغهٛف ٔانٕطٕل نهفئبد ػًه2َٙظش٘+ 2 11
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو scopeػًهٛخ انُطبق   scopeفٓى ػًهٛبد انـ  ػًه2َٙظش٘+ 2 12
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو انًشٛذاد فٓى ٔكزبثخ انًشٛذاد ػًه2َٙظش٘+ 2 13
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو انًٓذيبد فٓى ٔكزبثخ انًٓذيبد ػًه2َٙظش٘+ 2 14
ٙو٠خ اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚ

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو انٕساثخ انزؼشف ػهٗ يفٕٓو انٕساثخ ػًه2َٙظش٘+ 2 15
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو انٕساثخ انًفشدح فٓى انٕساثخ انًفشدح ػًه2َٙظش٘+ 2 16
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 فٓى انٕساثخ انًشكجخ ٔانًزؼذدح ػًه2َٙظش٘+ 2 17
انٕساثخ انًشكجخ ٔانًزؼذدح 

 انًغزٕٚبد
 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو

اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو انٕساثخ انٓدُٛخ فٓى انٕساثخ انٓدُٛخ ػًه2َٙظش٘+ 2 18
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 
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 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

1- Herber, Schildt, C++: The complete 
Reference, 1998. 

2- Robert Lafore, Object Oriented 
Programming in C++, 2002. 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

القاعات الدراسٌة ومختبرات البرمجة الكٌانٌة التً 

 تحوي لغة 

 السً بلس بلس لتنفٌذ البرامج

ٍج١ً  اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 الزٌارات المدرسٌة/ التطبٌقات المدرسٌة

 

 اٌمجٛي  .153

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو انذٔال انظذٚمخ فٓى ٔكزبثخ انذٔال انظذٚمخ ػًه2َٙظش٘+ 2 19
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو انزسًٛم انضائذ نهذٔال انزؼشف ػهٗ انزسًٛم انضائذ نهذٔال ػًه2َٙظش٘+ 2 21
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػًه2َٙظش٘+ 2 21
نزؼشف ػهٗ انزسًٛم انضائذ ا

 نهؼًهٛبد

انزؼشف ػهٗ انزسًٛم انضائذ 

 نهؼًهٛبد
 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو

اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو انًإششاد انٗ انكٛبَبد فٓى ٔكزبثخ يإششاد انكٛبَبد ػًه2َٙظش٘+ 2 22
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو انًإششاد انٗ انكٛبَبد فٓى انًششاد نهكٛبٌ االثٍ ػًه2َٙظش٘+ 2 23
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو رطجٛمبد انًإششاد نهكٛبَبد فٓى أيثهخ ٔرطجٛمبد  انًإششاد ػًه2َٙظش٘+ 2 24
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو يظفٕفخ انًإششاد نهكٛبَبد فٓى يظفٕفخ انًإششاد نهكٛبَبد ػًه2َٙظش٘+ 2 25
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو انذٔال االفزشاػٛخ كزبثخ انذٔال االفزشاػٛخ ػًه2َٙظش٘+ 2 26
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ اٌّقزجو ردشٚذ انجٛبَبد فٓى انفئخ انًدشدح ػًه2ٙظش٘+َ 2 27
اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ّٚٙو٠خ 

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ

      

      



 اٌمجٛي ؽَت اٍزّبهح اٌمجٛي اٌّوويٞ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 أوجو ػلك ِٓ اٌقطخ اٌّموهح ٌالٍز١ؼبة ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف تعلم المبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .155

 CsMm 220رؾ١ًٍ ػلكٞ /  اٍُ / هِي اٌّموه .156

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .157

 ٚٛه اٌفؼٍٟ ٌٍطٍجخ فٟ اٌمبػبد اٌلها١ٍخ اٚ اٌّقزجواٌؾ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .158
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 151 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .161

 3/9/2017 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .161

تمكين الطالب من حل المعادالت الرياضيو المعقده والتي يصعب حميا   أ٘لاف اٌّموه .162
 باستعمال طرائق التحميل العددي

 بالطرق العددٌه للرٌاضٌات المتقدمه تعرٌف الطلبة -1
 تمكٌن الطلبة على حل المعادالت المتقدمة -2
 

 

 

 البرنامج.

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .163

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 اٌّؼوفخ ثبٌطوق اٌؼلك٠خ ٌٍو٠ب١ٙبد اٌّزملِخ-1أ

 رب١ً٘ اٌطبٌت ػٍٝ ؽً اٌّْبوً اٌو٠ب١ٙخ-2أ

 ١ٗ اٌّزؼٍمٗ ثبٌّؼبكالد اٌزفب١ٍٙخفُٙ اٌطوائك اٌو٠بٙ -3أ



  

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ٠زؼٍُ اٌطبٌت ػٍٝ ؽً اٌّؼبكالد– 1ة

 ٠ىزَت اٌطبٌت ِٙبهٖ ثبٌطوق اٌؼلك٠خ – 2ة

 ٠زمٓ اٌطبٌت ثؾً اٌّؼبكالد ػٓ ٛو٠ك اٌؾبٍٛة – 3ة

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبٙوٖ رم١ٍل٠ٗ ٚاٍٍٛة إٌّبلْٗ

 اٌّقزجو٠ٗ ٚاػلاك اٌزمبه٠و االْٔطٗ

 اٌىزت اٌؼ١ٍّٗ

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠ٗ ٚاٌؼ١ٍّٗ ١ِٛ٠خ /ّٙو٠ٗ/٠ٍٕٛٗ

 اعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخ

 اٌزمبه٠و اٌؼ١ٍّٗ

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّٗ -1ط

 ٠َزٕزظ اٌطبٌت و١ف١خ ؽً اٌّؼبكالد اٌو٠ب١ٙٗ-2ط

 ًٍ اٌطبٌت اٌّْىالد اٌو٠ب٠ٗ١ٙؾ-3ط

 للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌّمبهٔٗ ث١ٓ اٌو٠ب١ٙبد االػز١بكٞ ٚاٌو٠ب١ٙبد اٌؼلك٠ٗ  -4ط

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 االْٔطٗ اٌؼ١ٍّٗ



 

 

 

 اٌٛاعجبد اٌٖف١ٗ ػٍٝ اٌٍٛؽٗ

 اٌزمبه٠و

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اٌّْبه٠غ اٌفوك٠خ

 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّٗ

 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 اٌزفى١و اال٠غبثٟ ثؾً اٌّْىالد اٌو٠ب١ٙٗ-1ك

   للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌّمبهٔٗ ث١ٓ اٌو٠ب١ٙبد االػز١بك٠ٗ ٚاٌو٠ب١ٙبد اٌّزملِٗ-2ك
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اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ  اٌّطٍٛثخِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّٛٙٛع

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 The Eerror ( Type of االفطبءاٌزؼوف ػٍٝ  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 1

Errors) 
ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ ؽً  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 2

 اٌّؼبكالد اٌزفب١ٍٙٗ

Solution of non 

linear equation 

Bisection method 

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

اٌزؼوف ػٍٝ اٍزقواط  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 3

 اٌغنٚه

False position +ِٕبلْٗ االٌمبء

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

اٌزؼوف ػٍٝ اٍزقواط  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 4

 اٌغنٚه

Secant method +ِٕبلْٗ االٌمبء

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

اٌزؼوف ػٍٝ اٍزقواط  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 5

 اٌغنٚه ِٓ اٌلهعٗ اٌضب١ٔٗ

Newton raphson 

method 

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ ا٠غبك  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 6

 نٚه اٌضبثزٗ إٌمط١ٗاٌغ

Fixed point 

interactive method 

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ اٍزقواط  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 7

 اٌغنٚه اٌؼلك٠خ 

Numerical solution 

of set of equation 

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

 ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و

 ِقزجو٠ٗ

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ اٍزقواط  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 8

 اٌغنٚهٌٍّٖفٛفبد
Gaussian elimination 

method  

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ اٍزقواط  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 9

 اٌغنٚهٌٍّٖفٛفبد
Gauss Jordan 

method 

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ بٔبد اِزؾ

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ اٍزقواط  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 11

 Jacobi method اٌغنٚهٌٍّٖفٛفبد

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ اٍزقواط  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 11

 Gauss seidel method اٌغنٚهٌٍّٖفٛفبد

 ِٕبلْٗاالٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ



اٌزؼوف ػٍٝ اٌطوق  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 12

 االٍزىّب١ٌٗ اٌؼلك٠خ

Interpolation 

(Lagrange 

interpolation 

method) 

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

اٌزؼوف ػٍٝ اٌّؼبكالد  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 13

 لٚكٖاٌزفب١ٍٙٗ اٌّؾ
Calculus of finite 

differences  

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

ا٠غبكاٌغنٚه ٌٍّٖفٛفبد  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 14

 االِب١ِخ ٚاٌقٍف١ٗ

Forward and 

backward 

differences 

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

ا٠غبكاٌغنٚه ٌٍّٖفٛفبد  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 15

 Divided differences االِب١ِخ

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

ا٠غبكاٌغنٚه ٌٍّٖفٛفبد  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 16

 Divided differences اٌقٍف١خ
ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

17   Mid exam   

18   Half year break   

19   Half year break   

 Numerical ٛوق اٌزىبِالداٌزؼٍُ ػٍٝ  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 21

integration 

 

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

 ٛوق اٌزىبِالداٌزؼٍُ ػٍٝ  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 21

Trapezoidal method 

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 وقزج+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

 3\1اٌطوق اٌزىب١ٍِٗ ث١ٖغخ  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 22
Simpsons method 

1/3 

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

 8\ 3اٌطوق اٌزىب١ٍِٗ ث١ٖغخ ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 23
Simpsons method 

3/8 

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛٗ ٠اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ اؽزَبة  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 24

 Bools method اٌزىبِالد اٌّؾلٚكٖ

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ



 

 

 

 

 

 

  

 

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ اؽزَبة  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 25

 Weddles formula اٌزىبِالد اٌّؾلٚكٖ

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ اؽزَبة  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 26

 Taylor method اٌزىبِالد اٌّؾلٚكٖ

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ اؽزَبة  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 27

 Euler method اٌزىبِالد اٌّؾلٚكٖ

ْٗ ِٕبلاالٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ اؽزَبة  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 28

 Euler method اٌزىبِالد اٌّؾلٚكٖ

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ اؽزَبة  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 29

 Runge kutta method اٌزىبِالد اٌّؾلٚكٖ

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ اؽزَبة  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 31

 Runge kutta method اٌزىبِالد اٌّؾلٚكٖ
ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ اؽزَبة  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 31

من  كٖاٌزىبِالد اٌّؾلٚ

 الرتب العلٌا

Higher order 

Differential 

equations 

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ اِزؾبٔبد 

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ اؽزَبة  ػ2ٍّٟٔظوٞ+2 32

من  اٌزىبِالد اٌّؾلٚكٖ

 الرتب العلٌا

Higher order 

Differential 

equations 

ِٕبلْٗ االٌمبء+

 قزجو+ِ

١ِٛ٠ٗ  اِزؾبٔبد

ّٚٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠ٗ



 

 

  

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .165

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

  مقدمة فً التحلٌل العددي , )د. احمد صالح

 1989االلوسً و د. عادل زنٌل البٌاتً(, 
Numerical methods, (P. Kandasamy, K. 

Thilagavathy & K. Gunavathy), 2009 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 القاعات الدراسٌة + مختبر الحاسوب

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 التطبٌق المدرسً السنوي

 اٌمجٛي  .166

 اٌمجٛي ؽَت اٍزّبهح اٌمجٛي اٌّوويٞ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 



 

 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 لطالب صفوف المرحلاة الثانياة تحليل وقواعد البياناتت يتضمن هذا المقرر تدريس مادة : ٔطف انًمشس

تعرياف ين( لغارض يم الحاسبات نظريا وعمليا وعل  مدى سانة دراساية كاملاة ) فصالين دراسالقسم علو

دورة حياة النظام واهمية وطرق جمع المعلومات وتطبيق االنظمة الجديدة والتركيز علا  قواعاد الطالب ب

الستفساار البيانات واهميتها وهيكليتها وانواعها وتصاميم انظماة قواعاد البياناات كفاؤءة واساتخدام لغاة ا

 المهيكلية.

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .167

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .168

 CS 204رؾ١ًٍ ٚلٛاػل اٌج١بٔبد/   اٍُ / هِي اٌّموه .169

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .171

 اٍجٛػ١ب أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .171

 2017/2018ٍٕٛٞ  اٌفًٖ / إٌَخ .172

 ػٍّٟ( 2ٔظوٞ /  2) 4 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .173

 3/9/2017 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .174

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص 

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

 البرنامج.



تعلٌم الطالب اهمٌة تحلٌل النظم وجمع البٌانات من خالل البدء بدورة حٌاة النظام ومن : أ٘لاف اٌّموه .175
ملٌة  لغرض تصمٌم وبناء انظمة ثمة الدخول الى اهمٌة وهٌكلٌة قواعد البٌانات من الناحٌة النظرٌة والع

كفوءة وحسنة التصمٌم  هذا باالضافة الى المهارات الالزمة لتدرٌس هذه المادة لطلبة المدارس المتوسطة 
 واالعدادٌة



 ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٚٛوائك اٌزؼٍُ ِقوعبد .176

 -: ٚاٌفُٙ اٌّؼوفخ - ة
 زقلاَ لٛاػل اٌج١بٔبد.ا١ّ٘خ رؾ١ًٍ االٔظّخ ٚا١ّ٘خ اٍ فُٙ ػٍٝ اٌطبٌت رّى١ٓ-1أ

       .ٔٛاع ١٘ٚى١ٍخ لٛاػل اٌج١بٔبد ٚو١ف١خ ثٕبء اٌغلاٚي ٚاٌزالػت ثبٌج١بٔبدا  - -2أ

 .و١ف١خ اكاهح لٛاػل اٌج١بٔبد ِٓ فالي ِل٠و لبػلح اٌج١بٔبدفُٙ  -3أ

 اٍزقلاَ ّٔبمط اٌؼاللبد ٚاٌى١بٔبد ٚا١ٌٖغ اٌّؼّبه٠خ ٚرؾ٠ٍٛٙب اٌٝ علاٚي . -4أ

 Selectٌغخ االٍزفَبه ا١ٌّٙى١ٍخ ٚاٍزقلاَ ػجبهح اٌـ اٌزؼوف ػٍٝ-5أ

ٌجٕبء اٌغلاٚي ٚػاللبرٙب ٚإٌّبمط  Mcrosoft Access 2003ثؤبِظ  اٌملهح ػٍٝ أٍزقلاَ -6أ

  .ٚاالٍزؼالِبد ٚاٌزمبه٠و

  

  ثبٌّٛٙٛع اٌقبٕخ اٌّٙبهاد  - ة

 ر١ُّٖ علاٚي لٛاػل اٌج١بٔبد ٚاٌؼاللبد ٚاٌّفبر١ؼ ِٙبهح– 1ة

     رّض١ً ِب رؼٍّٗ ٔظو٠ب ثْىً ػٍّٟ فٟ اٌّقزجوزمٓ اٌطبٌت ٠ – 2ة

  ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك     

 ٔظو٠خ.ِؾبٙو -11
 رطج١ك ػٍّٟ فٟ اٌّقزجو. -11
 .اٌىزت اٌؼ١ٍّخ -12
 .ٚاٌْٙو٠خ ا١ِٛ١ٌخ الِزؾبٔبدا -13

 

  اٌزم١١ُ ٛوائك     

 

 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔٙبئ١خ. -7
  .عواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخأاٌٛاعجبد ٚ -8
 اٌزفى١و ِٙبهاد -ط

 ٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼوف١خ ِٓ فالي اٍٍٛة اٌؾٛاه.أ -1ط

 ٔٛاع إٌظبَ ٚٛو٠مخ ٚعّغ اٌج١بٔبد ٌجٕبءإٌظبَ.٠ؾًٍ اٌطبٌت  -2ط

 رؾ٠ًٛ اٌزؾ١ًٍ اٌٝ علاٚي ٚػاللبد.  -3ط   



 

 ظبَ.ٙبفخ إٌّبمط ٚاٌزمبه٠و ٌزىبًِ إٌا -4 ط        

  ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك    

 ِؾبٙواد رم١ٍل٠خ ٚاٍٍٛة اٌؾٛاه ِغ اٌطٍجخ. -7
 .ٚثٕبء االٔظّخ )وّْبه٠غ ٌٍطٍجخ( اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ -8
 .اٌىزت اٌؼ١ٍّخ -9

 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔٙبئ١خ. -1
 .أعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخاٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ ٚ -2

 (. اٌْقٖٟ ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األفوٜ اٌّٙبهاد)  ٚإٌّمٌٛخ ٌؼبِخا  اٌّٙبهاد -ك 

 اٌزم١١ُ ٛوائك   

 .رٍمب٘ب اٌزٟ اٌّؼوفخ ٚرط٠ٛو رٛظ١ف اٌطبٌت ٠َزط١غ اْ-1ك

 .اٌزله٠ٌ ِٙبهح ٠ىزَت ْا-2ك
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 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 ٛٙٛعأٚ اٌّ

ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ

ٛو٠مخ 

 اٌزم١١ُ

1.  

 2نظري  2

 عملي
 مقدمة في تحليل وتصميم أنظمة المعلومات

 تعريف النظام وانواعه
 محاضرة

 +مختبر

 امتحان

شهرية+عمل 

 مختبر

2.  
         = 

 ,Business profileمفهوم االنظمة)

Bus processer 

تحليل وتطوير  فيتمهيد 

 النظامو
         =      = 

3.  
   دورة حياة النظام SDLC ورة حياة النظامد 

4.  
   1اطوار حياة النظام  التخطيط والتحليل 

5.  
   2اطوار حياة النظام  التصميم و التنفيذ والمساندة 

6.  
 مخطط سير البيانات  

DataFlow 

Diagram 
  

7.  
    اهداف وطبقات وفوائد مخطط سير البيانات 



8.  
   DBMS  قواعد البيانات لتصميم مقدمة 

9.  
 

مقدمة في نظام ادارة قواعد البيانات 

 واهميتها 
Why DB   

11.  
   DBمعمارية  معمارية قواعد البيانات 

11.  
 -ACID Transaction  خصائصTranscation   

12.  
 

قواعد البيانات العالئقية:الخواص و القواعد 

 والسجالت والمجال
   قواعد البيانات العالئقية

13.  
 

واهمية مفاتيح الجداول وانواعها 

 استخدامها
DB Keys   

14.  
 

تعريف النموذج والكيان والصفات والربط 

 بين الجداول
RDB Structure   

15.  
 انواع الربط بين الجداول و كيفية تطبيقها 

DB 

Relationships 

 

  

16.  
   E-R Diagram  نموذج العالقات والكيانات   

17.  
 تحويل النماذج ال  جداول عالئقية 

 ربط الجداول وانواع

 العالقات
  

18.  
   Normalization مقدمة في الصيغ المعمارية ومشاكل التكرار  

19.  
   االعتمادية الوظيفية االعتمادية الوظيفية وقواعد االستنتاج 

21.  
 

تطبيق الصيغ المعمارية الثالثة 

(1NF,2NF,3NF) 
   الصيغ المعمارية

21.  
   الصيغ المعمارية وتعريفها واقسامها  SQLلغة االستعالم   

22.  
   SELECT عبارات االسترجاع وتطبيقاتها  

23.  
   SQLلغة االستفسار  انواعها وتطبيقاتها SQLدوال  

24.  
 

انواعها   SQLدوال الصف الواحد 

 1وتطبيقاتها 
   SQLلغة االستفسار 

25.  
 

انواعها   SQLدوال الصف الواحد 

 2وتطبيقاتها 
   SQLدوال 

26.  
 

وتطبيقها  SQLدوال متعددة الصفوف 

 1اعها وانو
   SQLدوال 

27.  
   SQLدوال وتطبيقها  SQLدوال متعددة الصفوف  
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 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 Molina, Jeffrey D. Ullman -Hector Gorrciaكتب منهجٌة:

and Jennifer Widom, “DATABASE SYSTEMS The 

2009.-Complete Book” Pearson Prentice Hall 2002 

  .Avgerou And T. Cمصادر اخرى:

“Developing Information Systems:  Cornford,

concepts, Issues, And Practice” 2nd Ed., Macmillan 

Press, 1998. 

مصادر اخرى: اساسٌات قواعد البٌانات )نظري/عملً( د.ٌاسر 

 مطٌع,تامر جالل

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

١بد ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 القاعات الدراسٌة ومختبرات الحاسبات

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 التطبٌق المدرسً السنوي

 اٌمجٛي  .179

 اٌمجٛي ؽَت اٍزّبهح اٌمجٛي اٌّوويٞ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  اٌطٍجخ  ألً ػلك ِٓ

 اوجو ػلك ِٓ اٌقطخ اٌّموهح ٌالٍز١ؼبة أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 2وانواعها 

28.  
   Nested Select االستعالمات المتداخلة وتنفيذه 

29.  
   SQLدوال  عبارات انشاء الجداول 

31.  
 

 انواع البيانات في لغة االستفسار

Attribute data type 

Attribute data 

type 
  

31.  
     م قاعدة بياناتحالة دراسية :تصمي 



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 طف انًمشسٔ

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .181

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .181

 CsDP 217ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ/  اٍُ / هِي اٌّموه .182

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ ٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙبا .183

 كٚاَ ٕفٟ ٠ِٟٛ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .184

   2017/2018    ٍٕخ كها١ٍخ اٌفًٖ / إٌَخ .185

 ٍبػخ61 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .186

 3/9/2017 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .187

 أ٘لاف اٌّموه .188

 ان ٌعرف الطالب معنى علم نفس النمو واهمٌته وقوانٌنه ومراحله - أ
 ان ٌعرف الطالب العوامل المإثرة فً النمو  - ب
 ان ٌفهم الطالب مناهج البحث فً علم نفس النمو - ت
 ان ٌعرف الطالب خصائص النمو فً مرحلة الطفولة   - ث
 ان ٌعرف الطالب دور المإسسات االجتماعٌة فً التنشئة االجتماعٌة للطفل  - ج
 ان ٌعرف الطالب خصائص النمو فً مرحلة المراهقة  - ح
 رف الطالب دور المجتمع والمهنة واالتجاهات والمٌول فً مشكالت المراهقٌن ان ٌع - خ

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

ا ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقه

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

 البرنامج.



 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .189

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ  -1أ

 ِٕب٘ظ اٌجؾش فٟ ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ -2أ

 ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ -3أ

 ِوؽٍخ اٌّوا٘مخ -4أ

 اٌّؤٍَبد االعزّبػ١خ -5أ

 اٌّْىالد اٌزٟ ٠زؼوٗ ٌٙب االٛفبي ٚاٌّوا٘م١ٓ  -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 اٌّمبهٔخ - 1ة

 اٌزم١١ُ - 2ة

 إٌمل - 3ة

  اٌزطج١ك   -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 إٌّبلْخ اٌغّبػ١خ ٚاٌؾٛاه - أ
 رطج١ك اٌغبٔت إٌظوٞ ػٍٝ اٌٛالغ ِٓ فالي االِضٍخ - ة
 اػلاك رمبه٠و ػٓ وً ِٛٙٛع - د
 اٌّؾبٙوح - س

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 رم١١ُ اٌزؾ١ٚو ا١ٌِٟٛ ٚرفبػً اٌطٍجخ - أ
 رم١١ُ رمبه٠و اٌطٍجخ  - ة



 اٌؾٚٛه  - د
 االفزجبهاد - س

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٌزطج١ك -1ط

 االٍزٕزبط -2ط

 اٌّمبهٔخ-3ط

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزوو١ت  -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 إٌّبلْخ اٌغّبػ١خ  - أ
 ظوٞ ػٍٝ اٌٛالغ ِٓ فالي االِضٍخرطج١ك اٌغبٔت إٌ - ة
 اػلاك رمبه٠و ػٓ وً ِٛٙٛع - د
 اٌّؾبٙوح - س

 

 

+ 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 رم١١ُ اٌزؾ١ٚو ا١ٌِٟٛ ٚرفبػً اٌطٍجخ - أ
 رم١١ُ رمبه٠و اٌطٍجخ  - ة
 اٌؾٚٛه  - د
 االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ - س

 

 

 

 



 

 ٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚا -ك 

 اٌزؾ١ًٍ -1ك

 اٌزوو١ت -2ك

 االٍزٕزبط -3ك

 اٌّمبهٔخ -4ك
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 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 1-2 4 

ِؼوفخ ِؼٕٝ ػٍُ ٔفٌ 

إٌّٛ ٚأ١ّ٘زٗ 

 ٚاٌّجبكٜء اٌؼبِخ ٌٍّٕٛ 

 ّٛ ػٍُ ٔفٌ إٌ

اٌّؾبٙوح + 

اٌمٖخ+ 

 اٌّْىالد

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

3-4 4 
ِؼوفخ اٌؼٛاًِ 

 اٌّؤصوح فٟ إٌّٛ

اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح فٟ 

 إٌّٛ

اٌّؾبٙوح + 

 اٌؾٛاه

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

5-6  4 
ِؼوفخ ِٕب٘ظ اٌجؾش 

 فٟ ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ

ِٕب٘ظ اٌجؾش فٟ ػٍُ 

 ٔفٌ إٌّٛ

اٌّؾبٙوح + 

 اٌّْىالد

ً اٌطٍجخ رفبػ

 + افزجبهاد

7-8-9-

11-11 
11 

ِؼوفخ ّٔٛ االٛفبي فٟ 

 ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ
 ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ 

اٌّؾبٙوح 

 +اٌؾٛاه

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

12-13 4 

فُٙ كٚه اٌّؤٍَبد 

االعزّبػ١خ فٟ اٌزْٕئخ 

 االعزّبػ١خ ٌٍطفً

كٚه اٌّؤٍَبد 

االعزّبػ١خ فٟ اٌزْٕئخ 

 االعزّبػ١خ ٌٍطفً 

اٌّؾبٙوح + 

 إٌّبلْخ

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

14-15  4 
ِؼوفخ إٌّٛ فٟ 

 ِوؽٍخ اٌّوا٘مخ 
 اٌّوا٘مخ

اٌّؾبٙوح + 

 اٌمٖخ

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

16-17  4 
ِؼوفخ اصو اٌّغزّغ 

 ػٍٝ ّٔٛاٌّوا٘ك 
 اٌّوا٘ك ٚاٌّغزّغ

اٌّؾبٙوح + 

 إٌّبلْخ

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

18-19-

21 
6 

خ ػٍٝ ِؼوفخ اصو إٌّٙ

 ّٔٛ اٌّوا٘ك 
 اٌّوا٘ك ٚإٌّٙخ

اٌّؾبٙوح + 

 اٌّْىالد

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

21-22-

23 
6  

ِؼوفخ رطٛه ارغب٘بد 

 اٌّوا٘م١ٓ ١ٌُِٚٛٙ

ارغب٘بد اٌّوا٘م١ٓ 

ٌُٙٛ١ِٚ 

اٌّؾبٙوح + 

 اٌّْوٚػبد

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

24-25-

26 
6  

ِؼوفخ ثؼ٘ ِْىالد 

 اٌّوا٘م١ٓ 

ثؼ٘ ِْىالد 

 ا٘م١ٓ اٌّو

اٌّؾبٙوح + 

اٌمٖخ+ 

 اٌّْىالد

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد



 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

النصوص االساسٌة ضمن مفردات المقرر من قبل اللجنه 

 القطاعٌة

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

غ١بد ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِ

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 الٌوجد

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 ال ٌوجد
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  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 ّٔٛمط ٕٚف اٌّموه

 

 ٔطف انًمشس

 زؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((يشاخؼخ أداء يإعغبد ان

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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



 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .193

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .194

 CsAp 213 ٚاٌٍغٗ اٌزغ١ّؼ١ٗ/ 8186اٌّؼبٌظ  اٍُ / هِي اٌّموه .195

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .196

 بػخ اٌلها١ٍخ ٚاٌّقزجواٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ اٌفؼٍٟ ٌٍطالة فٟ اٌم أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .197

 2017/2018  ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .198

 ػٍّٟ( اٍجٛػ١ب 2ٔظوٞ+ 2)4 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .199

 3/9/2017 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .211

 أ٘لاف اٌّموه .211

 .تعليم الطالب االجزاء الداخليه للمعالج وكيفيه عمله -3
 تدخل في كثير من مجاالت الحاسوب من البرمجه باللغه التجميعيه التيتمكين الطالب  -2

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .1

 ج.البرنام



 -اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ : - أ

 ثْىً ِفًٖ. 8186رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ ِؼّبه٠ٗ اٌّؼبٌظ -1أ

      .  ٌٍغخ  اٌزغ١ّؼ١خ ٌٍّؼبٌظاِؼوفخ اٌطبٌت ثب٠ؼبىاد   -2أ

 .الد ثبٌٍغٗ اٌزغ١ّؼ١ٗ ِؼوفخ اٌطبٌت اٌجوِغٗ  ٚؽً اٌّْى -3أ

 ثْىً فبٓ.  8186ِؼوفخ اٌطبٌت ثزفب١ًٕ ػًّ اٌّؼبٌظ ثْىً ػبَ ٚاي  -4أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ِٙبهح أفز١به ِغّٛػخ اال٠ؼبىاد إٌّبٍجخ ٌؾً اٌّْىٍخ.– 1ة

     رّض١ً ِب رؼٍّٗ ٔظو٠ب ثْىً ػٍّٟ فٟ اٌّقزجو.٠زمٓ اٌطبٌت  – 2ة

 ؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٛوائك اٌز     

 ٛو٠مخ االٌمبء ٚاٍٍٛة إٌّبلْخ. -1

 االْٔطخ اٌّقزجو٠خ ٚاٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ وٛاعجبد. -2
 اٌىزت اٌؼ١ٍّخ. -3
 .الِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خا -4
 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔٙبئ١خ. -1

  أعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخ.اٌٛاعجبد ٚ -2
 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 ٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼوف١خ ِٓ فالي اٍٍٛة اٌؾٛاه.أ -1ط

 .للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌؾٍٛي اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ِٚؼوفخ ربص١و٘ب -2ط   

 اٌٛاعجبد ٌؾً اٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ. -3ط         

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌؾٛاه ِغ اٌطٍجخ.ٛو٠مخ االٌمبء ٚاٍٍٛة إٌّبلْخ ٚ -1

 اٌزطج١مبد اٌّقزجو٠خ)اٌؼ١ٍّخ(. -2
اٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ اٌج١ز١خ ٚرْغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّْبهوخ اٌفبػٍخ فٟ ؽً ثؼ٘ اٌزّبه٠ٓ اٌٖف١خ ػٍٝ  -3

 اٌٍٛؽخ كافً اٌمبػخ اٌلها١ٍخ.  
 اٌىزت اٌؼ١ٍّخ. -4



 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 ئ١خ.اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔٙب -3

 أعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخ.اٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ ٚ -4
 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 اْ ٠َزط١غ اٌطبٌت رٛظ١ف اٌّؼوفخ اٌزٟ رٍمب٘ب.-1ك

 اْ ٠زّىٓ ِٓ االٍزفبكح ِٓ اٌّؼوفخ.-2ك

 اْ ٠ىزَت ِٙبهح اٌزله٠ٌ.-3ك

   ٌزفى١١و اال٠غبثٟ.ا -4ك



 ث١ٕخ اٌّموه .2

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 Cpu architecture رؼهٛى انطبنت يؼًبسّٚ انًؼبنح ػًه2َٙظش٘+ 2 1
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش

ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 خجبدٔشٓشٚخ+ٔا

 Fetch and execute cycle رؼهٛى انطبنت ػًم انًؼبنح ػًه2َٙظش٘+ 2 2
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش

ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

 Explain the bus system رؼهٛى انطبنت إَاع انُٕالم فٙ انسبعجّ ػًه2َٙظش٘+ 2 3
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش

ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 شٚخ+ٔاخجبدٔشٓ

 ػًه2َٙظش٘+ 2 4
رؼشٚف انطبنت ثبَٕاع انزاكشِ 

 ٔخظبئظٓب
memory 

االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش

ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

5 
 ػًه2َٙظش٘+ 2

 mp architecture 8086 8186انزؼشٚف ثًؼًبسّٚ انًؼبنح 
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 دٔشٓشٚخ+ٔاخجب

6 
رؼشٚف انطبنت ثبخضاء انًؼبنح ٔيُٓب  ػًه2َٙظش٘+ 2

 ٔزذح انزُفٛز
Execution unit 

االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

7 
 ػًه2َٙظش٘+ 2

 Flags register رؼشٚف انطبنت ثًغدم انؼهى 
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

8 
انزؼشٚف ثٕزذِ انُمم فٙ يؼًبسّٚ  ػًه2َٙظش٘+ 2

 انًؼبنح
Bus interface unit 

االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

9 
 ػًه2َٙظش٘+ 2

 Addressing modes ششذ الَٕاع انؼَُّٕ
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

10 
 ػًه2ٙ٘+َظش 2

= Addressing modes 
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

11 

 ػًه2َٙظش٘+ 2

 ششذ نغّ انسبعجّ ْٔٛكهّٛ االٚؼبصاد

Machine code and 

instruction format 

 

االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

12 

 ػًه2َٙظش٘+ 2

 شٚف ثبالٚؼبصاد انشٚبػّٛنزؼا

Arithmetic instruction 

 

االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

13 
 ػًه2َٙظش٘+ 2

= = 
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

14 
 د انًُطكانزؼشٚف ثبٚؼبصا ػًه2َٙظش٘+ 2

Logic instruction 
+ االنمبء 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

15 
 انزضزٛف ٔانزذٔٚشانزؼشٚف ثبٚؼبصاد  ػًه2َٙظش٘+ 2

Shift and rotate instruction 
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

16 
 ػًه2َٙظش٘+ 2

= 
االنمبء +  =

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ٛخ ايزسبَبد ٕٚي

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

17 
االنمبء +  Transfer control instruction َمم انغٛطشِانزؼشٚف ثبٚؼبصاد  ػًه2َٙظش٘+ 2

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

18 
االنمبء +  = = ػًه2َٙظش٘+ 2

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد



 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .3

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 Richard blum, professional assembly language,wiley 

publishing, inc, 2005. 

 Walter a. triebel," the 8086 microprocessor 

architecture, software and interfacing 

techniques".prentice hall, 1985. 

 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 القاعة الدراسية+ مختبر الحاسوب-1

 برمجيات+مواقع الكترونية لرفد الطالب بأمثلة اضافية عن المادة -4

19 
شٚف ٔانزؼبيم يغ يزغهغهّ فٙ ششذ رؼ ػًه2َٙظش٘+ 2

 انزاكشِ
Block of mem.  deals  + االنمبء

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

20 
رؼهٛى انطبنت انجشيدّ ثبٚؼباصاد  ػًه2َٙظش٘+ 2

 انًزغهغهّ
string instruction 

االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

21 
 = ػًه2َٙظش٘+ 2

= 
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

22 
 ششذ انًكذط ػًه2َٙظش٘+ 2

stack 
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

23 
 رؼشٚف انمطغ ػًه2َٙظش٘+ 2

interrupt 
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
 ايزسبَبد ٕٚيٛخ

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

24 
 ػًه2َٙظش٘+ 2

 Interrupt type إَاع انمطغرؼهٛى انطبنت 
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

25 
االنمبء +  i/o port ششذ ػَُّٕ اخٓضِ االدخبل ٔاالخشاج ػًه2َٙظش٘+ 2

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

26 
رؼشٚف ٔانزؼبيم يغ رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ  ػًه2َٙظش٘+ 2

 انًظفٕفبد ٔخضٌ انجبَبد ثٓب
array  + االنمبء

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

27 
 = ػًه2َٙظش٘+ 2

array 
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

28 
كٛفٛخ كزبثخ انجشايح  رؼهٛى انطبنت ػًه2َٙظش٘+ 2

 procedure انفشػٛخ
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

29 
 ػًه2َٙظش٘+ 2

= procedure 
االنمبء + 

 يُبلشخ)ايثهخ(+ يخزجش
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد

30 
 ػًه2َٙظش٘+ 2

 Review of Pentium زم ايثهّ اػبفّٛ
االنمبء + 

 ايثهخ(+ يخزجشيُبلشخ)
ايزسبَبد ٕٚيٛخ 

 ٔشٓشٚخ+ٔاخجبد



ّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌقلِبد االعز

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 التطبيق المدرسي السنوي

 

 اٌمجٛي  .4

 القبول حسب استمارة القبول المركزي اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((



 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .5

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .6

 214CSRMِٕٙظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ /   اٍُ / هِي اٌّموه .7

 اٌجىٍٛه٠ًٛ    اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .8

 ؾٚٛه ا١ٌِٟٛ اٌ   أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .9

 2017/2018 اٌفًٖ / إٌَخ .11

  112    )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .11

 3/9/2017 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .12

رؼو٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثبػزجوح اٌوو١يح االٍب١ٍخ ٌزط٠ٛو اٌجٍلاْ ِٓ       أ٘لاف اٌّموه .13

ّٟ اٌٖؾ١ؾخ ٚاوزَبة اٌّٙبهاد ٚاالٍب١ٌت فالي رط٠ٛو اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ثبٍزقلاَ ا١ٌبد اٌجؾش اٌؼٍ

 اٌؼ١ٍّخ الػلاك ٛبٌت لبكه ػٍٝ رؾم١مب٘لاف اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌز١ّٕخ ٚاٌجٕبء ٚفلِخ اٌّغزّغ  
 

 

 

 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .14



 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 فٟ اٌلهاٍخ االوبك١ّ٠خ رّى١ٓ اٌطٍت ِٓ ِؼوفخ ا١ّ٘خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ      -1أ

 ِٓ فالي اٍزقلاَ ا١ٌبد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٠ّىٓ اػلاك ثبؽش ع١ل      -2أ

 اػلاك ِيٚك ثبٌّٙبهاد االٍب١ٍخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ثبالِىبْ االٍزفبكح ِٕخ فٟ ؽً اٌىض١وِٓ اٌّْبوً      -3أ

 اٌزٟ رٛاعخ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّؤٍَبد      -4أ

  -5أ

   -6أ

 ثبٌّٛٙٛع  اٌّٙبهاد اٌقبٕخ  -ة 

 ٠ّىٓ اٌطبٌت ِٓ اوزَبة ِٙبهاد اٌزله٠ٌ      - 1ة

 ِٙبهاد اٍزقلاَ ا١ٌبد اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ؽً اٌىض١و ِٓ اٌّْبوً فٟ ِغبي اٌؼًّ     - 2ة

 ٠ّىٓ اٌطبٌت ِؼوفخ و١ف١خ اٍزقلاَ اٌّىزجخ ٚاٍزقواط اٌّواعغ     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ّؾبٙوح اٍٍٛة اٌ              

 اٍٍٛة إٌّبلْخ               

 االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ               

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 ثؾٛس اٌزقوط اٌزٟ رملَ ِٓ لجً اٌطٍجخ              

 اٌزمبه٠و ٚاالفزجبهاد االٍجٛػ١خ             

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٍٍٛة اٌؾٛاه ث١ٓ اٌطبٌت ٚاالٍزبك    -1ط

 إٌّبلْخ    -2ط



                                                                                                                                                     

 اٌجؾٛس    -3ط

   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 االفزجبهاد            

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 ثؾٛس اٌزقوط                             -االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ             

 

 

 

 ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ -ك 

 ٠ّىٓ ٌٍطبٌت رٛظ١ف اٌّٙبهاد ٚاٌّؼوفخ اٌزٟ اوزَجٙب فٟ ِغبي ػٍّخ    -1ك

 اوزَبة ِٙبهح اٌزله٠ٌ    -2ك

 -3ك

    -4ك



 ث١ٕخ اٌّموه .15

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 3 4                                                                        16 
اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب 

 رٍمبحفٟ اٌّؾبٙوح 

رؼو٠فخ –اٌجؾش  ِٕٙظ

ا٘لافخ ِواؽً –

 رطٛهح

 ٔظوٞ  
االفزجبهاد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

5-6-7-8       16           

اْ ٠فُٙ اٌطبٌت 

ِٙبهاد ٚاٍب١ٌت 

 اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

فطٛاد اػلاك اٌجؾش 

فٟ افز١به اٌّْىٍخ 

ِٖبكه٘ب ِٚؼب١٠و 

 افز١به٘ب 

 ٔظوٞ  
االِزؾبٔبد 

 اال١ٍٛػ١خ

9-11-

11-12 
      16 

بٌت ِزٝ اْ ٠فُٙ اٌط

٠َزقلَ ٘لح االٔٛاع 

 ِٓ اٌّزب٘ظ   

اٌزؼو٠ف ثبُ٘ إٌّب٘ظ 

اٌّزجؼخ فٟ اٌجؾش 

 اٌؼٍّٟ 

 االِزؾبٔبد  ٔظوٜ   

13-14-

15-16 
      16 

٠زؼوف اٌظبٌت ػٍٝ 

االكٚاد اٌَّزقلِخ 

 فٟ عّغ اٌّؼٍِٛبد 

اكٚاد عّغ 

-اٌّؼٍِٛبد أٛاػٙب 

 ِٖبكه٘ب

 االفزجبهاد ٔظوٞ  

17-18-

19-21 
     16 

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت 

اٍب١ٌت عّغ 

 اٌّؼٍِٛبد

أٛاع االكٚاد 

اٌَّزقلِخ فٟ اٌجؾش 

 اٌؼٍّٟ

 ٔظوٞ   

االفزجبهاد 

االٍجٛػ١خ 

اٌّزؾبٔبد 

 اٌْٙو٠خ

21-22-

23-24 
    16 

اٌزؼو٠ف ػٍٝ و١ف١خ 

رٕم١ؼ اٌجؾش ٚاٍزقلاَ 

االٍب١ٌت اٌّزفك ػ١ٍٙب 

 فٟ وزبثخ اٌجؾش 

اٌْىً إٌٙبئٟ فٟ 

ّٓ وزبثخ اٌجؾش ٠ٚزٚ

–رٕم١خ –ٌغخ اٌجؾش 

اٌْىً اٌّبكٞ –الَبِخ 

 ٚاٌفٕٟ ٌٍجؾش 

 ٔظوٞ  

االِزؾبٔبد  

االٍجٛػ١خ  

 ٚاٌْٙو٠خ

25-26-

27-28 
    16 

اْ ٠فُٙ اٌطبٌت لٛاػل 

 رٛص١ك اٌّٖبكه 

اٌْىً إٌٙبئٟ ٌىزبثخ 

 اٌجؾش 
 ٔظوٞ  

االفزجبهاد 

 ِٕبلْخ ثؾٛس

 

29-31-

31-32 
16 

لٛاػل رٛص١ك 

اٌّٖبكه  اٌّؼٍِٛبد

 فٟ اٌؾٛاّٟ

اٌْىً إٌٙبئٟ ٌىزبثخ 

 اٌجؾش
 ِٕبلْخ ثؾٛس ٔظوٞ

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .16



 

 اٌمجٛي  .17

 ؽَت فطخ اٌمجٛي اٌّوويٞ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  لك ِٓ اٌطٍجخ ألً ػ

 اوجو ِٓ اٌؼلك اٌّطٍٛة أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 المفردات المقرر من الجامعة ضمن القطاعٌة

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 و١ٔٚخ (ٚاٌّٛالغ االٌىز

 البحوث والمصادر عبر االنترنٌت

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

الزٌارات المٌدانٌة الى المدارس لتقٌٌم واشراف على طلبة 

 التطبٌق



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

لقسام  هياكال البياناات لطاالب صافوف المرحلاة الثانياةيتضامن هاذا المقارر تادريس ماادة : ٔطف انًمشس

تعرياف الطالاب ين( لغرض يا وعمليا وعل  مدى سنة دراسية كاملة ) فصلين دراسعلوم الحاسبات نظري

 و ي والبحاث عان عنصار معاين داخال الهيكال البياانيوتخزين البياناات باذاكرة الحاساب ا لا بطرق تنظيم

 ول ال  النتائج بطرق سريعة.استخدام خوارزميات كفوءة لمعالجة البيانات والوص

 

 اٌٖوفخ ٌٍؼٍَٛ اٌزوث١خ و١ٍخ/  ك٠بٌٝ عبِؼخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّؤٍَخ .18

 اٌؾبٍٛة ػٍَٛ لَُ  اٌّووي / اٌغبِؼٟ اٌمَُ .19

 CsDa 212 /  هياكل البيانات اٌّموه هِي/  اٍُ .21

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ ف١ٙب ٠لفً اٌزٟ اٌجواِظ .21

 (ػٍّٟ-ٔظوٞ) أٍجٛػ١ب ِور١ٓ اٌّزبؽخ اٌؾٚٛه أّىبي .22

 2017/2018   ٍٕٛٞ إٌَخ/  اٌفًٖ .23

 ٍبػخ 121 ١ٌٖجؼ( ػٍّٟ 2/ ٔظوٞ 2) 4 (اٌىٍٟ) اٌلها١ٍخ اٌَبػبد ػلك .24

 3/9/2017  إٌٛف ٘نا إػلاك ـربه٠ .25

 اٌّموه أ٘لاف .26
 -: اٌٝ اٌّموه ٠ٙلف

 . اٌزّض١ٍ١خ ١٘بوٍٙب ِغ اٌزؼبًِ ٚأٍب١ٌت اٌج١بٔبد رّض١ً ٛوق ػٍٝ اٌزؼوف -1
 .ٚوفٛءح ٍو٠ؼخ ثطوق إٌزبئظ اٌٝ ٚإٌٛٛي اٌج١بٔبد ٌّؼبٌغخ وفٛءح فٛاهى١ِبد اٍزقلاَ -2

 

 ((األكبدًٚٙ انجشَبيح يشاخؼخ)) انؼبنٙ انزؼهٛى يإعغبد أداء يشاخؼخ

زاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجا

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

 البرنامج.



 ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٚٛوائك اٌزؼٍُ ِقوعبد .27

 -: ٚاٌفُٙ اٌّؼوفخ - ة
 .اٌج١بٔبد ١٘بوً ٌّبكح فُٙ ػٍٝ اٌؾٖٛي فٟ اٌطبٌت رّى١ٓ  -1أ

 .ٛةثطوق رٕظ١ُ ٚرّض١ً ٚرقي٠ٓ اٌج١بٔبد ثناووح اٌؾبٍ اٌّؼوفخ  -2أ

 ا١ٌٙبوً اٌج١ب١ٔخ اٌّقزٍفخ )١ِيارٙب ٚػ١ٛثٙب(.فُٙ   -3أ

 ق ِقزٍفخ ٌٍجؾش ػٓ ػٕٖو ِؼ١ٓ فٟ ا١ٌٙىً اٌج١بٟٔ.رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ ٛوق ِقزٍفخ ٌزور١ت اٌج١بٔبد ٚٛو -4أ

 ٌزّض١ً ا١ٌٙبوً اٌج١ب١ٔخ اٌّقزٍفخ ٚٛوق رور١ت اٌج١بٔبد  ٚٛوق اٌجؾش ػٓ ػٕٖو ِؼ١ٓ. ++Cخ اٌجوِغ ٌغخاٌملهح ػٍٝ أٍزقلاَ  -5أ

 

 ثبٌّٛٙٛع اٌقبٕخ اٌّٙبهاد  - ة

 إٌّبٍت اٌج١بٟٔ ا١ٌٙىً أفز١به ِٙبهح  – 1ة

 رّض١ً ِب رؼٍّٗ ٔظو٠ب ثْىً ػٍّٟ فٟ اٌّقزجو ٠زمٓ اٌطبٌت  – 2ة

 ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك

 ِؾبٙواد رم١ٍل٠خ ٚاٍٍٛة إٌّبلْخ. -5
 ٚاٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ وٛاعجبد.االْٔطخ اٌّقزجو٠خ  -6

 .اٌىزت اٌؼ١ٍّخ -7
 .ٚاٌْٙو٠خ ا١ِٛ١ٌخ الِزؾبٔبدا -8

 

 اٌزم١١ُ ٛوائك

 

 ٙبئ١خ.اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔ -5
 .أعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخاٌٛاعجبد ٚ -6

 اٌزفى١و ِٙبهاد -ط

 ٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼوف١خ ِٓ فالي اٍٍٛة اٌؾٛاه.أ -1ط

 ٠ؾًٍ اٌطبٌت اٌّْىالد اٌجواِغ١خ فٟ رّض١ً اٌج١بٔبد ثبٌطوق اٌّقزٍفخ. -2ط

 .ربص١و٘ب للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌؾٍٛي اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ِٚؼوفخ -3ط



 

 .األٙبف١خ اٌزّبه٠ٓ ٌؾً اٌٛاعجبد -4 ط

 .اٌىزت اٌؼ١ٍّخ -5

 (. اٌْقٖٟ ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األفوٜ اٌّٙبهاد)  ٚإٌّمٌٛخ اٌؼبِخ  اٌّٙبهاد - ك

 .رٍمب٘ب اٌزٟ اٌّؼوفخ رٛظ١ف اٌطبٌت ٠َزط١غ اْ-1ك

 .اٌّؼوفخ ِٓ االٍزفبكح ِٓ ٠زّىٓ اْ-2ك

 .اٌزله٠ٌ حِٙبه ٠ىزَت اْ-3ك

 ٌزفى١١و اال٠غبثٟ.ا -4ك



 اٌّموه ث١ٕخ .28

 اٌَبػبد األٍجٛع
 اٌزؼٍُ ِقوعبد

 اٌّطٍٛثخ
 اٌّٛٙٛع أٚ اٌَّبق/  اٌٛؽلح اٍُ

 ٛو٠مخ

 اٌزؼ١ٍُ
 اٌزم١١ُ ٛو٠مخ

1 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
 ثبَٕاع ْٛبكم انجٛبَبد انزؼشٚف

زٛبس انٓٛكم ٔإَاع انٓٛبكم ٔكٛفٛخ اخ -رؼشٚفٓب –يمذيخ ػٍ ْٛبكم انجٛبَبد 

 انجٛبَٙ انًُبعت

انًسبػشح + 

 يخزجش

 انشفٕٚخ االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

2 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
)أزذ إَٔاع  ثبنًظفٕفبد انزؼشٚف

 ْٛبكم انجٛبَبد(

 خٕاص اانًظفٕفبد 

 ٔؽشٚمخ رًثٛهٓب ثبنزاكشح   

انًسبػشح + 

 يخزجش

 انشفٕٚخ االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 ًخزجشان

3 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
انزؼشٚف ثبنًكذط )أزذ إَٔاع 

 ْٛبكم انجٛبَبد(
 رؼشٚف انًكذط ٔانؼًهٛبد انزٙ ًٚكٍ اخشاؤْب ػهّٛ ٔخٕاسصيٛبرّ

انًسبػشح + 

 يخزجش

 انشفٕٚخ االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

4 

 2َظش٘,  2

 نًظفٕفخ ٔثبعزخذاو انمٛذرًزٛم انًكذط ثغزخذاو ا انزؼشٚف ثكٛفٛخ رًثٛم انًكذط ػًهٙ
انًسبػشح + 

 يخزجش

 انشفٕٚخ االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

5 

 2َظش٘,  2

 ثزطجٛمبد انًكذط انزؼشٚف ػًهٙ
يؼبندخ انزؼبثٛش انسغبثٛخ  -يؼبندخ انجشايح انزٙ رسزٕ٘ ػهٗ ثشايح فشػٛخ

 رطجٛمبد اخشٖ–

انًسبػشح + 

 يخزجش

 انشفٕٚخ االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

6 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

 انزؼشٚف ثكٛفٛخ اعزخذاو انًكذط

فٙ انزسٕٚم يٍ رؼجٛش زغبثٙ انٗ 

 اخش 

  postfixانٗ   infixاعزخذاو انًكذط نزسٕٚم طٛغخ 
انًسبػشح + 

 يخزجش

 انٕٛيٛخ االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

7 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

ذط ثكٛفٛخ اعزخذاو انًك انزؼشٚف

 الززغبة انزؼجٛش انسغبثٙ

ٔاززغبة انزؼجٛش  postfixاززغبة انزؼجٛش انسغبثٙ انًسٕل انٗ طٛغخ

  infixانسغبثٙ ثظٛغخ ال

انًسبػشح + 

 يخزجش

 ٔانزطجٛك انٕاخجبد

 انًخزجش فٙ انؼًهٙ

8 

 2َظش٘,  2

انزؼشٚف ثبنطبثٕس )أزذ إَٔاع  ػًهٙ

 ْٛبكم انجٛبَبد(
 ًٚكٍ اخشاؤْب ػهّٛ ٔخٕاسصيٛبرّرؼشٚف انطبثٕس ٔانؼًهٛبد انزٙ 

انًسبػشح + 

 يخزجش

 نشفٕٚخا االخزجبساد

 انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 فٙ انٕٛيٙ ٔاألخزجبس

 انًخزجش

9 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
 انزؼشٚف ثكٛفٛخ رًثٛم انطبثٕس

 ٔرطجٛمبرّ
 ٔششذ ثؼغ رطجٛمبرّ رًزٛم انطبثٕس ثغزخذاو انًظفٕفخ ٔثبعزخذاو انمٛذ

انًسبػشح + 

 يخزجش

 انشفٕٚخ ساداالخزجب

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

11 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
انزؼشٚف ثبنطبثٕس انذائش٘ )أزذ 

 إَٔاع ْٛبكم انجٛبَبد(
 رؼشٚف انطبثٕس انذائش٘ ٔانؼًهٛبد انزٙ ًٚكٍ اخشاؤْب ػهّٛ ٔخٕاسصيٛبرّ

انًسبػشح + 

 يخزجش

 انشفٕٚخا االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

11 

 2َظش٘,  2

 ًهٙػ
 انزؼشٚف ثكٛفٛخ رًثٛم انطبثٕس

  انذائش٘
 رًزٛم انطبثٕس ثغزخذاو انًظفٕفخ 

انًسبػشح + 

 يخزجش

 انشفٕٚخ االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

12 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

انزؼشٚف ثبنطبثٕسانًضدٔج 

ٔؽبثٕس األعجمٛخ )يٍ إَٔاع 

 ْٛبكم انجٛبَبد(

زٙ ًٚكٍ اخشاؤْب ػهّٛ ٔرؼشٚف رؼشٚف انطبثٕس انًضدٔج ٔانؼًهٛبد ان

 ؽبثٕس األعجمٛخ ٔرطجٛمبرّ

انًسبػشح + 

 يخزجش

 انشفٕٚخ االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

13 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

ثبنخضٌ انزغهغهٙ  انزؼشٚف

ٔانُٛبيٛكٙ ٔكٛفٛخ اعزخذاو 

 انًإششاد

خشاء انخضٌ انزغهغهٙ ٔانذُٚبيٛكٙ  ٔثٛبٌ يضاٚب كم َٕع ٔػٕٛثّ ٔا رؼشٚف

 يمبسَخ ثًُٛٓب  ٔكٛفٛخ اعزخذاو انًإششاد

انًسبػشح + 

 يخزجش

 انشفٕٚخ االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

14 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
)أزذ انزؼشٚف ثبنمبئًخ انًٕطٕنخ 

 إَٔاع ْٛبكم انجٛبَبد(

   nرؼشٚف انمبئًخ انًٕطٕنخ ٔركٍٕٚ لبئًخ يٕطٕنخ يٍ ػُظش ٔازذ ٔيٍ 

ػبفخ ػُظش انٗ انمبئًخ انًٕطٕنخ ثؼذ ػُظش آخش فٛٓب يٍ انؼُبطش ٔا

 ٔثؼذ انؼُظش األخٛش ٔؽجبػخ خًٛغ أ ثؼغ ػُبطش انمبئًخ انًٕطٕنخ 

انًسبػشح + 

 يخزجش

 انشفٕٚخ االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش



15 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

كٛفٛخ انسزف يٍ انمبئًخ 

 انًٕطٕنخ

انسزف يٍ ٔعؾ انمبئًخ  –األخٛش ززف انؼُظش   –خزف انؼُظش األٔل 

 انًٕطٕنخ ثبالػزًبد ػهٗ لًٛخ انجٛبَبد أٔ ػهٗ يٕلغ انؼُظش يٍ انمبئًخ

انًسبػشح + 

 يخزجش

 ٔانزطجٛك انٕاخجبد

 انًخزجش فٙ انؼًهٙ

16 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
رؼضٚض انًؼشفخ ثبنمبئًخ 

 انًٕطٕنخ
 رًبسٍٚ يزُٕػخ الثشاء انًٕػٕع

انًسبػشح + 

 يخزجش

 انفظهٙ االخزجبس

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

17 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
)أزذ انزؼشٚف ثبنًكذط انًٕطٕل 

 إَٔاع ْٛبكم انجٛبَبد(

رؼشٚف انًكذط انًٕطٕل ٔانؼًهٛبد انزٙ ًٚكٍ اخشاؤْب ػهّٛ 

 ٔخٕاسصيٛبرّ

انًسبػشح + 

 يخزجش

 انشفٕٚخ االخزجبساد

 انؼًهٙ ألخزجبسانفظهٙٔا

 انًخزجش فٙ

18 

 2َظش٘,  2

 هٙػً
)أزذ انزؼشٚف ثبنطبثٕس انًٕطٕل 

 إَٔاع ْٛبكم انجٛبَبد(
 رؼشٚف انطبثٕس انًٕطٕل ٔانؼًهٛبد انزٙ ًٚكٍ اخشاؤْب ػهّٛ ٔخٕاسصيٛبرّ

انًسبػشح + 

 يخزجش

 نشفٕٚخا االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

19 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

انزؼشٚف ثبنمبئًخ انًٕطٕنخ 

اع )يٍ إَٔانذائشٚخ ٔانًضدٔخخ 

 ْٛبكم انجٛبَبد(

رؼشٚف انمبئًخ انًٕطٕنخ انذائشٚخ ٔانًضدٔخخ ٔانؼًهٛبد انزٙ ًٚكٍ 

 اخشاؤْب  ٔانخٕاسصيٛبد

انًسبػشح + 

 يخزجش

 انشفٕٚخ االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

21 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
 ثبنًخطؾ ٔإَٔاػّ انزؼشٚف

ٔكٛفٛخ رًثٛهّ )يٍ إَٔاع ْٛبكم 

 انجٛبَبد(

 

انًغبس ٔؽٕنّ -انًخطؾ انًزدّ ٔانًخطؾ غٛش انًزدّ–انًخطؾ رؼشٚف 

 ٔؽشق رًثٛم انًخطؾ

 

انًسبػشح + 

 يخزجش

 انٕٛيٛخ االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

21 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
انزؼشٚف ثٓٛكم انشدشح ٔإَٔاػٓب 

 ٔؽشق أعزؼشاػٓب

رؼشٚف انشدشح ٔرٕػٛر يفبًْٛٓب  ٔإَٔاػٓب ٔأعزؼشاػٓب زغت 

                                                                                ًغزٕٚبد ٔاألعزؼشاع ثبنزشرٛت انغبثك ٔانهالزك ٔانجُٛٙ                                                                          ان

انًسبػشح + 

 يخزجش

 انشفٕٚخ االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

22 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
انزؼشٚف ثطشق رًثٛم األشدبس 

 األػزٛبدٚخ ٔانثُبئٛخ

رًثٛم األشدبس األػزٛبدٚخ ثأعزخذاو انمبئًخ انًٕطٕنخ ٔرًثٛم انشدبس 

 انثُبئٛخ ثأعزخذاو انًظفٕفخ ٔثأعزخذاو انمٛذ

انًسبػشح + 

 يخزجش

 نشفٕٚخا االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

23 

 2َظش٘,  2

انزؼشٚف ثكٛفٛخ رًثٛم انزؼبثٛش  ػًهٙ

انسغبثٛخ ثأعزخذاو انشدشح 

انثُبئٛخ ٔكٛفٛخ رسٕٚم انشدشح 

 األػزٛبدٚخ انٗ ثُبئٛخ

اعزؼشاع انشدشح انثبئٛخ ثطشٚمخ انزشرٛت انجُٛٙ نهسظٕل ػهٗ انزؼجٛش 

ٔأعزؼشاػٓب ثطشٚمخ انزشرٛت انغبثك   infix  notation انسغبثٙ ثظٛغخ 

ٔأعزؼشاػٓب    prefix notationهٗ انزؼجٛش انسغبثٙ ثظٛغخ نهسظٕل ػ

 postfixثطشٚمخ انزشرٛت انالزك نهسظٕل ػهٗ انزؼجٛش انخغبثٙ ثظٛغخ 

notation ٔرسٕٚم انشدشح األػزٛبدٚخ انٗ ثُبئٛخ 

انًسبػشح + 

 يخزجش

 نشفٕٚخا االخزجبساد

 انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 فٙ انٕٛيٙ ٔاألخزجبس

 انًخزجش

24 
 2َظش٘,  2

 انزؼشٚف ثشدشح انجسث انثُبئٛخ ػًهٙ
رؼشٚف شدشح انجسث انثُبئٛخ ٔخطٕاد اػبفخ ٔززف ػُظش يٍ شدشح 

 انجسث انثُبئٛخ

انًسبػشح + 

 يخزجش

 ٔانزطجٛك انٕاخجبد

 انًخزجش فٙ انؼًهٙ

25 

 2َظش٘,  2

 رًبسٍٚ يزُٕػخ الثشاء انًٕػٕع ثبنغبثكرؼضٚض انًؼشفخ  ػًهٙ
انًسبػشح + 

 يخزجش

 نفظهٙا االخزجبس

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

26 

 2َظش٘,  2

انزؼشٚف ثبنزشرٛت ٔثطشٚمخ  ػًهٙ

 رشرٛت انفمبػخ

رؼشٚف انزشرٛت ٔثٛبٌ انغشع يٍ انزشرٛت ٔخطٕاد ػًهٛخ انزشرٛت ٔإَٔاع 

خٕاسصيٛبد انزشرٛت ٔانؼٕايم انشئٛغٛخ انًسذدح ألخزٛبس خٕاسصيٛخ 

 رشرٛت انفمبػّ -انزشرٛت

انًسبػشح + 

 يخزجش

 ٕٛيٛخان االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

27 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
ف ثطشٚمزٙ انزشرٛت ٚانزؼش

 ثبألػبفخ ٔانزشرٛت انغشٚغ
 انزشرٛت انغشٚغ –انزشرٛت ثبألػبفخ 

انًسبػشح + 

 يخزجش

 نشفٕٚخا االخزجبساد

 فٙ انؼًهٙ ٔانزطجٛك

 انًخزجش

28 

 2َظش٘,  2

 انجسث انثُبئٙ –انجسث انزغهغهٙ  –جسث ٔثٛبٌ إَٔاع خٕاسصيٛبرّ رؼشٚف ان ف ثبنجسث  ٚانزؼش ػًهٙ
انًسبػشح + 

 يخزجش

 انشفٕٚخ االخزجبساد

 انؼًهٙ انفظهٙ ٔاألخزجبس

 انًخزجش فٙ

التمارين األضافية المحاضرة  مراجعة تعزيز المعرفة بالسابق 2نظري,  2 29



 اٌزؾز١خ ١خاٌجٕ .29

 : اٌّطٍٛثخ اٌمواءاد

 ٌٖٕٓٛاألٍب١ٍخ ا 
 اٌّموه وزت 

 ٜأفو 

 انكزت انؼهًٛخ انًمشسح

 ػظبو انظفبس -ْٛبكم انجٛبَبد نطهجخ الغبو ػهى انسبعٕة -1

2- Data Structure and Algorithm Analysis in C++, by:  Mark Allen Weiss, 
2006. 

3- Data structures and other objects using C++, by :Michael Main and 
Walter Savitch, 2011 

4- www.cplusplus.com 

 اٌّضبي ٍج١ً ػٍٝ ٚرًّْ)  فبٕخ ِزطٍجبد

 ٚاٌجوِغ١بد ٚاٌلٚه٠بد اٌؼًّ ٚهُ

 ( االٌىزو١ٔٚخ ٚاٌّٛالغ

 ++Cثشَبيح ال

 ٍج١ً ػٍٝ ٚرًّْ)  االعزّبػ١خ اٌقلِبد

 ٚاٌزله٠ت ا١ٌٚٛف بٙوادِؾ اٌّضبي

 ( ا١ٌّلا١ٔخ ٚاٌلهاٍبد إٌّٟٙ
 اٌزطج١مبد اٌّله١ٍخ -

 

  اٌمجٛي .31

 اٌَبثمخ اٌّزطٍجبد
 ثبٌلهاٍبد  اٌقبٓ ٚاٌمجٛي اٌّوويٞ اٌمجٛي اٍزّبهح ؽَت اٌمجٛي

 اٌَّبئ١خ

   اٌطٍجخ ِٓ ػلك ألً

 ٌالٍز١ؼبة اٌّموهح اٌقطخ ِٓ ػلك أوجو  اٌطٍجخ ِٓ ػلك أوجو

 

 

 

 

 

 

والتطبيق العملي  + مختبر عملي

 في المختبر
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .31

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .32

 323CsMP االهّبك ٚاٌٖؾخ إٌف١َخ / اٍُ / هِي اٌّموه .33

 ًاٌجىبٌٛه٠ٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .34

 كٚاَ ٕفٟ ٠ِٟٛ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .35

 2017/2018 اٌفًٖ / إٌَخ .36

 ٍبػخ60 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .37

 3/9/2017 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .38

 أ٘لاف اٌّموه .39

 ان ٌعرف الطالب معنى االرشاد التربوي ونشؤته وتطوره ومفاهٌمه ومبرراته واهدافه  . - د
 . ان ٌعرف الطالب اسس االرشاد  - ذ
 ان ٌفهم الطالب نظرٌات االرشاد . - ر
 ان ٌعرف الطالب المعلومات الالزمة لالرشاد .   - ز
 ان ٌعرف الطالب االرشاد والتوجٌه فً المدرسة.  - س
 ان ٌعرف الطالب المشكالت التً ٌتناولها االرشاد التربوي   - ش
 ان ٌعرف الطالب االزمة النفسٌة  - ص
 ان ٌعرف الطالب المٌكانزمات الدفاعٌة  - ض

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم قصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة ال

 البرنامج.



 ان ٌعرف الطالب التوافق  - ط

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .41

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 معنى االرشاد التربوي ونشؤته وتطوره ومفاهٌمه ومبرراته واهدافه  .  -1أ

 اٌٍ االهّبك  -2أ

 ٔظو٠بد االهّبك -3أ

 اٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ ٌالهّبك -4أ

 ٍخاالهّبك ٚاٌزٛع١ٗ فٟ اٌّله -5أ

 اٌّْىالد اٌزٟ ٠زٕبٌٚٙب االهّبك  -6أ

 االىِبد إٌف١َخ -7أ

 ا١ٌّىبٔيِبد اٌلفبػ١خ-8أ

 اٌزٛافك-9أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 اٌّمبهٔخ - 1ة

 اٌزم١١ُ - 2ة

 إٌمل - 3ة

  اٌزطج١ك   -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 إٌّبلْخ اٌغّبػ١خ  - ط
 الغ ِٓ فالي االِضٍخرطج١ك اٌغبٔت إٌظوٞ ػٍٝ اٌٛ - ػ
 اػلاك رمبه٠و ػٓ وً ِٛٙٛع - ؿ
 اٌّؾبٙوح - ك

 

 



 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 رم١١ُ اٌزؾ١ٚو ا١ٌِٟٛ ٚرفبػً اٌطبٌت - ط
 رم١١ُ رمبه٠و اٌطٍجخ  - ػ
 اٌؾٚٛه ٚاٌّْبهوخ - ؿ

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٌزطج١ك -1ط

 االٍزٕزبط -2ط

 اٌّمبهٔخ-3ط

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزوو١ت  -4ط

  

 ٌزؼٍُ ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚا    

 إٌّبلْخ اٌغّبػ١خ  - ط
 رطج١ك اٌغبٔت إٌظوٞ ػٍٝ اٌٛالغ ِٓ فالي االِضٍخ - ػ
 اػلاك رمبه٠و ػٓ وً ِٛٙٛع - ؿ
 اٌّؾبٙوح - ك

 

 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 رم١١ُ اٌزؾ١ٚو ا١ٌِٟٛ ٚرفبػً اٌطبٌت - ط
 رم١١ُ رمبه٠و اٌطٍجخ  - ػ
 اٌؾٚٛه ٚاٌّْبهوخ - ؿ

 



 

 

 

 

 فوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األ -ك 

 اٌزؾ١ًٍ -1ك

 اٌزوو١ت-2ك

 االٍزٕزبط-3ك

 اٌّمبهٔخ   -4ك



 ث١ٕخ اٌّموه .41

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 1-2-3-4 
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 ِؼوفخ ِؼٕٝ االهّبك 

تطوره ونشؤته و

ومفاهٌمه ومبرراته 

واهدافه, والعالقة بٌن 

االرشاد والعلوم 

االخرى , ومجاالت 

االرشاد , وطرق 

  االرشاد 

 االهّبك 

اٌّؾبٙوح + 

اٌمٖخ+ 

 اٌّْىالد

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

5-6 4 

ِؼوفخ اٌٍ االهّبك 

اٌفٍَف١خ ٚاالعزّبػ١خ 

ٚاٌقٍم١خ ٚاٌل١ٕ٠خ 

 ٚإٌف١َخ 

 اٌٍ االهّبك
وح + اٌّؾبٙ

 اٌؾٛاه

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

7-8-9-

11  
8 

ِؼوفخ ٔظو٠بد 

االهّبك ) اٌزؾ١ًٍ 

إٌفَٟ ، اٌٍَٛو١خ، 

 اٌٛعٛك٠خ، االَٔب١ٔخ (

 ٔظو٠بد االهّبك
اٌّؾبٙوح + 

 اٌّْىالد

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

11-12-

13 
6 

ِؼوفخ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌالىِخ ٌالهّبك 

اٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ 

 ٌالهّبك

ٙوح اٌّؾب

 +اٌؾٛاه

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

14-15- 4 
فُٙ االهّبك ٚاٌزٛع١ٗ 

 فٟ اٌّلهٍخ

االهّبك ٚاٌزٛع١ٗ فٟ 

 اٌّلهٍخ

اٌّؾبٙوح + 

 إٌّبلْخ

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

16-17 -

18 
6 

ِؼوفخ اٌّْىالد اٌزٟ 

 ٠زٕبٌٚٙب االهّبك

اٌّْىالد اٌزٟ 

 ٠زٕبٌٚٙب االهّبك

اٌّؾبٙوح + 

 اٌمٖخ

طٍجخ رفبػً اٌ

 + افزجبهاد

19-21-

21 
6 

ِؼوفخ االىِبد 

 إٌف١َخ
 االىِبد إٌف١َخ

اٌّؾبٙوح + 

 إٌّبلْخ

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

22-23-

24-25-

26 

11 
ِؼوفخ ١ِىبٔيِبد 

 اٌلفبع إٌف١َخ

١ِىبٔيِبد اٌلفبع 

 إٌف١َخ

اٌّؾبٙوح + 

 اٌّْىالد

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .42

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 النصوص االساسٌة ضمن مفردات المقرر

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 (ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ 

 الٌوجد

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 ال ٌوجد

 

 اٌمجٛي .43

  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزٛافك كِؼوفخ اٌزٛاف ٍبػبد 6 27-28
اٌّؾبٙوح + 

 اٌّْوٚػبد

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 323CsMP االهّبك ٚاٌٖؾخ إٌف١َخ / اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 كٚاَ ٕفٟ ٠ِٟٛ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 2017/2018 اٌفًٖ / إٌَخ .6

ٍبػخ 60 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 3/9/2017 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 - .                                                              

 - .                      

 - .                         

 - .                                 

 - .                                  

 -                                          

 -                          

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.



 

 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .44

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .45

 324CsCT/ انًُبْح ٔؽشائك انزذسٚظ اٍُ / هِي اٌّموه .46

 انجكبنٕسٕٚط اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .47

 انٕٛيٙ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .48

 2017/2018 اٌفًٖ / إٌَخ .49

 61 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .51

 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .51

3/9/2017 

 

 أ٘لاف اٌّموه .52

 خ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((يشاخؼ

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.



 ثأعظ ثُبء انًُٓح ٔػُبطشِ, ٔرُظًّٛ ٔرمًّٕٚ ٔرطٕٚشِ.هجخ رؼشٚف انطه .1

 رذسٚت انطهجخ  ػهٗ يٓبساد رخطٛؾ انذسط ٔرُفٛزِ ٔرمًّٕٚ. .2

 ؽشق انزذسٚظ .ئؽالع انطهجخ ػهٗ االردبْبد انسذٚثخ فٙ انًُبْح ٔ .3
 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .53

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 اٌزؼوف ػٍٝ إٌّٙظ ثّف١ِٛٙٗ اٌمل٠ُ ٚاٌؾل٠ش -1أ

 اٌزؼوف ػٍٝ أٌٍ ثٕبء إٌّٙظ -2أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ػٕبٕو إٌّٙظ وٕظبَ هثبػٟ -3أ

 اٌزؼوف ػٍٝ أٔٛاع إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ-4أ

 ٍٝ اٌطو٠مخ ٚاالٍٍٛة ٚاالٍزوار١غ١خ اٌزله١َ٠خ اٌزؼوف ػ -5أ

 اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع ٛوائك اٌزله٠ٌ ِٚؼب٠و افز١به اٌطو٠مخ اٌّضٍٝ  -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ِٙبهح اٌزقط١ٜ ٌٍزله٠ٌ– 1ة

 ِٙبهح اٌزله٠ٌ – 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االٍزغٛاة – اٌّؾبٙوح –ٛو٠مخ إٌّبلْخ 

 

 

 



 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االِزؾبٔبد اٌف١ٍٖخ ٚاٌْٙو٠خ  –االِزؾبٔبد اٌم١ٖوح  –اٌزؾ١ٚو ا١ٌِٟٛ  –اٌزمبه٠و 

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 ِٙبهاد اٌزفى١و اٌؼٍّٟ -1ط

 ِٙبهاد اٌزفى١و إٌبلل-2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح  –ٛو٠مخ إٌّبلْخ 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد اٌف١ٍٖخ ٚاٌْٙو٠خ  –االِزؾبٔبد اٌم١ٖوح  –اٌزؾ١ٚو ا١ٌِٟٛ  –اٌزمبه٠و 

 

 

 

 

 



 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 له٠ٌرٛظ١ف اٌّؼوفخ اٌزٟ رٍمب٘ب اٌطبٌت ػٕل ِّبهٍزٗ ِٕٙخ اٌز -1ك

 اْ ٠َزط١غ اٌطبٌت رٛظ١ف اٌّؼوفخ اٌزٟ رٍمب٘ب -2ك

 -3ك

    -4ك



 ث١ٕخ اٌّموه .54

 اٌَبػبد األٍجٛع

ِقوعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ اٌّٛٙٛع
ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

1 2  

 ، ِفَٙٛ إٌّٙظ   إٌّٙظ

 )اٌمل٠ُ ٚاٌؾل٠ش ( 

 إٌّطمٟ    رٕظ١ّبد إٌّٙظ 

 ىٍٛعٟ ٚاٌَب٠

اٌّؾبٙوح 

 إٌّبلْخ -
 إٌّبلْخ

2-3 4  

                                           -أعظ ثُبء انًُٓح انذساعٙ :  

  ٙاألعبط انًؼشف 

 االخزًبػٙ  األعبط 

  ٙاألعبط انُفغ 

  ٙاألعبط انفهغف 

 

 اٌّؾبٙوح 

 اٌزمبه٠و

4-8 11  

  -إَٔاع انًُبْح انذساعٛخ:

  يُٓح انًٕاد انًُفظهخ 

  يُٓح انُشبؽ 

  يُٓح انٕزذاد 

  انًٕاد )يُٓح انًدبالد انٕاعؼخ

 انًزشاثطخ ( 

 ٘انًُٓح انًسٕس 

 اٌّؾبٙوح

 إٌّبلْخ

 اٌزمبه٠و  االٍزغٛاة

9-13 11  

ػُبطش انًُٓح انذساعٙ / انًُٓح 

 كُظبو سثبػٙ :             

 األْذاف انزشثٕٚخ :  -1

  يؼُٗ األْذاف انزشثٕٚخ ٔأًْٛزٓب 

 ْذاف انزشثٕٚخ بق االيظبدس اشزم 

  يغزٕٚبد األْذاف انزشثٕٚخ 

 عهٕكٛخ (   -خبطخ    -ػبيخ )

  األغشاع انغهٕكٛخ ) ششٔؽٓب

 ٔطٛبغزٓب ( 

  ألغشاع انغهٕكٛخ . ارظُٛف 

  أْذاف رذسٚظ انؼهٕو  االخزًبػٛخ

 فٙ يشازم انزؼهٛى انؼبو . 

  رطجٛمبد ػًهٛخ 

 

 اٌّؾبٙوح 

 إٌّبلْخ

االفزجبهاد 

 اٌم١ٖوح 



14-16 6  

انًسزٕٚبد ٔانخجشاد انزؼهًٛٛخ :                                           -

 أعبثٛغ (  5) 

  يفٕٓو انًسزٕٖ , انخجشح

 انزؼهًٛٛخ .

  لٕاػذ اخزٛبس يسزٕٖ انًُٓح

 )انًؼبسف ٔانخجشاد انزؼهًٛٛخ ( .

  رُظٛى يسزٕٖ انًُٓح 
                                     ٙانكزبة انًذسع                  

   . ّأًْٛزّ ٔٔظبئف 
  . ِأعظ ئػذاد 
  . خظبئض انكزبة انًذسعٙ اندٛذ 

رطجٛمبد ػًهٛخ ) رسهٛم يسزٕٚبد 

 انكزبة انًذسعٙ

 اٌّؾبٙوح 

االفزجبهاد 

 اٌم١ٖوح

17-24 16  

 ؽشائك انزذسٚظ ٔانزمُٛبد انزؼهًٛٛخ :                                    

هٕة يؼُٗ انطشٚمخ ,األع

 ,اإلعزشارٛدٛخ فٙ انزذسٚظ  

 أعظ انزذسٚظ اندٛذ 

ؽشائك انزذسٚظ انًشرجطخ  .1

 ثبنُظشٚبد انًؼشفٛخ .

  ّانًسبػشح االعزكشبف انًٕخ 

 . زم انًشكالد 
ؽشائك انزذسٚظ انًشرجطخ ثبنُظشٚبد  .2

 انغهٕكٛخ 

 . انزؼهٛى انًجشيح 
  . اعزخذاو انسبعٕة فٙ انزؼهٛى 

بد ؽشائك انزذسٚظ انًشرجطخ ثبنُظشٚ .3

 االخزًبػٛخ :

  . َٙٔانزؼهى انزؼب 
  . انًُبلشخ 
  . انًشبسٚغ 
  . األنؼبة انزؼهًٛٛخ 

 ؽشائك رذسٚظ أخشٖ:  .4

 , االعزدٕاة 
   , انضٚبساد انًٛذاَٛخ 
  . ئػذاد انزمبسٚش 

 

 اٌّؾبٙوح 

 

اٌؼوٗ 

 اٌؼٍّٟ

 اٌزمبه٠و



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .55

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 بص٘ خًّٛظ انسغُٙانًُبْح ٔؽشق انزذسٚظ , د.غ

 االَزشَذ

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 الزٌارات المدرسٌة/التطبٌق

  

 اٌمجٛي  .56

  ٌّزطٍجبد اٌَبثمخا

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس

انزمُٛبد انزؼهًٛٛخ / يفٕٓيٓب  -

 ٔإَٔاػٓب 

25-27 6  

                                                                      -انزمٕٚى :  -

 يفٕٓيّ , خظبئظّ , إَٔاػّ .  -
 رمٕٚى انًُٓح انذساعٙ.  -
يٕاطفبد ٔخظبئض األعئهخ  -

 انظفٛخ ٔإَٔاػٓب

 اٌّؾبٙوح 

االفزجبهاد 

 اٌم١ٖوح

28-31 6  

     انزخطٛؾ فٙ انزذسٚظ                                             

 يفٕٓو انزخطٛؾ ٔأًْٛزّ   -
 إَٔاع انخطؾ انذساعٛخ  -

)  انخطؾ انغُٕٚخ , انخطؾ    

انفظهٛخ , انخطؾ انٕٛيٛخ(             

 رطجٛمبد ػًهٛخ -

 اٌّؾبٙوح 

 رطج١ك فطخ 



لقسام لثاة لطاالب صافوف المرحلاة الثا 6الفيجول بيساك يتضمن هذا المقرر تدريس مادة : ٔطف انًمشس

تعرياف الطالاب ين( لغرض ييا وعل  مدى سنة دراسية كاملة ) فصلين دراسعلوم الحاسبات نظريا وعمل

بكيفية تصميم البرنامج ثم القيام ببرمجتة والقدرة عل  ربط اللغه مع برامج اخرى وايضا ربطها بقواعاد 

 البيانات .

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .57

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .58

  304CsWPي ث١َه( /ثوِغخ ٚٔٛافن )ف١غٛ اٍُ / هِي اٌّموه .59

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .61

 (ػٍّٟ-ٔظوٞ) أٍجٛػ١ب ِور١ٓ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .61

 2017/2018 اٌفًٖ / إٌَخ .62

 ٍبػخ 121 ١ٌٖجؼ( ػٍّٟ 2/ ٔظوٞ 2) 4 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .63

 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .64

3/9/2017 

 

 أ٘لاف اٌّموه .65

الساسيو لمبرمجة المرئية والتعرف عمى اساسيات عمل برمجة الكائنات دراسة المفاىيم ا
وطرق الربط مع قواعد  الموجية باالحداث وكيفية التعامل مع تصميم الواجيات الرسومية

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

ب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطال

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

 البرنامج.
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اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ  ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد ٍجٛعاأل

 اٌّٛٙٛع

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٔظوٞ 2 1

 ػٍّٟ 2

ِقزجو اٌجوِغخ اٌّوئ١خ 

 ّوػ اٌٛاعٙبد

ٚاعٙبد ٌغخ اٌف١غٛي 

  ث١َه

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 2

 ػٍّٟ 2

و اٌجوِغخ اٌّوئ١خ ِقزج

ر١ٙٛؼ ػًّ االكٚاد  

 Form ػٍٝ

ػوٗ رمل٠ّٟ+  ٕٕلٚق االكٚاد

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 3

 ػٍّٟ 2

ِقزجو اٌجوِغخ اٌّوئ١خ  

ر١ٙٛؼ ػًّ االكٚاد  

 Form ػٍٝ

ػوٗ رمل٠ّٟ+  اٌّزغ١واد

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 بْ ٠ِٟٛاِزؾ

 ٔظوٞ 2 4

 ػٍّٟ 2

رطج١ك ثوِغٟ ٌٍلٚاي 

 اٌغب٘يٖ ٚاٌلٚاي اٌقبٕخ

اٌلٚاي اٌغب٘يٖ ٚاٌلٚاي 

اٌقبٕخ ثبٌّزغ١واد 

 اٌؾوف١خ

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 5

 ػٍّٟ 2

رطج١ك ثوِغٟ ٌٍلٚاي 

 Input ثبٍزقلاَ ػجبهح

Box 

مل٠ّٟ+ ػوٗ ر عًّ اٌزفوع

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

ر١ُّٖ ثواِظ ٌغًّ  ٔظوٞ 2 6

 IF.. then …Else اٌزفوع

ػوٗ رمل٠ّٟ+  عًّ اٌزىواه

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

7 

 

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ ٌغًّ 

  اٌزىواه

ػوٗ رمل٠ّٟ+  اكٚاد اٌزؾىُ

 لاَ ٍجٛهحأٍزق

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 8

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ ٌغًّ 

 select اٌزىواه االفوٜ

… case  ٖاٌلٚاي اٌغب٘ي

 ٌغًّ اٌزفوع

 اٌزؼبًِ ِغ اكٚاد اٌزؾىُ

comboBox , option 

Box, checkbox 

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 9

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ الكٚاد 

اٌزؾىُ ٕٕٚلٚق اٌمٛائُ 

 ٕٕٚلٚق اٌّيكٚط

االكٚاد اٌّْغً ،اٌّٛعٗ 

 ، لبئّخ اٌٍّفبد

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

10 

 

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ ٌٍزؼوف 

ػٍٝ اكٚاد اٌّْغً 

ٚاٌّٛعٗ ٚاٌٍّف 

ّىً ٚاٍزقلاَ اال

االّىبي ، ٕٕلٚق 

اٌٖٛهح ، اوزْبف 

 االفطبء ٚرٖؾ١ؾٙب

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ



 ٕٕٚلٚق اٌٖٛهح

11 

 

 

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ ثبٍزقلاَ 

اّىبي ٚثؼ٘ رطج١مبد 

  ٕٕلٚق اٌوٍبئً

اٌّٖفٛفبد رؼو٠فٙب ، 

أٛاػٙب ، ماد اٌجؼل 

ٌّٖفٛفخ اٌٛاؽل ، ا

 اٌؾوو١خ، ِالؽظبد ػبِخ

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 12

 ػٍّٟ 2

رطج١ك ٚؽً ثؼ٘ 

اٌجواِغ١بد ؽٛي 

 اٌّٛا١ٙغ اٌَبثمخ

اٌّٖفٛفخ ماد اٌجؼل٠ٓ ، 

اٌّٖفٛفخ اٌّزلافٍخ ، 

 اٌّٖفٛفخ اٌّزٍٍََخ

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

ٙو٠ٗ أِزؾبٔبد ّ

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 13

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ ؽٛي 

اٌّٖفٛفبد ماد اٌجؼل 

 اٌٛاؽل ٚاٌؾوو١خ

ػوٗ رمل٠ّٟ+   رور١ت اٌّٖفٛفخ

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 14

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ ؽٛي 

اٌّٖفٛفبد ماد اٌجؼل٠ٓ 

 ٚرطج١مبرٙب اٌجوِغ١خ

ػوٗ رمل٠ّٟ+   ش ثبٌّٖفٛفخاٌجؾ

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 15

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ ٌزور١ت 

 اٌّٖفٛفخ ٚاٌجؾش ف١ٙب

ػوٗ رمل٠ّٟ+  اٌزغّؼبد

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 16

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ الٍزقلاَ 

ْٔبء ثواِظ اٌزغّؼبد ٚا

 ٌّٖفٛفبد اٌزؾىُ

ػوٗ رمل٠ّٟ+   ِٖفٛفخ اٌزؾىُ

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 17

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ ٌٍزؼبًِ ِغ 

ا١ٌٖغ اٌّزؼلكح )االففبء 

 ٚاٌؼوٗ(

ا١ٌٖغ اٌّزؼلكح ٚلٛائُ 

  االفز١به

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 +لْخ+ ِٕب

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 18

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ ٌمبئُ 

االفز١به ٚاٍزقلاَ ا١ٌٖغ 

 اٌّزؼلكح

ا١ٌٖغ اٌّزؼلكح )رؾ١ًّ ، 

ػوٗ ٚاففبء ا١ٌٖغ( 

ٚا١ٌَطوٖ ػٍٝ ١ٕغخ ِٓ 

 كافً ١ٕغخ

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 19

 ػٍّٟ 2

ز١به رطج١ك لٛائُ االف

ٚاٌمٛائُ اٌَو٠ؼخ 

 ٌالفز١بهاد

ر١ُّٖ لٛائُ االفز١به) 

ِؾوه اٌمٛائُ ، اٌمٛائُ 

 اٌغيئ١خ(

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 20

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ ّبٍِخ ٌّب 

 ٍجك

ػوٗ رمل٠ّٟ+   لٛائُ االفز١بهاد اٌَو٠ؼخ

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

ٙو٠ٗ أِزؾبٔبد ّ

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ ػوٗ رمل٠ّٟ+ ّبّبد اٌّقبٛجخ رٕف١ن ثواِظ ٌٖٕبك٠ك  ٔظوٞ 2 21

 ++ ِٕبلْخ



 اِزؾبْ ٠ِٟٛ أٍزقلاَ ٍجٛهح  اٌّْزووخ اٌّقبٛجخ ػٍّٟ 2

 ٔظوٞ 2 22

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ الٍزقلاَ 

 ع١ّغ اال٠ؼبىاد اٌَبثمخ

 ػوٗ رمل٠ّٟ+ االعواءاد ٚاٌّٛك٠الد

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 23

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ  ثواِظ االعواءاد 

  اٌغيئ١خ

ػوٗ رمل٠ّٟ+   االعواء اٌغيئٟ ٚاٌلٚاي

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 24

 ػٍّٟ 2

رّو٠و اٌّزغ١واد  ر١ُّٖ ثواِظ ٌٍلٚاي

 ٚايٌالعواءاد ٚاٌل

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 25

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ ٌزطج١ك 

اٌوٍِٛبد ٚاالّىبي 

 ٚاٌقطٛٛ

اٌوٍِٛبد ٚاكٚاد اٌزؾىُ 

 ثٙب

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 26

 ػٍّٟ 2

هح ر١ُّٖ ثؤبِظ  الكا

اٌٍّفبد ٚرطج١ك ثؼ٘ 

 اٌلٚاي

اؽلاص١بد إٌظبَ ٛوق 

  هٍُ االّىبي ٚاٌقطٛٛ

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

27 

 

 

 

 

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 2

أْبء اٌٍّفبد اٌز١ٍٍََخ 

 ٚثؼ٘ اٌلٚاي

اٌٍّفبد ٚاٌٍّفبد 

  اٌز١ٍٍََخ

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

و٠ٗ أِزؾبٔبد ّٙ

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 28

 ػٍّٟ 2

ر١ٙٛؼ ٚاعٙبد اٌزؼبًِ 

 ِغ لٛاػل اٌج١بٔبد

 name, kill,dir كاٌخ

 ٚرور١ت اٌٍّفبد اٌز١ٍٍََخ

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 29

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثؤبِظ لٛاػل 

اٌج١بٔبد ػٓ ٛو٠ك ِٕظُ 

 بداٌج١بٔ

لٛاػل اٌج١بٔبٔذ اكاح 

 رؾىّٙب ٚرؼو٠فٙب

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 30

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ الٍزقلاَ 

اكاح اٌزؾىُ ثبٌج١بٔبد 

 ِٚغب١ِغ اٌم١ٛك

ِٕظُ لٛاػل اٌج١بٔبد 

اٌّوئٟ ٚٚر١ُّٖ لبػلح 

  ث١بٔبد عل٠لٖ

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 ٛهحأٍزقلاَ ٍج

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 31

 ػٍّٟ 2

 SQl ٌغخ االٍزفَبه 

 ٚأٛاع اٌوثٜ
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 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
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 المرجع الشامل بالبرمجة اعداد مصطفى حبيب   .5

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 6فٛدٕل ثٛغك ثشَبيح ان

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 ١لا١ٔخ ( إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد اٌّ

 اٌزطج١ك اٌّلهٍٟ إٌَٛٞ

 

 اٌمجٛي  .69

 اٌمجٛي ؽَت اٍزّبهح اٌمجٛي اٌّوويٞ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 اوجو ػلك ِٓ اٌقطٗ اٌّموهح ٌالٍز١ؼبة ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٔظوٞ 2 32

 ػٍّٟ 2

اٍزقلاَ ثواِظ ٌوثٜ 

االٍزفَبهاد ِغ لٛاػل 

 SQl اٌج١بٔبد ثٍغخ

   SQL اٍزقلاَ عًّ



  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

لقسام  هياكال البياناات لطاالب صافوف المرحلاة الثانياةيتضامن هاذا المقارر تادريس ماادة : ٔطف انًمشس

تعرياف الطالاب ين( لغرض يعلوم الحاسبات نظريا وعمليا وعل  مدى سنة دراسية كاملة ) فصلين دراس

 و داخال الهيكال البيااني ي والبحاث عان عنصار معاينوتخزين البياناات باذاكرة الحاساب ا لا بطرق تنظيم

 ول ال  النتائج بطرق سريعة.استخدام خوارزميات كفوءة لمعالجة البيانات والوص
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  2017/2018 إٌَخ/  اٌفًٖ .75

 ٍبػخ 121 ١ٌٖجؼ( ػٍّٟ 2/ ٔظوٞ 2) 4 (اٌىٍٟ) اٌلها١ٍخ اٌَبػبد ػلك .76

 3/9/2017  إٌٛف ٘نا إػلاك ربه٠ـ .77

 اٌّموه أ٘لاف .78
 -: اٌٝ اٌّموه ٠ٙلف

 نظريا وعمليا الذكاء االصطناعيرؼ١ٍُ اٌطبٌت ِٙبهاد ِبكح  -1

 ّبكٖ فٟ ِغبالد اٌؼًّ اٌّقزٍفٗ.رأ١ً٘ اٌطٍجخ رطج١ك ٘نٖ اٌ -2

 ((األكبدًٚٙ حانجشَبي يشاخؼخ)) انؼبنٙ انزؼهٛى يإعغبد أداء يشاخؼخ

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

ة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاح

 البرنامج.



 ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٚٛوائك اٌزؼٍُ ِقوعبد .79

 -: ٚاٌفُٙ اٌّؼوفخ - د
 .موبء إطٕبػٟ ٌّبكح فُٙ ػٍٝ اٌؾٖٛي فٟ اٌطبٌت رّى١ٓ-1أ

       .ثواِظ اٌنوبء االٕطٕبػٟثطوق رٕظ١ُ ٚرّض١ً  اٌّؼوفخ   - -2أ

 .)١ِيارٙب ٚػ١ٛثٙب( اٌنوبء االٕطٕبػٟفُٙ  -3أ

 ٌّبكح اٌنوبء االٕطٕبػٟرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ ٛوق ِقزٍفخ  -4أ

  .ثواِظ اٌنوبء االٕطٕبػٟ ٌزّضprologً١خ اٌجوِغ ٌغخاٌملهح ػٍٝ أٍزقلاَ  -5أ

  ثبٌّٛٙٛع اٌقبٕخ اٌّٙبهاد  - ة

 ٗ ٌٍؾًإٌّبٍج اٌطو٠مٗ  أفز١به ِٙبهح– 1ة

     ٍّٟ فٟ اٌّقزجورّض١ً ِب رؼٍّٗ ٔظو٠ب ثْىً ػ٠زمٓ اٌطبٌت  – 2ة

  ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك     

 ِؾبٙواد رم١ٍل٠خ ٚاٍٍٛة إٌّبلْخ. -14
 ٚاٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ وٛاعجبد.االْٔطخ اٌّقزجو٠خ  -15
 .اٌىزت اٌؼ١ٍّخ -16
 .ٚاٌْٙو٠خ ا١ِٛ١ٌخ الِزؾبٔبدا -17

 

  اٌزم١١ُ ٛوائك     

 

 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔٙبئ١خ. -11
  .أعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخجبد ٚاٌٛاع -11
 اٌزفى١و ِٙبهاد -ط

 ٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼوف١خ ِٓ فالي اٍٍٛة اٌؾٛاه.أ -1ط

 ٠ؾًٍ اٌطبٌت اٌّْىالد اٌجواِغ١خ فٟ رّض١ً اٌج١بٔبد ثبٌطوق اٌّقزٍفخ. -2ط

 .للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌؾٍٛي اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ِٚؼوفخ ربص١و٘ب -3ط   

 .األٙبف١خ اٌزّبه٠ٓ ٌؾً اٌٛاعجبد -4 ط        



 

  ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك    

 ِؾبٙواد رم١ٍل٠خ ٚاٍٍٛة إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه ِغ اٌطٍجخ. -11
 )اٌؼ١ٍّخ(.اٌّقزجو٠خ اٌزطج١مبد -11
اٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ اٌج١ز١خ ٚرْغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّْبهوخ اٌفبػٍخ فٟ ؽً ثؼ٘ اٌزّبه٠ٓ اٌٖف١خ  -12

 فً اٌمبػخ اٌلها١ٍخ.  ػٍٝ اٌٍٛؽخ كا
 .اٌىزت اٌؼ١ٍّخ -13
  اٌزم١١ُ ٛوائك   

 

 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔٙبئ١خ. -12
 .أعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخاٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ ٚ -13

 

 (. اٌْقٖٟ ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األفوٜ اٌّٙبهاد)  ٚإٌّمٌٛخ اٌؼبِخ  اٌّٙبهاد - ك

 .رٍمب٘ب اٌزٟ اٌّؼوفخ رٛظ١ف اٌطبٌت ٠َزط١غ ْا-1ك

 .اٌّؼوفخ ِٓ االٍزفبكح ِٓ ٠زّىٓ اْ-2ك

 .اٌزله٠ٌ ِٙبهح ٠ىزَت اْ-3ك

   ٌزفى١١و اال٠غبثٟ.ا -4ك



 اٌّموه ث١ٕخ .81

 اٌّطٍٛثخ اٌزؼٍُ ِقوعبد اٌَبػبد األٍجٛع
 أٚ اٌَّبق/  اٌٛؽلح اٍُ

 اٌّٛٙٛع

 ٛو٠مخ

 اٌزؼ١ٍُ
 اٌزم١١ُ ٛو٠مخ

1 
 2, َظش٘ 2

 ػًهٙ

مقدمة عن لغة برولوك  مقدمة عن الذكاء االصطناعً

 وخواصها واستخدمتها

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

2 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
خواص وتطبٌقات ومعمارٌة ولغات 

 وفروع الذكاء االصطناعً

 

مكونات لغة البرمجة )الحقائق 

 والقواعد واألسئلة(

ػشع رمذًٚٙ 

 يخزجش+ 

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

3 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
تعرٌف مجال حل المشكلة )محاضرة 

 أولى(

ػشع رمذًٚٙ  أنواع المتغٌرات بلغة برولوك

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

4 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
خواص مجال حل المشكلة )محاضرة 

 ثانٌة(

الربط وعملٌة  الرجوع العكسً 

 أو( )و,

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

5 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
ػشع رمذًٚٙ  أنواع البٌانات وهٌكلة البرنامج حماٌة االنظمة 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

6 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
-8امثلة على مجال حل المشكلة مثل 

puzzle والقرد والموزة.....الخ 

 

ػشع رمذًٚٙ  ات اإلدخال واإلخراجعبار

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

7 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

أمثلة توضٌحٌة عن عبارات  أنواع البحث )البحث األعمى(

 اإلدخال واإلخراج

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

8 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

اضرة مح-أنواع البحث )البحث ألتنقٌبً

 hill climbingأولى(

العملٌات الرٌاضٌة والمنطقٌة 

 بلغة برولوك

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

9 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
محاضرة -أنواع البحث )البحث ألتنقٌبً

 best first searchثانٌة(

برامج شاملة للمفردات السابقة 

 جمٌعها

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

شٓشٚخ + أيزسبَبد 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

11 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

محاضرة -أنواع البحث )البحث ألتنقٌبً

 A-algorithmثالثة(

برامج شاملة للمفردات السابقة 

 جمٌعها

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

11 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

محاضرة -أنواع البحث )البحث ألتنقٌبً

 A*-algorithmثالثة(

رامج شاملة للمفردات السابقة ب

 جمٌعها

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

12 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
برامج شاملة للمفردات السابقة  إستراتٌجٌة السٌطرة 

 جمٌعها

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

13 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

شاملة للمفردات السابقة  برامج طرق السبورة السوداء

 جمٌعها

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ



14 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

تمثٌل المعرفة )المنطق الرٌاضً 

 والقواعد(

برامج شاملة للمفردات السابقة 

 جمٌعها

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

15 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

 البٌانً عرفة )الرسمتمثٌل الم

 التصوري والتمثٌل الشبكً(

برامج شاملة للمفردات السابقة 

 جمٌعها

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

16 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
ػشع رمذًٚٙ  دوال القطع واإلٌقاف والنفً تمثٌل الحدث بصٌغة الشبكة

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

17 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

ػشع رمذًٚٙ  دوال القطع واإلٌقاف والنفً تمثٌل المعرفة )إطار(

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

18 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
 .P. Lخوارزمٌة التحوٌل من صٌغة 

 .C.Fإلى 

أمثلة وبرامج إضافٌة عن دوال 

 القطع واإلٌقاف والنفً

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

ٚخ + أيزسبَبد شٓش

 رمبسٚش يخزجشٚخ

19 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
 .P. Lخوارزمٌة التحوٌل من صٌغة 

 .C.Fإلى 

االستدعاء الذاتً النهائً والغٌر 

 نهائً

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

21 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

االستدعاء الذاتً النهائً والغٌر  تقنٌة القرار

 نهائً

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

21 
 2, َظش٘ 2

 ػًهٙ

أمثلة وبرامج إضافٌة عن  إستراتٌجٌة القرار

االستدعاء الذاتً النهائً والغٌر 

 نهائً

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

22 
 2, َظش٘ 2

 ػًهٙ

مقدمة عن النظام الخبٌر ومعمارٌته 

 وخواصه

ػشع رمذًٚٙ  ولوكالقائمة بلغة بر

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

23 
 2, َظش٘ 2

 ػًهٙ

الصٌغة التركٌبٌة للقائمة ورأس  القواعد األساسٌة لتطبٌق النظام الخبٌر 

 القائمة وذٌلها

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

24 
 2, َظش٘ 2

 ػًهٙ

ػشع رمذًٚٙ  ج عن القائمةبرام أمثلة عن النظم الخبٌرة

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

25 

 2, َظش٘ 2

 ػًهٙ

مقدمة فً الشبكات العصبٌة)محاضرة 

 أولى (

 

ػشع رمذًٚٙ  برامج عن القائمة

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

26 

 2, َظش٘ 2

 ػًهٙ

مقدمة فً الشبكات العصبٌة)محاضرة 

 ثانٌة (

 

ػشع رمذًٚٙ  عن القائمة برامج

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

27 
 2, َظش٘ 2

 ػًهٙ

ػشع رمذًٚٙ  تطبٌق نظام خبٌر جاهز لالطالع مقدمة فً خوارزمٌة الجٌنات

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .81

 ٛثخ :اٌمواءاد اٌّطٍ

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

   زت انؼهًٛخ انًمشسحكان

1- Elin Rich, "Artificial intelligence", 1989/ 

William A. Stubblefield  .   

2- Luger E. Gorge," Artificial intelligence and 

the design of expert system", 1998 

ً اٌّضبي ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 ، ِٚقزجوا ٌْجىبداٌمبػبد اٌلها١ٍخ

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 اٌزطج١ك اٌّلهٍٟ إٌَٛٞ

      

  
    



 

 

 

  اٌمجٛي .82

 اٌَبثمخ اٌّزطٍجبد
 ثبٌلهاٍبد  اٌقبٓ ٚاٌمجٛي اٌّوويٞ اٌمجٛي اٍزّبهح َتؽ اٌمجٛي

 اٌَّبئ١خ

   اٌطٍجخ ِٓ ػلك ألً

 ٌالٍز١ؼبة اٌّموهح اٌقطخ ِٓ ػلك أوجو  اٌطٍجخ ِٓ ػلك أوجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .83

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  مَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووياٌ .84

 326CsC  /المترجمات  اٍُ / هِي اٌّموه .85

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ فٟ ػٍَٛ اٌؾبٍجبد اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .86

 ١ِٛ٠ب أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .87

 2017/2018 اٌفًٖ / إٌَخ .88

     121 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .89

 3/9/2017 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .91

 ٘لاف اٌّموهأ .91

 ٠ٙلف اٌّموه اٌٝ 

 

 .  ٔظو٠ب ٚػ١ٍّب اٌّزوعّبدرؼ١ٍُ اٌطبٌت ِٙبهاد ِبكح  -1

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ ِؼوفخ ِب ٠لٚه اصٕبء رٕف١ن اٌجواِظ كافً اٌؾبٍٛة . -2

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

مقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف ال

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

 البرنامج.



 اال١ٍ٘خ ٚاٌؾى١ِٛخفٟ لطبػبد ِقزٍفخ  رأ١ً٘ اٌطٍجخ ٌٍؼًّ -3
 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .92

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 ّوػ ِبكح اٌّزوعّبد ثٖٛهح ٚاف١خ  -1أ

 رطج١ك ِبكح إٌظوٞ ػ١ٍّب  -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 رؼو٠ف اٌطبٌت و١ف١خ رًٍََ اٌّواؽً اٌزٟ ٠ّو ثٙب اٞ ثؤبِظ اٚ اٞ ّفوح كافً اٌؾبٍٛة  – 1ة

 ف١ٙب رٖؾ١ؼ االفطبء اصٕبء رٕف١ن اٌجؤبِظ  رؼو٠ف اٌطبٌت اٌّواؽً اٌزٟ ٠زُ – 2ة

 رؼو٠ف اٌطبٌت اٌقٛاهى١ِبد اٌقبٕخ ثؼًّ اٌّزوعُ كافً اٌؾبٍجخ  – 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبٙواد ٔظو٠خ ٚػ١ٍّخ اٍجٛػ١ب . -1
 رى١ٍف اٌطبٌت ثؾً رّبه٠ٓ ٚٚاعجبد . -2

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 ١خ ٚا١ِٛ١ٌخ إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ. اعواء االِزؾبٔبد اٌفٍٖ



 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ِٓ فالي إٌّبلْخ -1ط 

 اٌٛاعجبد االٍجٛػ١خ-2ط      

 -3ط      

   -4ط      

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ػوٗ اٌّبكح إٌظو٠خ ٍٛاء ِٓ فالي اٌؾٛاه اٚ ػوٙٙب ثْبّخ اٌؼوٗ-1

 إٌظو٠خ ػٍٝ اٌؾبٍجخ رطج١ك اٌّبكح– 2

 اٌٛاعجبد ٚاٌزّبه٠ٓ-3

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 االِزؾبٔبد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌف١ٍٖخ ٚإٌٙبئ١خ -2

 

 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 ٍّٙبرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ر١ٙٛف اٌّؼوفخ اٌزٟ رؼ-1ك

 اْ ٠َزط١غ اٌطبٌت لبكه ػٍٝ رله٠ٌ اٌّبكح-2ك

  االٍزفبكح ِٓ اٌّؼوفخ-3ك

    -4ك



 



 ث١ٕخ اٌّموه .93

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 2, َظش٘ 2

 ػًهٙ
 انزؼشٚف ثًشازم انًزشخى 

يمذيخ ػٍ انًزشخى 

 هّ ٔيشاز

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
 ايزسبَبد شٓشٚخ 

2 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
انزؼشٚف  ثبنمٕاػذ 

 انًغزخذيخ 
 انمٕاػذ  ؽشق رًثٛم

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
 ايزسبَبد شٓشٚخ 

3 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

كٛفٛخ انزسٕٚم ثٍٛ انظٛغ 

 انمٕاػذٚخ  
 ؽشق رسٕٚم انمٕاػذ 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
 ايزسبَبد شٓشٚخ 

4 
 2٘, َظش 2

 ػًهٙ
 يشزهخ انزسهٛم انهفظٙ  اٌزؼبًِ ِغ اٌمٛاػل 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
 ايزسبَبد شٓشٚخ 

5 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
و١ف١خ رّض١ً ا١ٌٖغ 

 ثبٌؾبٍجخ 

 ١ٕFSAغخ رّض١ً 

 ثبٌؾبٍجخ 

ػشع رمذًٚٙ + 

 ايزسبَبد شٓشٚخ  يخزجش

6 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
اعزخذاو خٕاسصيٛبد 

 انزسٕٚم 

انزسٕٚم يٍ انظٛغخ 

انغٛش يسذدح انٗ 

 انظٛغخ انًسذدح 

ػشع رمذًٚٙ + 

 ايزسبَبد شٓشٚخ  يخزجش

7 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
ِؼوفخ و١ف١خ رغيئخ 

 اٌّلفالد 

اعزخذاو خٕاسصيٛخ 

AHO 

ػشع رمذًٚٙ + 

 ايزسبَبد شٓشٚخ  يخزجش

8 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
 انزؼبيم يغ انمٕاػذ 

يشزهخ انزسهٛم 

 انمٕاػذ٘ 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
 بد شٓشٚخ ايزسبَ

9 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
 رمُٛبد االػشاة  يؼشفخ كٛفٛخ االػشاة 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
 ايزسبَبد شٓشٚخ 

10 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
كٛفٛخ االػشاة ثطشٚمخ 

TREE 

ٛوق رّض١ً ّغوح 

 االػواة 

ػشع رمذًٚٙ + 

 ايزسبَبد شٓشٚخ  يخزجش

11 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

كٛفٛخ االػشاة ثطشٚمخ 

TOP -DOWN  
 مُٛبد االػشاةر

ػشع رمذًٚٙ + 

 ايزسبَبد شٓشٚخ  يخزجش

12 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

يؼشفخ انششٔؽ االعبعٛخ 

 نالػشاة 
 خطٕاد يب لجم االػشاة 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
 ايزسبَبد شٓشٚخ 

13 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

كٛفٛخ االػشاة ثطشٚمخ 

BOTTOM -UP 
 رمُٛبد االػشاة

ػشع رمذًٚٙ + 

 ايزسبَبد شٓشٚخ  يخزجش

14 
 2َظش٘,  2

 خطٕاد يب لجم االػشاة يؼشفخ انششٔؽ االعبعٛخ 
ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
 ايزسبَبد شٓشٚخ 



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .94

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 Compilers Principles , Techniques and 
Tools by Alfred V. Aho.  

 Compiler Construction for Digital 
Computers by David Gries.  

 Introduction Theory of computer 
Science by E.R. 

  االسس النظرٌة والتطبٌقٌة ولتصمٌم مترجمات لغات
برمجة الحاسبة د. صباح محمد امٌن د. جنان عبد 
 الوهاب 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

  ++Cاٌّزوعّبد ثٍغخ  د، ِٚقزجوااٌمبػبد اٌلها١ٍخ

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 اٌزطج١ك اٌّلهٍٟ إٌَٛٞ

 

 

 نالػشاة  ػًهٙ

15 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
 ؽشٚمخ ٔطف انمٕاػذ  CFGِؼوفخ ١ٕغخ 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
 ايزسبَبد شٓشٚخ 

16 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
 SYMBOLEيؼشفخ 

TABLE MANEGER 
 زفع انجٛبَبد 

ػشع رمذًٚٙ + 

 ايزسبَبد شٓشٚخ  يخزجش

17 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

يؼشفخ  ػًهٛخ رذلٛك 

 االخطبء 
 يشزهخ انزسهٛم انًؼُٕ٘ 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
 ايزسبَبد شٓشٚخ 

18 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
 يؼشفخ كٛفٛخ رٕنٛذ انشفشح 

 يشزهخ رٕنٛذ انشفشح 

 ٔإَاػٓب 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
 ايزسبَبد شٓشٚخ 

19 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

يؼشفخ طٛغ رسٕٚم 

 انشفشح 
 طٛغ رسٕٚم انشفشاد 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
 ايزسبَبد شٓشٚخ 

20 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

يؼشفخ كٛفٛخ رسغٍٛ 

 انشفشح 
 يشزهخ رسغٍٛ انكٕداد 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
 ايزسبَبد شٓشٚخ 

21 
 2, َظش٘ 2

 ػًهٙ

يؼشفخ كٛفٛخ رٕنٛذ انشفشح 

 انُٓبئٛخ 
 ٛذ انشفشح  يشزهخ رٕن

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
 ايزسبَبد شٓشٚخ 



 اٌمجٛي .95

  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

لقسام علاوم المرحلاة الثالثاة  باةللطلمعمارياة الحاساوب يتضمن هذا المقرر تدريس ماادة : ٔطف انًمشس

وعل  مدى سنة دراسية كاملاة )فصالين دراساين( لغارض تأهيال الطلباة لتادريس هاذه   الحاسبات نظريا 

واالستفادة ايضاا لتأهيال الطلباة وتعريفهم بمكونات الحاسبة سطة واالعدادية المادة لطلبة المدارس المتو

 مجال تصليح األجزاء المادية للحاسبة وصيانتها.للعمل في 

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .96

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .97

 327CsCa / معمارية الحاسوب اٍُ / هِي اٌّموه .98

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .99

  اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ اٌفؼٍٟ ٌٍطالة فٟ اٌمبػخ اٌلها١ٍخ  ّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخأ .111

 2017/2018 اٌفًٖ / إٌَخ .111

 ِٕبلْخ( 1ٔظوٞ / 2) 3 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .112

 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .113

3/9/2017 

 

 أ٘لاف اٌّموه .114
 ٠ٙلف اٌّموه اٌٝ 

    ٙب اٌجؼ٘خ ػًّ وً عيء ٚو١ف١خ هثطٙب ِغ ثؼٚرؼ١ٍُ اٌطبٌت اٌّىٛٔبد اٌّبك٠خ ٌٍؾبٍٛة ٚو١ف١ -1

ٚرؼو٠فُٙ ثّىٛٔبد اٌؾبٍٛة  لطلبة المدارس المتوسطة واالعدادية رأ١ً٘ اٌطٍجخ ٌزله٠ٌ ٘نٖ اٌّبكح -2

 يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ(( يشاخؼخ أداء

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.



 اٌّبك٠خ ٚو١ف١خ ػٍّٙب 

فٟ اٌْووبد اٌقبٕخ  لتأهيل الطلبة للعمل في مجال تصليح األجزاء المادية للحاسبة وصيانتها -3

 ى١ِٛخٚاٌؾ

  

 ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٚٛوائك اٌزؼٍُ ِقوعبد .115

 -: ٚاٌفُٙ اٌّؼوفخ - س
 ٌٍّىٛٔبد اٌّبك٠خ ٌٍؾبٍٛة   اٌؼبِخ اٌّفب٠ُ١٘زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ا١ّ٘خ  -1أ

      . ػًّ وً عيء ِٓ اعيائٙب  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  -2أ

 .اٌّبك٠خ  ِغ ثؼٚٙب  دِؼوفخ اٌطبٌت ثى١ف١خ هثٜ  اٌّىٛٔب -3أ

 . خ اٌطبٌت ثطوق اكفبي اٌج١بٔبدِؼوف -4أ

  .ِؼوفخ اٌطبٌت ثى١ف١خ ِؼبٌغخ اٌج١بٔبد ٚو١ف١خ افواعٙب -5أ

  

  ثبٌّٛٙٛع اٌقبٕخ اٌّٙبهاد  - ة

 أٔظّخ ٚاٍزقلاَ رغ١ٙي  ػٍٝ اٌّملهح ٚاِزالن و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّىٛٔبد اٌّبك٠خ ٠زؼٍُ اٌطبٌت  – 1ة

 اٌّالئّخ اٌزْغ١ً

  و٠ب ثَّبئً ٚاهلبَ ٚؽَبثبد ٌزمو٠جٙب اٌٝ مٕ٘ٗ.ٍّٗ ٔظ٠طجك اٌطبٌت ِب رؼ – 2ة

  ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك     

 ٚاٍٍٛة إٌّبلْخ. ٛو٠مخ االٌمبء -18
 اٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ وٛاعجبد.  -19
 اٌىزت اٌؼ١ٍّخ. -21
 .ٚاٌْٙو٠خ ا١ِٛ١ٌخ الِزؾبٔبدا -21

 

  اٌزم١١ُ ٛوائك     

 

 ٔٙبئ١خ.اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ -14
  أعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخ.اٌٛاعجبد ٚ -15



 

 اٌزفى١و ِٙبهاد -ط

 ٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼوف١خ ِٓ فالي اٍٍٛة اٌؾٛاه.أ -1ط

 .ٛوػ أٍئٍخ فىو٠خ كافً اٌمبػخ ِٕٚبلْزٙب  -2ط   

 .األٙبف١خ اٌزّبه٠ٓ ٌؾً اٌٛاعجبد -3 ط        

  ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك    

 ٚاٍٍٛة إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه ِغ اٌطٍجخ. بءٛو٠مخ االٌم -14
اٌج١ز١خ ٚرْغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّْبهوخ اٌفبػٍخ فٟ ؽً ثؼ٘ اٌزّبه٠ٓ  اإلٙبف١خاٌزّبه٠ٓ   -15

 اٌٖف١خ ػٍٝ اٌٍٛؽخ كافً اٌمبػخ اٌلها١ٍخ.  
 اٌىزت اٌؼ١ٍّخ. -16
  اٌزم١١ُ ٛوائك   

 

 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔٙبئ١خ. -16
 أعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخ.به٠ٓ األٙبف١خ ٚاٌزّ -17

 

 (. اٌْقٖٟ ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األفوٜ اٌّٙبهاد)  ٚإٌّمٌٛخ اٌؼبِخ  اٌّٙبهاد - ك

 .رٍمب٘ب اٌزٟ اٌّؼوفخ رٛظ١ف اٌطبٌت ٠َزط١غ اْ-1ك

 .اٌّؼوفخ ِٓ االٍزفبكح ِٓ ٠زّىٓ اْ-2ك

 .اٌزله٠ٌ ِٙبهح ٠ىزَت اْ-3ك

   ١و اال٠غبثٟ.ٌزفى١ا -4ك
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 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 رظُٛف يؼًبسٚخ انسبعٕة  يُبلشخ 1َظش٘,  2 1
Von newmann machin & 

Von newmann machine  

ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ 
زسبَبد ايزسبَبد شٓشٚخ + اي

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

2 
 يُبلشخ 1َظش٘,  2

 ششذ ثُٛخ َظبو انزاكشح يؼًبسٚخ انزاكشح 
ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

3 
 يُبلشخ 1َظش٘,  2

 فٛآ اٌناووح  يؼًبسٚخ انزاكشح 
ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

4 
 يُبلشخ 1َظش٘,  2

 ِىٛٔبرٙب  راكشح انٕطٕل انؼشٕائٙ 
ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

5 
 يُبلشخ 1َظش٘,  2

 فٛإٙب ٚر١ّّٖٙب راكشح انٕطٕل انؼشٕائٙ
ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

6 
 يُبلشخ 1َظش٘,  2

 ر١ّّٖٙب ١٘ٚىٍزٙب   cacheاي ماووح 
ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

7 
 يُبلشخ 1َظش٘,  2

 لٛاػل رْغ١ٍٙب ٚػٍّٙب  cacheماووح اي 
ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

8 
 يُبلشخ 1َظش٘,  2

Mapping function إَٔاػٓب 
رمذًٚٙ + ػشع 

 يُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

9 
 يُبلشخ 1َظش٘,  2

  ايثهخ رٕػٛسٛخ 
ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

11 
 ؽشق االعزجذال  يُبلشخ 1َظش٘,  2

 ايثهخ ػٍ كم ؽشٚمخ

 خٕاسصيٛبرٓب 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ 

+ ايزسبَبد  أيزسبَبد شٓشٚخ

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

11 
 يُبلشخ 1َظش٘,  2

 عٛبعبرٓب ؽشق انكزبثخ 
ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

12 
 يُبلشخ 1َظش٘,  2

 خٕاطٓب  انزاكشح انًْٕٛخ 
ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

13 
  يُبلشخ1َظش٘,  2

 Segment with paging رمُٛخ انزمغٛى 
ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

14 
 يُبلشخ 1َظش٘,  2

 ؽشلٓب َظبو االدخبل ٔاإلخشاج 
ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

15 
 يُبلشخ 1َظش٘,  2

 Programmed IO ؽشٚمخ انجشيدخ 
ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

16 
 يُبلشخ 1َظش٘,  2

 ؽشلٓب انٕطٕل انًجبشش نهزاكشح 
ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

17 
 يُبلشخ 1َظش٘,  2

DMA controller 
ٓب ٔإَاػٓب رؼشٚف ثطشٚمخ ػًه

 ٔكٛفٛخ سثطٓب 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش
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 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

   شسحزت انؼهًٛخ انًمكان

1. M. Morris Mano, "computer System 

Architecture," University of California, 

prentice Hall, 3rd Ed., 1993. 

2. Schaum' series," Computer 

Architecture", Nicholas Carter, 2001. 

3. John P. Hays, "computer Architecture 

and organization," university of 

Types of DMA 

DMA transfer   

18 
 CPU structure Register      يُبلشخ 1َظش٘,  2

organization 
 خٕاطٓب ٔػًهٓب ٔيكَٕبرٓب

ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

19 
 يُبلشخ 1َظش٘,  2

 خٕاطٓب  ٔيكَٕبرٓب ٔػًهٓب ذح انًؼبندخ انًشكضٚخ ٔز
ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

21 
 hard wiredٔزذح انغٛطشح ال  يُبلشخ 1َظش٘,  2

&micro programmed 
 ششذ إَٔاػٓب ٔكٛفٛخ سثطٓب 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٚشٕٚيٛخ +رمبس

22 
 يُبلشخ 1َظش٘,  2

& Multi bus  single bus  سثطٓب ٔخٕاطٓب 
ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

21 
 Execution of a complete يُبلشخ 1َظش٘,  2

instruction Example     

ششذ ئشبساد انغٛطشح إلٚؼبص 

 كبيم

ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ

خ + ايزسبَبد أيزسبَبد شٓشٚ

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

 

 Execution of a complete يُبلشخ1َظش٘,  2

instruction to different 

type of control unit   

 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

 
 Type of micro instruction 

horizontal &vertical 
 

  

24 

 يُبلشخ 1َظش٘,  2

 
pipeline ششذ يغ ايثهخ 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يُبلشخ

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

25 
 يُبلشخ 1َظش٘ + 2

Instruction pipeline  ششذ يفظم يغ ايثهخ 
ػشع رمذًٚٙ 

 +يُبلشخ

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

26 
 يُبلشخ 1َظش٘ + 2

 ْٛكهزٓب يغدالرٓب    Pentiumال 
مذًٚٙ ػشع ر

 +يُبلشخ

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش

27 
 يُبلشخ 1َظش٘ + 2

Pipelining in Pentium ّػًه 
ػشع رمذًٚٙ 

 +يُبلشخ

أيزسبَبد شٓشٚخ + ايزسبَبد 

 ٕٚيٛخ +رمبسٚش



Michigan, McGraw Hill, 2nd Ed., 1988. 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

   اٌمبػبد اٌلها١ٍخ

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 هٍٟ إٌَٛٞاٌزطج١ك اٌّل

 

 اٌمجٛي .118

 اٌمجٛي ؽَت اٍزّبهح اٌمجٛي اٌّوويٞ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ

 أوجو ػلك ِٓ اٌقطخ اٌّموهح ٌالٍز١ؼبة أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 ٌٖوفخعبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ ا اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .119

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .111

 CsSw 325/  ٕ٘لٍخ اٌجواِغ١بد اٍُ / هِي اٌّموه .111

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .112

 ١ِٛ٠ب أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .113

 2017/2018 اٌفًٖ / إٌَخ .114

 ٔظوٞ 2 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .115

 3/9/2017 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .116

 ف اٌّموهأ٘لا .117

 لتعلٌم الطالب

 

 تطبٌقات البرامجٌات-2خصائص البرامجٌات                   -1

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

فر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌو

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

 البرنامج.



 فهم طرائق وخبرات هندسة البرامجٌات بمرحلة بناء البرامجٌات -3

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .118

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 اٌجواِغ١بدرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ فُٙ ِبكح ٕ٘لٍخ  -1أ

 رؼو٠ف اٌطٍجخ ثى١ف١خ رؾ١ًٍ إٌظبَ -2أ

 فُٙ اٌطٍجٗ ث١ّّياد ٚفٖبئٔ إٌظبَ اٌغ١ل -3أ

 ِؼوفخ اٌطٍجخ ثّواؽً ثٕبء اٞ ٔظبَ ثوِغٟ -4أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ِٙبهح رؾ١ًٍ اٞ ٔٛع ِٓ اٌّزطٍجبد اٌزٟ ِٓ اٌّفوٚٗ اْ ٠ؾممٙب إٌظبَ – 1ة

 ثوِغ١ٗ ِٙبهح ثٕب أظّٗ – 2ة

 ِٙبهح ثوِغ١خ ٌجٕبء إٌظبَ – 3ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ِٓ اٌّىزجخ اٚ ِٓ االٔزو١ٔذ -1
 اٌّؾبٙواد ٚإٌّبلْبد -2
 االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ ٚاٌف١ٍٖخ -3
 اػطبء ٚاعجبد -4

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ ٚاٌف١ٍٖخ ٚإٌٙبئ١خ -1
 اٌٛاعجبد -2
 إٌّبلْبد -3



 

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼوف١خ ِٓ فالي اٍٍٛة اٌؾٛاه -1ط

 للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌؾٍٛي اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ِٚؼوفخ ربص١و٘ب -2ط

 اٌٛاعجبد ٌؾً رّبه٠ٓ اٙبف١خ -3ط

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ٍجخِؾبٙواد رم١ٍل٠خ ٚاٍٍٛة إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه ِغ اٌط -1
 اٌٛاعجبد ٚرْغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّْبهوخ اٌفبػٍخ فٟ ؽً ثؼ٘ اٌزّبه٠ٓ فٟ اٌٖف -2

 اٌىزت اٌؼ١ٍّخ

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اعواء االفزجبهاد اٌْٙوٞ ٚاٌف١ٍٖخ ٚإٌٙبئ١خ-1

 اٌزّبه٠ٓ االٙبف١خ ٚإٌّبلْبد-2

 

 زٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌ -ك 

 اْ ٠َزط١غ اٌطبٌت رٛظ١ف اٌّؼوفخ اٌزٟ رٍمب٘ب-1ك

 اْ ٠زّىٓ ِٓ االٍزفبكٖ ِٓ اٌّؼوفخ-2ك

 اْ ٠ىزَت ِٙبهح اٌزله٠ٌ-3ك

 اٌزفى١و اال٠غبثٟ   -4ك



 ث١ٕخ اٌّموه .119

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٠مخ اٌزم١١ُٛو ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٔظوٞ 2 1
رؼو٠ف اٌطبٌت ثّب 

 ٟ٘ ٕ٘لٍخ اٌجواِغ١بد

ِملِخ ػٓ ٕ٘لٍخ 

 باٌجواِغ١بد ٚفٖبئٖٙ

 

 

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ 2 2
رؼو٠ف اٌطبٌت 

 ثزطج١مبرٙب
 ٌجواِغ١بدارطج١مبد ٕ٘لٍخ 

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ 2 3
رؼو٠ف اٌطبٌت 

 ثّْبوٍٙب

 ِْبوً اٌجواِغ١بد 

١ِّياد اٌز١ُّٖ اٌغ١ل 

 ٌٍٕظبَ

 

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ 2 4
رؼو٠ف اٌطبٌت ثلٚهح 

 اٌؾ١بح

كٚهح ؽ١بح ثٕبء  

 اٌجواِغ١بد

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ  2 5
ف اٌطبٌت رؼو٠

 ثّٕٛمط اٌْالي 

ّٔٛمط اٌْالي ِٚواؽٍٗ 

 َِٚبٚئٗ ِٚؾبٍٕٗ

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ  2 6
رؼو٠ف اٌطبٌت 

 ثبٌّٕٛمط االٌٟٚ

ّٔٛمط إٌّٛمط األٌٟٚ  

ِٚواؽٍٗ َِٚبٚئٗ 

 ِٚؾبٍٕٗ

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ 2 7
رؼو٠ف اٌطبٌت 

 ثبٌّٕٛمط اٌزيا٠لٞ

إٌّٛمط اٌزيا٠لٞ 

ِٚواؽٍٗ َِٚبٚئٗ 

 ِٚؾبٍٕٗ

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ



 ٔظوٞ 2 8
رؼو٠ف اٌطبٌت 

 ثبٌّٕٛمط اٌؾٍيٟٚٔ

ّٔٛمط اٌؾٍيٟٚٔ 

ِٚواؽٍٗ َِٚبٚئٗ 

 ِٚؾبٍٕٗ

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ 2 9

رؼو٠ف اٌطبٌت 

ثّغّٛػٗ ِٓ 

 اٌّزطٍجبد

 

رؼو٠ف ِزطٍجبد إٌظبَ 

ٚاٌيثْٛ ٚفٖبئٔ 

 اٌجواِغ١بد 

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ 2 11
رؼو٠ف اٌطبٌت ثؼ١ٍّخ 

 اٌزؾ١ًٍ

ػ١ٍّخ رؾ١ًٍ اٌجواِغ١بد 

 ٚاٌٙلف ِٕٙب

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

 ّٙو٠ٗ +

 ِٕبلْخ

11 

 
 ٔظوٞ 2

رؼو٠ف اٌطبٌت 

 ثطواصك اٌزؾ١ًٍ

ػٕبٕو إٌّنعٗ ا١ٌّٙىٍٗ 

 ٚٛوق اٌزؾ١ًٍ: 

Data Dictionary 

 

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ  2 12
رؼو٠ف اٌطبٌت 

 ثطواصك اٌزؾ١ًٍ

Entity 

Relationship 

Diagram  

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

 أِزؾبٔبد

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ 2 13
رؼو٠ف اٌطبٌت 

 ثطواصك اٌزؾ١ًٍ

Data Flow 

Diagram  

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 فُٙ اٌطبٌت ثْىً اوجو ٔظوٞ 2 14
أِضٍخ اٙبف١ٗ ػٓ ٛوائك 

 اٌزؾ١ًٍ اٌضالصخ اػالٖ

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ 2 15
ِواعؼخ اٌطبٌت ثّب 

 ٍجك كهاٍزٗ 

ِٕبلْخ ثّب ٍجك كهاٍزٗ 

 فالي اٌفًٖ

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ



 ٍجٛهح

16  
أِزؾبٔبد ف١ٍٖخ 

 ِووي٠خ
   

17  
أِزؾبٔبد ف١ٍٖخ 

 ِووي٠خ
   

 ٔظوٞ 2 18
رؼو٠ف اٌطبٌت 

 ثز١ُّٖ اٌجواِغ١بد
 ر١ُّٖ اٌجواِغ١بد

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ 2 19

رؼو٠ف اٌطبٌت 

ثّواؽً ػ١ٍّخ 

 اٌز١ُّٖ 

ِواؽً ػ١ٍّخ اٌز١ُّٖ 

 ٌٍجواِغ١بد

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ 2 21
رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٔٛاع 

 اٌز١ُّٖ

أٔٛاع ػ١ٍّخ ر١ُّٖ 

 اٌجواِغ١بد

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

بٔبد أِزؾ

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ 2 21
رؼو٠ف اٌطبٌت 

 ثبفزجبه اٌجواِغ١بد

ػ١ٍّخ أفزجبه 

 اٌجواِغ١بد

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ 2 22
رؼو٠ف اٌطبٌت 

 ثب٘لافٙب ِٚجبكئٙب

ا٘لافٗ  ِٚجبكا افزجبه 

 اٌجواِغ١بد

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ٕبلْخِ

 ٔظوٞ 2 23
رؼو٠ف اٌطبٌت 

 ثّواؽً ا٢فزجبه

ِواؽً افزجبه 

 اٌجواِغ١بد

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

رؼو٠ف اٌطبٌت  ٔظوٞ 2 24

ثطوائك ر١ُّٖ ؽبالد 

ٛوائك ر١ُّٖ ؽبالد 

 ػ١ٍّخ االفزجبه 

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 
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 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 ب العلمٌة المقررةالكت

1-"Software Engineering – Apractitioner's 

Approach ", Roger S., Pressman , 6th Ed. 2005 

2-" Software Engineering", Ian Sommerville, 

9th Ed. 2010. 

 ِٕبلْخ ٍجٛهح االفزجبه

 ٔظوٞ 2 25
رؼو٠ف اٌطبٌت ثبكاهح 

 ِْوٚع اٌجواِغ١بد

رؼو٠ف أكاهح ِْوٚع 

 اٌجواِغ١بد 

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ 2 26
رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٔٛاع 

 اٌزقط١ٜ
 أٛاع اٌزقط١ٜ ٌألكاهح

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ 2 27
اٌطبٌت رؼو٠ف 

 ثفؼب١ٌبد اٌزقط١ٜ

فؼب١ٌبد اٌزقط١ٜ 

 ٌّْوٚع اٌجواِغ١بد

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ 2 28
رؼو٠ف اٌطبٌت 

 ثّٚبْ اٌغٛكٖ
 ّٙبْ عٛكح اٌجواِغ١بد

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ٔظوٞ 2 29

رؼو٠ف اٌطبٌت 

ثفؼب١ٌبد ّٙبْ 

 غٛكٖاٌ

فؼب١ٌبد ّٙبْ عٛكح 

 اٌجوِغ١بد

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ

 ِٕبلْخ ٌّب ٍجك كهاٍزٗ  ِواعؼخ  ٔظوٞ 2 31

ػوٗ 

رمل٠ّٟ+ 

أٍزقلاَ 

 ٍجٛهح

أِزؾبٔبد 

ّٙو٠ٗ + 

 ِٕبلْخ



ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد ٚاٌّٛالغ 

 االٌىزو١ٔٚخ (

 القاعات الدراسٌة

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت إٌّٟٙ 

 ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 التطبٌق المدرسً السنوي

 

 اٌمجٛي  .121

 اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ
اٌمجٛي ؽَت اٍزّبهح اٌمجٛي اٌّوويٞ ٚاٌمجٛي اٌقبٓ ثبٌلهاٍبد 

 اٌَّبئ١خ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 اوجو ػلك ِٓ اٌقطٗ اٌّموهح ٌالٍز١ؼبة أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المرحلة الرابعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 ًَٕرج ٔطف انًمشس

ٕو انسبعجبد يبدح َظشٚخ ٚزؼًٍ يمشس رذسٚظ يبدح انزشثٛخ انؼًهٛخ نطهجخ انظف انشاثغ نمغى ػه: طف انًمشسٔ

ٔػًهٛخ ػهٗ يذٖ عُخ دساعٛخ كبيهخ ٔنفظهٍٛ دساعٍٛٛ نغشع رٓٛئخ ٔاػذاد خشٚدٙ لغى ػهٕو انسبعجبد فٙ كهٛخ 

انزشثٛخ نهؼهٕو انظشفخ نٛكٌٕ يذسعبً نًبدح انسبعٕة فٙ انًذاسط انًزٕعطخ ٔانثبَٕٚخ ٔٚزًثم رنك يٍ خالل اثشاص 

ٛخ ٔػًهٓب االكبدًٚٙ انزأْٛهٙ ٔانًذاسط ٔػًهٓب انزطجٛمٙ , ار رؼزجش يبدح انزشثٛخ انؼًهٛخ انؼاللخ انٕثٛمخ ثٍٛ كهٛبد انزشث

انًؼهى (ثزطجٛك يؼظى انًجبدئ ٔانُظشٚبد انزشثٕٚخ ثشكم ادائٙ ٔػًهٙ فٙ انًٛذاٌ  –يخزجشاً رشثٕٚبً ٚمٕو ثّ ) انطبنت 

 .نزطجٛكانسمٛمٙ نٓب اال ْٕٔ انًذسعخ ٔثزنك ٚزسمك انشثؾ ثٍٛ انُظشٚخ ٔا

 

 ة كلية التربية للعلوم الصرف اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .122

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍجبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .123

 43CsVالتربية العملية/  اٍُ / هِي اٌّموه .124

 ػٍَٛ اٌؾبٍجبدوً الَبَ  اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .125

 ١ِٛ٠ب أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .126

 2017/2018  ٍٕٛٞ  اٌفًٖ / إٌَخ .127
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 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .131

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

ِؼوفخ اٌطبٌت ثبٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثّٙبهاد اٌزله٠ٌ وبٌزقط١ٜ ٌٍلهً ٚٛوػ االٍئٍخ اٌّزؼٍمخ  -1أ

ثٙب اٌّلهً ثبٌّبكح اٌلها١ٍخ ٚاكاهح ٚٙجٜ اٌٖف ١ٕٚبغخ اال٘لاف اٌٍَٛو١خ ٚاٌزؾووبد اٌزٟ ٠مَٛ 

 كافً غوفخ اٌلهً ٚرم٠ُٛ رؼٍُ اٌزال١ِن ٌٍّبكح اٌلها١ٍخ 

ِْب٘لاد ٌؾٖٔ كها١ٍخ فؼ١ٍخ فٟ اٌّلاهً وٟ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ رؾ١ًٍ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ  -2أ

ٚرم٠ّٛٙب ثبٍزقلاَ اٌغبٔت إٌظوٞ اٌزٟ رؼٍّٙب فٟ اٌغبٔت إٌظوٞ ِٓ اٌّبكح وّؼ١به ٌٙنا اٌزؾ١ًٍ 

 ٚاٌزم٠ُٛ

 َفُٙ اٌىفب٠بد اٌؼ١ٍّخ اٌالىِخ ٌّؼٍُ اٌّغبي ٚاٌزٟ رورجٜ ثأٍب١ٌت اٌزله٠ٌ ِٚٙبهارٙب ٚاٍزقلا -3أ

 اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌَّبػلح فٟ ػ١ٍّخ اٌزله٠ٌ

 فُٙ و١ف١خ اٌزؼبًِ ثئ٠غبث١خ ِغ اٛواف اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -4أ

 ١ٓ إٌظو٠خ ٚاٌزطج١كفُٙ ٚروعّخ اٌّؼبهف إٌظو٠خ اٌٝ ِٛالف رؼ١ّ١ٍخ ٚثبٌزبٌٟ اٌوثٜ ث -5أ

 فُٙ اٌّؼبهف اٌزٟ كهٍٙب ٔظو٠بً ِٓ فالي رطج١مٙب فٟ ا١ٌّلاْ  -6أ



 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

اٌزّىٓ ٚارمبْ اٌّٙبهاد اٌزله١َ٠خ اٌزٟ كهٍٙب فٟ اٌغبٔت إٌظوٞ ٚاِىب١ٔخ رطج١مٙب ػ١ٍّب فٟ  – 1ة

 اٌٖف

 اٌَّبػلح فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُرٛظ١ف ٚاٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌزوث٠ٛخ اٌؾل٠ضخ – 2ة

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌّْىالد اٌٖف١خ اٌزٟ لل رؾش كافً غوفخ اٌٖف ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼٙب– 3ة

 ارمبْ ٚاٌزّىٓ ِٓ ِٙبهاد رله١َ٠خ ؽل٠ضخ  -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبٙواد رم١ٍل٠خ ) ػوٗ ٚرف١َو ( -
 ِٕبلْخ ٚؽٛاه

 اهًِْب٘لح كهًٚ رطج١م١خ فٟ اٌّل

 رمل٠ُ كهً ِٖغو

 ِٕبلْخ االلواْ فٟ اٌلهً اٌّٖغو

 اػلاك فطٜ رله٠ٌ ١ِٛ٠خ    

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 رم٠ُٛ اٌّله١ٍٓ فٟ ا١ٌّلاْ ) اٌّْب٘لح ( ِٓ فالي اٍزّبهح رم٠ُٛ فبٕخ

 رمل٠ُ رمبه٠و ػٓ ػ١ٍّخ رم٠ُٛ كهً ّٔٛمعٟ

 ِٕبلْخ ٚؽٛاه ِغ االلواْ

  ٌزقوطِٕبلْخ ٚاػلاك ثؾٛس ِْبه٠غ ا

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٌزفى١و اٌؼٍّٟ ٚفطٛارٗ اٌّؼزّلح -1ط

 اٌزفى١و االٍزموائٟ ٚاالٍزٕزبعٟ -2ط

 اٌزفى١و إٌبلل ِٚٙبهارٗ -3ط

 اٌزفى١و االثلاػٟ ِٚٙبهارٗ   -4ط



 

 

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 رمل٠ُ فطٜ رله٠ٌ ١ِٛ٠خ

 ِٕبلْخ اٌقطٜ كافً غوفخ اٌٖف

 ٌلهً ّٔٛمعٟ رمل٠ُ اٍزّبهح رم٠ُٛ

  رمل٠ُ كهً ِٖغو ّٙٓ ِبكح االفزٖبٓ

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه 9

 

 

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

َبق اٍُ اٌٛؽلح / اٌّ

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ



 

 َظش٘  4 1
ثظفبد انًؼهى  انزؼشٚف

 اندٛذ

يمذيخ ػٍ يُٓخ انزذسٚظ 

ٔانظفبد االعبعٛخ نهًؼهى 

 اندٛذ ٔيفبْٛى ػبيخ

ػشع رمذًٚٙ 

ثبعزخذاو 

 انًسبػشح

 انًُبلشخ ٔانسٕاس

2 

ثبنفشٔق ثٍٛ  انزؼشٚف َظش٘  4

ؽشٚمخ انزذسٚظ 

 ٔاعزشارٛدٛخ انزذسٚظ

ٔاعهٕة انزذسٚظ ٔإَاع 

 اعبنٛت انزذسٚظ

اعبنٛت انزذسٚظ انشبئؼخ 

 االعزخذاو

ػشع رمذًٚٙ 

ثبعزخذاو 

انًسبػشح 

 ٔانًُبلشخ

 انًُبلشخ ٔانسٕاس

3 

 َظش٘ 4

انزؼشٚف ثبنزشثٛخ انؼًهٛخ 

 ٔاًْٛزٓب ٔاْذافٓب
 يفٕٓو انزشثٛخ انؼًهٛخ   

ػشع رمذًٚٙ 

ثبعزخذاو 

انًسبػشح 

 ٔانًُبلشخ

 سٕاسانًُبلشخ ٔان

4 

يبْٙ انًشازم انًزٕخبح يٍ  َظش٘ 4

انزشثٛخ انؼًهٛخ ) يشزهخ 

انزٓٛئخ انًؼشفٛخ , يشزهخ 

انًشبْذح , يشزهخ انزطجٛك 

انفشد٘ , يشزهخ انزطجٛك 

 اندًؼٙ (

 يشازم انزشثٛخ انؼًهٛخ

ػشع رمذًٚٙ 

ثبعزخذاو 

انًسبػشح 

 ٔانًُبلشخ

 انًُبلشخ ٔانسٕاس

5 

 ػًهٙ 4

يشبْذح زٛخ نذسط 

 فٙ ازذ انًذاسط ًَٕرخٙ
 يشبْذح زٛخ

رمشٚش ػٍ  يشبْذح

انغهجٛبد 

ٔاالٚدبثٛبد 

نهذسط انًُٕرخٙ 

يٍ خالل اعزًبسح 

 خبطخ ٔيُبلشزٓب

6 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

االْذاف انزشثٕٚخ , رظُٛف 

االْذاف انغهٕكٛخ , ايثهخ 

 ػٍ االْذاف انغهٕكٛخ 

يٓبسح اشزمبق ٔطٛبغخ 

 االْذاف انزؼهًٛٛخ

ػشع رمذًٚٙ 

 ثبعزخذاو

انًسبػشح + 

طٛبغخ اْذاف 

عهٕكٛخ يؼشفٛخ 

ٔٔخذنُٛخ 

ٔيٓبسٚخ فٙ 

 انسبعجبد

 يُبلشخ ٔزٕاس

7 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

ثأًْٛخ انزخطٛؾ  انزؼشٚف

ٔانزخطٛؾ نهذسط ٔإَاع 

انزخطٛؾ ٔػُبطش انخطخ 

 انزذسٚغٛخ انٕٛيٛخ

 يٓبسح انزخطٛؾ نهذسط

ػشع رمذًٚٙ + 

كزبثخ يفشداد 

انخطخ ثشكم 

 ػًهٙ

 يُبلشخ ٔزٕاس

8 
كزبثخ خطخ رذسٚظ ٕٚيٛخ  ػًهٙ 4

 ًَٕرخٛخ فٙ يبدح انسبعٕة
 يٓبسح انزخطٛؾ نهذسط

ػشع رمذًٚٙ 

 ػًهٙ

 يُبلشخ ٔزٕاس



9 
كزبثخ خطخ رذسٚظ ٕٚيٛخ  ػًه4ٙ

ًَٕرخٛخ فٙ يبدح 

 انشٚبػٛبد

 يٓبسح انزخطٛؾ نهذسط

ػشع رمذًٚٙ 

 ػًهٙ

 يُبلشخ ٔزٕاس

11 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

اًْٛخ االداسح انظفٛخ , 

عبنٛت انزؼبيم يغ انطالة , ا

انًشكالد انظفٛخ ,اعبنٛت 

يؼبندخ انًشكالد انظفٛخ , 

دٔس انًؼهى فٙ االداسح 

 انًزًٛضح   انظفٛخ

 يٓبسح اداسح ٔػجؾ انظف  

ػشع رمذًٚٙ + 

دسط يظغش 

ٕٚدّٚ كم ؽبنت 

 نًذح سثغ عبػخ

 يُبلشخ ٔزٕاس

11 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

ثزٓٛئخ انذسط  انزؼشٚف

 ػٓبٔاْذافٓب ٔإَا
 يٓبسح انزٓٛئخ نهذسط

ػشع رمذًٚٙ + 

 دسط يظغش

 يُبلشخ ٔزٕاس

12 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

ثًٓبسح غهك  انزؼشٚف

انذسط  ٔرظُٛفبد يٓبسح 

 انغهك ٔإَاع انغهك

 يٓبسح غهك انذسط

ػشع رمذًٚٙ + 

 دسط يظغش

 يُبلشخ ٔزٕاس

13 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
 رؼشٚف ثبنًٓبسح ٔيكَٕبرٓب

يٓبسح ٔػٕذ انششذ 

 ٛشٔانزفغ

ػشع رمذًٚٙ + 

 دسط يظغش

 يُبلشخ ٔزٕاس

14 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

ثبنًٓبسح  انزؼشٚف

 ٔانزسشكبد انشبئؼخ نهًؼهى

يٓبسح رسشكبد انًؼهى داخم 

 انظف

ػشع رمذًٚٙ + 

 دسط يظغش

 يُبلشخ ٔزٕاس

15 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

انزؼشٚف ثبنًٓبسح ٔإَاع 

االعئهخ انظفٛخ ٔكٛفٛخ 

طٛبغخ االعئهخ انظفٛخ 

انًؼهى يٍ اخبثبد ٔيٕلف 

انطهجخ ٔاالعئهخ انٕاخت 

 ردُجٓب يٍ انًؼهى

 يٓبسح ؽشذ االعئهخ انظفٛخ

ػشع رمذًٚٙ + 

 دسط يظغش

 يُبلشخ ٔزٕاس

16 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

انزؼشٚف ثبنٕعٛهخ انزؼهًٛٛخ 

ٔششٔؽ اخزٛبسْب ٔلٕاػذ 

اعزخذاو انٕعٛهخ انزؼهًٛٛخ 

 ٔإَاػٓب

يٓبسح اعزخذاو انٕعبئم 

 انزؼهًٛٛخ

رمذًٚٙ + ػشع 

 دسط يظغش

 يُبلشخ ٔزٕاس

17 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

انزؼشٚف ثبنًٓبسح ٔإَاػٓب 

ٔرظُٛفبرٓب ٔاالػزجبساد 

انٕاخت ارجبػٓب ػُذ 

 اعزخذاو انزؼضٚض

 يٓبسح انزؼضٚض

ػشع رمذًٚٙ + 

 دسط يظغش

 يُبلشخ ٔزٕاس

18 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

انزؼشٚف ثبنًٓبسح  ٔاًْٛزٓب 

 ٔخظبئظٓب ٔإَاػٓب
 غزٚخ انشاخؼخيٓبسح انز

ػشع رمذًٚٙ + 

 دسط يظغش

 يُبلشخ ٔزٕاس

19 
 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

ثبنزمٕٚى ٔٔعبئم  انزؼشٚف

 رمٕٚى انطبنت ٔإَاع انزمٕٚى 
 يٓبسح انزمٕٚى

ػشع رمذًٚٙ + 

 دسط يظغش

 يُبلشخ ٔزٕاس

 يُبلشخ ٔزٕاس دسط يظغش دسط يظغش دسط يظغش ػًه4ٙ 21



 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .133

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 

 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 انكزت انؼهًٛخ انًمشسح  

يسبػشاد يؼذح يٍ لجم ندُخ انزشثٛخ انؼًهٛخ فٙ انمغى اػزًبدا 

ػهٗ يدًٕػخ يٍ انكزت انخبطخ ثطشائك ٔاعبنٛت انزذسٚظ 

 انسذٚثخ

 

ً اٌّضبي ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 اٌمبػبد اٌلها١ٍخ 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

اٌزطج١ك اٌّلهٍٟ إٌَٛٞ ٚكهًٚ اٌّْب٘لح فٟ اٌّلاهً اٌزٟ 

 ٟ ا١ٌّلا٠ْٛك٠ٙب ِلهٍْٛ ِز١ّيْٚ ف

 

 

 

 اٌمجٛي  11

21 
  دسط يظغش ػًه4ٙ

 

 دسط يظغش 

 

 يُبلشخ ٔزٕاس ظغشدسط ي

      

 ث١ٕخ اٌّموه .132

19 
ثبنزمٕٚى ٔٔعبئم  انزؼشٚف ػًهٙ 2َظش٘,  2

 رمٕٚى انطبنت ٔإَاع انزمٕٚى 
 يٓبسح انزمٕٚى

ػشع رمذًٚٙ + 

 دسط يظغش

 يُبلشخ ٔزٕاس

 يُبلشخ ٔزٕاس دسط يظغش دسط يظغش دسط يظغش ػًه4ٙ 21

21 
  دسط يظغش ػًه4ٙ

 

  دسط يظغش

 

 ٔزٕاس يُبلشخ دسط يظغش



 اٌمجٛي ؽَت اٍزّبهح اٌمجٛي اٌّوويٞ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 أوجو ػلك ِٓ اٌقطخ اٌّموهح ٌالٍز١ؼبة أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

طاالب الصافوف المنتهياة لوالشابكات  امنياة الحواسايبيتضمن هذا المقارر تادريس ماادة  :انًمشس ٔطف
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 ػٍّٟ( 2ٔظوٞ / 2) 4 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .141

 3/9/2117 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .141
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 ٠ٙلف اٌّموه اٌٝ 

 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

لمتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف االتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 نظريا وعمليا والشبكات امنية الحواسيبرؼ١ٍُ اٌطبٌت ِٙبهاد ِبكح  -1

 لمدارس المتوسطة واالعداديةلطلبة ا رأ١ً٘ اٌطٍجخ ٌزله٠ٌ ٘نٖ اٌّبكح -2

 اال١ٍ٘خ ٚاٌؾى١ِٛخ  ات الدولة المختلفةفي قطاع رأ١ً٘ اٌطٍجخ ٌٍؼًّ - 3

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .143

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

      ػٍَٛ اٌؾبٍجبد ٌفُٙ ِجبكٞء ؼ١ٍّخاٌّؼوفخ ثبٌؼٍَٛ االٍب١ٍخ اٌ  -1أ -1أ

 اٌَّزقلِخٚٔظو٠خ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزؾ١ًٍ إٌٙلٍٟ  اٌقطٟ ثبٌغجو اٌّزؼٍمخ(  ب١ٙخاٌو٠ اٌطوائكفُٙ  -2أ

 ، (ثواِظ ٚفٛاهى١ِبد اٌزْف١و ٚفه اٌْفوح فٟ

  ٚاٌقٛاهى١ِبد ٌٖٛه٠خاااٌجوِغ١خ  اٌٍغبداٌملهح ػٍٝ أٍزقلاَ  -3أ

 ب ٚافزجبه٘ رٕف١ن٘ب ٚٛوائك اٌج١بٔبد لٛاػل ر١ُّٖ ٚأٌٍ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ر١ُّٖارمبْ  -4أ

 اٌزْف١و  ٚفه اٌزْف١وأ١ِٕخ اٌؾبٍجبد ٚاٌْجىبد ٚٚ اٌؾل٠ضخ اٌؼبِخ اٌّفب٠ُ١٘زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ا١ّ٘خ  -5أ

  اػلك وٛاكه ِؤٍ٘خ ٌزله٠ٌ ِٛاك اٌؾبٍجبد فٟ ع١ّغ اٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ. -6أ 

    

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 اٌزؾ١ًٍ فٟ وفؤ ثْىً ٚاٌجوِغ١بد اٌّقجو٠خ اداٌزغ١ٙي ٚاٍزقلاَ اٌزغبهة إعواء٠زمٓ اٌطبٌت  – 1ة 

 ٚاالفزجبه ٚاٌزٕف١ن ٚاٌز١ُّٖ ٚاٌّؾبوبح

 إػلاك٘ب ػٍٝ اٌّملهح ٚاِزالن ٚرغ١ٙيارٙب اٌؾبٍٛث١خ اٌْجىبد ٛوق ؽّب٠خ٠زؼٍُ اٌطبٌت  – 2ة 

 .اٌّالئّخ اٌزْغ١ً أٔظّخ ٚاٍزقلاَ ٚإكاهرٙب

    تّقزٍفخ اٌزٟ رقٔ لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍجبر٠ىزَت اٌطبٌت ِٙبهح اٌزلكه٠ٌ فٟ اٌؼٍَٛ اٌ  - 3ة 

      

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبٙواد ِزطٛهح )ػوٗ رمل٠ّٟ(

 ِؾبٙواد رم١ٍل٠خ ٚاٍٍٛة إٌّبلْخ



 االْٔطخ اٌّقزجو٠خ ٚاػلاك اٌزمبه٠و

 اٌىزت اٌؼ١ٍّخ

 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 بئ١خاعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔٙ

 اٌزمبه٠و اٌؼ١ٍّخ

 أعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخ     

 اػلاك اٌجؾٛس اٌّقزجو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ     

 

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼوف١خ ِٓ فالي اٍٍٛة اٌؾٛاه فٟ اٌّٛا١ٙغ االوبك١ّ٠خ -1ط         

 ب   ٠َزٕزظ اٌطبٌت و١ف١خ ٚٙغ ٛوق اٌؾّب٠خٚاٍب١ٌت رٕف١ن٘ -2ط

 ٠ؾًٍ اٌطبٌت اٌّْىالد اٌجواِغ١خ فٟ ٔمً اٌج١بٔبد ثبٌطوق االِٕخ اٌّقزٍفخ -3ط

 للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌؾٍٛي اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ِٚؼوفخ ربص١و٘ب -4ط

    

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌٛاعجبد اٌٖف١خ ٚاٌج١ز١خ

 اٌّْبه٠غ اٌفوك٠خ ٚاٌّغّٛػبد

 االْٔطخ اٌؼ١ٍّخ



 

 ػلاك اٌجؾٛس  اٌّقزجو٠خا

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ

 اٌّْبه٠غ اٌفوك٠خ اٌَّزمٍخ

 اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌّقزجو٠خ

 

 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 فو٠ك اٌؼًّ اٌزوثٛٞ ٚ إٌّٟٙللهح اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼًّ ّٙٓ  -1ك

 اٌزفى١١و اال٠غبثٟ ٚرٛظ١ف اٌّؼوفخ اٌزٟ رٍمب٘ب -2ك

 اٌملهح ػٍٝ اٌزقبٛت ِغ اٌغٙبد فبهط اٌغبِؼخ  ٚاٌزله٠ت ِؼُٙ -3ك

 اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت رؼٍّٗ ِٕٙخ اٌزله٠ٌ ٚارمبٔٙب -4ك         

      



 ث١ٕخ اٌّموه .144

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

ٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق ا

 أٚ اٌّٛٙٛع

ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

 انزؼشٚف ثبًْٛخ االيُٛخ ػًهٙ 2, َظش٘ 2 1
اهميااااة االمنيااااة بصااااورة 

 عامة

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

2 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

ػشع اليُٛخ انًؼهٕيبد فٙ 

 انًبػٙ ٔانسبػش

امنياااااة المعلوماااااات فاااااي 

 ي والحاضرالماض

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

3 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

رؼشٚف ندشائى انسبعٕة 

 ٔػُبطشْب
  عناصر جرائم الحاسوب 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

4 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

رؼشٚف  الْى رظُٛفبد اَظًخ 

 انًؼهٕيبد

تصااااانيف امنياااااة انظماااااة 

  معلوماتال

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

5 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

رؼشٚف نزظُٛف االَظًخ 

 زغت انٕظٛفخ
 التصنيف حسب الوظيفة       

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

6 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

 انواع المهاجمات رٕػٛر إَاع انًٓبخًبد

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

7 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

 مبدأ امنية الشبكات رؼشٚف اليُٛخ انشجكبد

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

 اخفاء المعلومات رؼشٚف الْى ؽشق االخفبء ػًهٙ 2, َظش٘ 2 8

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

9 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

 علم االخفاء رؼشٚف نؼهى االخفبء

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

11 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

 العالمة المائية رؼشٚف نهؼاليخ انًبئٛخ

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

11 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

رؼشٚف  نؼهى انزشفٛش ٔفك 

 شحانشف
 التشفير و فك الشفرة

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

 ػًهٙ 2َظش٘,  2 12
انظمة التشافير المتنااظرة رؼشٚف الَظًخ انزشفٛش انًزُبظشح 

أيزسبَبد شٓشٚخ ػشع رمذًٚٙ 

+ رمبسٚش 



 يخزجشٚخ + يخزجش وغير المتناظرة ٔغٛش انًزُبظشح

13 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

 مستقبل االمنية غزمجم االيُٛخرٕػٛر نً

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

14 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

رؼشٚف نهًجبدئ االعبعٛخ نؼهى 

 انزشفٛش

المباااادئ االساساااية لعلااام 

 التشفير

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

15 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

 انواع الفيروسات درٕػٛر الَٕاع انفٛشٔعب

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

16 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

رؼشٚف اَظًخ انزشفٛش راد 

 انًفزبذ انٕازذ

انظمااااااااة التشاااااااافير ذات 

  المفتاح الواحد

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

17 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

ششذ نخٕاسصيٛخ ٕٚنٕٛط 

 لٛظش
 طريقة يوليوس قيصر

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

18 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

ششذ نطشق 

monoalphabetic 
Monoalphabetic  التشااااافير

 Playfair cipher ,بطريقة

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

19 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

 طرق التشفير االبدالية ششذ نطشق انزشفٛش االثذانٛخ

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

21 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

 طريقة التشفير القياسية ششذ ؽشٚمخ انزشفٛش انمٛبعٛخ

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

21 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

 رٕػٛر نؼهى رظُٛف ايُٛخ انشجكبد
نياااااااة علاااااام تصااااااانيف ام

 الشبكات

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

 طريقة فيرنام   Vernam ششذ ؽشٚمخ فٛشَبو ػًهٙ 2َظش٘,  2 22
ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

 تقنية  rotor Rotorرٕػٛر رمُٛخ  ػًهٙ 2َظش٘,  2 23
ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
+ أيزسبَبد شٓشٚخ 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

24 
 ػًهٙ 2َظش٘,  2

رٕػٛر ؽشق رشفٛش 

stream  ٔؽشقblock 

Stream  طرق تشفير,  

Block  طرق التشفير 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

25 
رٕػٛر نخٕاسصيٛبد انًفزبذ  ػًهٙ 2َظش٘,  2

 diffie,hellman)انؼبو )

 خوارزميات المفتاح العام

(DIFFIE,Hellman) 

ػشع رمذًٚٙ + 

 يخزجش
أيزسبَبد شٓشٚخ + 

 رمبسٚش يخزجشٚخ

 ػًهٙ 2َظش٘,  2 26
رٕػٛر نطشق ٔخٕاسصيٛبد 

طاااااااارق وخوارزميااااااااات 

 ,RSA اخارى             

أيزسبَبد شٓشٚخ + ػشع رمذًٚٙ + 
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 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 ٌاألٍب١ٍخ ا ٖٕٓٛ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

الكتب العلمية المقررة                                   

-1 Stallings , William , ‘Cryptography and 

Network Security ‘ , Prentice  Hall, 2996   

- 2  Stalling , William , ‘Network  & 

Internetwork  security ‘ , Prentice  Hall , 2005   

-3 Chapman , Elizabeth , ‘ Building Internet 

firewalls ‘, O‘Reilly ,2995    

-4 Chris, Siyan , ‘Internet  Firewall and 

Network Security ‘ , New Riders , 2996    

-5 William , Steven , ‘ Firewall and  Internet 

Security ‘, Addison Wesley, 2994.   
 

جبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ِزطٍ

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 اٌؼٍّٟ، ِٚقزجواٌمبػبد اٌلها١ٍخ

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 اٌزطج١ك اٌّلهٍٟ إٌَٛٞ

 

 اٌمجٛي  .146

 اٌمجٛي ؽَت اٍزّبهح اٌمجٛي اٌّوويٞ جبد اٌَبثمخاٌّزطٍ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 أوجو ػلك ِٓ اٌقطخ اٌّموهح ٌالٍز١ؼبة أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 رمبسٚش يخزجشٚخ يخزجش rsa Rijndealاخشٖ يثم 
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 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.



ىذه المواقع  والتعرف عمى اساسيات عمل  لبرمجة مواقع الويبدراسة المفاىيم االساسيو 
او من  (server )والتكنموجيات والمغات الممكن استخاميا ليذا الغرض سواء من جية الخادم 

مع قواعد صفحات الويب وطرق الربط وكيفية التعامل مع تصميم ( clientجية العميل )
 .البيانات

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .156

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌجوِغخ ثبٍزقلاَ ٌغبد ر١ُّٖ ِٛالغ ا٠ٌٛت -1أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٍزقلاَ اٌٍغخ ٌؾً ِْبوً ِزؼلكٖ-2أ

  PHPٚ اِىب١ٔخ هثطٙب ِغ ٌغخ    CSSِغ اٌٍغبد االفوٜ ِضً  HTMLللهح اٌطبٌت ػٍٝ هثٜ ٌغخ  -3أ

 MYSQL ٚلٛاػل ث١بٔبد       

 اٞ ٌٍٙٛخ اٌزؼٍُ.  ٠Notepadزّىٓ اٌطبٌت ِٓ اٍزقلاَ اٌّزٖفؾبد اٌّقزٍفخ ٚثواِظ ث١َطخ ِضً  -4أ

  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ر١ُّٖ ٕفؾبد ا٠ٌٛت ِٙبهح - 1ة

     و٠ب ثْىً ػٍّٟ فٟ اٌّقزجورّض١ً ِب رؼٍّٗ ٔظ٠زمٓ اٌطبٌت  – 2ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      



 ِؾبٙواد رم١ٍل٠خ ٚاٍٍٛة إٌّبلْخ. -22
 ٚاٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ وٛاعجبد.االْٔطخ اٌّقزجو٠خ  -23
 .اٌىزت اٌؼ١ٍّخ -24
 .ٚاٌْٙو٠خ ا١ِٛ١ٌخ الِزؾبٔبدا -25

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 ١ٍخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔٙبئ١خ.اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼّ -18
  .أعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخاٌٛاعجبد ٚ

 اٌّْبه٠غ اٌؼ١ٍّخ. -19

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 ٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼوف١خ ِٓ فالي اٍٍٛة اٌؾٛاه.أ -1ط

 ثبٌطوق اٌّقزٍفخ. ر١ُّٖ ٕفؾبد ا٠ٌٛت٠ؾًٍ اٌطبٌت اٌّْىالد اٌجواِغ١خ فٟ  -2ط

 .اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌؾٍٛي اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ِٚؼوفخ ربص١و٘ب للهح اٌطبٌت ػٍٝ -3ط   

 .األٙبف١خ اٌزّبه٠ٓ ٌؾً اٌٛاعجبد -4 ط        

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبٙواد رم١ٍل٠خ ٚاٍٍٛة إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه ِغ اٌطٍجخ. -17
 )اٌؼ١ٍّخ(.اٌّقزجو٠خ اٌزطج١مبد -18
ّْبهوخ اٌفبػٍخ فٟ ؽً ثؼ٘ اٌزّبه٠ٓ اٌٖف١خ اٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ اٌج١ز١خ ٚرْغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌ -19

 ػٍٝ اٌٍٛؽخ كافً اٌمبػخ اٌلها١ٍخ.  
 .اٌىزت اٌؼ١ٍّخ -21

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔٙبئ١خ. -1
 أعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخاٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ ٚ -2

 

 (. اٌْقٖٟ ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ فوٜاأل اٌّٙبهاد)  ٚإٌّمٌٛخ اٌؼبِخ  اٌّٙبهاد - ك



 

 .رٍمب٘ب اٌزٟ اٌّؼوفخ رٛظ١ف اٌطبٌت ٠َزط١غ اْ-1ك

 .اٌّؼوفخ ِٓ االٍزفبكح ِٓ ٠زّىٓ اْ-2ك

 .اٌزله٠ٌ ِٙبهح ٠ىزَت اْ-3ك

   ٌزفى١١و اال٠غبثٟ.ا -4ك    
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ٌَّبق أٚ اٍُ اٌٛؽلح / ا ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّٛٙٛع

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٔظوٞ 2 1

 ػٍّٟ 2

ّوػ  ر١ُّٖ ِٛالغِقزجو 

 اٌّزٖفؾبد ٚاٌجواِظ

ٚاٌّٖطٍؾبد االٍب١ٍخ 

 ٠ٌٍٛت

ِزٖفؾبد ا٠ٌٛت ٚثؤبِظ 

notepad 

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 2

 ػٍّٟ 2

 ّوػ  ر١ُّٖ ِٛالغِقزجو 

ٚ  HTMLِملِخ ػٓ ٌغخ 

HTML tags, 

elements, structure 

ػوٗ رمل٠ّٟ+  HTMLِملِخ ػٓ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 3

 ػٍّٟ 2

 ر١ُّٖ ِٛالغِقزجو 

اِضٍخ ٚثواِظ ر١ٙٛؼ 

 HTMLث١َطخ ثٍغخ 

 HTMLوزبثخ ثؤبِظ ثٍغخ 

اٚ   Notepad  ثبٍزقلاَ 

text editor 

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 4

 ػٍّٟ 2

ظ ٠زؼٍُ ف١ٙب اِثورطج١ك 

 Headingاٌطبٌت 

,Font, Color 

HTML Heading 

,Font, Color and 

Text formatting 

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 5

 ػٍّٟ 2

 ِظارطج١ك ثو

Hyperlink , 

Hypertext  

ػوٗ رمل٠ّٟ+  هثٜ ٕفؾبد ا٠ٌٛت 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

اٙبفخ ٕٛهٖ صبثزخ  ٔظوٞ 2 6

ِٚزؾووخ ٌٖفؾخ ا٠ٌٛت 

ٚاٍزقلاِٙب وواثه ا٠ٚب 

ٚاٙبفخ ٔٔ ثل٠ً 

ٌٍٖٛهٖ  ٚاٌزغىُ 

 ثّٛالؼٙب

HTML images  +ّٟػوٗ رمل٠

 ٍزقلاَ ٍجٛهحأ

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

7 

 

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 2

ٚعلاٚي ر١ُّٖ ثواِظ 

ٚاٌزؾىُ ٌٖفؾبد ا٠ٌٛت 

 ثقٖبئٔ اٌغلاٚي 

Table in HTML  +ّٟػوٗ رمل٠

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 8

 ػٍّٟ 2

ٌغلاٚي ر١ُّٖ ثواِظ 

ه ثبٛبه اٚ ِٓ غ١و اٛب

ٚاٌزؾىُ ثَّبفبد اٌقال٠ب 

 ػٓ ثؼٚٙب ٚػٓ ِؾزٛا٘ب

 Tableاٌزؼبًِ ِغ 

border ,cell 

padding ,cell 

spacing  

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ ػوٗ رمل٠ّٟ+   HTML form  Form in HTMLِملِخ ػٓ  ٔظوٞ 2 9

 +ِٕبلْخ +



 اِزؾبْ ٠ِٟٛ أٍزقلاَ ٍجٛهح ػٍّٟ 2

10 

 

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ ٌٍزؼوف 

 ػٕبٕو إٌّٛمط ػٍٝ 

FORM elements  +ّٟػوٗ رمل٠

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

11 

 

 

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ّٔٛمط ٠ؾزٛٞ 

ػٍٝ ٕٕلٚق ٔٔ ٚ وٍّخ 

 Radio andِوٚه ٚ 

Checkbox button  

FORM ELEMENTS  +ّٟػوٗ رمل٠

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

12 

 

 

 

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 2

رطج١ك ٚؽً ثؼ٘ 

اٌجواِغ١بد ؽٛي 

 اٌّٛا١ٙغ اٌَبثمخ

ػوٗ رمل٠ّٟ+  اِضٍخ ٚؽٍٛي 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

13 

 

 

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 2

ػوٗ رمل٠ّٟ+   List in HTML ّوػ اٌمٛائُ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 14

 ػٍّٟ 2

ؽٛي اٌمٛائُ ر١ُّٖ ثواِظ 

 اٌج١َطخ ٚاٌمٛائُ إٌَّلٌخ 

Simple and 

 drop-down list  

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 15

 ػٍّٟ 2

ائُ ِٚواعؼخ اِضٍخ ػٓ اٌمٛ

 اٌَبثك

Drop-down list with 

preselected value  

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 16

 ػٍّٟ 2

 Disc,Circle,Squre أٛاع اٌمٛائُ ِغ االِضٍخ

LISTS   

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 17

 ػٍّٟ 2

ٌٍزؼبًِ ِغ ر١ُّٖ ثواِظ 

 اٌمٛائُ اٌّزلافٍخ

Nested List   +ّٟػوٗ رمل٠

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 18

 ػٍّٟ 2

ٌٍزؼبًِ ِغ ر١ُّٖ ثواِظ 

 اٌمٛائُ اٌزؼو٠ف١خ ٚإٌٛف١خ

ػوٗ رمل٠ّٟ+  اٌمٛائُ إٌٛف١خ ٚاٌزؼو٠ف١خ

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

ؾبٔبد ّٙو٠ٗ أِز

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

ػوٗ رمل٠ّٟ+  CSSِملِخ ػٓ  CSSِغ  HTMLهثٜ ٌغخ  ٔظوٞ 2 19

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ



 اِزؾبْ ٠ِٟٛ ػٍّٟ 2

 ٔظوٞ 2 20

 ػٍّٟ 2

و١ف١خ رفؼ١ً االٌٛاْ 

ٚاٌقٍف١بد ٌٖفؾبد 

 ا٠ٌٛت

االٌٛاْ ٚاٌقٍف١بد 

  CSSثبٍزقلاَ 

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 قلاَ ٍجٛهحأٍز

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 21

 ػٍّٟ 2

ٍِٛٔخ  ٌقٍف١بد رٕف١ن ثواِظ

ٚفٍف١بد ثبٙبفخ ٕٛهح 

ٚو١ف١خ رٕي٠ٍٙب ِٓ إٌذ 

ٚرىواه٘ب ٚعؼٍٙب صبثزخ 

 ِٚزؾووخ ٚرؾل٠ل ِٛالؼٙب

ػوٗ رمل٠ّٟ+  فٛآ اٌقٍف١بد 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 ٟاِزؾبْ ٠ِٛ

 ٔظوٞ 2 22

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ الٍزقلاَ 

 ع١ّغ اال٠ؼبىاد اٌَبثمخ

ػوٗ رمل٠ّٟ+  اِضٍخ ِٚواعؼخ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 23

 ػٍّٟ 2

ٌٍزؾىُ ر١ُّٖ  ثواِظ 

ثقطٛٛ ٕفؾبد ا٠ٌٛت 

ٚأٛاػٙب ٚع١ّغ 

االِىب١ٔبد اٌّزؼٍمخ 

  ثبٌقطٛٛ

   CSSاٌقطٛٛ فٟ ٌغخ 

  ٚاِىب١ٔبرٙب 

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 24

 ػٍّٟ 2

ٌٍوٚاثٜ ر١ُّٖ ثواِظ 

  CSSثٍغخ 

 CSSاٌوٚاثٜ فٟ 

 ٚفٖبئٖٙب ٚاِىب١ٔبرٙب

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 25

 ػٍّٟ 2

بئٔ ِؾلكح رؾل٠ل فٖ

 , CLASSٌؼٕبٕو ِؼ١ٕخ 

ID 

اٌّطبثمخ ٚاٌزغ١ّغ 

 ٌٍؼٕبٕو

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 26

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ثواِظ اٌزغ١ّغ  

 , DIVثبٌؼٕٖو ثبٍزقلاَ 

SPAN 

ػوٗ رمل٠ّٟ+   اٌزغ١ّغ ثبٌؼٕٖو 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 +خ+ ِٕبلْ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

27 

 

 

 

 

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 2

ر١ُّٖ ّٔٛمط ٕٕلٚق 

ٚرؾل٠ل فٛإٗ ِضً ؽل 

اٌؾب١ّخ ٚاالٛبه ٚاٌؾْٛ 

 ٚؽل اٌّؾز٠ٛبد 

ػوٗ رمل٠ّٟ+   ّٔٛمط اٌٖٕلٚق

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 28

 ػٍّٟ 2

ِملِخ ث١َطخ ػٓ ٌغخ 

PHP  ٚفٛإٙب 

PHP Language  وٗ رمل٠ّٟ+ ػ

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .158

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 ٌاألٍب١ٍخ ا ٖٕٓٛ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 الكتب العلمٌة المقررة

The ultimate beginner guide to HTML, JS, 

CSS, PHP, MYSQL. 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 اٌمبػبد اٌلها١ٍخ

ٍج١ً  اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 اٌزطج١ك اٌّلهٍٟ إٌَٛٞ

 

 اٌمجٛي  .159

 اٌمجٛي ؽَت اٍزّبهح اٌمجٛي اٌّوويٞ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 اوجو ػلك ِٓ اٌقطٗ اٌّموهح ٌالٍز١ؼبة ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 29

 ػٍّٟ 2

ث١َٜ ر١ُّٖ ثؤبِظ 

 PHPثبٍزقلاَ 

ر١ُّٖ ثؤبِغٟ االٚي فٟ 

 PHPٌغخ 

ػوٗ رمل٠ّٟ+ 

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 30

 ػٍّٟ 2

 ِملِخ ػٓ لٛاػل ث١بٔبد 

MYSQL  

MYSQL DB  +ّٟػوٗ رمل٠

 أٍزقلاَ ٍجٛهح

أِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ 

 ++ ِٕبلْخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ٔظوٞ 2 31

 ػٍّٟ 2

 SQl ٌغخ االٍزفَبه 

 ٚأٛاع اٌوثٜ

  

 ٔظوٞ 2 32

 ػٍّٟ 2

اٍزقلاَ ثواِظ ٌوثٜ 

PHP  ِغ لٛاػل اٌج١بٔبد

 MYSQL lثٍغخ

 PHPٛو٠مخ هثٜ 

,MYSQL 

  



 ّٔٛمط ٕٚف اٌّموه

يتضمن هذا المقرر تدريس مادة أتصاالت البياناات والشابكات للطاالب الصافوف المنتهياة : ٔطف انًمشس

لقسم علوم الحاسابات نظرياا وعملياا وعلا  مادى سانة دراساية كاملاة ) فصالين دراساين( لغارض تأهيال 

لطلبة المادارس المتوساطة واالعدادياة واالساتفادة ايضاا لتأهيال الطلباة للعمال  الطلبة لتدريس هذه المادة
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  كلية التربية للعلوم الصرفة / عبِؼخ ك٠بٌٝ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .161
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 ٠ٙلف اٌّموه اٌٝ

 

 نظريا وعمليا أتصاالت البيانات والشبكاترؼ١ٍُ اٌطبٌت ِٙبهاد ِبكح  -1

 لطلبة المدارس المتوسطة واالعدادية اٌّبكح رأ١ً٘ اٌطٍجخ ٌزله٠ٌ ٘نٖ -2

 أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((يشاخؼخ 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.



 اال١ٍ٘خ ٚاٌؾى١ِٛخ في قطاع االتصاالت السلكية و الالسلكية رأ١ً٘ اٌطٍجخ ٌٍؼًّ - 3

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ.11

 ٚاٌفُٙ  اٌّؼوفخ-أ

      ٌؾبٍجبدػٍَٛ ا ٌفُٙ ِجبكٞء ؼ١ٍّخاٌّؼوفخ ثبٌؼٍَٛ االٍب١ٍخ اٌ  -1أ

اٌز١ُّٖ  ٚاٌزؾ١ًٍ إٌٙلٍٟ ِٚجبكا اٌقطٟ ثبٌغجو اٌّزؼٍمخ(  اٌو٠ب١ٙخ اٌطوائكفُٙ  -2أ

 ، اٌؾبٍٛث١خ( إٌظُ ر١ُّٖ فٟ اٌَّزقلِخإٌّطمٟ  ٌىزوٟٚٔا

  ٚاٌقٛاهى١ِبد ٌٖٛه٠خاااٌجوِغ١خ  اٌٍغبداٌملهح ػٍٝ أٍزقلاَ  -3أ

 ٚافزجبه٘ب  رٕف١ن٘ب ٚٛوائك اٌج١بٔبد للٛاػ ر١ُّٖ ٚأٌٍ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ر١ُّٖارمبْ  -4أ

اٌؾبٍٛث١خ  ٌْجىبدٚا اٌول١ّخ اٌؼبِخ ٌالرٖبالد اٌّفب٠ُ١٘زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ا١ّ٘خ  -5أ

 اٌزْف١و  ٚفه اٌزْف١وأ١ِٕخ اٌؾبٍجبد ٚاٌْجىبد ٚٚ اٌؾل٠ضخ ٚاالرٖبالد

 اػلك وٛاكه ِؤٍ٘خ ٌزله٠ٌ ِٛاك اٌؾبٍجبد فٟ ع١ّغ اٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ. -6أ 

 اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع  اٌّٙبهاد-ة 

 فٟ وفؤ ثْىً ٚاٌجوِغ١بد اٌّقجو٠خ اٌزغ١ٙياد ٚاٍزقلاَ اٌزغبهة إعواء٠زمٓ اٌطبٌت  – 1ة 

 ٚاالفزجبه ٚاٌزٕف١ن ٚاٌز١ُّٖ ٚاٌّؾبوبح اٌزؾ١ًٍ

 إػلاك٘ب ػٍٝ اٌّملهح ٚاِزالن ٚرغ١ٙيارٙب اٌؾبٍٛث١خ اٌْجىبد اٍزؼّبي٠زؼٍُ اٌطبٌت  – 2ة 

 .اٌّالئّخ اٌزْغ١ً أٔظّخ َٚاٍزقلا ٚإكاهرٙب

 ٠ىزَت اٌطبٌت ِٙبهح اٌزله٠ٌ فٟ اٌؼٍَٛ اٌّقزٍفخ اٌزٟ رقٔ لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍجبد  - 3ة 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبٙواد ِزطٛهح )ػوٗ رمل٠ّٟ(

 ِؾبٙواد رم١ٍل٠خ ٚاٍٍٛة إٌّبلْخ

 االْٔطخ اٌّقزجو٠خ ٚاػلاك اٌزمبه٠و

 اٌىزت اٌؼ١ٍّخ

 اٌزم١١ُ ٛوائك      



 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔٙبئ١خ

 اٌزمبه٠و اٌؼ١ٍّخ

 أعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخ     

 اػلاك ثؾٛس اٌزقوط     

 اٌزفى١و ِٙبهاد-ط

 اٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼوف١خ ِٓ فالي اٍٍٛة اٌؾٛاه فٟ اٌّٛا١ٙغ االوبك١ّ٠خ -1ط         

 ٌطبٌت و١ف١خ ٚاٌز١ُّٖ اٌزْغ١ً ٌالٔظّخ اٌؾبٍٛثبر١خ ٚهثطٙب ٠َزٕزظ ا -2ط

 ٠ؾًٍ اٌطبٌت اٌّْىالد اٌجواِغ١خ فٟ ٔمً اٌج١بٔبد ثبٌطوق اٌّقزٍفخ -3ط

 للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌؾٍٛي اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ِٚؼوفخ ربص١و٘ب  -4ط   

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌٛاعجبد اٌٖف١خ ٚاٌج١ز١خ

 ّْبه٠غ اٌفوك٠خ ٚاٌّغّٛػبداٌ

 االْٔطخ اٌؼ١ٍّخ

 اػلاك ثؾٛس اٌزقوط

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ

 اٌّْبه٠غ اٌفوك٠خ اٌَّزمٍخ

 ثؾٛس اٌزقوط

 

 

 



اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ  -ك 

.) 

 هح اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼًّ ّٙٓ فو٠ك اٌؼًّ اٌزوثٛٞ ٚ إٌّٟٙلل -1ك

 اٌزفى١١و اال٠غبثٟ ٚرٛظ١ف اٌّؼوفخ اٌزٟ رٍمب٘ب -2ك

 اٌملهح ػٍٝ اٌزقبٛت ِغ اٌغٙبد فبهط اٌغبِؼخ  ٚاٌزله٠ت ِؼُٙ -3ك

 اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت رؼٍّٗ ِٕٙخ اٌزله٠ٌ ٚارمبٔٙب -4ك         
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 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع

ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

1 
 2, َظش٘ 2

 ػًهٙ
 اإلشبساد ثإَٔاع انزؼشٚف

يمذيخ ػٍ االرظبالد ٔإَاع 

 االشبساد

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 خيخزجشٚ

2 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

  اإلشبسحثخٕاص  انزؼشٚف

 يٕدٚالد َمم انجٛبَبد  ٔ

 خٕاص االشبسح 

 يٕدٚالد َمم انجٛبَبد   

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

3 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

ثأعجبة ػؼف انزؼشٚف 

 اإلشبسح
 اإلشبسحأعجبة ػؼف 

اد يسبػش

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

4 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

 يمذيخ ػٍ انشجكبد انزؼشٚف ثبنشجكبد

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

5 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

 ٕاع انشجكبدَا انشجكبدَٕاع بانزؼشٚف ث

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

6 
 2َظش٘,  2

جشٔرٕكٕل ث انزؼشٚف ػًهٙ

 ثشٔرٕكٕل انشجكبد  انشجكبد

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ



ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

7 

 2َظش٘,  2

 ٙػًه

اانًبدٚخ  ًكَٕبدث انزؼشٚف

 هشجكخٔانجشيدٛخ ن
 يكَٕبد انشجكخ

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

8 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

 يمبٚٛظ انشجكبد انشجكبد ثًؼبٚٛش انزؼشٚف

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

د شٓشٚخ أيزسبَب

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

9 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

 ْٛكهٛخ انشجكبد - ٓٛكهٛخ انشجكبدث انزؼشٚف

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

11 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ
 ٕعبئؾ انُممث انزؼشٚف

 انغهكٛخ ٔاالعهكٛخ  

 ٔعبئؾ انُمم

   انغهكٛخ ٔاالعهكٛخ

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

11 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

 OSIيٕدٚم  OSIًٕدٚم ث انزؼشٚف

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

12 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

 اخٓضح انشجكبد بدأخٓضح انشجكث انزؼشٚف

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

13 
 2َظش٘,  2

 رظُٛف انشجكبد رظُٛف انشجكبد ػًهٙ

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ



ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

14 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

جشٔرٕكٕل ث انزؼشٚف

TCP/IP 
 TCP/IPثشٔرٕكٕل 

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

15 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

 انؼَُٕخ ػًٍ انشجكخ انؼَُٕخ ػًٍ انشجكخكٛفٛخ

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 زجشٚخيخ

16 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

 انؼَُٕخ انفٛضٚبٔٚخ انؼَُٕخ انفٛضٚبٔٚخكٛفٛخ 

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

17 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

 رمغٛى انشجكبد رمغٛى انشجكبدكٛفٛخ 

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

18 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

 االثشَٛذ ٔإَاػّ بالثشَٛذث انزؼشٚف

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

19 

 2َظش٘,  2

 ػًهٙ

عبنٛت زشكخ ثأ انزؼشٚف

 انجٛبَبد ػًٍ انشجكخ

اعبنٛت زشكخ انجٛبَبد ػًٍ 

 شجكخان

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ

21 

 2, َظش٘ 2

 ػًهٙ

طشق رًثٛم ث انزؼشٚف

 يغبساد انجٛبَبد 

 

 ؽشق رًثٛم يغبساد انجٛبَبد 

 

يسبػشاد 

رمهٛذٚخ 

ٔاعهٕة 

انًُبلشخ 

أيزسبَبد شٓشٚخ 

+ رمبسٚش 

 يخزجشٚخ



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .169

 اٌّطٍٛثخ:اٌمواءاد 

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

   زت انؼهًٛخ انًمشسحكان

1. "TCP/ IP Protocol Suites", Behrouz Forouzan, 

McGraw-Hill, 4th edition, 2010 

2. "Data Communication And Networking", 

Behrouz a. Forouzan, 4th edition, 2009. 

 

ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي  )ٚرًِّْزطٍجبد فبٕخ 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 االٌىزو١ٔٚخ(ٚاٌّٛالغ 

 اٌلها١ٍخ، ِٚقزجوا ٌْجىبداٌمبػبد 

ػٍٝ ٍج١ً  )ٚرًّْاٌقلِبد االعزّبػ١خ 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

  ا١ٌّلا١ٔخ(إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد 

 اٌزطج١ك اٌّلهٍٟ إٌَٛٞ

 

 اٌمجٛي  .171

 اٌمجٛي ؽَت اٍزّبهح اٌمجٛي اٌّوويٞ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 أوجو ػلك ِٓ اٌقطخ اٌّموهح ٌالٍز١ؼبة أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

ػشع رمذًٚٙ 

 + يخزجش



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

  كلية التربية للعلوم الصرفة / عبِؼخ ك٠بٌٝ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .171

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة اٌّووياٌمَُ اٌغبِؼٟ /  .172

 CsDc 443 ٙغٜ اٌج١بٔبد/ اٍُ / هِي اٌّموه .173

 اٌجىبٌٛه٠ٌ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .174

 افز١بهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .175

 2017/2018  ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .176

 121 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .177

 3/9/2017 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .178

 أ٘لاف اٌّموه .179

 نيات ضغط البيانات والخوارزميات المتوفرةالتعرف عل  تق

 

 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً 

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

 البرنامج.



 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .181

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 ػلَ اٌّبَ اٌطٍجخ ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ -1أ

 -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 اٍزقلاَ ٌغبد اٌجوِغخ اٌؾل٠ضخ – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ٙوٚهح اٍزقلاَ اٌطوق اٌزفبػ١ٍخ

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      



 

 االِزؾبٔبد

 اٌزمبه٠و

 إٌَّواد

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 ٙؼ١فخ -1ط

 -2ط

 -3ط

    -4ط

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 

 خ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛ -ك 

 ٙؼ١فخ -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك



 ؾز١خ اٌج١ٕخ اٌز .182

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

Data Compression: The Complete Reference    

 by David Salomon,4th edition,2007    

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 كترونٌةبرمجٌات ومواقع ال

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 الزٌارات المدرسٌة / التطبٌقات المدرسٌة

 

 اٌمجٛي  .183

  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ث١ٕخ اٌّموه .181

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 taxonomy ٔظوٞ/ػٍّٟ 4 1
 ِؾبٙوح

 ِٚقزجو
 االِزؾبْ

 االِزؾبْ ِؾبٙوح algorithms ٞ/ػٍّٟٔظو 4 2

 االِزؾبْ ِٚقزجو algorithms ٔظوٞ/ػٍّٟ 4 3

 االِزؾبْ ِؾبٙوح algorithms ٔظوٞ/ػٍّٟ 4 4

 االِزؾبْ ِٚقزجو algorithms ٔظوٞ/ػٍّٟ 4 5

 االِزؾبْ ِؾبٙوح algorithms ٔظوٞ/ػٍّٟ 4 6

 االِزؾبْ ِٚقزجو algorithms ٔظوٞ/ػٍّٟ 4 7



 

 ّٔٛمط ٕٚف اٌّموه                                      

 

 ٔطف انًمشس

 

  كلية التربية للعلوم الصرفة / عبِؼخ ك٠بٌٝ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .184

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .185

 CsME 428/ انمٛبط ٔانزمٕٚى  اٍُ / هِي اٌّموه .186

 انجكبنٕسٕٚط اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .187

 انٕٛيٙانذٔاو  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .188

 2117/2118 اٌفًٖ / إٌَخ .189

  61 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .191

 3/9/2117 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .191

 أْذاف انًمشس

 رؼشٚف انطهجخ ثبنمٛبط ٔاالخزجبس ٔرظُٛف االخزجبساد ٔانزمٕٚى ٔاًْٛزّ فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔإَاػّ ٔ 

 , ٔيب ْٙ إَاع االخزجبساد انزسظٛهٛخ  انشفٕٚخ  كٛفٛخ ثُبء االخزجبساد ٔفك خطٕاد ػهًٛخ طسٛسخ

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.



 ٔانزسشٚشٚخ يُٓب انًمبنٛخ ٔانًٕػٕػٛخ ٔيب ْٙ يضاٚب ٔػٕٛة كم َٕع يٍ االَٕاع ٔاػشاس االيزسبَبد

 انًذسعٛخ ٔكٛفٛخ اخشاء انزسهٛم االزظالئٙ نفمشاد االخزجبسد يٍ زٛث يؼبيالد انظؼٕثخ ٔانزًٛٛض ٔفؼبنٛخ 

 بئض االخزجبس اندٛذ ٔانٕعبئم انالخزجبسٚخ يٍ يالزظخ ٔيمبثهخ .انجذائم ٔيب ْٙ خظ

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .192

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 ٠ّزٍه ِؼوفخ ثّؼٕٝ اٌم١بً ٚاالفزجبه ٚاٌزم٠ُٛ -1أ

 ٠ّزٍه ِؼوفخ ثبٔٛاع اٌزم٠ُٛ -2أ

 خ ١ٕبغزٙب٠ّزٍه ِؼوفخ ثبٔٛاع االفزجبهاد اٌزؾ١ٍ١ٖخ ٚو١ف١ -3أ

 ٠ّزٍه ِؼوفخ ثقطٛاد ثٕبء االفزجبهاد اٌزؾ١ٍ١ٖخ -4أ

 ٠ّزٍه ِؼوفخ ثى١ف١خ اعواء اٌزؾ١ًٍ االؽٖبئٟ ٌفمواد االفزجبهاد اٌزؾ١ٍ١ٖخ  -5أ

 ٠ّزٍه ِؼوفخ ثقٖبئٔ االفزجبه اٌغ١ل   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ٠ّزٍه ِؼوفخ ثى١ف١خ ١ٕبغخ االٍئٍخ االفزجبه٠خ  – 1ة

٠ّزٍه ِؼوفخ ثبٌقطٛاد اٌٛاعت ارجبػٙب ػٕل ثٕبء افزجبه رؾ١ٍٖٟ ٚو١ف١خ اػلاك اٌقبهٛخ   - 2ة

 االفزجبه٠خ 

 ٠ّزٍه ِؼوفخ ثبٌزم٠ُٛ ِٚزٝ ٠غوٞ وً ٔٛع ِٓ أٛاػٗ – 3ة

   ٠ّزٍه ِؼوفخ ثى١ف١خ اٍزقواط فٖبئٔ االفزجبه اٌغ١ل  -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ، ٛوػ االٍئٍخ ،  اٌّؾبٙوح  ، إٌّبلْخ

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 رٛع١ٗ االٍئٍخ ٌٍطٍجخ اصٕبء اٌلهً ٚثؼل االٔزٙبء ِٕٗ  -1
 اعواء اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثؼل االٔزٙبء ِٓ اٌلهً . -2
 اعواء اِزؾبٔبد ف١ٍٖخ ّٚٙو٠خ .  -3



 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و فٟ ؽً اٌّْىالد -1ط

 ٕبلل .ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و اٌ -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح  ، إٌّبلْخ ، ٛوػ االٍئٍخ ، 

 

 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 رٛع١ٗ االٍئٍخ ٌٍطٍجخ اصٕبء اٌلهً ٚثؼل االٔزٙبء ِٕٗ  -1
 اعواء اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثؼل االٔزٙبء ِٓ اٌلهً . -2
 اعواء اِزؾبٔبد ف١ٍٖخ ّٚٙو٠خ .  -3

 

 ٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد  ا -ك 

 -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك



 ث١ٕخ اٌّموه .193

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع

ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

1 +2+3 2  ×4  =8 

اْ ٠ؼوف ِؼٕٝ 

اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ 

ٚاالفزجبه ٚر١ٕٖفبرٙب 

 ٚأٛاػٙب .

 اٌم١بً ، رؼو٠فٗ -

االفزجبه رؼو٠فٗ ٚر١ٕٖفبرٗ -

 ٚاٍزقبِبرٗ 

اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بً -

 ٚاالفزجبه ٚاٌزم٠ُٛ

اٌزم٠ُٛ رؼو٠فٗ ٚا١ّ٘زٗ فٟ -

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ٚأٛاػٗ 

 ٔظوٞ
اِزؾبْ + 

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

4+5+6  2  ×4  =8 

اْ ٠ؼوف فطٛاد 

ثٕبء االفزجبه 

 زؾ١ٍٖٟ اٌ

فطٛاد ثٕبء االفزجبه -

  -اٌزؾ١ٍٖٟ ِٓ ؽ١ش :

 رؾل٠ل اال٘لاف -

 رؾل٠ل اٌّؾزٜٛ  -

١ٕبغخ اٌفمواد ٚاٌّجبكا -

اٌؼبِخ اٌٛاعت ِواػزٙب ػٕل 

 ١ٕبغزٙب 

 رور١ت االٍئٍخ -

 اػلاك اٌزؼ١ٍّبد -

 افواط االفزجبه ٚٛجبػزٗ  -

 ّوٚٛ رطج١ك االفزجبه  -

 اٌزغوثخ االٍزطالػ١خ -

 ٔظوٞ
ْ + اِزؾب

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ

7+8+9+

11+11 
2  ×4  =8 

اْ ٠ؼوف أٛاع 

 االفزجبهاد اٌزؾ١ٍ١ٖخ

االفزجبهاد اٌْف٠ٛخ -

 رؼو٠فٙب ِٚيا٠ب٘ب ٚػ١ٛثٙب 

االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ  -

 أٛاػٙب 

االفزجبهاد اٌّٛٙٛػ١خ ،  -

ِيا٠ب٘ب ٚػ١ٛثٙب ٚأٛاػٙب 

  



– 

افزجبهاد اٌٖٚؼ ٚاٌقطأ 

ٚلٛاػل اػلاك٘ب ِٚيا٠ب٘ب 

 ٚػ١ٛثٙب

افزجبهاد االوّبي  ٚلٛاػل 

 اػلاك٘ب ِٚيا٠ب٘ب ٚػ١ٛثٙب

افزجبهاد اٌّطبثمخ  ٚلٛاػل 

 اػلاك٘ب ِٚيا٠ب٘ب ٚػ١ٛثٙب

افزجبهاد االفز١به ِٓ 

ِزؼلك ٚلٛاػل اػلاك٘ب 

 ِٚيا٠ب٘ب ٚػ١ٛثٙب

االفزجبهاد اٌّمب١ٌخ  -

ٚأٛاػٙب ، ماد 

االعبثخ اٌّؾلكح ) 

اٌم١ٖوح ٚاالوّبي 

( ٚماد االعبثخ 

ٛاػل اٌّفزٛؽخ ٚل

رٖؾ١ؾٙب ِٚيا٠ب٘ب 

 ٚػ١ٛثٙب 

12+13+

14 +15  
2  ×4  =8 

اْ ٠ؼوف و١ف١خ اعواء 

اٌزؾ١ًٍ االؽٖبئٟ 

 ٌفمواد االفزجبه 

اٌزؾ١ًٍ االؽٖبئٟ ٌٍفمواد 

: ًّْ٠ٚ-  

االفزجبهاد اٌّمب١ٌخ ٚو١ف١خ 

اٍزقواط ِؼبِالد 

 ٕؼٛثزٙب ٚر١١ّي٘ب

االفزجبهاد اٌّٛٙٛػ١خ  

ٚو١ف١خ اٍزقواط ِؼبِالد 

زٙب ٚر١١ّي٘ب ٚفؼب١ٌخ ٕؼٛث

 اٌجلائً اٌقبٛئخ 

االفزجبهاد اٌّفزٛؽخ 

 ٚاٌّغٍمخ 

اٙواه االِزؾبٔبد 

 اٌّله١ٍخ 

 ٔظوٞ 
اِزؾبْ + 

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .194

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 ال يوجد كتاب مقرر

 القياس والتقويم , احسان الدليمي وعدنان المهداوي 

  القياس والتقويم في العملية التربوية , احمد سليمان عودة

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚاٌجوِغ١بد ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 ـــــــــــــــــــــــــــ

16 +17  2  ×4  =8 
اْ ٠ؼوف اٌٍٛبئً 

 اٌالفزجبه٠خ 

اٌٍٛبئً اٌالفزجبه٠خ أٛاػٙب 

) اٌّالؽظخ ، اٌّمبثٍخ ، 

لٛائُ اٌزمل٠و ( رؼو٠فٙب ، 

 اك٘ب ٚأٛاػٙب ٚلٛاػل اػل

  

18 

+19+21+

21+22+

23 

2  ×4  =8  

٘نٖ اٌفزوح رىْٛ فزوح  

رطج١ك ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ 

 فٟ اٌّلاهً 

  

24+25+

26 
2  ×4  =8 

اْ ٠ؼوف اٌٍٛبئً 

 اٌالفزجبه٠خ

رىٍّخ اٌٍٛبئً اٌالفزجبه٠خ 

أٛاػٙب ) اٌّالؽظخ ، 

اٌّمبثٍخ ، لٛائُ اٌزمل٠و ( 

ب رؼو٠فٙب ، ٚلٛاػل اػلاك٘

 ٚأٛاػٙب

 ٔظوٞ
اِزؾبْ + 

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ

27 

=28+29+

31 

2×4=8 

اْ ٠ؼوف ِب ٟ٘ 

فٖبئٔ االفزجبه 

 اٌغ١ل

فٖبئٔ االفزجبه اٌغ١ل 

: ٟ٘ٚ-  

 اٌّٛٙٛػ١خ ٚرؼو٠فٙب

 اٌٖلق ، رؼو٠فٗ ٚأٛاػٗ 

اٌضجبد ، رؼو٠فٗ ٚٛوق 

اٍزقواعٗ ٚاٌؼٛاًِ 

 اٌّؤصوح فٟ اٌضجبد

 ا١ٌٌّْٛخ -
  

 ٔظوٞ
اِزؾبْ + 

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ



اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

تطبيق المرحلة الرابعة السنوي في المدارس 

 المتوسطة واالعدادية 

 

 اٌمجٛي  .195

 ا١ٌخ اٌمجٛي اٌّوويٞ  فٟ ٙٛء اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 اوجوِٓ اٌقطخ االٍز١ؼبث١خ اٌّموهح  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 



 النموذج وموائمة اإلعداد لها مسإولٌة تقع مسبقا معدة اجتماعات شملوٌ ثالثة اٌام.ٌومٌن او  لمدة معدا العادٌة المٌدانٌة الزٌارة جدول ٌكون -1

  العالً. التعلٌم مإسساتفً  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعً عاتق على الظروف مع

 تستغرق ال والتً بقامس المعدة بداٌة االجتماعات اوقات تحدٌد وٌتم األول. الٌوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند المٌدانٌة الزٌارات تبدأ  -2

 الخبراء المراجعٌن ألنشطة المجال ترك من البد بل اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ٌنبغً وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة

 البرنامج. مراجعة تقرٌر مسودة فقرات وصٌاغة والسجالت المالحظات الجتماعات وتحدٌث التحضٌر تشمل التً اإلضافٌة

 لنشاطا الوقت الجلسة

  الٌوم االول

1 9:00 
الترحٌب والتقدٌر تقدٌم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فرٌق البرنامج-وتقرٌر التقٌٌم الذاتً( 

 المنهج الدراسً: نقاش مع أعضاء الهٌنة التعلٌمٌة 9:30 2

 اجتماع مع مجموعة من الطلبة 11:00 3

 نامج: جولة على المصادركفاءة البر 12:30 4

5 14:00 
اجتماع لجنة المراجعة: تدقٌق الوثائق اإلضافٌة بما فٌها عٌنة من أعمال الطلبة 

 المصححة

6 15:00 
 كفاءة البرنامج: اجتماع مع أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة

 

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واٌة ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة 16:00 7

8 17:00 
اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عٌنة من الخرٌجٌن واصحاب العمل والشركاء 

   )االخرٌن 

  الٌوم الثانً

9 8:45 
اجتماع مع رئٌس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج: ملخص لنتائج الٌوم األول ومعالجة 

 الثغرات وتعدٌل جدول الٌوم الثانً ان لزم

 ادٌمٌة للخرٌجٌن: اجتماع مع أعضاء الهٌئة التعلٌمٌةالمعاٌٌر األك 9:00 10

 فاعلٌة عملٌات ضمان الجودة وإدارتها: اجتماع مع أعضاء الهٌنة التعلٌمٌة. 10:30 11

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور التً تحتاج إلى معالجة. 12:00 12

 وقت حر لمتابعة ما ٌستجد من قضاٌا 14:00 13

14 14:30 
االجتماع األخٌر للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذٌة 

 الراجعة الشفهٌة.

15 14:30 
    ٌقدم رئٌس المراجعة التغذٌة الراجعة الشفهٌة لمنسق المراجعة وأعضاء الهٌنة

 التعلٌمٌة



الختام 15:00 16

 ( 1)جدول رقم 

 المتابعة اجل من يةنالميدا للزيارة النموذجي للجدول ومخطط تقريرال وإعداد المتابعة عملية نموذج

 

 المتابعة تقرير نموذج

 و االعتماد االكادٌمً / قسم االعتماد الدولً دائرة ضمان الجودة

 المإسسة:

 الكلٌة:

 البرنامج:

 تقرٌر المتابعة

قسم ضمان الجودة و  ترتٌبات نم جزء وهو 21بتارٌخ____/____/____ جرت التً المتابعة زٌارة نتائج التقرٌر هذا ٌعرض .1

 المستمر. والتحسن الداخلٌة الجودة ضمان عملٌات لتطوٌر المستمر الدعم توفٌر إلى الهادفة االداء الجامعً

وتتمثل اغراض هذه المتابعة فً تقٌٌم مدى التقدم الحاصل فً البرنامج منذ اعداد تقرٌر مراجعة البرنامج وتوفٌر المزٌد من  .2

 ومات والدعم للتحسن المستمر فً المعاٌٌر االكادٌمٌة وجودة التعلٌم العالً فً العراق.المعل

 ٌؤتً: على ما المتابعة هذه فً المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .3

 له المساندة المعلومات مع األكادٌمً للبرنامج الذاتً التقٌٌم تقرٌر (1

 .األكادٌمً البرنامج مراجعة تقرٌر اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسٌن خطة (2

 األكادٌمً البرنامج مراجعة تقرٌر (3

 وجدت( )ان المإسسٌة االستراتٌجٌة والخطة العالً التعلٌم جودة مراجعة تقرٌر (4

 .المتابعة زٌارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافٌة (5

 باآلتً: المتابعة هذه من إلٌها التوصل تم التً اإلجمالٌة االستنتاجات وتتمثل .4

 للتحسن. خطة بتطبٌق التعلٌمٌة( المإسسة )اسم فً األكادٌمً( البرنامج )اسم رنامجب ٌقم لم/قام (1

 هو ات: )اذكرها(. ما على البرنامج لمراجعة المٌدانٌة الزٌارة منذ المقدمة المإشرات فً الحسنة الممارسات تشتمل (2

 اآلتً: فً للبرنامج األكادٌمً المستمر سٌنهاتح خالل من معالجتها التعلٌمٌة المإسسة على ٌجب التً المهمة القضاٌا تتمثل   (3

 ال(. ام إلٌه تتطرق التحسٌن خطة كانت إذا ما وبٌن أذكرها)

 

 

 



 

 

 

 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .5
 (أالملحق)

 : التعلٌمٌة المإسسة اسم

 : األكادٌمً البرنامج لمراجعة األولٌة المٌدانٌة الزٌارة تارٌخ

 :عةزٌارة المتاب تارٌخ

 :المتابعة تقرٌر تارٌخ

 التوقٌع                     الوظٌفً المسمى/الوظٌفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعٌن اسماء

 المستخدم الداخلً الجودة ضمان نظام األول: الجزء

 االعواء اٌّطٍٛة ارقبمٖ؟ ِالؽظبد (ٔؼُ؟ ) اٌَؤاي د

1 
للبرنامج  الذاتًقٌٌم هل تم إنجاز تقرٌر الت

 األكادٌمً؟
   

2 

هل تبٌن تقارٌر التقٌٌم الذاتً األخٌرة 

مقدار تحقٌق معاٌٌر إطار التقٌٌم و/او 

 التطرق إلٌها؟

   

3 
هل هنالك خطة للتحسٌن مستندة إلى 

 مراجعة خارجٌة وداخلٌة؟
   

4 
هل توجد ثغرات مهمة لم ٌتم التطرق 

 إلٌها؟
   

5 
تقدم الحاصل فً تطبٌق هل تتم مراقبة ال

 خطة التحسٌن؟
   

6 
هل من المتوقع ان ٌواجه تطبٌق خطة 

 التحسٌن اي عقبات كبٌرة؟
   



7 

ما هو الزمن الذي تتوقع المإسسة التعلٌمٌة 

ان تحتاج إلٌه إلكمال التحسٌنات على 

 البرنامج؟

   

8 

ما هو الزمن الذي ٌتوقعه المراجعون ان 

على البرنامج ٌستغرقه إكمال التحسٌنات 

 بما ٌحقق المإشرات؟

   

 

 

 اندضء انثبَٙ: انزسغٍ انًزسمك فٙ انًإششاد

 اٌّؤّواد )أٔظو إٌٝ إٛبه اٌزم١١ُ(

ثٕٛك فطخ اٌزؾ١َٓ )ث١ٓ 

ِلٜ ِطبثمزٙب ٌٍز١ٕٛبد 

اٌٛاهكح فٟ رمو٠و ِواعؼخ 

 اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ(

اٌّؼٍِٛبد اٌغل٠لح اٌَّزمبح 

 ِٓ ى٠بهح اٌّزبثؼخ ا١ٌّلا١ٔخ
 االٍزٕزبط اٌؼبَ

 إٌّٙظ اٌلهاٍٟ

 اال٘لاف ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

 اٌلهاٍٟ )اٌّؾزٜٛ( هاٌّمو

 اٌزملَ ِٓ ٍٕخ ألفوٜ

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 رم٠ُٛ اٌطٍجخ

   

 وفبءح اٌجؤبِظ

 اٌٖٛهح اٌؼبِخ ٌٍطٍجخ اٌّمج١ٌٛٓ

 ٛاهك اٌجْو٠خّاٌ

 ٛاهك اٌّبك٠خّاٌ

 اٍزؼّبالد اٌّٛاهك اٌّزبؽخ

 ٍجخَِبٔلح اٌط

 ِؼلالد رقوط اٌطٍجخ اٌّمج١ٌٛٓ

   



 اٌّؼب١٠و األوبك١ّ٠خ

 ِؼب١٠و ٚاٙؾخ

 اٍزقلاَ ِؼب١٠و اٌم١بً إٌّبٍجخ

 إٔغبى اٌقو٠غ١ٓ

 ِؼب١٠و أػّبي اٌطٍجخ اٌّم١ّخ

   

 اكاهح اٌجؤبِظ ٚاٌّٚبْ

 اٌزور١جبد اٌالىِخ إلكاهح اٌجؤبِظ

 ا١ٌَبٍبد ٚاإلعواءاد اٌّزجؼخ

 ّؼخاٌّالؽظبد إٌّٙغ١خ اٌّغ

 ٚاٌَّزقلِخ

 االؽز١بعبد اٌزؾ١ٕ١َخ ٌٍّٛظف١ٓ

 اٌزٟ ٠زُ رؾل٠ل٘ب ِٚؼبٌغزٙب

 إعواءاد اٌزقط١ٜ ٌٍزؾ١َٓ

 اٌّزجؼخ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يؼبٚٛش انًشاخؼخ انُبخسخ ٔرمٛٛى انؼًهٛخ

 يؼبٚٛش انًشاخؼخ انُبخسخ



 اآلتً: فً وتقٌٌمه األكادٌمً البرنامج مراجعة ترتٌبات فً الناجحة المراجعة معاٌٌر تتمثل .1

 التقٌٌم ثقافة إلى استنادا المواصفات والمراجعة تتضمن التحسٌن قٌد او قائمة داخلٌة بؤنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج ٌكون ان .1

 .الخارجٌة للمراجعة قوٌا اساسا الداخلٌة هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسٌن الذاتً

 مناسبا. ارجٌةالخ المراجعة توقٌت ٌكون ان .2

 .الخارجٌة للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .3

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطٌط فً بالتفاصٌل االعتناء ٌتم ان .4

  ًوالمراجعٌن التعلٌمٌة سةالمإس بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبٌق فً تستمر بؤن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌم 

 الخارجٌة. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر

 الوقت فً متوافرة التقارٌر الداخلٌة وإعداد المراجعة أنظمة تنتجها التً األدلة قاعدة تكون ان على ٌحرص المراجعة: بؤن منسق 

 مطلوبة. إضافٌة وماتمعل او اٌة إٌضاحات تلبٌة ٌتم وأن الزائرٌن الخبراء للمراجعٌن المناسب

 للمراجعة الخارجٌة. سٌخضع الذي األكادٌمً للبرنامج الذاتً للتقٌٌم تقرٌرا توفر المإسسة التعلٌمٌة: بؤن 

 بها التً ٌسترشد االولٌة وإعداد التعلٌقات المقدمة الوثائق قراءة ذلك فً بما للزٌارة بالتحضٌر ٌقوموا بؤن الخبراء: المراجعون 

 .الزٌارة إجراء فً

 العملٌة وفلسفة رسالة ٌحترم المشاركٌن بما جمٌع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبٌق فً تطابق هنالك ٌكون ان .5

 المستمرٌن. والتحسٌن للمراجعة وٌدعمها

 .مدة المراجعة طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ٌنم حوارا التعلٌمٌة المإسسة وممثلو المراجعون ٌعقد ان .6

 نظامً.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعٌن أحكام تكون ان .7

 حقائق. من فٌه ٌرد صحة ما المإسسة تإكد وأن التقارٌر وهٌكلة لمعٌار وفقا المناسب الوقت فً المراجعة تقرٌر اعداد ٌتم ان .8

 البرنامج األكادٌمً. عن ومتوازنا اٌا منصفاتقدم ر بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .9

 عند للتحسٌن واقعٌة خطة االعتبار وإعداد بعٌن وأخذها نتائجها بدراسة الخارجٌة المراجعة من االستفادة على قادرة المإسسة تكون ان .11

 اللزوم.

 انزمٛٛى:

النظامً لجمٌع المراجعات الخارجٌة للبرامج األكادٌمٌة  تسعى دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً إلى وضع وتطبٌق اجراءات للتقٌٌم .2

التً تنظمها وسوف ٌطلب من المإسسة التعلٌمٌة ورئٌس المراجعة والمراجعٌن المختصٌن ان ٌقوموا بتقٌٌم كل مراجعة خارجٌة عن طرٌق 

لمنهجٌة كما سٌقوم عند الضرورة بمتابعة اٌة ملء استبٌان مقتضب. وستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً بتحلٌل المالحظات ا

 صعوبات تتم اإلشارة الٌها. 

تفحص المالحظات المنهجٌة للخروج بتقارٌر موجزة تظهر اهم الجوانب التطبٌقٌة لعملٌة بكما ستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً 

 ن الممارسات الجٌدة وفرص التحسن المستمر.ماركون, إضافة إلى امثلة المراجعة بما فً ذلك المستوٌات العامة للرضا الذي ٌبدٌه المش

 

 

 لبئًخ يظطهسبد يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

 التً السٌاق حسب مختلفة معان التقارٌر وإعداد والخارجٌة الداخلٌة المراجعة و/او الدلٌل هذا فً المستعملة المصطلحات بعض تحتمل قد

 وضعت التعرٌفات االتٌة لتلك المصطلحات:فقد ترد فٌه. وإلزالة االبهام 

 الحقول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات



 لالحقو تقسٌم ٌتم ما وغالبا .والفلسفة والهندسة والطب كالرٌاضٌات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكادٌمٌة الحقول تصنف

 تخصصات على الفنون ملتتش وقد واألدب, كالتارٌخ موضوعات على تشتمل المثال سبٌل على اإلنسانٌة فالدراسات الواسع: المجال ذات

 مختلفة وتخصصات موضوعات تضم قد او أكثر, او حقلٌن البرامج بعض مناهج تجمع وقد. والتصوٌر الجمٌلة الفنون منها منفصلة

 .األعمال إدارة فً المحاسبة او الهندسة فً كالرٌاضٌات

 األكاديمية المعايير

 المعارف من األدنى الحد او المستوى على وتشتمل. خارجٌة مرجعٌة نقاط من باالستفادة التعلٌمٌة المإسسة تضعها محددة معاٌٌر هً

 .والمراجع التقٌٌم فً استخدامها وٌمكن األكادٌمً البرنامج نم الخرٌجون ٌكتسبها التً والمهارات

 االعتماد

 ٌفً( )او البرامج البرنامج ذلك ان إثبات على مقدرتها لتؤكٌد تعلٌمٌة مإسسة او تعلٌمً لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 .المعلنة رللمعاٌٌ وفقآ المستمر وتحسٌنها األكادٌمٌة انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنٌة المإسسة لدى وأن المقبولة بالمعاٌٌر

 التحسين او العمل خطط

 إعدادها ٌجب انه إال واحدة سنة من ألكثر تطبٌقها ٌتم وقد المتوافرة. والتقٌٌمات األدلة فً النظر من المستمدة الواقعٌة التحسٌن خطط هً

 .التعلٌمٌة والمإسسة األكادٌمٌة والبرامج المقررات مستوى على سنة كل ومراجعتها

 الطلبة المقبولين

 . األولى السنة بعد لما للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فٌهم بمن أكادٌمً برنامج فً المسجلون الطلبة هم

 المعيارية/المرجعية النقاط

 تكون وقد .معٌن موضوع او حقل خرٌجً من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستوٌات العامة التوقعات المعٌارٌة العبارات تمثل

 المماثلة بالبرامج أكادٌمً برنامج وجودة األكادٌمٌة المعاٌٌر بمقارنة تسمح الخارجٌة المرجعٌة فالنقاط. داخلٌة او خارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر

 زمنٌة فقرة خالل وجهاتالت لتحدٌد او األكادٌمٌة الحقول بٌن للمقارنة استخدامها فٌمكن الداخلٌة المرجعٌة النقاط اما والعالم. العراق له فً

 معٌنة.

 

 المجموعة

 وفقا او جغرافٌا محددة تكون وقد. الداخلً ونظامها لرسالتها وفقا التعلٌمٌة المإسسة تخدمها التً المجتمع المحددة من الشرٌحة تلك هً

 .أنشطتها فً الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات

 المقرر اهداف

 للقٌاس. وقابلة مهمة كمزاٌا المقرر ٌكملون الذٌن الطلبة ٌحققها ان ٌنبغً التً المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبٌر ٌجب

 التعلٌمٌة. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقٌق فً تسهم ان وٌجب

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج



 من وتتؤلف المطلوبة, التعلم لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتدٌرها المإسسة التعلٌمٌة صممهات التً بؤكملها المنظمة التعلٌمٌة العملٌة هً

 وخارجها الجامعة فً المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام إمكانٌة إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقوٌم التعلٌم وترتٌبات المحتوى

 والمٌدانٌة. ,والتدرٌبٌة ,والرٌاضٌة ,االجتماعٌة والدراسات الحاسوب, ودراسات ات,المكتب ذلك فً بما ؛معٌنة لترتٌبات وفقا

 التعلم الذاتي/ المستقل الموجه )المهارات المكتسبة(

 وغٌر المنظمة الخبرات عن فً البحث والخرٌج الطالب تدعم والتً الدراسً بالمنهج المشمولة الشخصٌة للمهارات الفاعل التعزٌز هو

 والتدرٌب والواجبات المٌدانً والعمل والذاتً الشخصً والتعلم اإللكترونً التعلم التعزٌز أسالٌب وتشمل نها.م والتعلم استٌعابهاو المنظمة

 التقٌٌم وتقارٌر الدورٌة السجالت الرسمٌة الدراسٌة المحاضرات الموجه خارج الذاتً التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسً. والتعلم

 إلى ذلك. وما التفاعلٌة التعلم وأدوات تًالذا

 التعليم االلكتروني

 وقد المقرر. او بالبرنامج األكادٌمً الخاصة للمواد األولً او الثانوي المكون المعلومات تقنٌة باستخدام إلكترونٌة التعلم بطرٌقة ٌكون قد

 عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات لألهداف التحدٌد الذاتً على ملٌشت وقد. االخرى والتعلم التعلٌم مناح فً داخال او بذاته مستقال ٌكون

 تحوٌل ٌعد وال عنه. والمسإولٌة التعلم فً الذاتٌة مستوى عامة بصورة وهو ٌزٌد الذاتً. التقٌٌم عادة وٌتضمن الذاتً, االختٌار طرٌق

 .  إلكترونٌا تعلما ذاته بحد مسبقا لمسجلةا الوسائط إحدى إلى او إلكترونً إلى موقع الحالٌة المحاضرات او النصوص

 الخارجي المقيم/التقييم

 األكادٌمٌة المعاٌٌر عن مستقل خارجً برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكادٌمً لبرنامج بتعٌن المإسسة قٌام هو

 .العلمٌة الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات فً والمتحققة الموضوعة

 التقييم إطار

 وتقرٌر المختصٌن المراجعٌن قبل والزٌارة المٌدانٌة من الذاتً التقٌٌم اساس وٌشكل. األكادٌمٌة البرامج لتقٌٌم معٌارٌة بنٌة التقٌٌم إطار فرٌو

 الداخلٌة المراجعات ولتطبٌقه على التعلٌمٌة والمإسسات األكادٌمٌة الحقول جمٌع فً لالستخدام معد وهو األكادٌمً, البرنامج مراجعة

 .والخارجٌة

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

 .أعمالها تحكم التً السٌاسات ضمن التعلٌمٌة للمإسسة الالزمة والتعلٌمات والنظم المبادئ هً

  مؤسسة التعليم العالي

 أو (/ دبلومالبكالورٌوس) األولى الجامعٌة الدرجة على الحصول إلى المإدٌة العالً التعلٌم برامج تقدم التً الجامعة او المعهد او الكلٌة هً

 .ذلك من أعلى درجة أٌة

 المطلوبة التعلم مخرجات

 للقٌاس وقابلة مرتبطة بالرسالة تكون ان وٌجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعلٌمٌة المإسسة ترٌدها التً بالمعرفة المتعلقة النتائج هً

 المناسب. ىبالمستو الخارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر تعكس وأن( قابلة للتقٌٌم)

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام



 للمراجعة تخضع وأن المحددة باالحتٌاجات فٌها الداخلة والعناصر التعلٌمٌة برامجها تحقٌق لضمان التعلٌمٌة المإسسة تعتمده الذي النظام هو

 وتحدٌد والتقٌٌم التقدٌم, إلى التصمٌم من للجودة محددة مواصفات المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام وٌتضمن المستمرٌن. والتحسٌن

 لوضع للعملٌات النظامٌٌن تحسٌنالو والمراجعة والتعزٌز التحسٌن ومقترحات ومتابعة األداء,  والمعوقات القصور واوجه الجٌدة الممارسات

 التحسٌن المستمر. لدعم الفاعلة واألولوٌات واالستراتٌجٌات السٌاسات

 الوظائف/ العمل سوق

 .  التخرج بعد فٌها للعمل مإهال الخرٌج ٌكون التً المجاالت من وغٌرها البحثً التوجه وذات والتجارٌة المهنٌة التوظٌف مجاالت توفر هو

 الرسالة بيان

 حول زةموج مساندة بٌانات بٌان الرسالة ٌعرض قد كما المجتمع. تنمٌة فً ودورها التعلٌمة المإسسة مهمة بوضوح ٌحدد موجز بٌان هو

 االستراتٌجٌة. وأهدافها وقٌمها التعلٌمٌة المإسسة رإٌة

 المختص المراجع

 لدٌه ولٌس التعلٌمٌة المإسسة نفس من لٌس المعنً )اال انه الموضوع فً خبرة لدٌه الذي او اإلدارٌة والخبرة المهنً المستوى ذو هو شخص

 .االعتماد لغاٌات او والخارجٌة الداخلٌة الجودة لضمان التعلٌمً البرنامج بمراجعة المساهمة ٌمكنه بحٌث المصالح, فً تضارب

 األكاديمي البرنامج

 .اكادٌمٌة درجة على بنجاح إتمامه بعد ٌحصلون الذٌن الطلبة ٌقبل الذي ذلك بؤنه التعلٌمً البرنامج ٌعرف األكادٌمً البرنامج مراجعة لغرض

 

 

 البرنامج اهداف

 ومخرجات األهداف( تحقٌق )لضمان وتنفٌذها االستراتٌجٌة األهداف تطوٌر توجه بدورها والتً األكادٌمً امجالبرن لتقدٌم العامة الغاٌات هً

 المطلوبة( النتاج تحقٌق أجل من بالعمل الطلبة قٌام من )للتؤكد المطلوبة التعلم

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 من أكثر تعلم فً التً البرامج حالة وفً العالً. التعلٌم مإسسات جمٌع فً ٌةالتعلٌم البرامج جمٌع على األكادٌمً البرنامج مراجعة تنطبق

 بالمراجعة. مشموال بؤكمله البرنامج ٌكون تعلٌمٌة مإسسة

 :وهً العراق, فً البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 

 والطلبة األمور فً الوزارة واولٌاء دٌمًاألكا الجودة واالعتماد ودائرة ضمان العالً التعلٌم مإسسات )فً القرار صانعً تزوٌد -1

 .مبرامج التعل جودة حول باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحاب من وغٌرهم

 .ن المستمرٌالتحس وتقٌٌم االلتزام والتحدٌات الجٌدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلٌة الجودة ضمان ر عملٌاتتطو دعم  -2

 .والدولً اإلقلٌمً المستوى على العراق فً العالً التعلٌم سمعة تعزٌز  -3

 ضمان الجودة



 وأن المماثلة, الدولٌةللمعاٌٌر  وفقا لكل برنامج تعلٌمً األكادٌمٌة المعاٌٌر تحدٌد لضمان الالزمة المإسسة التعلٌمٌة الوسائل فً تتوافر ان

 المهارات من مجموعة خرٌجٌها ٌمتلك وأن المعنٌة افاألطر توقعات وتحقق مناسبة المعنٌة التحتٌة والبنٌة الدراسً المنهج جودة تكون

 .التحسٌن المستمر على قادرة التعلٌمٌة المإسسة تكون وأن المحددة

 منسق المراجعة

 أسالٌب وتطبٌق وتفسٌرها المعلومات جمع فً للمساعدة األكادٌمً البرنامج مراجعة لتنسٌق التعلٌمٌة ترشحه المإسسة الذي هو الشخص

 .علنةالم المراجعة

 التقرير

 .التعلٌمً برنامجه وتقٌٌمات األكادٌمً البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التقارٌر

 التقييم الذاتي

 .الجودة وضمان إلدارة داخلً نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معٌن أكادٌمً برنامج بتقٌٌم التعلٌمٌة المإسسة قٌام هو

 الزيارة الميدانية

 ٌومٌن او ثالثة. لمدة عادة المٌدانٌة الزٌارة وتستمر األكادٌمً. البرنامج مراجعة ضمن خارجٌن لمراجعٌن مختصٌن لها معد ٌارةز هً

 .لذلك نموذجٌا (1وٌضم جدول )

 

 الوصف

 وٌوفر. فٌه لةداخ موارد او محددة مرافق او مقررات واٌة منه المطلوبة والمخرجات وبنٌته البرنامج ألهداف التفصٌلً الوصف هو

 .ومراجعته وتقدٌمه البرنامج لتصمٌم الالزمة المعلومات التوصٌف

 العالقة ذات الجهات

 التعلٌم ومعاٌٌره جودة حٌث من للمإسسة التعلٌمٌة االنشطة فً المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هً

 الدقٌق المدى وٌعتمد المعنٌة. األطراف مجموعات اهم الفاعلة االستراتٌجٌة المراجعة ملٌةع وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلٌة

 المدى وٌتحدد. المحلٌة وظروفها التعلٌمٌة أنشطتها ومدى التعلٌمٌة المإسسة رسالة على المختلفة واهتماماتهم المعنٌة األطراف لمجموعات

 قالتحباال والطلبة الراغبٌن والخرٌجٌن الطلبة الحالٌٌن على المشروعة المصلحة اتذ المجموعات وتشتمل النطاق. لتحدٌد عادة بدراسة

 المنظمات من وغٌرهم الحكومٌة المعنٌة والراعٌن والوزارات التوظٌفً وطاقم المإسسة التعلٌمٌة والوسط عائالتهم او امورهم واولٌاء.

 .وجدت المهنٌة إن واالتحادات والمنظمات الممولة

 / الخطط االستراتيجية ستراتيجيةاال األهداف

 المدعومة التقٌٌمات على تقوم واقعٌة خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمإسسة التعلٌمٌة الخاصة األهداف نم مجموعة هً

 معالجتها ٌنبغً التً االمور الخطة وتحدد رسالتها تحقٌق إلى طرٌقها عن المإسسة تسعى التً الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة

 .اآلثار وتقٌٌم التقدم لمراقبة ترتٌبات تتضمن تنفٌذٌة خطة وترافقهاٌه, التقدٌر والتكالٌف المسإول والشخص الزمنً واإلطار

 رمٛٛى انطهجخ



 التعلم مخرجات إنجاز مقدار لقٌاس التعلٌمٌة المإسسة بها تقوم التً األنشطة من وغٌرها االمتحانات تشمل التً اإلجراءات نم مجموعة هً

 تحدٌد إلى التشخٌصً التقٌٌم إلنجازاتهم , وٌسعى وفقآ الطلبة لتصنٌف وسٌلة التقٌٌمات توفر كما. ومقرراته األكادٌمً للبرنامج المطلوبة

 دعما وتقدمه الطالب اداء عن المعلومات التكوٌنً التقٌٌم وٌوفر.  مناسب منهج اعداد وراء سعٌا ومهاراته الطالب لمعارف الحالً المدى

 او البرنامج فً الطالب لتحصٌل النهائً المستوى فٌحدد الشمولً التقٌٌم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب دون التعلم لمتابعة

 .األكادٌمً للبرنامج المعتمدة الساعات فً ٌدخل الذي المقرر نهاٌة عند

 تقييمات الطلبة

اآلراء:  لجمع استخداما األسالٌب أكثر نمو للمخرجات. تحلٌل مع قٌاسٌة بنٌة فً برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملٌة هً

 المجالس فً والتمثٌل المركزة العمل ومجموعات والهٌئات اإللكترونٌة المإتمرات األخرى اآللٌات ومن واالستبٌانات, المسحٌة لدراساتا

 .األخرى واألوساط

 طرائق التعليم والتعلم

 ذلك امثلة ومن من المقرر. المطلوبة التعلم مخرجات قٌتحق على الطلبة لمساعدة التدرٌسٌٌن ٌستخدمها التً الطرائق مجموعة هً

 إلى والوصول المعلومات تحلٌل كٌفٌة حول طالب لك حالة ودراسة والندوات, التعلٌمٌة كالجلسات الصغٌرة المجموعات وتعلٌم المحاضرات,

 إلكساب العملٌة والجلسات المٌدانٌة, والرحالت ,والتقدٌم الذاتً التعلم مهارات الطلبة لٌكتسببحثٌة  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات,

 او العروض او التقارٌر وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحلٌل على الطلبة لتدرٌب التجارب وإجراء العملٌة المهارات الطلبة

 .الملصقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔطف انًمشس ًَٕرج

 

 ٔطف انًمشس

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ عبِؼخ ك٠بٌٝ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .196

 لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍٛة اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .197

 Operating system  /433CsOsٔظُ اٌزْغ١ً  اٍُ / هِي اٌّموه .198

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .199

 (ػٍّٟ-ٔظوٞ) أٍجٛػ١ب ِٓور١ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .211

 2017/2018   ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .211

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .212

 )اٌىٍٟ(
 ػٍّٟ ( 2ٔظوٞ +  2ٍبػبد ) 4

 3/9/2017 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .213

 أ٘لاف اٌّموه .214

 

يقات تعريف الطالب بأنظمة التشغيل وأنواعها وأهداف نظام التشغيل وكذلك كيف يقوم نظام التشغيل بأدارة تطب
 المستخدم واجهزة الحاسوب المادية وتنظيم عمل الحاسبة

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

د من الربط بٌنها وبٌن وصف المتاحة. والبالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .215

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 -: ٚاٌفُٙ اٌّؼوفخ - ط
 .ٔظُ اٌزْغ١ً ٌّبكح فُٙ ػٍٝ اٌؾٖٛي فٟ اٌطبٌت رّى١ٓ-1أ

       .ٛةاٌؾبٍ رٕف١ن اٌجواِظ ثّؼبٌظ ٚثطوق رٕظ١ُ ٚرّض١ً ٚرقي٠ٓ اٌج١بٔبد  اٌّؼوفخ   - -2أ

 ا١ٌٙبوً اٌج١ب١ٔخ اٌّقزٍفخ )١ِيارٙب ٚػ١ٛثٙب(.فُٙ  -3أ

 ِؼ١ٓ فٟ ا١ٌٙىً اٌج١بٟٔ.  واِظِقزٍفخ ٌج ٌقيْ ٚرٕف١نرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ ٛوق ِقزٍفخ  -4أ

ٛوق رور١ت اٌج١بٔبد  ٌزّض١ً ا١ٌٙبوً اٌج١ب١ٔخ اٌّقزٍفخ ٚ ++Cخ اٌجوِغ ٌغخاٌملهح ػٍٝ أٍزقلاَ  -5أ

  .ِٚؼبٌغزٙب

  

 

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ٚافز١به ٛوق اٌقيْ ٚاٌزٕف١ن إٌّبٍجخ إٌّبٍت اٌج١بٟٔ ا١ٌٙىً أفز١به ِٙبهح– 1ة

     رّض١ً ِب رؼٍّٗ ٔظو٠ب ثْىً ػٍّٟ فٟ اٌّقزجو٠زمٓ اٌطبٌت  – 2ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٛة إٌّبلْخ.ِؾبٙواد رم١ٍل٠خ ٚاٍٍ -26
 ٚاٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ وٛاعجبد.االْٔطخ اٌّقزجو٠خ  -27
 .اٌىزت اٌؼ١ٍّخ -28
 .ٚاٌْٙو٠خ ا١ِٛ١ٌخ الِزؾبٔبدا -29

 



 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔٙبئ١خ. -21
  .أعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخاٌٛاعجبد ٚ -

 االِزؾبٔبد اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّقزجواد -

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 ٍزقلاَ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼوف١خ ِٓ فالي اٍٍٛة اٌؾٛاه.أ -1ط

 ثبٌطوق اٌّقزٍفخ.ٚرٕف١ن اٌت هاِظ ٠ؾًٍ اٌطبٌت اٌّْىالد اٌجواِغ١خ فٟ رّض١ً اٌج١بٔبد  -2ط

 .للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌؾٍٛي اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ِٚؼوفخ ربص١و٘ب -3ط   

 .األٙبف١خ اٌزّبه٠ٓ ٌؾً عجبداٌٛا -4 ط        

 

   

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبٙواد رم١ٍل٠خ ٚاٍٍٛة إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه ِغ اٌطٍجخ. -21
 )اٌؼ١ٍّخ(.اٌّقزجو٠خ اٌزطج١مبد -22
اٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ اٌج١ز١خ ٚرْغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّْبهوخ اٌفبػٍخ فٟ ؽً ثؼ٘ اٌزّبه٠ٓ اٌٖف١خ  -23

 ٌلها١ٍخ.  اٌٍٛؽخ كافً اٌمبػخ ا  ػٍٝ
 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 اعواء االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ/ ١ِٛ٠خ/ّٙو٠خ/ٔٙبئ١خ. -21
 .أعواء االفزجبهاد اٌْف٠ٛخاٌزّبه٠ٓ األٙبف١خ ٚ -22



 

 

 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 .رٍمب٘ب اٌزٟ اٌّؼوفخ رٛظ١ف اٌطبٌت ٠َزط١غ اْ-1ك

 .اٌّؼوفخ ِٓ االٍزفبكح ِٓ ٠زّىٓ اْ-2ك

 .اٌزله٠ٌ ِٙبهح ٠ىزَت اْ-3ك

   ٌزفى١١و اال٠غبثٟ.ا -4ك
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 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ِملِخ ٔظُ اٌزْغ١ً 2 1

نظام التشغٌل مقدمة عن 

وتعرٌفه واهدافه وتؤرٌخ 

 وانواع نظم التشغٌل

اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو

 ١٘ى١ٍخ اٌجواِغ١بد 2 2

هٌكلٌة وتشغٌل نظام الحاسبة 

وهٌكلٌة  DMAوهٌكلٌة 

 وهرمٌة الخزن

اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو

 ٛوق ؽّب٠خ اٌناووح 2 3

أدارة العملٌات وحماٌة 

الذاكرة وأدارة الفاٌالت 

 وأنظمة األستدعاء

اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو

 اٌّبوٕخ االفزوا١ٙخ 2 4
 لالماكنة االفتراضٌة ومدخ

 ألدارة العملٌات

اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

خ ٚاٌزطج١ك اٌْف٠ٛ

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو

 processesاٌؼ١ٍّبد  2 5
تعرٌف العملٌة وحاالتها 

 وجدولة العملٌات PCBو

اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو

 أٛاع اٌؼ١ٍّبد 2 6
العملٌات المستقلة والمتعاونة 

 Threadsومفهوم 

اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

٠ٛخ ٚاٌزطج١ك اٌْف

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو

 علٌٚخ اٌّؼبٌظ 2 7
ومفاهٌمها  CPUجدولة ال 

 ومعاٌٌر الجدولة

اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو

 فٛاهى١ِبد اٌغلٌٚخ 2 8
خوارزمٌات الجدولة 

(FCFS(و )SJF) 

اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

ٍٟ فٟ اٌؼّ

 اٌّقزجو

 Priority( و SJFتمارٌن ) رّبه٠ٓ اٌغلٌٚخ 2 9
اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو



 تكملة انواع الخوارزمٌات  2 11
( R.Rخوازمٌة )

 (M.L.F.B.Qو)

اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو

    أمتحان 2 11

 علٌٚخ اٌّؼبٌغبد  2 12

 معالجاتمفاهٌم جدولة ال

المتعددة وتقٌٌم 

 الخوارزمٌات

اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو

 اٌزيآِ 2 13
مدخل الى تزامن العملٌات 

 ومشكلة المنطقة الحرجة

اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 ّقزجواٌ

 ِْبوً اٌؼ١ٍّبد اٌّزؼلكح 2 14
حل مشكلة العملٌتٌن ومشكلة 

 العملٌات المتعدددة

اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو

15 2 Semaphores  اٌّمبٛغ اٌؾوعخ 
اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو

    أمتحان 2 16

 اٌزٛلف  2 17
 Deadlocksمدخل الى 

 RAGوشروط حصوله و

اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو

 Deadlockمنع  و١ف١خ ِؼبٌغخ ِٕٚغ اٌزٛلف 2 18
اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو

 فٛاهى١ِبد اٌؾبالد االِٕخ 2 19

الحالة  Deadlockتجنب 

اآلمنة وخوارزمٌة 

Bankers 

اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو

 اكاهح اٌناووح 2 21

أدارة الذاكرة )ربط 

العناوٌن, العنوان المنطقً 

والعنوان 

 ( )Swappingالفٌزٌائً,

اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 ٌّقزجوا
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 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 Operating System Concepts    

   Modern Operating Systems 

   Introduction to Operating System 

Design and Implementation 

 

    تطبٌق الطالب فً المدارس  21

    تطبٌق الطالب فً المدارس  22

    تطبٌق الطالب فً المدارس  23

    تطبٌق الطالب فً المدارس  24

    تطبٌق الطالب فً المدارس  25

    تطبٌق الطالب فً المدارس  26

 أٛاع اٌزق١ٖٔ 2 27
التخصٌص المتتابع لمقطع 

 عواحد وعدة مقاط

اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو

 التشظً الداخلً والخارجً أٛاع اٌزْٟٚ 2 28
اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو

 أٛاع اٌؼٕٛٔخ  2 29

الصفحات والمقاطع وانواع 

العنونة وكٌفٌة التحوٌل من 

 فٌزٌاويالمنطقً الى ال

اٌّؾبٙوح + 

 ِقزجو

االفزجبهاد 

اٌْف٠ٛخ ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌّقزجو

    أمتحان 2 31

      

      

      

      



ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 البرمجة باحد لغات البرمجة مثل سً ++

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ (  إٌّٟٙ

 اٌزطج١مبد اٌّله١ٍخ
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 اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ
 اٌجوِغخ -

 ١٘بوً اٌج١بٔبد -
 

 25 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ

 31 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ

 

 

 

 

 

 

 


