
 

 
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 323CsMP االرشاد والصحة النفسية / اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 صفي يومي  دوام أشكال الحضور المتاحة .5

 2019/2020 الفصل / السنة .6

 ساعة60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ان يعرف الطالب معنى االرشاد التربوي ونشأته وتطوره ومفاهيمه ومبرراته واهدافه  . -أ
 ان يعرف الطالب اسس االرشاد  . -ب
 رشاد .ان يفهم الطالب نظريات اال -ت
 ان يعرف الطالب المعلومات الالزمة لالرشاد .   -ث
 ان يعرف الطالب االرشاد والتوجيه في المدرسة.  -ج

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

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

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

 البرنامج.



 

 
 2الصفحة 

 
  

 ان يعرف الطالب المشكالت التي يتناولها االرشاد التربوي   -ح
 ان يعرف الطالب االزمة النفسية  -خ
 ان يعرف الطالب الميكانزمات الدفاعية  -د

 ان يعرف الطالب التوافق  -ذ

 رجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخ .10

 المعرفة والفهم  -أ

 معنى االرشاد التربوي ونشأته وتطوره ومفاهيمه ومبرراته واهدافه  .  -1أ

 اسس االرشاد  -2أ

 نظريات االرشاد -3أ

 المعلومات الالزمة لالرشاد -4أ

 االرشاد والتوجيه في المدرسة -5أ

 ها االرشادالمشكالت التي يتناول  -6أ

 االزمات النفسية -7أ

 الميكانزمات الدفاعية-8أ

 التوافق-9أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 المقارنة - 1ب

 التقييم - 2ب

 النقد - 3ب

  التطبيق   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المناقشة الجماعية  -أ
 تطبيق الجانب النظري على الواقع من خالل االمثلة -ب
 ارير عن كل موضوعاعداد تق -ت
 المحاضرة -ث



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التقييم      

 

 تقييم التحضير اليومي وتفاعل الطالب -أ
 تقييم تقارير الطلبة  -ب
 الحضور والمشاركة -ت

 

 

 مهارات التفكير -ج

 التطبيق -1ج

 االستنتاج -2ج

 المقارنة-3ج

 التحليل والتركيب  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشة الجماعية  -أ
 بيق الجانب النظري على الواقع من خالل االمثلةتط -ب
 اعداد تقارير عن كل موضوع -ت
 المحاضرة -ث

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 تقييم التحضير اليومي وتفاعل الطالب -أ
 تقييم تقارير الطلبة  -ب
 الحضور والمشاركة -ت



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

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

 التحليل -1د

 التركيب-2د

 االستنتاج-3د

 المقارنة   -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 1-2-3-4 

 

 

 

 

 

8 

 معرفة معنى االرشاد 

ونشأته وتطوره 

ومفاهيمه ومبرراته 

، والعالقة بين واهدافه

االرشاد والعلوم 

االخرى ، ومجاالت 

االرشاد ، وطرق 

  االرشاد 

 االرشاد 
المحاضرة + 

القصة+ 

 المشكالت

تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

5-6 4 

معرفة اسس االرشاد 

الفلسفية واالجتماعية 

والخلقية والدينية 

 والنفسية 

 اسس االرشاد
المحاضرة + 

 الحوار
تفاعل الطلبة 

 ارات+ اختب

7-8-9-

10  
8 

معرفة نظريات 

االرشاد ) التحليل 

النفسي ، السلوكية، 

 الوجودية، االنسانية (

 نظريات االرشاد
المحاضرة + 

 المشكالت
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

11-12-

13 
6 

معرفة المعلومات 

 الالزمة لالرشاد 
المعلومات الالزمة 

 لالرشاد
المحاضرة 

 +الحوار
تفاعل الطلبة 

 ارات+ اختب

14-15- 4 
فهم االرشاد والتوجيه 

 في المدرسة
االرشاد والتوجيه في 

 المدرسة
المحاضرة + 

 المناقشة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

16-17 -

18 
6 

معرفة المشكالت التي 

 يتناولها االرشاد
المشكالت التي 

 يتناولها االرشاد
المحاضرة + 

 القصة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

19-20-

21 
6 

فة االزمات معر

 النفسية
 االزمات النفسية

المحاضرة + 

 المناقشة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

22-23-

24-25-

26 

10 
معرفة ميكانزمات 

 الدفاع النفسية

ميكانزمات الدفاع 

 النفسية

المحاضرة + 

 المشكالت
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 النصوص االساسية ضمن مفردات المقرر

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 اليوجد

وتشمل على سبيل الخدمات االجتماعية ) 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال يوجد

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 التوافق معرفة التوافق ساعات 6 27-28
المحاضرة + 

 المشروعات
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات
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 نموذج وصف المقرر

 

 روصف المقر

 

 وم الصرفةجامعة ديالى / كلية التربية للعل المؤسسة التعليمية .14

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .15

 C++/103 CsSpالبرمجة المهيكلة/ لغة  اسم / رمز المقرر .16

 كل المواد العلمية لعلوم الحاسبات/ البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .17

 الحضور اليومي الفعلي للطالب في القاعة الدراسية والمختبر أشكال الحضور المتاحة .18

 2019/2020 فصل / السنةال .19

 عملي( اسبوعيا 2نظري+  2) 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .20

 3/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

 أهداف المقرر .22

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

 المؤسسات.

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

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

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

 البرنامج.
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 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات .23

 -: والفهم المعرفة -أ
من الوصف الدقيق لخطوات حل المشكلة  والذي يساعده فيما بعد في كتابة البرامج  الطالب تمكين-1أ

 .بصورة صحيحة

       . ++Cالطالب بايعازات لغة  معرفة  -2أ

 .معرفة الطالب بانواع البيانات وكيفية التعبير عنها برمجيا -3أ

 . معرفة الطالب بطرق ادخال البيانات -4أ

  .معرفة الطالب بكيفية معالجة البيانات وكيفية اخراجها -5أ

  

  بالموضوع الخاصة المهارات  - ب

 ة لحل المشكلة.المناسب مجموعة االيعازات أختيار مهارة– 1ب

     .تمثيل ما تعلمه نظريا بشكل عملي في المختبرطالب يتقن ال – 2ب

  والتعلم التعليم طرائق     

 واسلوب المناقشة. طريقة االلقاء -1
 والتمارين األضافية كواجبات.االنشطة المختبرية  -2
 .الكتب العلمية -3
 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4

 

  التقييم طرائق     

 

 ملية/ يومية/شهرية/نهائية.اجراء االختبارات النظرية والع -1
  .أجراء االختبارات الشفويةالواجبات و -2
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 التفكير مهارات -ج

 ستخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل اسلوب الحوار.أ -1ج

 .قدرة الطالب على المقارنة بين الحلول العلمية والعملية ومعرفة تاثيرها -2ج   

 .ضافيةاأل التمارين لحل الواجبات -3 ج        

  والتعلم التعليم طرائق    

 واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة. طريقة االلقاء -1
 )العملية(.المختبرية التطبيقات -2
التمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التمارين الصفية على  -3

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  
 .الكتب العلمية -4
  التقييم طرائق   

 

 اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية. -3
 .أجراء االختبارات الشفويةالتمارين األضافية و -4

 

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

 .تلقاها التي المعرفة توظيف الطالب يستطيع ان-1د

 .المعرفة من االستفادة من يتمكن ان-2د

 .التدريس مهارة يكتسب ان-3د

   لتفكيير االيجابي.ا -4د
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 بنية المقرر .24

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 عملي2نظري+ 2 1

تعليم الطالب كيفية حل المشكالت  

تابة الخوارزميات والمخططات بك

 االنسيابية
Algorithms & flowcharts 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

 عملي2نظري+ 2 2

تعليم الطالب كيفية حل المشكالت  

بكتابة الخوارزميات والمخططات 

 االنسيابية
Algorithms & flowcharts 

االلقاء + 

 (+ مختبرمناقشة)امثلة

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

 عملي2نظري+ 2 3

تعليم الطالب كيفية حل المشكالت  

بكتابة الخوارزميات والمخططات 

 االنسيابية
Algorithms & flowcharts 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

 ++Cالتعريف بلغة البرمجة  عملي2نظري+ 2 4
Introduction of C++ 

language 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

5 
 عملي2نظري+ 2

 C++  Layout of C++ programلغة  التعريف بهيكل برنامج
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

6 
 عملي2نظري+ 2

 C++ Header files and guidanceالتعريف بمكتبات لغة 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

7 
 عملي2نظري+ 2

 التعريف بالمكونات االساسية للغة
Basic components of C++ 

language 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

8 
 عملي2نظري+ 2

 Data types بيانات االساسيةالتعريف بانواع ال
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

9 
التعريف بالكلمات المحجوزة  عملي2نظري+ 2

 والتعليقات

Reserved words and 

comments 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

10 
 عملي2نظري+ 2

 Variables and constants متغيرات والثوابتالتعريف بال
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

11 

 عملي2نظري+ 2

التعريف بالعمليات الحسابية والمنطقية 

 و العالئقية 

General tools of C++ 

language Arithmetic, logical, 

relational 

 

االلقاء + 

 مختبرمناقشة)امثلة(+ 
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

12 

 عملي2نظري+ 3
 التعريف بايعازات االدخال واالخراج

Input/output statements 

 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

13 
 عملي2نظري+ 2

 Conditional statements التعريف بايعازات القرار
االلقاء + 

 ة(+ مختبرمناقشة)امثل
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

14 
 التعريف بايعازات القرار عملي2نظري+ 2

Conditional statements 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

15 
 التعريف بايعازات القرار عملي2نظري+ 2

Conditional statements 
االلقاء + 

 رمناقشة)امثلة(+ مختب
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

16 
 عملي2نظري+ 3

 التعريف بايعازات التكرار
Loop statements  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

17 
االلقاء +  Loop statements التعريف بايعازات التكرار عملي2نظري+ 2

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 رية+واجباتوشه
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 البنية التحتية  .25

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, and 

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

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

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 القاعة الدراسية+ مختبر الحاسوب-1

 طالب بأمثلة اضافية عن المادةبرمجيات+مواقع الكترونية لرفد ال -2

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 التطبيق المدرسي السنوي

18 
االلقاء +  Loop statements التعريف بايعازات التكرار عملي2نظري+ 2

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

19 
االلقاء +  Loop statements التعريف بايعازات التكرار عملي2نظري+ 2

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

20 
التعريف بالمصفوفات االحادية  عملي2ي+نظر 2

 والثنائية
Arrays 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

21 
التعريف بالمصفوفات االحادية  عملي2نظري+ 2

 Arrays والثنائية
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

22 
ريف بالمصفوفات االحادية التع عملي2نظري+ 2

 Arrays والثنائية
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

23 
التعريف بالمصفوفات االحادية  عملي2نظري+ 2

 Arrays وجبر المصفوفات المربعة والثنائية
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

24 
تعليم الطالب كيفية كتابة البرامج  عملي2+نظري 2

 الفرعية
Functions 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

25 
تعليم الطالب كيفية كتابة البرامج  عملي2نظري+ 2

 الفرعية
Functions  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

26 
تعليم الطالب كيفية كتابة البرامج  عملي2+نظري 3

 الفرعية
Functions  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

27 
تعليم الطالب كيفية كتابة البرامج  عملي2نظري+ 2

 Functions الفرعية
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

28 
تعليم الطالب كيفية كتابة البرامج  عملي2+نظري 2

 Inline function القياسية الفرعية
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

29 
تعليم الطالب كيفية خزن البيانات  عملي2نظري+ 2

 باستخدام الملفات
Files 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 ة+واجباتوشهري

30 
تعليم الطالب كيفية خزن البيانات  عملي2نظري+ 2

 باستخدام الملفات
Files 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
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 القبول  .26

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 كبر عدد من الخطة المقررة لالستيعابأ أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .27

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .28

 GAR 108اللغة العربية  /  اسم / رمز المقرر .29

 سالبكالوريو فيهاالبرامج التي يدخل  .30

 اليومي أشكال الحضور المتاحة .31

 2019/202 الفصل / السنة .32

 ساعة 65 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .33

 3/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .34

                                 أهداف المقرر .35

يمة ليكونوا أصحاب لغة سل تأهيل الطلبة لجعلهم قادرين على استعمال اللغة العربية استعمااًل صحيحاً 
تؤهلهم للوقوف أمام الطلبة والتحدث أمامهم متجنبين أكبر قدر ممكن من األغالط اللغوية التي تعترض 

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

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

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

 البرنامج.
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عملهم التدريسي في المدارس الثانوية، وذلك بإطالعهم على قدر معين من مفردات اللغة العربية 
القرآنية والشعرية والنثرية ليطلعوا على  النحوية واللغوية واإلمالئية وكذلك دراسة بعض النصوص

 األساليب اللغوية الرصينة.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .36

 المعرفة والفهم  -أ

 اإللمام بقواعد اللغة العربية -1أ

 اإللمام بقواعد اإلمالء العربي -2أ

 اإللمام بقواعد الصرف العربي -3أ

 الكريم بدراسة بعض النصوصاإللمام بأسلوب القرآن  -4أ

 التعرف على أساليب الشعر العربي -5أ

 التعرف على بعض نصوص النثر العربي  -6أ

 اعداده اعدادا يؤهله للعمل بالمؤسسات التربوية  -7أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التحدث بطالقة – 1ب

 قراءة النصوص بصورة دقيقة – 2ب

 ومعرفة ما هو صحيح وغلط من الكالماإلنصات إلى المتحدثين  – 3ب

 التدقيق في األساليب اللغوية وتمييز الغث من السمين    -4ب

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب المناقشة  -1

 االمتحانات اليومية والشهرية  -2

 إعداد التقارير اليومية -3
 إعداد البحوث   -4
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 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية

 اليومية والبحوث السنويةالتقارير 

 االمتحانات الفصلية

 االمتحان النهائي

 

 مهارات التفكير -ج

 المناقشة -1ج

 اسلوب الحوار بين الطالب واالستاذ -2ج

 التقارير اليومية -3ج

 البحوث السنوية -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 االختبارات -الدرجات 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 اليوميةاالمتحانات 

 التقارير اليومية والبحوث السنوية

 االمتحانات الفصلية

 االمتحان النهائي
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 بنية المقرر .37

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-2-3-4 8 
ان يفهم الطالب ما 

 تلقاه بالمحاضرة

 الجملة االسمية 

 تدأ والخبرالمب
 النظري

االختبارات

اليومية —

 والشهرية

5-6-7-8 8 
ان يفهم الطالب ما 

 بالمحاضرة هتعلم

 نواسخ االبتداء

 كان وأخواتها

 إن وأخواتها

 ال النافية للجنس

 النظري
االختبارات

اليومية —

 والشهرية

9-10-

11-12 
8 

ان يفهم الطالب ما 

 تلقاه بالمحاضرة

مختارات من النصوص 

 ةالقرآني

نص قرآني من سورة 

الكهف ودراسة قصة 

 تضمنها النص

سورة الكهف ودراسة 

 قصتين تضمنهما النص

 النظري
االمتحانات 

 االسبوعية

13-14-

15-16 
8 

ان يفهم الطالب ما 

 تلقاه بالمحاضرة

مختارات من النصوص 

 الشعرية

 عينية القشيري

 نونية المتنبي

 مختارات من النثر العربي

 حسين نص )المراضع( لطه

 

 االمتحانات نظريال

17-18-

19-20 
8 

ان يفهم الطالب ما 

 تلقاه بالمحاضرة

 الجملة الفعلية

 الفعل الماضي

 الفعل المضارع

 فعل األمر

 النظري
تطبيقات 

وتجارب 

 نظرية

21-22 4 
ان يفهم الطالب ما 

 تلقاه بالمحاضرة
 االختبارات النظري الفاعل والمفعول به
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 البنية التحتية  .38

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 محاضرات في اللغة العربية

 نصوص من القرآن الكريم

 شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك

 جامع الدروس العربية

 المنهاج في القواعد واإلعراب

ل على سبيل المثال متطلبات خاصة ) وتشم

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 القصص والروايات العربية

 مواقع اإلنترنت

 بعض البحوث والمصادر العربية

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

بعض النصوص العربية الفصيحة ونقل تطبيق ما تعلموه على 

 المعرفة إلى بيتئهم

23-24- 

25-26 
8 

م الطالب ما ان يفه

 تلقاه بالمحاضرة

 اإلمالء العربي مقدمة في

رسم الهمزة في أول الكلمة 

وفي وسط الكلمة وفي آخر 

 الكلمة

 عالمات الترقيم

 االختبارات النظري

من االسبوع 

27-32 
12 

ان يفهم الطالب ما 

 تلقاه بالمحاضرة

 العدد

 أحوال العدد

 تذكير العدد وتأنيثه

 تمييز العدد

 وتنكيره تعريف العدد

 

 االختبارات النظري
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 القبول  .39

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .40

 قسم علوم الحاسوب  / المركزالقسم الجامعي  .41

 324CsCT/ المناهج وطرائق التدريس اسم / رمز المقرر .42

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .43

 اليومي أشكال الحضور المتاحة .44

 2019/2020 الفصل / السنة .45

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47
3/9/2019 

 

 أهداف المقرر .48

 بأسس بناء المنهج وعناصره، وتنظيمه وتقويمه وتطويره.لبة لطلتعريف ا .1

 تدريب الطلبة  على مهارات تخطيط الدرس وتنفيذه وتقويمه. .2

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

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

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

 البرنامج.
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 إطالع الطلبة على االتجاهات الحديثة في المناهج وطرق التدريس . .3
 

 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .49

 المعرفة والفهم  -أ

 لتعرف على المنهج بمفهوميه القديم والحديثا -1أ

 التعرف على أسس بناء المنهج -2أ

 التعرف على عناصر المنهج كنظام رباعي -3أ

 التعرف على أنواع المناهج الدراسية-4أ

 التعرف على الطريقة واالسلوب واالستراتيجية التدريسية  -5أ

 الطريقة المثلىالتعرف على انواع طرائق التدريس ومعاير اختيار   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارة التخطيط للتدريس– 1ب

 مهارة التدريس – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستجواب –المحاضرة  –طريقة المناقشة 

 

 

 

 طرائق التقييم      
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 نات الفصلية والشهرية االمتحا –االمتحانات القصيرة  –التحضير اليومي  –التقارير 

 

 

 مهارات التفكير -ج

 مهارات التفكير العلمي -1ج

 مهارات التفكير الناقد-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة  –طريقة المناقشة 

 

 

 طرائق التقييم    

 هرية االمتحانات الفصلية والش –االمتحانات القصيرة  –التحضير اليومي  –التقارير 

 

 

 

 

 

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

 توظيف المعرفة التي تلقاها الطالب عند ممارسته مهنة التدريس -1د

 ان يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 -3د
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    -4د
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 بنية المقرر .50

 الساعات األسبوع
خرجات م

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 2  

 , مفهوم المنهج  )القديم  المنهج

 والحديث ( 

 المنطقي    تنظيمات المنهج 

 والسايكلوجي 

المحاضرة 

 المناقشة -
 المناقشة

2-3 4  

                                           -أسس بناء المنهج الدراسي :  

  األساس المعرفي 

 االجتماعي  األساس 

  األساس النفسي 

  األساس الفلسفي 

 

 المحاضرة 

 التقارير

4-8 10  

  -أنواع المناهج الدراسية:

  منهج المواد المنفصلة 

  منهج النشاط 

  منهج الوحدات 

  المواد )منهج المجاالت الواسعة

 المترابطة ( 

 المنهج المحوري 

 المحاضرة

 المناقشة

 التقارير  االستجواب

9-13 10  

عناصر المنهج الدراسي / المنهج 

 كنظام رباعي :             

 األهداف التربوية :  -1

  معنى األهداف التربوية وأهميتها 

 هداف التربوية مصادر اشتقاق اال 

  مستويات األهداف التربوية 

 سلوكية (   -خاصة    -عامة )

 روطها األغراض السلوكية ) ش

 وصياغتها ( 

  ألغراض السلوكية . اتصنيف 

  أهداف تدريس العلوم  االجتماعية

 في مراحل التعليم العام . 

  تطبيقات عملية 

 المحاضرة 

 المناقشة

االختبارات 

 القصيرة 
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14-16 6  

المحتويات والخبرات التعليمية :                                           -

 أسابيع (  5) 

 هوم المحتوى , الخبرة مف

 التعليمية .

  قواعد اختيار محتوى المنهج

 )المعارف والخبرات التعليمية ( .

  تنظيم محتوى المنهج 
                                                      الكتاب المدرسي 

   . أهميته ووظائفه 
  . أسس إعداده 
  . خصائص الكتاب المدرسي الجيد 

) تحليل محتويات تطبيقات عملية 

 الكتاب المدرسي

 المحاضرة 

االختبارات 

 القصيرة

17-24 16  

 طرائق التدريس والتقنيات التعليمية :                                    

معنى الطريقة ,األسلوب 

 ,اإلستراتيجية في التدريس  

 أسس التدريس الجيد 

طرائق التدريس المرتبطة  .1

 بالنظريات المعرفية .

 لمحاضرة االستكشاف الموجه ا 

 . حل المشكالت 
طرائق التدريس المرتبطة بالنظريات  .2

 السلوكية 

 . التعليم المبرمج 
  . استخدام الحاسوب في التعليم 

طرائق التدريس المرتبطة بالنظريات  .3

 االجتماعية :

  . التعلم التعاوني 
  . المناقشة 
  . المشاريع 
  . األلعاب التعليمية 

 ى: طرائق تدريس أخر .4

 , االستجواب 
   , الزيارات الميدانية 

 المحاضرة 

 

العرض 

 العملي

 التقارير
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 البنية التحتية  .51

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 المناهج وطرق التدريس , د.غازي خميّس الحسني

 االنترنت

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 الزيارات المدرسية/التطبيق

  

 القبول  .52

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  . إعداد التقارير 
 

التقنيات التعليمية / مفهومها  -

 وأنواعها 

25-27 6  

                                                                      -التقويم :  -

 مفهومه , خصائصه , أنواعه .  -
 يم المنهج الدراسي. تقو -
مواصفات وخصائص األسئلة  -

 الصفية وأنواعها

 المحاضرة 

االختبارات 

 القصيرة

28-30 6  

 التخطيط في التدريس                                                 

 مفهوم التخطيط وأهميته   -
 أنواع الخطط الدراسية  -

)  الخطط السنوية ، الخطط    

اليومية(             الفصلية ، الخطط 

 تطبيقات عملية -

 المحاضرة 

 تطبيق خطة 
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  أكبر عدد من الطلبة 
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 مقررنموذج وصف ال

لطالب صمممفوف المرحلة  6الفيجول بيسمممك يتضممممن هذا المقرر تدريس مادة : وصفففف المقرر

ين( يلقسم علوم الحاسبات نظريا وعمليا وعلى مدى سنة دراسية كاملة ) فصلين دراسلثة الثا

م البرنامج ثم القيام ببرمجتة والقدرة على ربط اللغه مع بكيفية تصمممممميتعريف الطالب لغرض 

 برامج اخرى وايضا ربطها بقواعد البيانات .

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .53

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .54

  304CsWPبرمجة ونوافذ )فيجول بيسك( / اسم / رمز المقرر .55

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .56

 (عملي-نظري) أسبوعيا مرتين أشكال الحضور المتاحة .57

 2019/2020 الفصل / السنة .58

 ساعة 120 ليصبح( عملي 2/ نظري 2) 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .59

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .60
3/9/2019 

 

 أهداف المقرر .61

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

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

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

 البرنامج.



 

الصفحة  

28 
 

  

دراسة المفاهيم االساسيه للبرمجة المرئية والتعرف على اساسيات عمل برمجة الكائنات 
وطرق الربط مع قواعد  حداث وكيفية التعامل مع تصميم الواجهات الرسوميةالموجهة باال

 البيانات

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .62

 المعرفة والفهم  -أ

 قدرة الطالب على البرمجة باستخدام لغات البرمجة المرئيه -1أ

 تمكين الطالب من استخدام اللغة لحل مشاكل متعدده-2أ

 قدرة الطالب على ربط لغة الفيجول بيسك مع البرامج االخرى مثل االوفس وقواعد البيانات -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تصميم ابرامج وعمل الواجهة المالئمة لكل برنامج مهارة – 1ب

     تمثيل ما تعلمه نظريا بشكل عملي في المختبريتقن الطالب  – 2ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة. -5
 والتمارين األضافية كواجبات.االنشطة المختبرية  -6
 .الكتب العلمية -7
 .والشهرية اليومية المتحاناتا -8

 المشاريع العملية -9
 طرائق التقييم      
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 ئية.اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نها -5
  .أجراء االختبارات الشفويةالواجبات و -6

 عمل المشاريع -7
 مهارات التفكير -ج

 ستخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل اسلوب الحوار.أ -1ج

 .مجية ويحولها الى برامج يحلل الطالب المشكالت البر -2ج

 .بيسكدرة الطالب على تحويل المعلومات الى جداول وربطها مع الفيجول ق -3ج   

  .األضافية التمارين لحل الواجبات -4 ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة. -5
 )العملية(.المختبرية التطبيقات -6
التمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التمارين الصفية على  -7

 خل القاعة الدراسية.  اللوحة دا
 .الكتب العلمية -8
 طرائق التقييم    

 

 اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية.-1

 .أجراء االختبارات الشفويةالتمارين األضافية و -2

 المشاريع التطبيقية. -3
 

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

 .تلقاها التي المعرفة توظيف الطالب يستطيع ان-1د

 .المعرفة من االستفادة من يتمكن ان-2د

 .التدريس مهارة يكتسب ان-3د

   لتفكيير االيجابي.ا -4د         
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 بنية المقرر .63

اسم الوحدة / المساق أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم تعليمطريقة ال

 نظري 2 1

 عملي 2

مختبر البرمجة المرئية 

 شرح الواجهات
واجهات لغة الفيجول 

  بيسك
عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 2

 عملي 2

مختبر البرمجة المرئية 

توضيح عمل االدوات  

 Form على

عرض تقديمي+  صندوق االدوات

 خدام سبورةأست
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 3

 عملي 2

مختبر البرمجة المرئية  

توضيح عمل االدوات  

 Form على

عرض تقديمي+  المتغيرات

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 4

 عملي 2

تطبيق برمجي للدوال 

 الجاهزه والدوال الخاصة
لجاهزه والدوال الدوال ا

الخاصة بالمتغيرات 

 الحرفية

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 5

 عملي 2

تطبيق برمجي للدوال 

 Input باستخدام عبارة

Box 

عرض تقديمي+  جمل التفرع

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

رامج لجمل تصميم ب نظري 2 6

 IF.. then …Else التفرع

عرض تقديمي+  جمل التكرار

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

7 

 

 نظري 2

 عملي 2

تصميم برامج لجمل 

  التكرار
عرض تقديمي+  ادوات التحكم

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 8

 عملي 2

لجمل  تصميم برامج

 select التكرار االخرى

… case  الدوال الجاهزه

 لجمل التفرع

 التعامل مع ادوات التحكم

comboBox , option 

Box, checkbox 

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 9

 عملي 2

تصميم برامج الدوات 

التحكم وصندوق القوائم 

 وصندوق المزدوج

دوات المشغل ,الموجه , اال

 قائمة الملفات
عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

10 

 

 نظري 2

 عملي 2

تصميم برامج للتعرف 

على ادوات المشغل 

والموجه والملف 

االشكال , صندوق 

الصورة , اكتشاف 

 االخطاء وتصحيحها

يمي+ عرض تقد

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي
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واستخدام االشكل 

 وصندوق الصورة

11 

 

 

 نظري 2

 عملي 2

تصميم برامج باستخدام 

اشكال وبعض تطبيقات 

  صندوق الرسائل

المصفوفات تعريفها , 

انواعها , ذات البعد الواحد 

, المصفوفة الحركية, 

 مالحظات عامة

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 +اقشة+ من

 امتحان يومي

 نظري 2 12

 عملي 2

تطبيق وحل بعض 

البرامجيات حول 

 المواضيع السابقة

المصفوفة ذات البعدين , 

المصفوفة المتداخلة , 

 المصفوفة المتسلسلة

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 13

 عملي 2

تصميم برامج حول 

البعد المصفوفات ذات 

 الواحد والحركية

عرض تقديمي+   ترتيب المصفوفة

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 14

 عملي 2

تصميم برامج حول 

المصفوفات ذات البعدين 

 وتطبيقاتها البرمجية

عرض تقديمي+   البحث بالمصفوفة

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 15

 عملي 2

تصميم برامج لترتيب 

 المصفوفة والبحث فيها
عرض تقديمي+  التجمعات

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 16

 عملي 2

تصميم برامج الستخدام 

التجمعات وانشاء برامج 

 لمصفوفات التحكم

عرض تقديمي+   مصفوفة التحكم

 أستخدام سبورة
ت شهريه أمتحانا

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 17

 عملي 2

تصميم برامج للتعامل مع 

الصيغ المتعددة )االخفاء 

 والعرض(

الصيغ المتعددة وقوائم 

  االختيار
عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 18

 عملي 2

تصميم برامج لقائم 

 غاالختيار واستخدام الصي

 المتعددة

الصيغ المتعددة )تحميل , 

عرض واخفاء الصيغ( 

والسيطره على صيغة من 

 داخل صيغة

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 19

 عملي 2

تطبيق قوائم االختيار 

والقوائم السريعة 

 لالختيارات

تصميم قوائم االختيار) 

ئم محرر القوائم , القوا

 الجزئية(

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 20

 عملي 2

تصميم برامج شاملة لما 

 سبق
عرض تقديمي+   قوائم االختيارات السريعة

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي
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 نظري 2 21

 عملي 2

تنفيذ برامج لصناديق 

 المخاطبة
اشات المخاطبة ش

  المشتركة
عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 22

 عملي 2

تصميم برامج الستخدام 

 جميع االيعازات السابقة
عرض تقديمي+  االجراءات والموديالت

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 23

 عملي 2

برامج االجراءات   تصميم

  الجزئية
عرض تقديمي+   االجراء الجزئي والدوال

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 24

 عملي 2

تمرير المتغيرات  تصميم برامج للدوال

 لالجراءات والدوال
عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 رينظ 2 25

 عملي 2

تصميم برامج لتطبيق 

الرسومات واالشكال 

 والخطوط

الرسومات وادوات التحكم 

 بها
عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 26

 عملي 2

تصميم برنامج  الدارة 

الملفات وتطبيق بعض 

 الدوال

احداثيات النظام طرق 

  رسم االشكال والخطوط
قديمي+ عرض ت

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

27 

 

 

 

 

 نظري 2

 عملي 2

انشاء الملفات التسلسلية 

 وبعض الدوال
الملفات والملفات 

  التسلسلية
عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 28

 عملي 2

توضيح واجهات التعامل 

 لبياناتمع قواعد ا
 name, kill,dir دالة

 وترتيب الملفات التسلسلية

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 29

 عملي 2

تصميم برنامج قواعد 

البيانات عن طريق منظم 

 البيانات

قواعد البيانانت اداة 

 تحكمها وتعريفها
عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة
شهريه أمتحانات 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 30

 عملي 2

تصميم برامج الستخدام 

اداة التحكم بالبيانات 

 ومجاميع القيود

منظم قواعد البيانات 

المرئي ووتصميم قاعدة 

  بيانات جديده

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة
أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي
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 البنية التحتية  .64

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتب العلمية المقررة

1. Visual Basic 2005 How to program 
by  Deitel , 2006 

 

2. Programming Microsoft Visual 

Basic 2005, by Francesco Balena , 

2006  

3. Microsoft Visual basic 2005 step by 

step by Michuel Alvarson    

البرمجة بلغة فيجول بيسك , سعد عبد العزيز  .4

 2008العاني 

 المرجع الشامل بالبرمجة اعداد مصطفى حبيب   .5

على سبيل المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 6فيجول بيسك برنامج ال

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التطبيق المدرسي السنوي

 

 نظري 2 31

 عملي 2

 SQl لغة االستفسار 

 وانواع الربط

  

 نظري 2 32

 عملي 2

استخدام برامج لربط 

االستفسارات مع قواعد 

 SQl البيانات بلغة

   SQL استخدام جمل
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 القبول  .65

 تمارة القبول المركزيالقبول حسب اس المتطلبات السابقة

 اكبر عدد من الخطه المقررة لالستيعاب أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 نموذج وصف المقرر

ولى االلطالب الصمممفوف التصمممميم المنطقي يتضممممن هذا المقرر تدريس مادة : وصفففف المقرر

لقسم علوم الحاسبات نظريا وعمليا وعلى مدى سنة دراسية كاملة ) فصلين دراسين( لغرض 

تأهيل الطلبة لتدريس هذه المادة لطلبة المدارس المتوسمممممطة واالعدادية واالسمممممتفادة ايضممممما 

 .المختلفة  اتقطاعاللتأهيل الطلبة للعمل في 

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .66

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .67

 CsLd 102/ التصميم المنطقي اسم / رمز المقرر .68

 البكالوريوس في علوم الحاسبات البرامج التي يدخل فيها .69

 يوميا أشكال الحضور المتاحة .70

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

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

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

 البرنامج.
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 2019/2020 الفصل / السنة .71

 ساعة140عملي(الكلي  2نظري / 3) 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .72

 3/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .73

 قررأهداف الم .74
 يهدف المقرر الى 

 

وكيفية تصميم الدوائر وتمثيلها نظريا وعمليا التصميم المنطقيتعليم الطالب مهارات مادة  -1

 بالحاسبة

 لطلبة المدارس المتوسطة واالعدادية تأهيل الطلبة لتدريس هذه المادة -2

 االهلية والحكومية ات مختلفةفي قطاع تأهيل الطلبة للعمل - 3

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات التعلم10

 والفهم  المعرفة-أ

     شرح مادة التصميم المنطقي بصورة وافية -1أ

 تصميم الدوائر المنطقية-2أ

 تطبيق مادة النظري عمليا -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

     تمكين الطالب من تطبيق المادة النظرية عمليا  – 1ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاظرات نظرية وعملية اسبوعيا -1
 وجود درس المناقشة وحل التمارين -2
 تكليف الطالب بعمل تقارير دورية -3
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 طرائق التقييم      

 

 اجراء االمتحانات الفصلية واليومية النظرية والعملية-1

 السمنرات والتقارير-2

 

 

 التفكير مهارات-ج

 استخدام المهارات العلمية من خالل المناقشة -1ج         

 الواجبات االسبوعية-2ج

 اجراء المقارنة بين مادة النظري والعملي-3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 عرض المادة النظرية سواء من خالل الحوار او عرضها بشاشة العرض-1

 تطبيق المادة النظرية على الحاسبة– 2

 ارينالواجبات والتم-3

 

 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات النظرية والعملية اليومية والفصلية والنهائية -1
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 تمكين الطالب من توضيف المعرفة التي تعلمها-1د

 دةان يستطيع الطالب قادر على تدريس الما-2د

 االستفادة من المعرفة-3د

 -4د   
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 بنية المقرر11

 

 

 

 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 2, نظري 2

 عملي
 انواع االشاراتب التعريف

مقدمة عن االتصاالت 

 وانواع االشارات
عرض تقديمي + 

 مختبر

نات شهرية أمتحا

+ تقارير 

 مختبرية

2 
 2نظري,  2

 بخواص االشارة التعريف عملي
 خواص االشارة 

 موديالت نقل البيانات   

عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

3 
 2نظري,  2

 عملي
التعريف بكيفية ارسال 

 االشارة

 تعديل االشارة 

 توزيع وتقسيم االشارة

عرض تقديمي + 

 رمختب
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

4 
 2نظري,  2

 مقدمة عن الشبكات التعريف بالشبكات عملي
عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

5 
 2نظري,  2

 نواع الشبكاتا الشبكاتنواع االتعريف ب عملي
عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

6 
 2نظري,  2

 عملي
بروتوكول ب التعريف

 بروتوكول الشبكات  الشبكات

عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

7 
 2نظري,  2

 عملي
االمادية  مكوناتب التعريف

 مكونات الشبكة لشبكةوالبرمجية ل
عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

8 
 2نظري,  2

 مقاييس الشبكات الشبكات يربمعاي التعريف عملي

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

9 
 2نظري,  2

 هيكلية الشبكات - هيكلية الشبكاتب التعريف عملي

عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية
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10 
 2نظري,  2

 عملي
 وسائط  النقلب التعريف

 السلكية واالسلكية  

 لنقلوسائط  ا

 السلكية واالسلكية  

عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

11 
 2نظري,  2

 عملي
موديل الشبكات  ب التعريف

 السبعة
 موديل الشبكات  السبعة

عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

12 
 2نظري,  2

 اجهزة  الشبكات اجهزة  الشبكاتب التعريف عملي

عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

13 
 2نظري,  2

 تصنيف الشبكات تصنيف الشبكات عملي

عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

14 
 2نظري,  2

 tcp/ipبوتوكول   tcp/ipبوتوكول  ب التعريف عملي

عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 بريةمخت

15 
 2نظري,  2

 الفرعيةتقسيم الشبكات  الفرعيةتقسيم الشبكات  عملي

عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

16 
 2نظري,  2

 العنونة ضمن الشبكة العنونة ضمن الشبكةكيفية عملي

عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

17 
 2نظري,  2

 العنونة الفيزياوية العنونة الفيزياوية كيفية عملي

عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

18 
 2نظري,  2

 تقسيم الشبكات تقسيم الشبكاتكيفية  عملي

عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

19 
 2نظري,  2

 االثرنيت هوانواع االثرنيتب التعريف عملي

مي + عرض تقدي

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

20 
 2نظري,  2

 عملي
ساليب حركة بأ التعريف

 البيانات ضمن الشبكة

اساليب حركة البيانات ضمن 

 الشبكة

عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

21 

 2, نظري 2

 عملي

طرق تمثيل ب التعريف

 مسارات البيانات 

 

ات طرق تمثيل مسار

 البيانات 

 

عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية
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 البنية التحتية 12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 في القطاعية ومنها  تب العلمية المقررةكال

1logic design 

2floyd 

 التصميم المنطقي الحمد الزهراني

 

لبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال متط

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
  WBللتصميم المنطقي برنامج, ومختبرا القاعات الدراسية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 سنويالتطبيق المدرسي ال

 

 القبول 13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .75

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .76

 CsCo 104/    تقنيات وتركيب الحاسوب اسم / رمز المقرر .77

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .78

 أشكال الحضور المتاحة .79
الحضور الفعلي للطلبه في القاعات الدراسيه او المختبرباالضافة 

 الى الحضور االلكتروني والدروس التفاعلية 

 2019/202 الفصل / السنة .80

 120   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .81

 3/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .82

   أهداف المقرر .83
 تاهيل الطالب لتدريس هذه الماده في المدارس المتوسطه واالعداديه -1

 تعريف الطلبة على الحاسوب ومكوناته وكيفية عمله وأهميته في حياتنا. -2

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

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

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

 البرنامج.
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 .د. محمد سامي محمد مدرس المادة م

 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .84

 المعرفة والفهم  -أ

    معرفة الطالب بمكونات الحاسبه - 1أ 

 معرفة الطالب باجهزة االدخال واالخراج -2أ

 معرفة الطالب بانواع البيانات وطرق ادخالها وكيفية تمثيلها في الحاسبه -3أ

 طالب بكيفية معالجة البيانات وكيفية اخراجهامعرفة ال -4أ

 التعرف على انماط العنونه -5أ

  التعرف على مشاكل االدخال واالخراج -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 

    تمثيل ماتعلمه الطالب نظريا بشكل عملي في المختبر  - 1ب

 

 اتقان الطالب بكيفية التعامل مع الحاسبه – 2ب

  

 ائق التعليم والتعلم طر     

 طريقة االلقاء واسلوب المناقشه -1
 االنشطه المختبريه -2
 الكتب العلميه -3
 االمتحانات اليوميه والشهريه -4
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 طرائق التقييم      

 اجراء االختبارات النظريه والعلميه / يوميه / شهريه / نهائيه -1

 االسئله واجراء االختبارات الشفويه -2

 مهارات التفكير -ج

 استخدام المهارات العلميه والمعرفيه من خالل اسلوب الحوار -1ج         

 قدرة الطالب على تمييز االجزاء الملموسه والبرامجيات في الحاسبه -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة االلقاء واسلوب المناقشه والحوار مع الطلبه -1

 التطبيقات المختبريه -2
 الشهرية واليومية الكتب العلميه واالمتحانات -3

 طرائق التقييم    

 اجراء االختبارات النظريه والعلميه / يوميه / شهريه / نهائيه -1

 االسئله واجراء االختبارات الشفويه -2

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

 ية من االستفادة من المعرفة.ان يكون للطالب االمكان -1د

 ان يكتسب الطالب مهارة التدريس. -2د
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 بنية المقرر .85

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 2نظري + 2

 عملي

التعلم بكيفية تمثيل 

االعداد والرموز في 

 الحاسبه 

 والرموزتمثيل األعداد 
االلقاء +مناقشه 

 +مختبر
امتحانات يوميه وشهريه +تقارير 

 مختبريه

2 
 2نظري + 2

 عملي
التعرف على الية 

 وعمل المعالج
 معمارية المعالج

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر
امتحانات يوميه وشهريه +تقارير 

 مختبريه

3 
 2نظري + 2

 عملي
كيفية جلب المعلومه 

 وتنفيذها
 الجلب والتنفيذ

لقاء +مناقشه اال

 +مختبر
امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

4 

 2نظري + 2

 عملي
التعرف على انواع 

النواقل والسجالت 

وكيفية عمل وحدة 

 الحساب والمنطق

النواقل،السجالت،وحدة 

 الحساب والمنطق

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر
امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

5 
 2نظري + 2

 عملي
التعرف على عمل 

 وحدة السيطرة
 وحدة السيطرة

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر
امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

6 
 2نظري + 2

 عملي
التعرف على انواع 

 الذاكره

ذاكرة الوصول 

العشوائي،ذاكرة القراءة 

 فقط

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر
امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

7 

 2+ نظري 2

 عملي
التعرف على انواع 

الذاكره ووظيفة كل 

 ذاكره

الذاكرة الوميضة،الذاكرة 

 التخيلية

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر
امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

8 
 2نظري + 2

 عملي
التعرف على وظيفة  

 الذاكره المخبئيه
 الذاكرة المخبئية

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

يه وتقارير امتحانات يوميه وشهر

 مختبريه

9 

 2نظري + 2

 عملي
التعرف على عمل 

نظام االدخال 

واالخراج وأهمية 

 رقاقة السيموس

نظام االدخال والخراج 

 األساسي،رقاقة السيموس

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

10 
 2نظري + 2

 عملي
التعرف على اهمية 

 القرص الصلب 
 صلبالقرص ال

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

11 

 2نظري + 2

 عملي
التعرف على الفرق 

بين القرص الصلب 

 والليزري

 القرص الليزري

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه
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12 

 2نظري + 2

 عملي
التعرف على اهمية 

وعمل اجهزة االدخال 

 واالخراج

 أجهزة االدخال واالخراج

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

13 

 2نظري + 2

 عملي
التعرف على عمل 

لوحة المفاتيح,شاشة 

 اللمس,الفأره

لوحة المفاتيح،شاشة 

 اللمس،الفارة

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

14 

 2نظري + 2

 عملي
التعرف على انواع 

شاشات العرض 

 وعمل الطابعه

 شاشة العرض،الطابعة

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

15 
 2نظري + 2

 عملي

كيف يتم نقل البيانات 

 cpu وRAMمابين ال 
 نقل البيانات

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

ارير امتحانات يوميه وشهريه وتق

 مختبريه

16 
 2نظري + 2

 عملي
التعرف على انواع 

 لغات البرمجه
 اللغات البرمجية

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

17 

 2نظري + 2

 عملي

التعرف على وظيفة 

كل من 

المترجم,االسمبلي,الم

 فسر

المترجمات،االسمبلي،الم

 فسر،المترجم

االلقاء +مناقشه 

 مختبر+

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

18 
 2نظري + 2

 عملي

التعرف على معمارية 

 كل معالج
الموديل الرمجي 

 8088/8088للمعالج
االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

19 

 2نظري + 2

 عملي

التعرف على اسماء 

السجالت االغراض 

العامه والخاصه 

ت الفهرسه وسجال

 واالعالم

سجالت 

،سج8086/8088المعالج

الت االغراض 

العامة،سجالت الفهرسة 

 والتأشير،سجالت االعالم

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

20 

 2نظري + 2

 عملي

التعرف على انواع 

انماط العنونه وكيفية 

 تنظيم البيانات

عنونة الذاكرة،تنظيم 

 ياناتالب

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه
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 االسبوع
 الساعات

 مخرجات التعلم المطلوبه
اسم 

 الوحده/المساق/والموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

21 

 2نظري + 2

 عملي

التعرف على تقسيمات 

الذاكره والعنوان 

 الفيزيائي والمنطقي

مقاطع الذاكرة 

جالت،العنوان الفيزيائي والس

 والمنطقي

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

22 
 2نظري + 2

 عملي

التعرف على اوامر 

 االسمبلي
 مجموعة أوامر االسمبلي

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

23 
 2نظري + 2

 عملي

 التعرف على اوامر

 النقل
 أوامر النقل

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

24 
 2نظري + 2

 عملي
معرفة االوامر 

 الحسابيه

 األوامر الحسابية

 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

25 
 2نظري + 2

 عملي

التعرف على االوامر 

 المنطقيه
 المنطقيةاألوامر 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

26 

 2نظري + 2

 عملي

التعرف على المشاكل 

المتعلقه باجهزة 

 االدخال 

 طرق برمجة االدخال

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه

27 

 2نظري + 2

 عملي

التعرف على المشاكل 

قه باجهزة المتعل

 االخراج

 طرق برمجة االخراج

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه وشهريه وتقارير 

 مختبريه
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 البنية التحتية  .86

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Introduction to computers for Peter 

Norton’s 

زة للدكتور محمد بالل الحاسففففففوب والبرمجيات الجاه  

 الزعبي   

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 مختبر الحاسوب القاعه الدراسيه +

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 طبيق المدرسي السنويالت

 

               القبول  .87

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر عدد من الخطه المقرره لالستيعاب أكبر عدد من الطلبة 
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Lecture 

Number in 

each week  

Hours 

Learning 

Requirement 

output 

Topics  
Learning 

Method 

Evaluation 

Methods 

1 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

how to 

represent 

numbers and 

number 

system types 

Data 

Representing and 

number systems 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

2 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

how the 

processor 

work and 

what are the 

processor 

parts 

microprocessor 

arcitecture 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

3 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

how to get 

the code and 

run the 

programm 

fetch and excute 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

4 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

define 

registers and 

its types as 

well as 

knowing the 

buses types 

and 

objectives 

buses, registers 

and arithmetic 

logic unit 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

5 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

define and 

knowing the 

controling 

units parts 

controling units 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

6 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

define RAM 

and its types 

random acces 

memory 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 
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Assignments + 

Quizes 

7 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

define ROM 

and its types 

read only 

memory define 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

8 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

define cach 

memory and 

its types 

cach memory 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

9 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

knowing the 

input and 

output 

system with 

buses related 

names 

input and output 

system  

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

10 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

define hard 

disk and 

knowing the 

differences 

between IDE 

and SATA 

hard disk 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

11 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

define the 

CD rom and 

its types with 

size 

CD-Rom  

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

12 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

define and 

listed the 

input and 

output units 

input and output 

units 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

13 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

define each 

of these 

input types 

with its 

keyboard+ 

mouse and touch 

pad 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 
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function and 

shortcut 

14 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

define 

output units 

like monitor 

and printer 

with its types 

monitor + printer 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

15 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

how data 

can 

transforme 

between  

cpu and 

memory 

data 

transformation 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

16 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

define and 

study 

programming 

language 

levels and 

types with 

differences 

programmin 

languages 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

17 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

compiler 

and 

intrepreter 

explaining 

with 

functions and 

differences 

compilwer and 

intrepreter 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

18 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

knowing the 

arcitecture of 

8086-8088 

types with its 

configuration 

and pins 

define 

processor 

arcitecture type 

8086-8088 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 
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19 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

knowing the 

name of 

these 

processors 

registers and 

its function 

8086-8088 

register types 

Explaining + 

discussing + 

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

20 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

define the 

addressing 

modes and 

memory 

sizing with 

mode types 

like register 

address 

mode 

addressing 

modes 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

21 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

why we 

segmented 

the memory 

and what are 

the 

addressing 

types 

memory 

segments with 

physical and 

virtual 

addressing 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

22 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

explain 

some of 

assembley 

codes 

Assembley 

language codes 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

23 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

define and 

explaing 

assembley 

codes related 

to 

trasportation 

process 

tramsport codes 

in assembley 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

24 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

 the 

assembley 

instruction 

which related 

to arithmatic 

operations 

like addition, 

mathmatical 

instructions 

Explaining + 

discussing + 

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams + 

Reports + 

Assignments + 

Quizes 
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References and Materials  

INTRODUCTION TO COMPUTERS 

PETER NORTON available 

online  

https://onlinestudy4u.files.wordpr

ess.com/2012/10/introduction-to-

computers-by-peter-norton-6th-

ed.pdf 

Books and PDF  

 www.geeksforgeeks.org/ https://-1

computer-organization-and-rchitecture-
tutorials/. 

2. assembely programming language 

(compiler). 

3. class. 

4. computer laboratory.  

Programing languages + sites 

and other special requirements 

 

substraction 

etc.knowing  

25 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

explain 

assembley 

logical 

instructions 

logical 

instruction 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

26 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

study the 

issues and 

problem 

realted to 

input units 

input 

programming 

methods 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

27 

 2 Hours 

Theoritically+ 

2 Hours Lab. 

study the 

issues and 

problem 

realted to 

output units 

output 

programming 

methods 

Explaining + 

discussing  +

Using 

Laboritory 

Monthly and 

Daily exams  +

Reports + 

Assignments + 

Quizes 

http://www.geeksforgeeks.org/
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Annual scholar teaching in mid and high 

school  

Social activities to fulfill the 

course requirments  

 

Ph.D Engineer Mohammed Sami 

Mohammed 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .88

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .89

 110CsHR  حقوق االنسان والديقراطية / اسم / رمز المقرر .90

 يوس البكلور البرامج التي يدخل فيها .91

 الحضور اليومي  أشكال الحضور المتاحة .92

 2019/2020 الفصل / السنة .93

  72 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .94

 3/9/2019                       تاريخ إعداد هذا الوصف  .95

 أهداف المقرر .96
 التعريف بأهمية حقوق االنسان ومالها من دور مهم في خلق روح من التسامح والتعاون بين أفراد -1

المجتمع لتعزيز السلم االهلي. واستخدام لغة الحوار في حل المشاكل بدال من استخدام العنف لتالفي 

 مالحق باإلنسان من ظلم واضطهاد في القرون الماضية.

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

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

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

 البرنامج.



 

الصفحة  

56 
 

  

ترسيخ مبدأ االلتزام بالقانون ومعرفة الحقوق والواجبات وعدم اإلضرار بالغير بحجة الحرية، وإنما  -2

 ف ان حدوده تنتهي عند حرية اآلخرين.يجب على االنسان ان يعر
 معرفة العالقة بين حقوق اإلنسان والحرية والديمقراطية بما يتالئم مع طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه.   -3
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .97

 المعرفة والفهم  -أ

به من ظلم  في السنين السابقة                                              أن  يعرف الطالب اهمية دراسة حقوق االنسان لما لحق   -1أ

 تمكين الطالب من التسلح بثقافة حقوق االنسان لخلق جيل واعي بلغة الحوار   -2أ

خلق طالب مؤهل الن يأخذ دوره في المجتمع من خالل معرفته بحقوقه وواجباته وكيفية ممارسة  -3أ

 بما يتناسب مع التداول السلمي للسلطة  الحريه والديمقراطية

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارة التدريس   - 1ب

 القدرة في العمل وسط الناس في بث الوعي بثقافة حقوق االنسان   - 2ب

 مهارة الحوارواالقناع   - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 تطبيق الجانب النظري على واقع الحياة من خالل األمثلة ---المناقشة والحوار  ---ة المحاضر           

 االمتحانات اليومية والشهرية            

 

 طرائق التقييم      

 تفاعل الطلبة  ---االختبارات  ---تقارير الطلبة االسبوعية          
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 مهارات التفكير -ج

 المناقشة   -1ج

 الحوار بين الطالب واالستاذ اسلوب   -2ج

 الحوارعلى شكل مجموعات   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 اعداد تقارير عن كل موضوع  ---تطبيق الجانب النظري على الواقع  ---المناقشة الجماعية   

 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات النهائية  ---الختبارات ا ---تقييم تقارير الطلبة  ---تقييم تفاعل الطلبة اليومي        

 

 

 

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

 ان يتسلح الطالب بثقافة حقوق االنسان والمعرفة لتوظيفها في خدمة المجتمع   -1د

 ان يكون قدوة في الوسط الدي يعيش فيه  -2د

 يكتسب مهارة التدريس ولغة الحوار ان   -3د

    -4د
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 بنية المقرر .98

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

1-2-3      6 
ان يفهم الطالب ما تلقاه 

 بالمحاضرة من مفاهيم

 -مفهوم حقوق االنسان

جذوره  -اهميته

 خصائصه -التاريخية

المحاضرة+

 القصة
تفاعل 

 الطلبة 

4-5-6 6 
ان يفهم الطالب ما تلقاه 

 بالمحاضرة من مفاهيم 

المصادر القانونية لحقوق 

المصادر  -االنسان

مصادر حقوق  -االجنبيه

االنسان في انكلترا 

والواليات المتحدة 

 االمريكية وفرنسا

المحاضرة 

 + الحوار

تفاعل 

 الطلبة+

 االختبارات

7-8-9-10-

11-12-13 
14 

ان يفهم الطالب دور 

الحقوق في توعية المجتمع 

 العراقي 

مصادر حقوق االنسان 

االعتراف  -في العراق

 -الدولي بحقوق االنسان

نشوء المنظمات غير 

الحكومية ودورها في 

 ميدان حقوق االنسان

 

المحاضرة 

 + المناقشة

تفاعل 

الطلبة + 

االختبارات 

اليومية 

 والفصلية

14-15-16 6 

ان يكتسب الطالب المعرفة 

والدراية بأهمية هذه 

المصطلحات وكيفيه 

 الوثوق بالمصادر

االعالن العالمي لحقوق 

-الملكية الفكرية -االنسان

االرهاب وأسبابه وكيفية 

 التصدي له

المحاضرة 

 + المناقشة
تفاعل 

 الطلبة

17-18-19 6 

أن يفهم الطالب هذه 

المصطلحات ويكون له 

لتعامل معها القدره على ا

 بسالسة

-مفهومها -الحرية

وى تباين مست -تصنيفاتها

-الحرية بين  دول العالم

 -مفهومها -الديمقراطية

 -المكونات الرئيسية لها

 مزاياها

المحاضرة 

 + المناقشة

تفاعل 

الطلبة + 

االختبارات 

 اليومية 

أن يفهم الطالب هذه  6 20-21-22

المصطلحات ويكون له 

-الدستور الديمقراطي

الديمقراطية  -مبادئه

معوقات  -الدستورية

المحاضرة 

 + المناقشة
تفاعل 

الطلبة + 
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 البنية التحتية  .99

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 المفردات المقررة من الوزارة ضمن القطاعية 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

مجيات ورش العمل والدوريات والبر

 والمواقع االلكترونية (
 البحوث –المصادر عبر االنترنيت 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 الزيارات المبدانية لالشراف على طلبة التطبيق 

 

                       القبول  .100

 ب القبول المركزي والخطة المقررةحس المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر من العدد المطلوب  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

ل معها القدره على التعام

 بسالسة
 -الممارسة الديمقراطية

 -انواع الديقراطيه

 آلياتها -ركائزها

االمتحانات 

 الفصلية

23-24 4 

القدرة في توعية الطلبة 

وحثهم على ادارة الحوار 

 السلمي المتحضر

قة بين حقوق العال

 االنسان والديمقراطية
المحاضرة 

 + المناقشة
تفاعل 

 الطلبة
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 نموذج وصف المقرر

 هياكل البيانات لطالب صممممممفوف المرحلةيتضمممممممن هذا المقرر تدريس مادة : وصفففففف المقرر

ين( يلقسم علوم الحاسبات نظريا وعمليا وعلى مدى سنة دراسية كاملة ) فصلين دراس الثانية

لب بطرق تنظيملغرض  طا حاسممممممممب ا ل تعريف ال بذاكرة ال نات  يا ي والبحث عن وتخزين الب

ل واسممتخدام خوارزميات كفوءة لمعالجة البيانات والوصمم و عنصممر معين داخل الهيكل البياني

 سريعة. الى النتائج بطرق

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة التعليمية المؤسسة .101

 قسم علوم الحاسوب  المركز/  الجامعي القسم .102

 322CsAiذكاء اصطناعي/  المقرر رمز/  اسم .103

 البكالوريوس فيها يدخل التي البرامج .104

 (عملي-نظري) أسبوعيا مرتين المتاحة الحضور أشكال .105

 2019/2020 السنة/  الفصل .106

 ساعة 120 ليصبح( عملي 2/ نظري 2) 4 (لكليا) الدراسية الساعات عدد .107

 3/9/2019  الوصف هذا إعداد تاريخ .108

 المقرر أهداف .109
 -: الى المقرر يهدف

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

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

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

 البرنامج.
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 نظريا وعمليا الذكاء االصطناعيتعليم الطالب مهارات مادة  -1

 تأهيل الطلبة تطبيق هذه الماده في مجاالت العمل المختلفه. -2

 والتقييم علموالت التعليم وطرائق التعلم مخرجات .110

 -: والفهم المعرفة -ب
 .ذكاء اصطناعي لمادة فهم على الحصول في الطالب تمكين-1أ

       .برامج الذكاء االصطناعيبطرق تنظيم وتمثيل  المعرفة   - -2أ

 )ميزاتها وعيوبها(. الذكاء االصطناعيفهم  -3أ

 عيلمادة الذكاء االصطناتمكين الطالب من التعرف على طرق مختلفة  -4أ

  .برامج الذكاء االصطناعي لتمثيلprologة البرمج لغةالقدرة على أستخدام  -5أ

  بالموضوع الخاصة المهارات  - ب

 ه للحلالمناسب الطريقه  أختيار مهارة– 1ب

     تمثيل ما تعلمه نظريا بشكل عملي في المختبريتقن الطالب  – 2ب

  والتعلم التعليم طرائق     

 واسلوب المناقشة. محاضرات تقليدية -10
 والتمارين األضافية كواجبات.االنشطة المختبرية  -11
 .الكتب العلمية -12
 .والشهرية اليومية المتحاناتا -13

 

  التقييم طرائق     

 

 اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية. -8
  .أجراء االختبارات الشفويةالواجبات و -9
 التفكير مهارات -ج

 لمهارات العلمية والمعرفية من خالل اسلوب الحوار.ستخدام اأ -1ج

 يحلل الطالب المشكالت البرامجية في تمثيل البيانات بالطرق المختلفة. -2ج
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 .قدرة الطالب على المقارنة بين الحلول العلمية والعملية ومعرفة تاثيرها -3ج   

 .األضافية التمارين لحل الواجبات -4 ج        

  والتعلم مالتعلي طرائق    

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة. -9
 )العملية(.المختبرية التطبيقات -10
التمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التمارين الصفية  -11

 على اللوحة داخل القاعة الدراسية.  
 .الكتب العلمية -12
  التقييم طرائق   

 

 االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية.اجراء  -10
 .أجراء االختبارات الشفويةالتمارين األضافية و -11

 

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

 .تلقاها التي المعرفة توظيف الطالب يستطيع ان-1د

 .المعرفة من ادةاالستف من يتمكن ان-2د

 .التدريس مهارة يكتسب ان-3د

   لتفكيير االيجابي.ا -4د
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 المقرر بنية .111

 المطلوبة التعلم مخرجات الساعات األسبوع
 المساق/  الوحدة اسم

 الموضوع أو
 طريقة

 التعليم
 مالتقيي طريقة

1 
 2, نظري 2

 عملي

مقدمة عن لغة برولوك  مقدمة عن الذكاء االصطناعي

 استخدمتهاوخواصها و

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

2 

 2نظري,  2
 عملي

خواص وتطبيقات ومعمارية 

ولغات وفروع الذكاء 

 االصطناعي

 

مكونات لغة البرمجة 

)الحقائق والقواعد 

 واألسئلة(

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

3 
 2نظري,  2

 عملي
ال حل المشكلة تعريف مج

 )محاضرة أولى(

أنواع المتغيرات بلغة 

 برولوك

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

4 
 2نظري,  2

 عملي
خواص مجال حل المشكلة 

 )محاضرة ثانية(

الربط وعملية  الرجوع 

 العكسي )و، أو(

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

5 
 2ي, نظر 2

 عملي
أنواع البيانات وهيكلة  حماية االنظمة 

 البرنامج

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

6 

 2نظري,  2
 عملي

امثلة على مجال حل المشكلة 

والقرد  puzzle-8مثل 

 والموزة.....الخ

 

عبارات اإلدخال 

 واإلخراج

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 ختبريةم

7 
 2نظري,  2

 عملي
أمثلة توضيحية عن  أنواع البحث )البحث األعمى(

عبارات اإلدخال 

 واإلخراج

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

8 
 2نظري,  2

 عملي
-أنواع البحث )البحث ألتنقيبي

 hill climbingمحاضرة أولى(
العمليات الرياضية 

 والمنطقية بلغة برولوك

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

9 
 2نظري,  2

 عملي
-أنواع البحث )البحث ألتنقيبي

 best firstمحاضرة ثانية(

search 

برامج شاملة للمفردات 

 السابقة جميعها

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

10 
 2نظري,  2

 عملي
-نقيبيأنواع البحث )البحث ألت

 A-algorithmمحاضرة ثالثة(
برامج شاملة للمفردات 

 السابقة جميعها

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية
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11 
 2نظري,  2

 عملي
-أنواع البحث )البحث ألتنقيبي

 A*-algorithmمحاضرة ثالثة(

برامج شاملة للمفردات 

 السابقة جميعها

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

هرية + تقارير ش

 مختبرية

12 
 2نظري,  2

 عملي
برامج شاملة للمفردات  إستراتيجية السيطرة 

 السابقة جميعها

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

13 
 2نظري,  2

 عملي
برامج شاملة للمفردات  طرق السبورة السوداء

 السابقة جميعها

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

+ تقارير  شهرية

 مختبرية

14 
 2نظري,  2

 عملي
تمثيل المعرفة )المنطق الرياضي 

 والقواعد(
برامج شاملة للمفردات 

 السابقة جميعها

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

15 
 2نظري,  2

 عملي
 البياني تمثيل المعرفة )الرسم

 التصوري والتمثيل الشبكي(
ت برامج شاملة للمفردا

 السابقة جميعها

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

16 
 2نظري,  2

 عملي
دوال القطع واإليقاف  تمثيل الحدث بصيغة الشبكة

 والنفي

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

17 
 2نظري,  2

 عملي
دوال القطع واإليقاف  تمثيل المعرفة )إطار(

 والنفي

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

18 
 2نظري,  2

 عملي
خوارزمية التحويل من صيغة 

P. L.  إلىC.F. 

أمثلة وبرامج إضافية عن 

دوال القطع واإليقاف 

 والنفي

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

19 
 2نظري,  2

 عملي
خوارزمية التحويل من صيغة 

P. L.  إلىC.F. 

االستدعاء الذاتي النهائي 

 والغير نهائي

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

20 
 2نظري,  2

 عملي
االستدعاء الذاتي النهائي  تقنية القرار

 والغير نهائي

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

21 
 2, نظري 2

 عملي

أمثلة وبرامج إضافية عن  لقرارإستراتيجية ا

االستدعاء الذاتي النهائي 

 والغير نهائي

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

22 
 2, نظري 2

 عملي

مقدمة عن النظام الخبير 

 ومعماريته وخواصه

عرض  القائمة بلغة برولوك

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية
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23 
 2, رينظ 2

 عملي

القواعد األساسية لتطبيق النظام 

 الخبير 

الصيغة التركيبية للقائمة 

 ورأس القائمة وذيلها

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

24 
 2, نظري 2

 عملي

عرض  برامج عن القائمة أمثلة عن النظم الخبيرة

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

25 

 2, نظري 2
 عملي

مقدمة في الشبكات 

 العصبية)محاضرة أولى (

 

عرض  برامج عن القائمة

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

26 

 2, نظري 2

 عملي

مقدمة في الشبكات 

 العصبية)محاضرة ثانية (

 

عرض  برامج عن القائمة

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية

27 
 2, نظري 2

 عملي

تطبيق نظام خبير جاهز  مقدمة في خوارزمية الجينات

 لالطالع

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات 

شهرية + تقارير 

 مختبرية
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 البنية التحتية  .112

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

   ةتب العلمية المقرركال

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

William A. Stubblefield  .   

2- Luger E. Gorge," Artificial intelligence and 

the design of expert system", 1998 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 , ومختبرا لشبكاتلقاعات الدراسيةا

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التطبيق المدرسي السنوي

 

 

 

  القبول .113

 السابقة المتطلبات
 تبالدراسا  الخاص والقبول المركزي القبول استمارة حسب القبول

 المسائية

   الطلبة من عدد أقل

 لالستيعاب المقررة الخطة من عدد أكبر  الطلبة من عدد أكبر
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .114

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .115

 Gm1 106الرياضيات /  اسم / رمز المقرر .116

 الحصول على بكالوريوس علوم الحاسبات البرامج التي يدخل فيها .117

 نظام القاعات الدراسية أشكال الحضور المتاحة .118

 2019/2020 الفصل / السنة .119

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .120

 3/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .121

 أهداف المقرر .122

 وم الحاسباتبناء أساس رياضياتي لطالب عل              

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

ها لطالب تحقيقيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من ا

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .123

 المعرفة والفهم  -أ

 يتعرف الطالب على علوم الرياضيات التي تمس علوم الحاسوب  -1أ

 تطبيقات علوم الرياضيات في الحاسوب -2أ

 استخدامات الصيغ الرياضية في مقررات علوم الحاسوب -3أ

  -4أ

  -5أ

   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مواضيع مختلفة من الرياضيات وعالقتها بالحاسوب – 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

     

 قاعة دراسية ؛ سبورة ؛ بعض الكتب الخارجية ؛مختبر الحاسوب       

 

 



 

الصفحة  

69 
 

  

 

 طرائق التقييم      

 

 تحانات الشهرية ؛ االمتحان النهائياالمتحانات اليومية ؛ االم      

 

 

 مهارات التفكير -ج

 ربط المواضيع النظرية بالحاسوب -1ج

  -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 قاعة دراسية ؛ سبورة ؛ بعض الكتب الخارجية ؛مختبر الحاسوب

    

 طرائق التقييم 

 

 االمتحانات  

 

 

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

 -1د

 -2د
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 البنية التحتية  .125

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1-  Calculus with Analytic Geometry, Howard Anton, 

Wisely Publisher, 2003.                                                      

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

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .124

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

    1-2       6        
مقدمة في 

 الرياضيات
 االمتحانات لسبورةا مبادئ اساسية 

    3-6     12 
مقدمة في 

 الرياضيات
 االمتحانات السبورة انواع الدوال    

 االمتحانات السبورة الغايات     الغايات 12     7-10    

 االمتحانات السبورة االستمرارية    االستمرارية    6      11-12  

 المشتقة     6      13-14   
المشتقة     

 انينبالقو
 االمتحانات السبورة

 التكامل      12     15-18   
 -التكامل االعتيادي

 التكامل المحدد
 االمتحانات السبورة

   19-22     12 
المقدمة للمعادالت 

 التفاضلية

المقدمة   

للمعادالت 

 التفاضلية

 االمتحانات السبورة
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

برمجيات ورش العمل والدوريات وال

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .126

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الصفحة  

72 
 

  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .127

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .128

 217CsDpعلم النفس التربوي /  اسم / رمز المقرر .129

 البكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها .130

 اليومي أشكال الحضور المتاحة .131

 2019/2020 الفصل / السنة .132

 60 )الكلي(دراسية عدد الساعات ال .133

 3/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .134

 أهداف المقرر .135

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

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

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

 البرنامج.



 

الصفحة  

73 
 

  

تعريف الطالب بأهمية علم النفس التربوي في مجال التربية والتعليم وتمكينه من القيام بادارة الصف _1
 بصورة صحيحة ومن خالل استعمال االساليب والطرائق الحديثة في مجال التربية والتعليم 

بالمهارات العلمية و ما يتعلق  في علم النفس بصورة عامة وعلم النفس التربوي بشكل  تزويد الطلبة_2
 .خاص

_احداث تغيرات مرغوبة في سلوك الطلبة من اجل تطوير وتكامل شخصيتهم في جوانبها الجسمية والعقلية 3
   .واالنفعالية واالجتماعية

االشباع  نوع من ان يمارسها في عمله ليتحقق له_تطوير المهارات الفردية للطلبة حتى يتمكن كل فرد من 4
 والسعادة والرضا.

 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .136

  المعرفة والفهم -أ

 اعدد كوادر مؤهلة لتدريس مواد الحاسبات في جميع المؤسسات التربوية.  -1أ

 سية العلمية وفهمها وتطبيقها في مجال العمل التربوي.المعرفة بنظريات ومبادىء علم النفس االسا  -2أ

 التعلمية التعليمية  وتطبيقها. الطرائقفهم   -3أ

 اعداد الطالب اعدادا يؤهله للعمل في المؤسسات التربوية.  -4أ

 تمكين الطالب ان يكون تربوياً  ناجحا.  -5أ
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 المفاهيم العامة لعلم النفس.يتعرف الطالب على اهمية   -6أ

  المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 مهارة التدريس. – 1ب

 مهارة العمل التربوي. – 2ب

 مهارة وفن التعامل مع الطلبة في العملية التعليمية التعلمية. – 3ب

  مهارة التفاعالت االجتماعية مع االخرين.   -4ب

 والتعلم  طرائق التعليم      

 محاضرات متطورة )عرض تقديمي(.

 قليدية واسلوب المناقشة.محاضرات ت

 االنشطة  الصفية  واعداد التقارير.

 الكتب العلمية.

 طرائق التقييم      

 اجراء االختبارات النظرية / يومية/شهرية/نهائية.

 التقارير الشهرية.

 أجراء االختبارات الشفوية.     

 اعداد بحوث التخرج.     

 

 مهارات التفكير -ج

 العلمية والمعرفية من خالل اسلوب الحوار في المواضيع االكاديمية.استخدام المهارات  -1ج

يستنتج الطالب كيفية  التعامل مع االخرين في ضوء ما تعلمه في مادة علم النفس وربطها في مجال  -2ج

 تعامالته اليومية.



 

الصفحة  

75 
 

  

 

 س.يحلل الطالب المشكالت بأسلوب علمي يستند الى ما تعلمه من مبادىء ونظريات علم النف -3ج

 قدرة الطالب على المقارنة بين الحلول العلمية والعملية ومعرفة تاثيرها. -4ج   

 والتعلم   طرائق التعليم    

 اجراء االختبارات النظرية.

 التقارير الفردية.

 بحوث التخرج.

 طرائق التقييم    

 االختبارات .

 التقارير.

 بحوث التخرج.

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

 ان يتمكن من االستفادة من المعرفة. -1د

 ان يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها . -2د

 ان يكتسب مهارة التدريس. -3د

 انتقال اثر ما تعلمه  من مادة علم النفس في مجاالت حياتية مختلفة. -4د
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 بنية المقرر .137

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-2-3 6 
ان يفهم الطالب ما 

 تعلمه في المحاضرة

التطور  التاريخي  لعلم 

النفس , علم النفس في 

التراث االسالمي,طبيعة 

علم النفس   واهميته 

اهدافه ومجاالته, مدارس 

 م النفسعل

فروع علم النفس النظرية 

ل العواموالتطبيقية ,السلوك 

 المؤثرة في السلوك

العملية التعليمية  وعلم 

طرائق  النفس التربوي

 البحث في علم النفس وعلم

 النفس التربوي

 النظري
االختبارات   

اليومية 

 والشهرية

4-5-6 6 

ان يفهم الطالب اهمية 

الموضوع واالفادة منه في 

 تعلمه

لتعرف على اهمية االنتباه ا
واالدراك الحسي وانواعه 

 والعوامل المؤثرة فيه

االنتباه واالدراك الحسي / 

انواع االنتباه/العوامل 

 المؤثرة في االنتباه/ االدراك

   الحسي

معنى االحساس واالدراك 

واهميته /انواع االحساسات 

/ابعاد االدراك وخصائصه 

/العوامل المؤثرة في 

 دراك الحسياالحساس واال

 النظري
االختبارات   

اليومية 

 والشهرية

7-8-9 6 

ان يتعلم المفردات 

للتخصص ومحاولة 

تطبيقها واالفادة منها 

 في عملية التعلم و
التعرف على اهمية الدافعية 
في التعلم وطبيعتها 

التعليمية   ووظائفها
 واستراتيجية استثارتها

الدافعية في التعلم/ اهمية 

ة /طبيعة يدراسة الدافع

 الدافعية

الوضائف التعليمية للدافعية 

/استراتيجية استثارة دافعية 

 الطلبة نحو التعلم,التعليم

 النظري
االختبارات   

اليومية 

 والشهرية
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10-11-12-

13 
8 

التعرف على التذكر 
والنسيان والعوامل المؤثرة 

واالفادة مما  فيه واالسباب
 تعلمه في هذه الوحدة

 /معنى التذكرالتذكر والنسيان

والنسيان/اشكال عملية 

التذكر /انواع التذكر/الذاكرة 

الحسية ,الذاكرة قصيرة 

 المدى, الذاكرة بعيدة المدى

العوامل المؤثرة في عمليتي 

التذكر والنسيان/سبل 

 تحسين عملية التذكر

النسيان وتفسيره /اسباب 

 النسيان 

/العوامل المؤثرة في 

 النسيان

 االختبارات النظري

14-15-16 6 

 انتقال اثر بأهمية فيالتعر 
وكيفية االستفادة من  التعلم

 االنتقالعملية 

مفهوم انتقال اثر التعلم 

 /انواعه

/كيفية االستفادة من عملية 

 االنتقال في عملية التعليم

 والتعلم

 النظري
تطبيقات 

وتجارب 

 نظرية

17-18-19 6 
ادراك اهمية التغذية الراجعة 

 يميةفي  العملية التعل

 

التغذية الراجعة /مفهوم 

التغذية الراجعة /معنى 

التغذية الراجعة /اهمية 

  دراسة التغذية الراجعة

انواع التغذية الراجعة 

/التطبيقات التربوية للتغذية 

 الراجعة

 االمتحانات النظري

20-21-22-

23 
8 

التعرف على التفكير وانواعه 
 وسبل تنميته واستثارته

ير/ التفكير/ معنى التفك

  خصائص التفكير

انواع التفكير/سبل استثارة 

 التفكير وتنميته

 النظري
االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

24-25-26-

27-28 
10 

التعرف على التعلم ونظرياته 
 وتطبيقاتها التربوية

نظريات التعلم/ النظريات 

االرتباطية وتطبيقاتها 

التربوية )بافلوف,سكنر( 

المفاهيم االساسية 

ية نظر -قات التربويةوالتطبي

االستبصار )كوهلر( المفاهيم 

االساسية والتطبيقات 

 التربوية

 النظري
تطبيقات 

وتجارب 

 نظرية

29-30  
التعرف على تعلم المفاهيم 

 واهميتها 
تعلم المفاهيم / اهمية طبيعة 

 تعميم المفاهيم, تعلم المفهوم 
 االختبارات النظري
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 البنية التحتية  .138

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 ة لجامعالمفردات المقررة من ا

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 البحوث والمصادر عبر االنترنت

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التطبيقات المدرسية

 

 القبول  .139

 حسب القبول المركزي والخظة المقررة المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر من العدد المطلوب أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

31-32 6 

ة يالتعرف على الفروق الفرد
واثرها في التعلم وكيفية 

مراعاتها بين الطلبة اثناء 
 التدريس والتفاعل

الفروق الفردية/ معناها, 

تأثيرها في التعلم, كيفية 

 مراعاتها في التدريس 

 االختبارات النظري



 

الصفحة  

79 
 

  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .140

 م الحاسوبقسم علو  القسم الجامعي / المركز .141

 326CsC  /المترجمات  اسم / رمز المقرر .142

 البكالوريوس في علوم الحاسبات البرامج التي يدخل فيها .143

 يوميا أشكال الحضور المتاحة .144

 2019/2020 الفصل / السنة .145

     120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .146

 3/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .147

 أهداف المقرر .148

 يهدف المقرر الى 

 

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

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

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

 البرنامج.
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 .  نظريا وعمليا المترجماتتعليم الطالب مهارات مادة  -1

 تعليم الطالب كيفية معرفة ما يدور اثناء تنفيذ البرامج داخل الحاسوب . -2
 االهلية والحكوميةفي قطاعات مختلفة  تأهيل الطلبة للعمل -3

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .149

 المعرفة والفهم  -أ

 دة المترجمات بصورة وافية شرح ما -1أ

 تطبيق مادة النظري عمليا  -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تعريف الطالب كيفية تسلسل المراحل التي يمر بها اي برنامج او اي شفرة داخل الحاسوب  – 1ب

 يذ البرنامج تعريف الطالب المراحل التي يتم فيها تصحيح االخطاء اثناء تنف – 2ب

 تعريف الطالب الخوارزميات الخاصة بعمل المترجم داخل الحاسبة  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية وعملية اسبوعيا . -1
 تكليف الطالب بحل تمارين وواجبات . -2

 

 

 طرائق التقييم      
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  اجراء االمتحانات الفصلية واليومية النظرية والعملية.

 

 مهارات التفكير -ج

 استخدام المهارات العلمية من خالل المناقشة -1ج 

 الواجبات االسبوعية-2ج      

 -3ج      

   -4ج      

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 عرض المادة النظرية سواء من خالل الحوار او عرضها بشاشة العرض-1

 تطبيق المادة النظرية على الحاسبة– 2

 ات والتمارينالواجب-3

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات النظرية والعملية اليومية والفصلية والنهائية -2

 

 

 

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

 تمكين الطالب من توضيف المعرفة التي تعلمها-1د

 على تدريس المادة ان يستطيع الطالب قادر-2د

  االستفادة من المعرفة-3د
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    -4د
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 بنية المقرر .150

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 2, نظري 2

 عملي
 التعريف بمراحل المترجم 

مقدمة عن المترجم 

 ومراحله 
عرض تقديمي + 

 مختبر
 ات شهرية امتحان

2 
 2نظري,  2

 عملي
التعريف  بالقواعد 

 المستخدمة 
 القواعد  طرق تمثيل

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

3 
 2نظري,  2

 عملي
كيفية التحويل بين الصيغ 

 القواعدية  
 طرق تحويل القواعد 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

4 
 2نظري,  2

 عملي
 مرحلة التحليل اللفظي  التعامل مع القواعد 

عرض تقديمي + 

 مختبر
 امتحانات شهرية 

5 
 2نظري,  2

 عملي
كيفية تمثيل الصيغ 

 بالحاسبة 
 FSAصيغة تمثيل 

 بالحاسبة 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

6 
 2نظري,  2

 عملي
استخدام خوارزميات 

 التحويل 

التحويل من الصيغة 

الغير محددة الى 

 ة الصيغة المحدد

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

7 
 2نظري,  2

 عملي
معرفة كيفية تجزئة 

 المدخالت 

استخدام خوارزمية 

AHO 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

8 
 2نظري,  2

 عملي
 التعامل مع القواعد 

مرحلة التحليل 

 القواعدي 

عرض تقديمي + 

 مختبر
 امتحانات شهرية 

9 
 2نظري,  2

 عملي
 تقنيات االعراب  عرفة كيفية االعراب م

عرض تقديمي + 

 مختبر
 امتحانات شهرية 

10 
 2نظري,  2

 عملي
كيفية االعراب بطريقة 

TREE 

طرق تمثيل شجرة 

 االعراب 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

11 
 2نظري,  2

 عملي
كيفية االعراب بطريقة 

TOP -DOWN  
 تقنيات االعراب

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  تبرمخ

12 
 2نظري,  2

 عملي
معرفة الشروط االساسية 

 لالعراب 
 خطوات ما قبل االعراب 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

13 
 2نظري,  2

 عملي
كيفية االعراب بطريقة 

BOTTOM -UP 
 تقنيات االعراب

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

14 
 2نظري,  2

 عملي
روط االساسية معرفة الش

 لالعراب 
 خطوات ما قبل االعراب 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر
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 البنية التحتية  .151

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 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 النظرية والتطبيقية ولتصميم مترجمات لغات
برمجة الحاسبة د. صباح محمد امين د. جنان عبد 

 الوهاب 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
  ++Cت المترجمات بلغة , ومختبراالقاعات الدراسية

االجتماعية ) وتشمل على سبيل  الخدمات

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التطبيق المدرسي السنوي

 

 القبول  .152

  المتطلبات السابقة

15 
 2نظري,  2

 عملي
 طريقة وصف القواعد  CFGمعرفة صيغة 

عرض تقديمي + 

 مختبر
 امتحانات شهرية 

16 
 2نظري,  2

 عملي
 SYMBOLEمعرفة 

TABLE MANEGER 
 حفظ البيانات 

عرض تقديمي + 

 شهرية امتحانات  مختبر

17 
 2نظري,  2

 عملي
معرفة  عملية تدقيق 

 االخطاء 
 مرحلة التحليل المعنوي 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

18 
 2نظري,  2

 عملي
 معرفة كيفية توليد الشفرة 

 مرحلة توليد الشفرة 

 وانواعها 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

19 
 2نظري,  2

 عملي
 معرفة صيغ تحويل

 الشفرة 
 صيغ تحويل الشفرات 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

20 
 2نظري,  2

 عملي
معرفة كيفية تحسين 

 الشفرة 
 مرحلة تحسين الكودات 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

21 
 2, نظري 2

 عملي

معرفة كيفية توليد الشفرة 

 النهائية 
 مرحلة توليد الشفرة  

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  رمختب
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  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة تعليميةالمؤسسة ال .153

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .154

 321CsCgمخططات أو رسوم الحاسوب /  اسم / رمز المقرر .155

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .156

 أشكال الحضور المتاحة .157
+الجانب العملي في  ةالحضور الفعلي للطالب في القاعة الدراسي

 مختبر الحاسوب

 2019/2020 الفصل / السنة .158

 ساعة عملي 12ساعات نظري +  6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .159

 3/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .160

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

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

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

 البرنامج.
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    أهداف المقرر .161
واستحداث ومعالجة الصور المرسومة كوسيلة لتحسين عرض  وبالحاساستخدام تعريف الرسوم ب   

باإلضافة إلى تعامله مع الصور الثنائية والثالثية  للطالب بصورة واضحة. بوالمعلومات المتولدة بالحاس

   األبعاد.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .162

 المعرفة والفهم  -أ

 تمكين الطالب في الحصول على فهم لمادة المخططات ) رسوم الحاسوب ( .  -1أ

 ) نقطة, خط ,منحني, دائرة ( وتمثيلها بالحاسوب.  المعرفة بخوارزميات مختلفة في رسم  -2أ

 فهم المخططات المستخدمة في عملية الرسم من حيث المميزات والعيوب.   -3أ

تمكين الطالب من التعرف واستخدام طرائق مختلفة في عملية الرسم وإجراء عمليات التحويالت  -4أ

 الثنائية األبعاد من ) نقل, تدوير,تحجيم, ..... (.   

 ( وربطها بالواقع.   3Dتمكين الطالب من استخدام والتعامل مع التحويالت الثالثية األبعاد من )  -5أ

لتمثيل الخوارزميات في الرسم باإلضافة إلى استعمال   ++Cالقدرة على استخدام لغة البرمجة    -6أ

    االيعازات الجاهزة ) الجانب العملي ( في رسم أشكال معينة.

 

 هارات الخاصة بالموضوع الم  -ب 

 مهارة اختيار الخوارزمية المناسبة في الحل .  - 1ب

    يتقن الطالب تمثيل ما تعلمه نظريا بشكل عملي في المختبر.  - 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات تقليدية وأسلوب المناقشة -1
 األنشطة المختبرية والتمارين اإلضافية كواجبات. -2
 ةالكتب العلمي -3
 االمتحانات اليومية والشهرية. -4
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 طرائق التقييم      

 إجراء االختبارات النظرية والعملية / يومية / شهرية / نهائية. -1
 الواجبات وإجراء االختبارات الشفوية. -2

 

 مهارات التفكير -ج

 استخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل أسلوب الحوار.  -1ج

 كالت البرمجية في تمثيل البيانات بالطرق المختلفة.يحلل الطالب المش  -2ج

 قدرة الطالب على المقارنة بين الحلول العلمية والعملية ومعرفة تأثيرها.   -3ج

  الواجبات لحل التمارين األخرى.  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات تقليدية وأسلوب المناقشة مع الطلبة. -1
 العملية (. التطبيقات المختبرية  ) -2
 التمارين اإلضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التمارين الصفية.  -3

 

 

 

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

 أن يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها -1د

 من االستفادة من المعرفة  أن يتمكن -2د

 أن يكتسب مهارة التدريس -3د

  التفكير االيجابي -4د
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 بنية المقرر .163

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 عملي2نظري+2 1
للطلبة  فكرة إعطاء

 بالمقصود بالمخططات

1 – Introduction to 

Computer Graphics. 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

2 

 

 عملي2نظري+2

 

تعليم الطلبة كيفية الرسم 

 باستخدام الحاسوب

2- Drawing Elementary 

Figure. 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

3 

 

 عملي2نظري+2

 

ة كيفية رسم تعليم الطلب

خط  أو منحني باستخدام 

                                                                                                                                                                                                      خوارزميات محددة                                                                                                              

 Bresenham`s 
Algorithm. 

 Integer Bresenham`s 
Algorithm.  

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

4 

 

 عملي2نظري+2

تعليم الطلبة كيفية رسم 

أو منحني باستخدام   خط

 خوارزميات محددة                   

 -General Bresenham`s 

Algorithm. 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

5 

 

 عملي2نظري+2

تعليم الطلبة كيفية رسم 

دائرة باستخدام 

 خوارزميات محددة                   

 Circle Drawing. 

 Circle General 
algorithm.  

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

6 

 

 عملي2نظري+2

تعليم الطلبة كيفية رسم 

دائرة باستخدام 

 خوارزميات محددة      

 Circle Drawing by 
Using Circle Equation. 

 Ellipse. 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 روع عمليمش

7 

 

 

 

 

 

 عملي2نظري+2

 

تعريف الطلبة بالتحويالت 

الثنائية اإلبعاد من نقل 

 وتدوير     

3-Two Dimensional 

Geometric 

Transformations. 

 Introduction. 

 Translation. 

 Rotation. 

 

 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

8 

 طلبة بالتحويالتتعريف ال عملي2نظري+2

الثنائية اإلبعاد مثل 

 التحجيم     

 Scaling.  

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي
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9 

تعريف الطلبة بالتحويالت  عملي2نظري+2

الثنائية اإلبعاد مثل 

 االنعكاس 

 Reflection. 

 Shearing. 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

10 

 

 

 عملي2نظري+2

 

تعريف الطلبة بالتحويالت 

الثنائية اإلبعاد باستخدام 

 المصفوفات مثل النقل 

 Matrix Representation 
of Transformations. 

- Translation. 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

11 

 

 عملي2نظري+2

 تتعريف الطلبة بالتحويال

الثنائية اإلبعاد مثل 

 التدوير والتحجيم     

 -Rotation. 

 -Scaling. 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

12 

 

 عملي2نظري+2

 .Reflection-  االنعكاس

-Shearing. 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

 عملي2نظري+2 13

 

ف الطلبة بمتطلبات تعري

تغييرات العرض ونوافذ 

القطع وغيرها من 

 المفاهيم

4- Two Dimensional 

Viewing Transaction 

and Clipping Windows 

and View Ports. 

 Viewing 
transformation. 

 

 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

14 

 

 عملي2نظري+2

القطع تعريف الطلبة ب

ونوافذ القطع وقطع 

 نقطة

 Clipping. 
-Rectangular 

Clipping Windows.  

a-Point Clipping. 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

15 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة بقطع 

خط باستخدام القانون 

وباستخدام خوارزمية 

 معينة

b-Line Clipping. 

-Simple Visibility 

Algorithm. 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

16 

 

 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة بإيجاد 

نقاط التقاطع بطرق 

 معينة

-Find Intersection 

Points.  

1-Midpoint 

subdivision. 

2-Line Intersections 

and Clipping. 

 

 

 

 

 اإللقاء+المختبر

يومية  امتحانات

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي



 

الصفحة  

91 
 

  

17 

 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة 

بخوارزمية قطع الشكل 

 المنتظم.

النوافذ المحدبة 

 والمقعرة. 

 Polygon Clipping 
Algorithm. 

-Convex and 

Concave Window. 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

18 

 

 عملي2نظري+2

ف الطلبة بالنسبة تعري

 .Aspect Ration -5 والعرض

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

19 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة ببدائيات 

 . Graphics primitives الرسوم 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

20 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة 

 باإلحداثيات

-Normalized Device 

Coordinates. 

 Normalization. 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

21 

 

 

 عملي2نظري+2

 تتعريف الطلبة بالتحويال

 الثالثية اإلبعاد

 النقل -

6-Three Dimensional 

Transformations.   

 Coordinate System.  
-The transformations. 

a-Translation. 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

22 

 

 عملي2نظري+2

 التدوير -
 التحجيم -

b-Rotation. 

c-Scaling. 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

23 

 

 

 عملي2نظري+2

 

 النمذجة الثالثية األبعاد

7- 3D Models. 

 Why do you see the 
movie in 3D? 

 

 

 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

24 

 

 عملي2نظري+2

بالنمذجة  تعريف الطلبة

 الثالثية

 3D Modeling.  
 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي
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25 

 

 عملي2نظري+2

بعمليات  تعريف الطلبة

 ذجة الثالثية األبعادالنم

 3D Modeling 
Operations. 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

26 

 

 عملي2نظري+2

 تعريف الطلبة

 باستخداماتها

 Usage of 3D Modeling. 
 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

27 

 

 عملي2نظري+2

 . 3D Models Features بالمميزات ةتعريف الطلب
 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

28 

 

 عملي2نظري+2

 بالمعالجات تعريف الطلبة

الممكنة في النمذجة 

 الثالثية

 The Process of 3D 
Modeling. 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

29 

 

 عملي2ي+نظر2

 قبالطرائ تعريف الطلبة

 المستخدمة

 3D Models Creating 
Method. 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

30 

 

 عملي2نظري+2

بمفاهيم  تعريف الطلبة

 مختلفة

 Stereoscopy.  

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي
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 البنية التحتية  .164

 القراءات المطلوبة

  األساسيةالنصوص  
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

 الكتب العلمية المقررة: 

 

2- J.D Foley & A.Dametal , "Introduction to 
Computer Graphic", Addison-Wesly,1993. 

D.Hearn & M.P.Baker," Computer Graphics  -2

Hall,1994. -Ed.,Prentice nd",2 

 صادر الخارجية:الم

 

1- I.Viola, J.Rigau & M.Sbert, " Introduction 

theory tools for Computer graphics", Morgan & 

Cbypool publishers, 2009. 

2-  B.E.Johnson," 3D Modeling and Animation 

",design, images& text copyrights©1976-2012. 

 

 

  

ل المثال متطلبات خاصة ) وتشمل على سبي

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 

 القاعات الدراسية + مختبر الحاسوب -1
 برمجيات + أمثلة أضافية عن المادة  -2
بالمادة + مواقع  ةشرح يقوم به الطلبة باالستعان -3

 الكترونية   
 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

ريب المهني المثال محاضرات الضيوف والتد

 والدراسات الميدانية (
 التطبيق المدرسي السنوي
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 القبول  .165

 المتطلبات السابقة
القبول حسب استمارة القبول المركزي والقبول الخاص بالدراسات 

 المسائية 

  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

المرحلة الثالثة  بةللطلمعمارية الحاسمممموب يتضمممممن هذا المقرر تدريس مادة : وصفففف المقرر

وعلى مدى سنة دراسية كاملة )فصلين دراسين( لغرض تأهيل   لقسم علوم الحاسبات نظريا 

سبة مدارس المتوسطة واالعدادية الطلبة لتدريس هذه المادة لطلبة ال وتعريفهم بمكونات الحا

 مجال تصليح األجزاء المادية للحاسبة وصيانتها.واالستفادة ايضا لتأهيل الطلبة للعمل في 

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .166

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .167

 327CsCa / معمارية الحاسوب اسم / رمز المقرر .168

 كالوريوسالب البرامج التي يدخل فيها .169

  الحضور اليومي الفعلي للطالب في القاعة الدراسية  أشكال الحضور المتاحة .170

 2019/2020 الفصل / السنة .171

 مناقشة( 1نظري / 2) 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .172

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .173
3/9/2019 

 

 أهداف المقرر .174
 يهدف المقرر الى 

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

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

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

 البرنامج.
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    ها البعضحاسوب وكيفية عمل كل جزء وكيفية ربطها مع بعضتعليم الطالب المكونات المادية لل -1

وتعريفهم بمكونات الحاسوب المادية  لطلبة المدارس المتوسطة واالعدادية تأهيل الطلبة لتدريس هذه المادة -2

 وكيفية عملها 

 ةفي الشركات الخاص لتأهيل الطلبة للعمل في مجال تصليح األجزاء المادية للحاسبة وصيانتها -3

 كوميةوالح

  

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات .175

 -: والفهم المعرفة -ت
 للمكونات المادية للحاسوب   العامة المفاهيميتعرف الطالب على اهمية  -1أ

      . عمل كل جزء من اجزائها  يتعرف الطالب على  -2أ

 . المادية  مع بعضها تمعرفة الطالب بكيفية ربط  المكونا -3أ

 . معرفة الطالب بطرق ادخال البيانات -4أ

  .معرفة الطالب بكيفية معالجة البيانات وكيفية اخراجها -5أ

  

  بالموضوع الخاصة المهارات  - ب

 أنظمة واستخدام تجهيز  على المقدرة وامتالك كيفية التعامل مع المكونات المادية يتعلم الطالب  – 1ب
 المالئمة التشغيل

  ريا بمسائل وارقام وحسابات لتقريبها الى ذهنه.لطالب ما تعلمه نظيطبق ا – 2ب

  والتعلم التعليم طرائق     

 واسلوب المناقشة. طريقة االلقاء -14
 التمارين األضافية كواجبات.  -15
 الكتب العلمية. -16
 .والشهرية اليومية المتحاناتا -17

 

  التقييم طرائق     
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 ومية/شهرية/نهائية.اجراء االختبارات النظرية والعملية/ ي -12
  أجراء االختبارات الشفوية.الواجبات و -13
 التفكير مهارات -ج

 ستخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل اسلوب الحوار.أ -1ج

 .طرح أسئلة فكرية داخل القاعة ومناقشتها  -2ج   

 .األضافية التمارين لحل الواجبات -3 ج        

  والتعلم التعليم طرائق    

 واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة. طريقة االلقاء -13
البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التمارين  اإلضافيةالتمارين   -14

 الصفية على اللوحة داخل القاعة الدراسية.  
 الكتب العلمية. -15
  التقييم طرائق   

 

 هائية.اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/ن -14
 أجراء االختبارات الشفوية.التمارين األضافية و -15

 

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

 .تلقاها التي المعرفة توظيف الطالب يستطيع ان-1د

 .المعرفة من االستفادة من يتمكن ان-2د

 .التدريس مهارة يكتسب ان-3د

   لتفكيير االيجابي.ا -4د
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 بنية المقرر .176
 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 تصنيف معمارية الحاسوب  مناقشة 1نظري,  2 1
Von newmann machin & 

Von newmann machine  

عرض تقديمي + 

 مناقشة 
شهرية + امتحانات  امتحانات

 يومية +تقارير

2 
 مناقشة 1نظري,  2

 شرح بنية نظام الذاكرة معمارية الذاكرة 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

3 
 مناقشة 1نظري,  2

 خواص الذاكرة  معمارية الذاكرة 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 +تقاريريومية 

4 
 مناقشة 1نظري,  2

 مكوناتها  ذاكرة الوصول العشوائي 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

5 
 مناقشة 1نظري,  2

 خواصها وتصميمها ذاكرة الوصول العشوائي
عرض تقديمي + 

 مناقشة 
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

6 
 قشة منا1نظري,  2

 تصميمها وهيكلتها   cacheذاكرة ال 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

7 
 مناقشة 1نظري,  2

 قواعد تشغيلها وعملها  cacheذاكرة ال 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

8 
 مناقشة 1نظري,  2

Mapping function نواعهاأ 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

9 
 مناقشة 1نظري,  2

  امثلة توضيحية 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

10 
 طرق االستبدال  مناقشة 1نظري,  2

 امثلة عن كل طريقة
 خوارزمياتها 

عرض تقديمي + 

 مناقشة 
حانات شهرية + امتحانات أمت

 يومية +تقارير

11 
 مناقشة 1نظري,  2

 سياساتها طرق الكتابة 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

12 
 مناقشة 1نظري,  2

 خواصها  الذاكرة الوهمية 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

13 
 مناقشة 1ري, نظ 2

 Segment with paging تقنية التقسيم 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

14 
 مناقشة 1نظري,  2

 طرقها نظام االدخال واإلخراج 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

15 
 مناقشة 1نظري,  2

 Programmed IO طريقة البرمجة 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

16 
 مناقشة 1نظري,  2

 طرقها الوصول المباشر للذاكرة 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

17 
 DMA controller مناقشة 1نظري,  2

Types of DMA 

بطريقة عملها وانواعها  تعريف

 وكيفية ربطها 

عرض تقديمي + 

 مناقشة 
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير
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 البنية التحتية  .177

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

   لعلمية المقررةتب اكال

M. Morris Mano, "computer System 1. 

Architecture," University of California, 

Ed., 1993. rdprentice Hall, 3 

2. Schaum' series," Computer 

Architecture", Nicholas Carter, 2001. 

3. John P. Hays, "computer Architecture 

and organization," university of 

Ed., 1988. ndMichigan, McGraw Hill, 2 

DMA transfer   

18 
 CPU structure Register      مناقشة 1نظري,  2

organization 
 خواصها وعملها ومكوناتها

عرض تقديمي + 

 مناقشة
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

19 
 مناقشة 1نظري,  2

 خواصها  ومكوناتها وعملها وحدة المعالجة المركزية 
عرض تقديمي + 

 مناقشة
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

20 
 hard wiredوحدة السيطرة ال  مناقشة 1نظري,  2

&micro programmed 
 شرح أنواعها وكيفية ربطها 

عرض تقديمي + 

 مناقشة
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

22 
 مناقشة 1نظري,  2

& Multi bus  single bus  ربطها وخواصها 
عرض تقديمي + 

 مناقشة
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

21 
 Execution of a complete مناقشة 1نظري,  2

instruction Example     

شرح إشارات السيطرة إليعاز 

 كامل

عرض تقديمي + 

 مناقشة
تحانات شهرية + امتحانات أم

 يومية +تقارير

 

 Execution of a complete مناقشة1نظري,  2

instruction to different 

type of control unit   

 

عرض تقديمي + 

 مناقشة
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

 
 Type of micro instruction 

horizontal &vertical 
 

  

24 
 ناقشة م1نظري,  2

 
pipeline شرح مع امثلة 

عرض تقديمي + 

 مناقشة
أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

25 
 مناقشة 1نظري + 2

Instruction pipeline  شرح مفصل مع امثلة 
عرض تقديمي 

 +مناقشة

أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

26 
 مناقشة 1نظري + 2

 التهاهيكلتها مسج    Pentiumال 
عرض تقديمي 

 +مناقشة

أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

27 
 مناقشة 1نظري + 2

Pipelining in Pentium عمله 
عرض تقديمي 

 +مناقشة

أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
   القاعات الدراسية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 لتطبيق المدرسي السنويا

 

 القبول  .178

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 المقرر وصف

 

 ة للعلوم الصرفةجامعة ديالى / كلية التربي المؤسسة التعليمية .179

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .180

 CsSw 325/  هندسة البرامجيات اسم / رمز المقرر .181

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .182

 يوميا أشكال الحضور المتاحة .183

 2019/2020 الفصل / السنة .184

 نظري 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .185

 3/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .186

 أهداف المقرر .187

 لتعليم الطالب

 

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

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

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

 البرنامج.
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 تطبيقات البرامجيات-2خصائص البرامجيات                   -1

 فهم طرائق وخبرات هندسة البرامجيات بمرحلة بناء البرامجيات -3

 

 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .188

 المعرفة والفهم  -أ

 ادة هندسة البرامجياتتمكين الطلبة من فهم م -1أ

 تعريف الطلبة بكيفية تحليل النظام -2أ

 فهم الطلبه بمميزات وخصائص النظام الجيد -3أ

 معرفة الطلبة بمراحل بناء اي نظام برمجي -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارة تحليل اي نوع من المتطلبات التي من المفروض ان يحققها النظام – 1ب

 بنا انظمه برمجيه مهارة – 2ب

 مهارة برمجية لبناء النظام – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الكتب العلمية من المكتبة او من االنترنيت -1
 المحاضرات والمناقشات -2
 االمتحانات الشهرية والفصلية -3
 اعطاء واجبات -4

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية -1
 الواجبات -2
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 قشاتالمنا -3

 

 

 مهارات التفكير -ج

 استخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل اسلوب الحوار -1ج

 قدرة الطالب على المقارنة بين الحلول العلمية والعملية ومعرفة تاثيرها -2ج

 الواجبات لحل تمارين اضافية -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 وار مع الطلبةمحاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والح -1
 الواجبات وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التمارين في الصف -2

 الكتب العلمية

 

 طرائق التقييم    

 اجراء االختبارات الشهري والفصلية والنهائية-1

 التمارين االضافية والمناقشات-2

 

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

 ان يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها-1د

 ان يتمكن من االستفاده من المعرفة-2د

 ان يكتسب مهارة التدريس-3د

 التفكير االيجابي   -4د
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 بنية المقرر .189

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم مالتعليطريقة 

 نظري 2 1
تعريف الطالب بما 

 هي هندسة البرامجيات

مقدمة عن هندسة 

 االبرامجيات وخصائصه

 

 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 2
تعريف الطالب 

 بتطبيقاتها
 لبرامجياتاتطبيقات هندسة 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

+ شهريه 

 مناقشة

 نظري 2 3
تعريف الطالب 

 بمشاكلها

 مشاكل البرامجيات 

مميزات التصميم الجيد 

 للنظام

 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 4
تعريف الطالب بدورة 

 الحياة
دورة حياة بناء  

 البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري  2 5
تعريف الطالب 

 بنموذج الشالل 
نموذج الشالل ومراحله 

 ومساوئه ومحاسنه

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري  2 6
تعريف الطالب 

 بالنموذج االولي

نموذج النموذج األولي  

ومراحله ومساوئه 

 ومحاسنه

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 7
تعريف الطالب 

 بالنموذج التزايدي

النموذج التزايدي 

ومراحله ومساوئه 

 ومحاسنه

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة
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 نظري 2 8
تعريف الطالب 

 بالنموذج الحلزوني

نموذج الحلزوني 

ومراحله ومساوئه 

 ومحاسنه

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 9

تعريف الطالب 

بمجموعه من 

 المتطلبات

 

تعريف متطلبات النظام 

والزبون وخصائص 

 البرامجيات 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 10
تعريف الطالب بعملية 

 التحليل
عملية تحليل البرامجيات 

 والهدف منها

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

ات أمتحان

شهريه + 

 مناقشة

11 

 
 نظري 2

تعريف الطالب 

 بطراثق التحليل

عناصر النمذجه المهيكله 

 وطرق التحليل: 

Data Dictionary 

 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري  2 12
تعريف الطالب 

 بطراثق التحليل

Entity 

Relationship 

Diagram  

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 ةسبور

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 13
تعريف الطالب 

 بطراثق التحليل
Data Flow 

Diagram  

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 فهم الطالب بشكل اكبر نظري 2 14
أمثلة اضافيه عن طرائق 

 التحليل الثالثة اعاله

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 قشةمنا

 نظري 2 15
مراجعة الطالب بما 

 سبق دراسته 

مناقشة بما سبق دراسته 

 خالل الفصل
عرض 

تقديمي+ 

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة
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أستخدام 

 سبورة

16  
أمتحانات فصلية 

 مركزية
   

17  
أمتحانات فصلية 

 مركزية
   

 نظري 2 18
تعريف الطالب 

 بتصميم البرامجيات
 تصميم البرامجيات

عرض 

ي+ تقديم

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 19

تعريف الطالب 

بمراحل عملية 

 التصميم 

مراحل عملية التصميم 

 للبرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 20
تعريف الطالب بانواع 

 التصميم
أنواع عملية تصميم 

 البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 21
تعريف الطالب 

 باختبار البرامجيات
عملية أختبار 

 البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 22
تعريف الطالب 

 باهدافها ومبادئها
اهدافه  ومبادئ اختبار 

 البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

 أمتحانات

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 23
تعريف الطالب 

 بمراحل اآلختبار
مراحل اختبار 

 البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة



 

الصفحة  

107 
 

  

 البنية التحتية  .190

 نظري 2 24

تعريف الطالب 

بطرائق تصميم حاالت 

 االختبار

طرائق تصميم حاالت 

 عملية االختبار 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

+  شهريه

 مناقشة

 نظري 2 25
تعريف الطالب بادارة 

 مشروع البرامجيات
تعريف أدارة مشروع 

 البرامجيات 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 26
تعريف الطالب بانواع 

 التخطيط
 انواع التخطيط لألدارة

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 ظرين 2 27
تعريف الطالب 

 بفعاليات التخطيط
فعاليات التخطيط 

 لمشروع البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 28
تعريف الطالب 

 بضمان الجوده
 ضمان جودة البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 29

تعريف الطالب 

ات ضمان بفعالي

 الجوده

فعاليات ضمان جودة 

 البرمجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 مناقشة لما سبق دراسته  مراجعة  نظري 2 30

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
 أخرى      

 الكتب العلمية المقررة

1-"Software Engineering – Apractitioner's 

Ed. 2005 thApproach ", Roger S., Pressman , 6 

" Software Engineering", Ian Sommerville, -2

Ed. 2010. th9 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 كترونية (االل
 القاعات الدراسية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 
 التطبيق المدرسي السنوي

 

 القبول  .191

 المتطلبات السابقة
القبول حسب استمارة القبول المركزي والقبول الخاص بالدراسات 

 المسائية

  الطلبة أقل عدد من 

 اكبر عدد من الخطه المقررة لالستيعاب أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .192

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .193

 CsDs 109  هيا كل متقطعة/  اسم / رمز المقرر .194

 الحصول على بكالوريوس علوم الحاسبات البرامج التي يدخل فيها .195

 نظام القاعات الدراسية أشكال الحضور المتاحة .196

 2019/2020 الفصل / السنة .197

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .198

 3/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .199

 أهداف المقرر .200

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

قها طالب تحقييوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من ال

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

 البرنامج.
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ة لطلبة أقسام علوم الحاسبات .يستفاد منها في فهم بناء خلفية رياضياتية جيد            
تطبيقات عملية لعلوم   لالمقررات الدراسية لعلوم الحاسبات فضال عن ذلك ,المقرر يمث

 الرياضيات في الحاسوب.

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .201

 المعرفة والفهم  -أ

 التي تمس علوم الحاسوب  يتعرف الطالب على علوم الرياضيات -1أ

 تطبيقات علوم الرياضيات في الحاسوب -2أ

 استخدامات الصيغ الرياضياتية في مقررات علوم الحاسوب -3أ

  -4أ

  -5أ

   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مواضيع مختلفة من الرياضيات وعالقتها بالحاسوب – 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 التعلم طرائق التعليم و     

     

 قاعة دراسية ؛ سبورة ؛ بعض الكتب الخارجية ؛مختبر الحاسوب       
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 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية ؛ االمتحانات الشهرية ؛ االمتحان النهائي      

 

 

 مهارات التفكير -ج

 ربط المواضيع النظرية بالحاسوب -1ج

  -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 يم والتعلم طرائق التعل    

 

 قاعة دراسية ؛ سبورة ؛ بعض الكتب الخارجية ؛مختبر الحاسوب

    

 طرائق التقييم 

 

 االمتحانات  
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 البنية التحتية  .203

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .202

 الساعات األسبوع
التعلم  مخرجات

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

    1-2       6        
تعلم إحدى طرق 

 البرهان ألرياضياتي
 االمتحانات السبورة االستقراء  الرياضي  

 االمتحانات السبورة المنطق الرياضي    استعمال العبارات 12     3-6    

    7-10     12 
التعرف على 

 المجموعات وأنواعها
 االمتحانات السبورة نظرية المجموعات

  11-12      6    
معرفة العالقات بين 

 المجموعات وعملياتها
 االمتحانات السبورة العالقات  

   13-14      6 
 جبر -أنواع الدوال   

 الدوال                 
 االمتحانات السبورة الدوال  

   15-18     12 

نماذج من 

جبر  -المصفوفة

 المصفوفات

 االمتحانات السبورة المصفوفات-المتجهات

   19-22     12 

معرفة األنظمة 

خوارزمية  -العددية

 القسمة وتطبيقاتها

العددية  األنظمة 

 والزمر
 االمتحانات السبورة
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1-Discrete Mathematics Structure 

with Application To Computer 

Sciences, Trem Baly 

Manohar,1975                                                       

 

 2-Discrete Mathematics , Richard 
Johnsonabaugh , Pearson , 2009. 

ال المث متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 الزيارات المدرسية / التطبيقات المدرسية

 

 القبول  .204

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  عدد من الطلبة  أكبر

 

 


