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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 211CsCt /النظرية االحتسابية اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 أشكال الحضور المتاحة .5
ة ضافلفعلي للطلبه في القاعات الدراسيه او المختبرباالالحضور ا

 الى الحضور االلكتروني والدروس التفاعلية 

 2021/2020 الفصل / السنة .6

 ساعات نظرية 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 م.د. محمد سامي محمد مدرس المادة .9

 أهداف المقرر .10

 اينالثيف الصف  االحتسابيةواعطائه االساسيات الالزمة لفهم ودراسة مادة  جتهيز الطالب

 لفهم اللغات املستخدمة يف االحتسابية حلل املشاكل العامة الربجمية والرايضية

 يف مادة االحتسابية والتفريق بينهما  TGوال  NFSوال  FAفهم معىن كل من 
 لرسم العام هلذه الطرقالتعرف على القواعد والقوانني اليت متثل ا

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 نهايةىل الفهم طريقة التعبري اللغوي واالنتقاالت من حالة اىل حالة اخرى من البداية وصوال ا

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 االهداف المعرفية -أ

 التعريف بالنظرية االحتسابية-1أ

 تعريف الطلبة باهمية النظرية االحتسابية-2أ

 ميز بين انواع انظمة االتمتة وطريقة ايجاد اللغات القياسيةالت-3أ

 تنمية مفاهيم اللغات القياسية وتوليد القواعد القياسية-4أ

  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرفة بالمجموعات والعالقات بينها – 1ب

 معرفة جيدة بالرياضيات – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .والمشاركة اسلوب المناقشةتعتمد محاضرات تقليدية و -1

 .تمارين اضافية كواجبات للحل اثناء المحاضرات او واجب بيتي -2

 اعيتمارين اضافية للحل تعرض داخل مجموعة خاصة بطلبة المادة على مواقع التواصل االجتم -3

 .الكتب العلمية -4

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -5

 

 طرائق التقييم      

 جراء االختبارات النظرية يومية/شهرية/نهائية.ا -1

 او تحريرية شفهيةوتكون اجراء اختبارات تقريبا في اغلب المحاضرات  -2

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 استخدام المهارات العلمية من خالل المناقشة والتفكير التراكمي-1ج

 لحل المشاكلالعمل على البحث على مجموعة الحلول واختيار اكثر الحلول مناسبة -2ج

 الواجبات لمعرفة مدى تطور تفكيره وتصوره للموضوع-3ج

صول اقش للوتحفيز العمل الجماعي عن طريق مشاركة الطلبة في ايجاد الحلول المختلفة ثم التن  -4ج

 الى افضل الحلول الممكنة.

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 ة.محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والحوار مع الطلب -1

ية على ن الصفالتمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التماري -2

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  
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 تمارين اضافية للحل تعرض داخل مجموعة خاصة بطلبة المادة على مواقع التواصل االجتماعي -3

 

 .الكتب العلمية-4

 االمتحانات اليومية  -5

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

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

 ان يتم ادراك المادة وقابلية توظيفها في المستقبل-1د

فة الل معرخان يستطيع التعامل مع الحاسوب ومعرفة كيفية جعله يعالج البيانات بشكل افضل من  -2د

 مراحل تحويل البيانات الى بيانات رقمية مفهومة للحاسبةب

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
التعرف على نظريات 

 االحتسابية

Set theory 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

ميه امتحانات يو

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

2 3 
انواع القواعد داخل 

 النظريات المستخدمة

Set theory and 
grammar types  االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

3 3 
انواع القواعد في مادة 

 االحتسابية

Grammar types 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

 وشهريه

+تقارير 

 مختبريه

4 3 
التعابير االعتيادية 

 وكيفية التعامل معها

Regular expression 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

5 3 
التعابير االعتيادية 

 وكيفية التعامل معها

Regular expression 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

ير +تقار

 مختبريه

 االلية المحددة 3 6

Finite automata 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

 الرسم االنتقالي 3 7

Transition graph 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

8 3 
التحويالت بين 

 المحددة وغير المحددة

Convert from NDFA-€ 
to NDFA without €  االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

9 3 
امتحان نصف السنة 

او الفصل الدراسي 

 االول

Mid course test  

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

10 3 
التحويالت بين غير 

 المحددة و المحددة

Convert from NDF to 
DFA  االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

11 3 
التحويل من التعبير 

الى الصيغة الغير 

 محددة

Convert RE to NDFA 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

امتحانات يوميه االلقاء +مناقشه  Compare FA,TG,REالمقارنة بين التعابير  3 12
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ية والرسوم االنتقال

 والمحددات

وشهريه  +مختبر

+تقارير 

 مختبريه

 مقدمة الى نظرية كلين 3 13

Introduction to kleen 
theory   االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

 مراجعة 3 14

Review 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

انات يوميه امتح

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

 امتحان الفصل االول 3 15

Final course test  
االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

 امتحان الفصل االول 3 16

Final course test  
االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

17 3 
نظرية كلين اثبات 

 الجزء االول

kleen theory review 
& prove first section  االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

18 3 
اثبات نظرية كلين 

 الجزء الثاني

Prove second 
section with EX  االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

19 3 

اثبات نظرية كلين 

الجزء الثالث مع امثلة 

عن الجزء الثاني 

 السابق

EX on second and 
prove third section 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

20 3 

اثبات نظرية كلين 

الجزء الرابع مع امثلة 

عن الجزء الثالث 

 السابق

EX on third section 
and prove fourth 

section  االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

21 3 

اثبات نظرية كلين 

الجزء الرابع مع امثلة 

عن الجزء الثاني 

 السابق

Ex on fourth section 

and introduction on 

CFG  االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

22 3 

واعد بال ق

هي  (CFG) سياق

نوع من أنواع القواعد 

الرسمية: مجموعة من 

قواعد االشتقاق التي 

تصف جميع السالسل 

الممكنة في لغة رسمية 

ما الشتقاق الكلمات, 

CFG 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه
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 البنية التحتية  .13

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

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

 J.P.Tremblay”The theory and practice of 

compiler Writing”,Megraq Hill 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ال توجد

ويمكن تطبيق هذه 

القواعد بغض النظر 

 .عن السياق

23 3 
نموذج تشومسكي 

 الطبيعي
 

Convert CFG to CNF 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

24 3 

التحويل من القواعد 

حرة السياق الى 

نموذج تشومسكي 

 الطبيعي

Convert CFG to CNF 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

25 3 
ماكنة مور و ماكنة 

 ميلي

Moore and mealy 
machine  االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

26 3 

التحويل من موور الى 
ألوتومات الدفع ميلي و ا
 أو باختصار السفلي

"PDA" 

Convert from moore 
to mealy and 

converse and PDA 
االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

 مراجعة 3 27

Review 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

28 3 

التحويل من موور الى 
ألوتومات الدفع ميلي و ا
 أو باختصار السفلي

"PDA" 

PDA and TM 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

29 3 

التحويل من موور الى 
ألوتومات الدفع ميلي و ا
 أو باختصار السفلي

"PDA" 

TM and review 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه
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شمل على سبيل الخدمات االجتماعية ) وت

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 الزايرات املدرسية/ التطبيق

 

 القبول  .14

 حسب القبول المركزي المتطلبات السابقة

 طالب 25 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 150 أكبر عدد من الطلبة 

 

Lecture 

Number in 

each week  

Hours Topics  Learning Method Evaluation Methods 

1 3 Set theory 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

2 3 

Set theory 

and 

grammar 

types 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

3 3 
Grammar 

types 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

4 3 
Regular 

expression 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

5 3 
Regular 

expression 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 
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6 3 
Finite 

automata 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

7 3 
Transition 

graph 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

8 3 

Convert 

from 

NDFA-€ to 

NDFA 

without € 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

9 3 
Mid course 

test  

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

10 3 

Convert 

from NDF 

to DFA 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

11 3 
Convert RE 

to NDFA 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

12 3 
Compare 

FA,TG,RE 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

13 3 

Introduction 

to kleen 

theory  

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 
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14 3 Review 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

15 3 
Final course 

test  

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

16 3 
Final course 

test  

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

17 3 

kleen theory 

review & 

prove first 

section 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

18 3 

Prove 

second 

section with 

EX 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

19 3 

EX on 

second and 

prove third 

section 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

20 3 

EX on third 

section and 

prove fourth 

section 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

21 3 

Ex on fourth 

section and 

introduction 

on CFG 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 
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22 3 CFG 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

23 3 

Convert 

CFG to 

CNF 

Explaining  +

discussing + Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

Explaining + 

discussing + Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

24 3 

Convert 

CFG to 

CNF 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

25 3 

Moore and 

mealy 

machine 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

26 3 

Convert 

from moore 

to mealy 

and 

converse 

and PDA 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

27 3 Review 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

28 3 
PDA and 

TM 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

29 3 
TM and 

review 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 
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Course Requirements  
The theoretical foundations of computer science have expanded 
substantially in recent years. The objective of this course is to 
introduce students to this fundamental area of computer science 
which enables students to focus on the study of abstract models of 
computation. These abstract models allow the students to assess via 
formal reasoning what could be achieved through computing when 
they are using it to solve problems in science and engineering. The 
course exposes students to the computability theory, as well as to the 
complexity theory. 
allow them to answer fundamental questions about problems, such 
as whether they can or not be computed, and if they can, how 
efficiently. The course introduces basic computation models and 
their properties, and the necessary mathematical techniques to prove 
more advanced attributes of these models. The students will be able 
to express computer science problems as mathematical statements 
and to formulate proofs. Upon completion of this course the students 
are expected to become proficient in key topics of theory of 
computation, and to have the opportunity to explore the current 
topics in this area. 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

    /CSEM 216 ثانوي  ادارة وتعليم  اسم / رمز المقرر .3

 سالبكالوريو البرامج التي يدخل فيها .4

 وميالي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018 الفصل / السنة .6

 ساعة65 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

من ف بصورة صحيحة و الص دارةإبقيام من ال ومتكينهاالدارة يف جمال الرتبية والتعليم  أبمهيةادة تعريف الطالب هتدف امل
 احلديثة يف الرتبية والتعليم  خالل التطرق اىل االساليب والطرق

 
 
 

 
 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  نها وبينوالبد من الربط بيالمتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 تمكين الطالب في الحصول فهم مادة االدارة التربوية-1أ

 تمكين الطالب ان يكون اداريا تربويا ناجحا-2أ

 التربويةاعداده اعداد يؤهله للعمل بالمؤسسات  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارة التدريس – 1ب

 مهارة العمل االداري والتربوي – 2ب

 مهارة االشراف التربوي – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب المناقشة -1

 والشهريةاالمتحانات اليومية -2

 

 

 طرائق التقييم      

 

 ث التخرجبحو-االختبارات-التقارير

 

 
 مهارات التفكير -ج

 المناقشة-1ج

 اسلوب الحوار بين الطالب واالستاذ-2ج

 التقارير الشهرية-3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 االختبارات-الدرجات 

 

 طرائق التقييم    

 

 بحوث التخرج–االمتحانات النهائية 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 املفردات املقررة من اجلامعة ضمن القطاعية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 عرب االنرتنيتالبحوث واملصادر 

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

 ان يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها-1د

 ان يتمكن من االستفادة من المعرفة-2د

 ان يكتسب مهارة التدريس-3د

    -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-2-3-4 8 
ان يفهم الطالب ما 

 بالمحاضرة تلقاه

-مفهومها -االدارة

تطورها -نشأتها

 التاريخي
 النظري

االختبارات

اليومية —

 والشهرية

5-6-7-8 8 
ما ان يفهم الطالب 

 بالمحاضرة هتعلم
مستويات االدارة 

 بالتربية والتعليم 
 النظري

االختبارات

اليومية —

 لشهريةوا
9-10-

11-12 
8 

ان يتعلم المفردات 

 للتخصص
 ةالمركزي والالمركزي

 انواعها-باإلدارة
 النظري

االمتحانات 

 السبوعيةا

13-14-

15-16 
8 

ان يبدا بتفهم تخصص 

 االدارة التربوية
-تربوية-االدارة

 مدرسية  -تعليمية
 االمتحانات نظريال

17-18-

19-20 
8 

 بإدارةادراك العمل 

 الصف

–رة الصفية االدا

 قما يتعلمفهومها وكل 

 بالموضوع
 النظري

تطبيقات 

وتجارب 

 نظرية
21-22-

23-24 
8 

المعرف بوظائف 

 االداري التربوي
الوظائف واالساليب 

 واالنماط في االدارة
 االختبارات النظري

من االسبوع 

25-32 
16 

التعريف باألشراف 

 التربوي والعمل به

فصل توضيحي عن 

بكل االشراف التربوي 

 تفاصيله
 االختبارات النظري



  
 4الصفحة 

 
  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التطبيقات املدرسية

 

 القبول  .13

 حسب القبول المركزي والخطة المقررة المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 باكبر من العدد المطلو أكبر عدد من الطلبة 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 CsMm 220 /تحليل عددي  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 طلبة في القاعات الدراسية او المختبرالحضور الفعلي لل أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

ا تمكين الطالب من حل المعادالت الرياضيه المعقده والتي يصعب حله  أهداف المقرر .9
 باستعمال طرائق التحليل العددي

 يه للرايضيات املتقدمهتعريف الطلبة ابلطرق العدد -1

 متكني الطلبة على حل املعادالت املتقدمة -2

 

 مدرس المادة أ.م.د. ارشد ادهم احمد

 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 المعرفة بالطرق العددية للرياضيات المتقدمة-1أ

 تاهيل الطالب على حل المشاكل الرياضية-2أ

 فهم الطرائق الرياضيه المتعلقه بالمعادالت التفاضلية -3أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 يتعلم الطالب على حل المعادالت– 1ب

 يكتسب الطالب مهاره بالطرق العددية – 2ب

 يتقن الطالب بحل المعادالت عن طريق الحاسوب – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشه محاضره تقليديه واسلوب

 االنشطه المختبريه واعداد التقارير

 الكتب العلميه

 طرائق التقييم      

 اجراء االختبارات النظريه والعمليه يومية /شهريه/سنويه

 اجراء االختبارات الشفوية

 التقارير العلميه

 مهارات التفكير -ج

 استخدام المهارات العلميه -1ج

 ت الرياضيهيستنتج الطالب كيفية حل المعادال-2ج

 يحلل الطالب المشكالت الرياضيه-3ج

 قدرة الطالب على المقارنه بين الرياضيات االعتيادي والرياضيات العدديه  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 االنشطه العلميه

 الواجبات الصفيه على اللوحه

 التقارير

 طرائق التقييم    

 المشاريع الفردية

 ظرية والعمليهاجراء االختبارات الن

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

 التفكير االيجابي بحل المشكالت الرياضيه-1د

   قدرة الطالب على المقارنه بين الرياضيات االعتياديه والرياضيات المتقدمه-2د



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / المساق أو  خرجات التعلم المطلوبةم الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 The Eerror ( Type of االخطاءالتعرف على  عملي2نظري+2 1

Errors) 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

ل الطالب على حتعليم  عملي2نظري+2 2

 يهالمعادالت التفاضل
Solution of non linear 

equation 

Bisection method 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

مناقشه االلقاء+ False position التعرف على استخراج الجذور عملي2نظري+2 3

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

مناقشه االلقاء+ Secant method تخراج الجذورالتعرف على اس عملي2نظري+2 4

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على استخراج الجذور  عملي2نظري+2 5

 من الدرجه الثانيه
Newton raphson 

method 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

على ايجاد الجذور تعليم الطالب  عملي2نظري+2 6

 الثابته النقطيه
Fixed point interactive 

method 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

تعليم الطالب على استخراج  عملي2نظري+2 7

 الجذور العددية 
Numerical solution of 

set of equation 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

شهرية وتقارير و

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 8

 الجذورللمصفوفات
Gaussian elimination 

method  
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 9

 Gauss Jordan method الجذورللمصفوفات
ه مناقشااللقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 10

 Jacobi method الجذورللمصفوفات
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 11

 Gauss seidel method الجذورللمصفوفات
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على الطرق االستكماليه  عملي2نظري+2 12

 العددية
Interpolation 

(Lagrange 

interpolation method) 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على المعادالت  عملي2نظري+2 13

 التفاضليه المحدوده
Calculus of finite 

differences  
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

ايجادالجذور للمصفوفات  عملي2نظري+2 14

 االمامية والخلفيه
Forward and 

backward differences 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 ريهمختب

ايجادالجذور للمصفوفات  عملي2نظري+2 15

 Divided differences االمامية
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

 ايجادالجذور للمصفوفات الخلفية عملي2نظري+2 16
Divided differences 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

17   Mid exam   

18   Half year break   

19   Half year break   

 Numerical integration طرق التكامالتالتعلم على  عملي2نظري+2 20

 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 
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 مختبريه

 طرق التكامالتالتعلم على  عملي2نظري+2 21
Trapezoidal method 

مناقشه ء+االلقا

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

 3\1الطرق التكامليه بصيغة  عملي2نظري+2 22
Simpsons method 1/3 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

 8\ 3الطرق التكامليه بصيغة عملي2نظري+2 23
Simpsons method 3/8 

مناقشه االلقاء+

 تبرخ+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 24

 Bools method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 25

 Weddles formula التكامالت المحدوده
مناقشه +االلقاء

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 26

 Taylor method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 27

 Euler method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 28

 Euler method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 29

 Runge kutta method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 30

 Runge kutta method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 31

من الرتب  تكامالت المحدودهال
 العليا

Higher order 

Differential equations 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 32

من الرتب  التكامالت المحدوده
 العليا

Higher order 

Differential equations 
مناقشه االلقاء+

 ختبرم+

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 و د. وسيمقدمة يف التحليل العددي , )د. امحد صاحل االل 

 1989عادل زنيل البيايت(, 

Numerical methods, (P. Kandasamy, K. 

Thilagavathy & K. Gunavathy), 2009 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 القاعات الدراسية + خمترب احلاسوب

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 املدرسي السنويالتطبيق 

 القبول  .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 150 أكبر عدد من الطلبة 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 213CsAp  /  البرمجة الكيانية اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

5.  
 أشكال الحضور المتاحة .6

 يوميا  

    2017/2018 الفصل / السنة .7

 عملي(  2  -نظري   2ساعات  ) 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .8

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .9

 أهداف المقرر .10

 .افهام الطلبة مبادئ الربجمة الكيانية -1

 .stringsفهم بعض مفاهيم هياكل البياانت مثل السالسل الرمزية   -2

 .ودجمها مع مفاهيم الربجمة الكيانيةفهم الربامج الفرعية  -3

 .classesتنفيذ اخلوارزميات املستعملة حلل املشاكل الربجمية ابستخدام الـفئات  -4

 ال.عدد االشكها وتفهم وتطبيق مفاهيم الربجمة الكيانية مثل الفئات والكياانت والتغليف والوراثة أبنواع -5

 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 تقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم وال .11

 المعرفة والفهم  -أ
 أن يفهم الطالب مادة البرمجة الكيانية ويتقنها -1أ

 ان يدرك اهمية مادة البرمجة الكيانية -2أ

 ان يدرك اهمية استخدام البرمجة الكيانية في كتابة برامجه  -3أ
  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارات البرمجة االساسية – 1ب

 ل المنطقي والخوارزمياتمهارات التحلي – 2ب

  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة النظرية 

 المختبرات العملية

 

 

 طرائق التقييم      

 المناقشة والحوار الصفي -1
 االختبارات اليومية والشهرية -2

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 ق البرمجةسلوب المناقشة  في مواضيع منطاستخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل ا -1ج        

 يستنتج الطالب كيفية تنفيذ خوارزميات حل المشاكل البرمجية -2ج

 يحلل الطالب المشكالت البرامجية  وتنفيذها باساليب البرمجة الكيانية -3ج

 مجةقدرة الطالب على المقارنة بين الحلول البرمجية والمقارنة مع مختلف اساليب البر -4ج

  

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المشاريع الفردية والمجموعات

 االنشطة العملية

 اعداد البحوث
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 طرائق التقييم    

 اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية

 المشاريع الفردية المستقلة

 اعداد البحوث 

 

 ي (.الشخص علقة بقابلية التوظيف والتطورالمهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المت -د 

 قدرة الطلبة على العمل ضمن فريق العمل التربوي و المهني -1د

 التفكيير االيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 ان يتمكن الطالب تعلمه مهنة التدريس واتقانها -3د
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 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
وحدة / المساق اسم ال

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 عرض تقديمي+ المختبر مقدمة الى البرمجة الكيانية التعريف بالبرمجة الكيانية عملي2نظري+ 2 1
 وشهرية امتحانات اسبوعية

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر البرامج الفرعية البرامج الفرعية عملي2نظري+ 2 2
ات اسبوعية وشهرية امتحان

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر اساليب وانواع لغات البرمجة تأريخ وانواع لغات البرمجة عملي2نظري+ 2 3
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر اساليب وانواع لغات البرمجة اللغات غير المهيكلة عملي2نظري+ 2 4
سبوعية وشهرية امتحانات ا

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر اساليب وانواع لغات البرمجة اللغات ذات الوحدات النمطية عملي2نظري+ 2 5
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر اساليب وانواع لغات البرمجة البرمجية الكيانية عملي2نظري+ 2 6
ة وشهرية امتحانات اسبوعي

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر السالسل الرمزية العرف وفهم السالسل الرمزية عملي2نظري+ 2 7
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر الفئات والكيانيات فهم الفئات والكيانيات عملي2نظري+ 2 8
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر خلق الكيانيات كيفية خلق الكيانيات عملي2نظري+ 2 9
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر التغليف والوصول للفئة فهم التغليف والوصول للفئات عملي2نظري+ 2 10
رية امتحانات اسبوعية وشه

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر التغليف والوصول للفئة فهم التغليف والوصول للفئات عملي2نظري+ 2 11
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر scopeعملية النطاق   scopeفهم عمليات الـ  عملي2نظري+ 2 12
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 مختبريةوتقارير 

 عرض تقديمي+ المختبر المشيدات فهم وكتابة المشيدات عملي2نظري+ 2 13
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر المهدمات فهم وكتابة المهدمات عملي2نظري+ 2 14
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر الوراثة وراثةالتعرف على مفهوم ال عملي2نظري+ 2 15
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر الوراثة المفردة فهم الوراثة المفردة عملي2نظري+ 2 16
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 فهم الوراثة المركبة والمتعددة عملي2نظري+ 2 17
ددة الوراثة المركبة والمتع

 المستويات
 عرض تقديمي+ المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر الوراثة الهجينة فهم الوراثة الهجينة عملي2نظري+ 2 18
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المختبر عرض تقديمي+ الدوال الصديقة فهم وكتابة الدوال الصديقة عملي2نظري+ 2 19
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر التحميل الزائد للدوال التعرف على التحميل الزائد للدوال عملي2نظري+ 2 20
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي2نظري+ 2 21
التعرف على التحميل الزائد 

 للعمليات
ئد التعرف على التحميل الزا

 للعمليات
 عرض تقديمي+ المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر المؤشرات الى الكيانات فهم وكتابة مؤشرات الكيانات عملي2نظري+ 2 22
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر ياناتالمؤشرات الى الك فهم المشرات للكيان االبن عملي2نظري+ 2 23
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر تطبيقات المؤشرات للكيانات فهم أمثلة وتطبيقات  المؤشرات عملي2نظري+ 2 24
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر رات للكياناتمصفوفة المؤش فهم مصفوفة المؤشرات للكيانات عملي2نظري+ 2 25
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر الدوال االفتراضية كتابة الدوال االفتراضية عملي2نظري+ 2 26
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 مختبرعرض تقديمي+ ال تجريد البيانات فهم الفئة المجردة عملي2نظري+ 2 27
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية
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 البنية التحتية  .13

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

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

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

اصة ) وتشمل على سبيل المثال متطلبات خ

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 غة وي لحت القاعات الدراسية وخمتربات الربجمة الكيانية اليت
 السي بلس بلس لتنفيذ الربامج

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 يدانية ( المهني والدراسات الم
 الزايرات املدرسية/ التطبيقات املدرسية

 

 القبول  .14

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

3 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 CsMm 220 /تحليل عددي  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 طلبة في القاعات الدراسية او المختبرالحضور الفعلي لل أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

ا تمكين الطالب من حل المعادالت الرياضيه المعقده والتي يصعب حله  أهداف المقرر .9
 باستعمال طرائق التحليل العددي

 يه للرايضيات املتقدمهتعريف الطلبة ابلطرق العدد -1

 متكني الطلبة على حل املعادالت املتقدمة -2

 

 مدرس المادة أ.م.د. ارشد ادهم احمد

 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 المعرفة بالطرق العددية للرياضيات المتقدمة-1أ

 تاهيل الطالب على حل المشاكل الرياضية-2أ

 فهم الطرائق الرياضيه المتعلقه بالمعادالت التفاضلية -3أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 يتعلم الطالب على حل المعادالت– 1ب

 يكتسب الطالب مهاره بالطرق العددية – 2ب

 يتقن الطالب بحل المعادالت عن طريق الحاسوب – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشه محاضره تقليديه واسلوب

 االنشطه المختبريه واعداد التقارير

 الكتب العلميه

 طرائق التقييم      

 اجراء االختبارات النظريه والعمليه يومية /شهريه/سنويه

 اجراء االختبارات الشفوية

 التقارير العلميه

 مهارات التفكير -ج

 استخدام المهارات العلميه -1ج

 ت الرياضيهيستنتج الطالب كيفية حل المعادال-2ج

 يحلل الطالب المشكالت الرياضيه-3ج

 قدرة الطالب على المقارنه بين الرياضيات االعتيادي والرياضيات العدديه  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 االنشطه العلميه

 الواجبات الصفيه على اللوحه

 التقارير

 طرائق التقييم    

 المشاريع الفردية

 ظرية والعمليهاجراء االختبارات الن

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

 التفكير االيجابي بحل المشكالت الرياضيه-1د

   قدرة الطالب على المقارنه بين الرياضيات االعتياديه والرياضيات المتقدمه-2د
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 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / المساق أو  خرجات التعلم المطلوبةم الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 The Eerror ( Type of االخطاءالتعرف على  عملي2نظري+2 1

Errors) 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

ل الطالب على حتعليم  عملي2نظري+2 2

 يهالمعادالت التفاضل
Solution of non linear 

equation 

Bisection method 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

مناقشه االلقاء+ False position التعرف على استخراج الجذور عملي2نظري+2 3

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

مناقشه االلقاء+ Secant method تخراج الجذورالتعرف على اس عملي2نظري+2 4

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على استخراج الجذور  عملي2نظري+2 5

 من الدرجه الثانيه
Newton raphson 

method 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

على ايجاد الجذور تعليم الطالب  عملي2نظري+2 6

 الثابته النقطيه
Fixed point interactive 

method 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

تعليم الطالب على استخراج  عملي2نظري+2 7

 الجذور العددية 
Numerical solution of 

set of equation 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

شهرية وتقارير و

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 8

 الجذورللمصفوفات
Gaussian elimination 

method  
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 9

 Gauss Jordan method الجذورللمصفوفات
ه مناقشااللقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 10

 Jacobi method الجذورللمصفوفات
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 11

 Gauss seidel method الجذورللمصفوفات
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على الطرق االستكماليه  عملي2نظري+2 12

 العددية
Interpolation 

(Lagrange 

interpolation method) 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على المعادالت  عملي2نظري+2 13

 التفاضليه المحدوده
Calculus of finite 

differences  
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

ايجادالجذور للمصفوفات  عملي2نظري+2 14

 االمامية والخلفيه
Forward and 

backward differences 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 ريهمختب

ايجادالجذور للمصفوفات  عملي2نظري+2 15

 Divided differences االمامية
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

 ايجادالجذور للمصفوفات الخلفية عملي2نظري+2 16
Divided differences 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

17   Mid exam   

18   Half year break   

19   Half year break   

 Numerical integration طرق التكامالتالتعلم على  عملي2نظري+2 20

 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 
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 مختبريه

 طرق التكامالتالتعلم على  عملي2نظري+2 21
Trapezoidal method 

مناقشه ء+االلقا

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

 3\1الطرق التكامليه بصيغة  عملي2نظري+2 22
Simpsons method 1/3 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

 8\ 3الطرق التكامليه بصيغة عملي2نظري+2 23
Simpsons method 3/8 

مناقشه االلقاء+

 تبرخ+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 24

 Bools method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 25

 Weddles formula التكامالت المحدوده
مناقشه +االلقاء

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 26

 Taylor method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 27

 Euler method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 28

 Euler method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 29

 Runge kutta method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 30

 Runge kutta method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 31

من الرتب  تكامالت المحدودهال
 العليا

Higher order 

Differential equations 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 32

من الرتب  التكامالت المحدوده
 العليا

Higher order 

Differential equations 
مناقشه االلقاء+

 ختبرم+

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 و د. وسيمقدمة يف التحليل العددي , )د. امحد صاحل االل 

 1989عادل زنيل البيايت(, 

Numerical methods, (P. Kandasamy, K. 

Thilagavathy & K. Gunavathy), 2009 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 القاعات الدراسية + خمترب احلاسوب

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 املدرسي السنويالتطبيق 

 القبول  .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 150 أكبر عدد من الطلبة 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

بطدب  فدفوا املرةلد   حتليل وقواعدد ابيياتتد  يتضمن هذا املقرر تدريس مادة : وصف المقرر
ر( بغدر  يبقسم علوم احلاسيات نظراي وعمليا وعلى مدى سن  دراسدي  ااملد  ف لنيدلر دراسد ابثاني 

وتطييددا اظنظمدد  اةديدددة واب ايدد   ع املعلومدداتدورة ةيدداة ابنظددام واويدد  و ددر   ددتعريددا ابطابدد   دد
افدءةة واسدتادام على قواعد ابيياتت واويتها وهيكليتهدا وانواعهدا وتنيدميم انظمد  قواعدد ابييداتت  

 بغ  اظستفسار املهيكلي .

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 اسوبقسم علوم الح  القسم الجامعي / المركز .2

 CS 204  /تحليل وقواعد البيانات اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعيا أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018سنوي  الفصل / السنة .6

 عملي( 2نظري /  2) 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

ية ة الدخول اىل امهم ومن مثة النظاطالب امهية حتليل النظم ومجع البياانت من خالل البدء بدورة حياتعليم ال: أهداف المقرر .9
هارات ذا ابالضافة اىل املهلتصميم  حسنة اوهيكلية قواعد البياانت من الناحية النظرية والعملية  لغرض تصميم وبناء انظمة كفوءة و 

 املتوسطة واالعداديةالالزمة لتدريس هذه املادة لطلبة املدارس 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  نها وبينوالبد من الربط بيالمتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات .10

 -: والفهم المعرفة -أ
 .قواعد البياناتاستخدام اهمية تحليل االنظمة واهمية  فهم على الطالب تمكين-1أ

       .وكيفية بناء الجداول والتالعب بالبيانات نواع وهيكلية قواعد البياناتا  - -2أ

 .ة ادارة قواعد البيانات من خالل مدير قاعدة البياناتكيفيفهم  -3أ

 . تحويلها الى جداولالصيغ المعمارية واستخدام نماذج العالقات والكيانات و -4أ

 Selectالتعرف على لغة االستفسار المهيكلية واستخدام عبارة الـ-5أ

اذج والنم عالقاتهاولبناء الجداول  Mcrosoft Access 2003برنامج  القدرة على أستخدام -6أ

  .التقاريراالستعالمات وو

  

  بالموضوع الخاصة المهارات  - ب

 جداول قواعد البيانات والعالقات والمفاتيحتصميم  مهارة– 1ب

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

  والتعلم التعليم طرائق     

 نظرية.محاضر -1

 ختبر.تطبيق عملي في الم -2

 .الكتب العلمية -3

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4

 

  التقييم طرائق     

 

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

  .أجراء االختبارات الشفويةالواجبات و -2

 التفكير مهارات -ج

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

 لبناءالنظام. جمع البياناتووطريقة  امظواع الننلطالب يحلل ا -2ج

  .تحويل التحليل الى جداول وعالقات -3ج   

 لتكامل النظام.ضافة النماذج والتقارير ا -4 ج        
  والتعلم التعليم طرائق    

 الحوار مع الطلبة.حاضرات تقليدية واسلوب م -1

 .لطلبة(وبناء االنظمة )كمشاريع ل العملية التطبيقات -2

 .الكتب العلمية -3

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

 .أجراء االختبارات الشفويةالتمارين األضافية و -2

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

 التقييم طرائق   

 .تلقاها التي المعرفة وتطوير وظيفت الطالب يستطيع ان-1د

 .التدريس مهارة يكتسب نا-2د
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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

1.  
 2نظري  2

 عملي
 مقدم  يف حتليل وتنيميم أنظم  املعلومات

 تعريا ابنظام وانواعه
 +خمترب حماضرة

 امتحان
 شهري +عمل خمترب

2.           = 
 ,Business profileمفهوم اظنظم ف

Bus processer 

 =      =          ابنظامحتليل وتطوير و  يفمتهيد 

   دورة ةياة ابنظام SDLC دورة ةياة ابنظام   .3
   1ا وار ةياة ابنظام  ابتاطيط وابتحليل   .4

   2 وار ةياة ابنظام ا ابتنيميم و ابتنفيذ واملساندة   .5

 DataFlow خمطط سري ابيياتت    .6
Diagram   

    اهداا و يقات ولوائد خمطط سري ابيياتت   .7

   DBMS  قواعد ابيياتت بتنيميم مقدم    .8

   Why DB ا يتهمقدم  يف نظام ادارة قواعد ابيياتت واو   .9

   DBمعماري   معماري  قواعد ابيياتت   .10

11.   -ACID Transaction  خنيائصTranscation   

12.   
عد قواعد ابيياتت ابعبئقي :اخلواص و ابقوا

 وابسجبت واجملال
   قواعد ابيياتت ابعبئقي 

   DB Keys امفاتيح اةداول وانواعها واوي  استادامه   .13

14.   
 تعريا ابنموذج وابكيان وابنيفات وابر ط  ر

   RDB Structure اةداول

 اةداول و ايفي  تطييقهاانواع ابر ط  ر    .15
DB 

Relationships 

 
  

   E-R Diagram  منوذج ابعبقات وابكياتت     .16

   ر ط اةداول وانواع ابعبقات حتويل ابنماذج اىل جداول عبئقي    .17

   Normalization  مقدم  يف ابنييغ املعماري  ومشاال ابتكرار   .18

   عتمادي  ابوظيفي اظ اظعتمادي  ابوظيفي  وقواعد اظستنتاج   .19

20.   
تطييا ابنييغ املعماري  ابثبث  

 (1NF,2NF,3NFف
   ابنييغ املعماري 

   ابنييغ املعماري  وتعريفها واقسامها  SQLبغ  اظستعبم     .21

   SELECT عيارات اظس جاع وتطييقاهتا    .22

   SQLبغ  اظستفسار  انواعها وتطييقاهتا SQLدوال    .23

   SQLبغ  اظستفسار  1ا انواعها وتطييقاهت  SQLدوال ابنيا ابواةد    .24

   SQLدوال  2ا انواعها وتطييقاهت  SQLدوال ابنيا ابواةد    .25

   SQLدوال  1ا وتطييقها وانواعه SQLدوال متعددة ابنيفوا    .26

   SQLدوال  2ا وتطييقها وانواعه SQLدوال متعددة ابنيفوا    .27

   Nested Select اظستعبمات املتداخل  وتنفيذه   .28
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 Molina, Jeffrey D. Ullman and -or GorrciaHectكتب منهجية:

Jennifer Widom, “DATABASE SYSTEMS The Complete 
.2009-Book” Pearson Prentice Hall 2002 

 ,Developing “ C. Avgerou And T. Cornfordمصادر اخرى:

Information Systems: concepts, Issues, And Practice” 2nd 
., 1998Ed., Macmillan Press 

اتمر طيع,ممصادر اخرى: اساسيات قواعد البياانت )نظري/عملي( د.ايسر 
 جالل

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 القاعات الدراسية وخمتربات احلاسبات

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

الضيوف والتدريب المثال محاضرات 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التطبيق املدرسي السنوي

 القبول  .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب أكبر عدد من الطلبة 

 

   SQLدوال  عيارات انشاة اةداول   .29

30.   
 انواع ابيياتت يف بغ  اظستفسار

Attribute data type 

Attribute data 
type 

  

     ةاب  دراسي  :تنيميم قاعدة  ياتت   .31



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 صف المقررو

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 CsDP 217 /علم نفس النمو اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

  دوام صفي يومي أشكال الحضور المتاحة .5

   2017/2018    سنة دراسية الفصل / السنة .6

 ساعة60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ان يعرف الطالب معىن علم نفس النمو وامهيته وقوانينه ومراحله -أ

 ان يعرف الطالب العوامل املؤثرة يف النمو  -ب

 يف علم نفس النمو ان يفهم الطالب مناهج البحث -ت

 ان يعرف الطالب خصائص النمو يف مرحلة الطفولة   -ث

 ان يعرف الطالب دور املؤسسات االجتماعية يف التنشئة االجتماعية للطفل  -ج

 ان يعرف الطالب خصائص النمو يف مرحلة املراهقة  -ح

 ان يعرف الطالب دور اجملتمع واملهنة واالجتاهات وامليول يف مشكالت املراهقني  -خ

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  نها وبينوالبد من الربط بيالمتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 علم نفس النمو  -1أ

 مناهج البحث في علم نفس النمو -2أ

 مرحلة الطفولة -3أ
 مرحلة المراهقة -4أ
 المؤسسات االجتماعية -5أ
 المشكالت التي يتعرض لها االطفال والمراهقين  -6أ

 وضوع المهارات الخاصة بالم  -ب 

 المقارنة - 1ب

 التقييم - 2ب

 النقد - 3ب

  التطبيق   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 والحوارالمناقشة الجماعية  -أ
 تطبيق الجانب النظري على الواقع من خالل االمثلة -ب
 اعداد تقارير عن كل موضوع -ت
 المحاضرة -ث

 

 

 طرائق التقييم      

 

 ييم التحضير اليومي وتفاعل الطلبةتق -أ
 تقييم تقارير الطلبة  -ب
 الحضور  -ت
 االختبارات -ث

 

 
 مهارات التفكير -ج

 التطبيق -1ج

 االستنتاج -2ج

 المقارنة-3ج

 التحليل والتركيب  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

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

 
 

+ 

 طرائق التقييم    

 

 ةبيم التحضير اليومي وتفاعل الطلتقي -أ
 تقييم تقارير الطلبة  -ب
 الحضور  -ت
 االمتحانات النهائية -ث

 

 

 

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

 التحليل -1د

 التركيب -2د

 االستنتاج -3د

 المقارنة -4د
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 تحتية البنية ال .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 يةمن قبل اللجنه القطاع النصوص االساسية ضمن مفردات املقرر

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 اليوجد

يل الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سب

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال يوجد

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 1-2 4 
معرفة معنى علم نفس 

النمو وأهميته 

 ء العامة للنمو والمبادى
 علم نفس النمو 

المحاضرة + 

القصة+ 

 المشكالت

تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

3-4 4 
لعوامل معرفة ا

 المؤثرة في النمو
العوامل المؤثرة في 

 النمو
المحاضرة + 

 الحوار
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

5-6  4 
معرفة مناهج البحث 

 في علم نفس النمو
مناهج البحث في علم 

 نفس النمو
المحاضرة + 

 المشكالت
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات
7-8-9-

10-11 
10 

معرفة نمو االطفال في 

 ةمرحلة الطفول
 مرحلة الطفولة 

المحاضرة 

 +الحوار
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

12-13 4 
فهم دور المؤسسات 

االجتماعية في التنشئة 

 االجتماعية للطفل

دور المؤسسات 

االجتماعية في التنشئة 

 االجتماعية للطفل 

المحاضرة + 

 المناقشة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

14-15  4 
معرفة النمو في 

 هقة مرحلة المرا
 المراهقة

المحاضرة + 

 القصة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

16-17  4 
معرفة اثر المجتمع 

 على نموالمراهق 
 المراهق والمجتمع

المحاضرة + 

 المناقشة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات
18-19-

20 
6 

معرفة اثر المهنة على 

 نمو المراهق 
 المراهق والمهنة

المحاضرة + 

 المشكالت
تفاعل الطلبة 

 اختبارات +

21-22-

23 
6  

معرفة تطور اتجاهات 

 المراهقين وميولهم

اتجاهات المراهقين 

 وميولهم

المحاضرة + 

 المشروعات
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

24-25-

26 
6  

معرفة بعض مشكالت 

 المراهقين 

بعض مشكالت 

 المراهقين 

المحاضرة + 

القصة+ 

 المشكالت

تفاعل الطلبة 

 + اختبارات
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 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 CsAp 213 /واللغه التجميعيه 8086المعالج  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 مختبرلالحضور اليومي الفعلي للطالب في القاعة الدراسية وا احةأشكال الحضور المت .5

 2017/2018  سنوي الفصل / السنة .6

 اسبوعيا عملي( 2نظري+ 2)4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 .تعليم الطالب االجزاء الداخليه للمعاجل وكيفيه عمله -1

 وبمن الربجمه ابللغه التجميعيه اليت تدخل يف كثري من جماالت احلاسلطالب متكني ا -2

 
 
 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .1

 -المعرفة والفهم : -أ

 بشكل مفصل. 8086تمكين الطالب من معرفة معماريه المعالج -1أ
      .  للغة  التجميعية للمعالجامعرفة الطالب بايعازات   -2أ

 .معرفة الطالب البرمجه  وحل المشكالت باللغه التجميعيه  -3أ

 بشكل خاص.  8086معرفة الطالب بتفاصيل عمل المعالج بشكل عام وال  -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارة أختيار مجموعة االيعازات المناسبة لحل المشكلة.– 1ب

     ل عملي في المختبر.تمثيل ما تعلمه نظريا بشكيتقن الطالب  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة االلقاء واسلوب المناقشة. -1

 االنشطة المختبرية والتمارين األضافية كواجبات. -2

 الكتب العلمية. -3

 .المتحانات اليومية والشهريةا -4

 

 طرائق التقييم      

 

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

  أجراء االختبارات الشفوية.اجبات والو -2

 مهارات التفكير -ج

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

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

 الواجبات لحل التمارين األضافية. -3ج         
 لتعلم طرائق التعليم وا    

 طريقة االلقاء واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة. -1

 التطبيقات المختبرية)العملية(. -2

ية على ن الصفالتمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التماري -3

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  

 الكتب العلمية. -4

 طرائق التقييم    

 

 ارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية.اجراء االختب -3

 أجراء االختبارات الشفوية.التمارين األضافية و -4
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 ي (.الشخص المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 ان يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها.-1د

 المعرفة. ان يتمكن من االستفادة من-2د

 ان يكتسب مهارة التدريس.-3د

   لتفكيير االيجابي.ا -4د



 

 

 

  
 4الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .2

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Cpu architecture تعليم الطالب معماريه المعالج عملي2نظري+ 2 1
االلقاء + 

 امثلة(+ مختبرمناقشة)

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

 Fetch and execute cycle تعليم الطالب عمل المعالج عملي2نظري+ 2 2
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

 Explain the bus system تعليم الطالب انواع النواقل في الحاسبه عملي2نظري+ 2 3
االلقاء + 

 ناقشة)امثلة(+ مختبرم

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

 عملي2نظري+ 2 4
اكره الذتعريف الطالب بانواع 

 وخصائصها
memory 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

5 
 عملي2نظري+ 2

 mp architecture 8086 8086التعريف بمعماريه المعالج 
االلقاء + 

 لة(+ مختبرمناقشة)امث
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

6 
تعريف الطالب باجزاء المعالج ومنها  عملي2نظري+ 2

 ة التنفيذدوح
Execution unit 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

7 
 عملي2نظري+ 2

 Flags register تعريف الطالب بمسجل العلم 
االلقاء + 

 ة(+ مختبرمناقشة)امثل
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

8 
التعريف بوحده النقل في معماريه  عملي2نظري+ 2

 المعالج
Bus interface unit 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

9 
 عملي2نظري+ 2

 Addressing modes شرح النواع العنونه
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

10 
 عملي2نظري+ 2

= Addressing modes 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

11 

 عملي2نظري+ 2
 شرح لغه الحاسبه وهيكليه االيعازات

Machine code and 

instruction format 
 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
ية امتحانات يوم

 وشهرية+واجبات

12 
 عملي2نظري+ 2

 لتعريف بااليعازات الرياضيها
Arithmetic instruction 

 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

13 
 عملي2نظري+ 2

االلقاء +  = =

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

14 
 ت المنطقازاالتعريف بايع عملي2نظري+ 2

Logic instruction  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

15 
 التزحيف والتدويرالتعريف بايعازات  عملي2نظري+ 2

Shift and rotate instruction  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

16 
 عملي2نظري+ 2

= 
اء + االلق =

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

17 
االلقاء +  Transfer control instruction نقل السيطرهالتعريف بايعازات  عملي2نظري+ 2

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

18 
االلقاء +  = = عملي2نظري+ 2

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
 امتحانات يومية

 وشهرية+واجبات

19 
شرح تعريف والتعامل مع متسلسله في  عملي2نظري+ 2

 الذاكره
Block of mem.  deals  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

20 
تعليم الطالب البرمجه بايعاازات  عملي2نظري+ 2

 المتسلسله
string instruction  + االلقاء

 مختبرمناقشة)امثلة(+ 
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

21 
 = عملي2نظري+ 2

االلقاء +  =

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

22 
 شرح المكدس عملي2نظري+ 2

stack 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

23 
 تعريف القطع عملي2نظري+ 2

interrupt 
+  االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

24 
 عملي2نظري+ 2

االلقاء +  Interrupt type انواع القطعتعليم الطالب 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

25 
االلقاء +  i/o port شرح عنونه اجهزه االدخال واالخراج عملي2نظري+ 2

 تبرمناقشة)امثلة(+ مخ
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

26 
تعريف والتعامل مع تعليم الطالب كيفية  عملي2نظري+ 2

 المصفوفات وخزن البانات بها
array  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

27 
 = عملي2نظري+ 2

array  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 ة+واجباتوشهري

28 
تعليم الطالب كيفية كتابة البرامج  عملي2نظري+ 2

 الفرعية
procedure  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

29 
 عملي2نظري+ 2

= procedure 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

30 
 عملي2نظري+ 2

 Review of Pentium يهحل امثله اضاف
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
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 البنية التحتية  .3

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 Richard blum, professional assembly language,wiley 

publishing, inc, 2005. 

 Walter a. triebel," the 8086 microprocessor 

architecture, software and interfacing 

techniques".prentice hall, 1985. 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 القاعة الدراسية+ خمترب احلاسوب-1
 ادةأبمثلة اضافية عن املبرجميات+مواقع الكرتونية لرفد الطالب  -2

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 التطبيق املدرسي السنوي

 

 القبول  .4

 القبول حسب استمارة القبول املركزي المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 دد من اخلطة املقررة لالستيعابأكرب ع أكبر عدد من الطلبة 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 214CSRM /منهج البحث العلمي   اسم / رمز المقرر .3

 البكلوريوس    البرامج التي يدخل فيها .4

 ضور اليومي الح   أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018 الفصل / السنة .6

  112    )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

ن خالل ر البلدان متعريف الطالب باهمية البحث العلمي باعتبرة الركيزة االساسية لتطوي      أهداف المقرر .9

لعلمية ليب اي الصحيحة واكتساب المهارات واالساتطوير المعرفة العلمية باستخدام اليات البحث العلم

 العداد طالب قادر على تحقيقاهداف البحث العلمي في التنمية والبناء وخدمة المجتمع  

 
 
 
 
 
 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 في الدراسة االكاديميةالبحث العلمي  تمكين الطلب من معرفة اهمية      -1أ

 من خالل استخدام اليات البحث العلمي يمكن اعداد باحث جيد      -2أ

 كل من المشاكثيرال اعداد مزود بالمهارات االساسية للبحث العلمي باالمكان االستفادة منة في حل     -3أ
 التي تواجة العديد من المؤسسات      -4أ
  -5أ
   -6أ

 بالموضوع المهارات الخاصة   -ب 

 يمكن الطالب من اكتساب مهارات التدريس      - 1ب

  اليات البحث العلمي في حل الكثير من المشاكل في مجال العمل مهارات استخدام    - 2ب

 يمكن الطالب معرفة كيفية استخدام المكتبة واستخراج المراجع     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 حاضرة اسلوب الم              

 اسلوب المناقشة               

 االمتحانات الشهرية               

 

 طرائق التقييم      

 بحوث التخرج التي تقدم من قبل الطلبة              

 التقارير واالختبارات االسبوعية             

 

 
 مهارات التفكير -ج

 د اسلوب الحوار بين الطالب واالستا   -1ج

 لمناقشة ا   -2ج

 البحوث    -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 االختبارات            

 

 

 طرائق التقييم    

 بحوث التخرج                             -االمتحانات النهائية             

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

                                                                                                                                                     

 

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

 يمكن للطالب توظيف المهارات والمعرفة التي اكتسبها في مجال عملة    -1د

 اكتساب مهارة التدريس    -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 3 4                                                                        16 
ان يفهم الطالب ما 

 تلقاةفي المحاضرة 

تعريفة –البحث منهج 

اهدافة مراحل –

 تطورة
 نظري  

االختبارات 

 اليومية 

5-6-7-8       16           
ان يفهم الطالب 

هارات واساليب م

 البحث العلمي 

خطوات اعداد البحث 

في اختيار المشكلة 

مصادرها ومعايير 

 اختيارها 

 نظري  
االمتحانات 

 االسيوعية

9-10-

11-12 
      16 

لب متى ان يفهم الطا

هدة االنواع  يستخدم

   من المتاهج 

التعريف باهم المناهج 

المتبعة في البحث 

 العلمي 
 االمتحانات  نظرى   

13-14-

15-16 
      16 

يتعرف الظالب على 

االدوات المستخدمة 

 في جمع المعلومات 

ادوات جمع 

-المعلومات انواعها 

 مصادرها
 االختبارات نظري  

17-18-

19-20 
     16 

 ان يتعرف الطالب

اساليب جمع 

 المعلومات

انواع االدوات 

المستخدمة في البحث 

 العلمي
 نظري   

االختبارات 

االسبوعية 

المتحانات 

 الشهرية

21-22-

23-24 
    16 

 التعريف على كيفية

تنقيح البحث واستخدام 

االساليب المتفق عليها 

 في كتابة البحث 

الشكل النهائي في 

ن كتابة البحث ويتضم

–تنقية –لغة البحث 

الشكل المادي –اقسامة 

 والفني للبحث 

 نظري  
االمتحانات  

االسبوعية  

 والشهرية

25-26-

27-28 
    16 

ان يفهم الطالب قواعد 

 توثيق المصادر 
الشكل النهائي لكتابة 

 البحث 
 نظري  

االختبارات 

 مناقشة بحوث

 

29-30-

31-32 
16 

قواعد توثيق 

المصادر  المعلومات

 ي الحواشيف

الشكل النهائي لكتابة 

 البحث
 مناقشة بحوث نظري
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 القبول  .13

 حسب خطة القبول المركزي المتطلبات السابقة

  د من الطلبة أقل عد

 اكبر من العدد المطلوب أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 املفردات املقرر من اجلامعة ضمن القطاعية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 ونية (والمواقع االلكتر
 البحوث واملصادر عرب االنرتنيت

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 يقلتطباالزايرات امليدانية اىل املدارس لتقييم واشراف على طلبة 



  
 1 الصفحة

 
  

 موذج وصف المقررن

 ذي كم  ابييم  ل ببمصف فماملر ارتالما اب   يمايتضمن  ذم ا اررمتد يم ديد  م    : وصف المقررر
يعتيم  ني( بغمت  ي  لا ) فصلني  داسبرسم علملم احل سي ل  ظتاي وعنلي  وعلى   ى سنا  داسيا ك

وابيحم  عم  عنصمت  عمني  اهلم  ا ي م   وختزي  ابيي  ل ب اكت  احل سمب الي ابب بب ببتق ينظيم
 ملل اىل ابنت ئج ببتق ستيعا.استخ ام هلملادز ي ل كاملء  رع جلا ابيي  ل وابملف و ابيي ين

 

 الصرفة للعلوم التربية كلية/  ديالى جامعة التعليمية المؤسسة .1

 بالحاسو علوم قسم  المركز/  الجامعي القسم .2

 CsDa 212 /  لذي ك  ابيي   المقرر رمز/  اسم .3

 البكالوريوس فيها يدخل التي البرامج .4

 (عملي-نظري) أسبوعيا مرتين المتاحة الحضور أشكال .5

 2017/2018   سنوي السنة/  الفصل .6

 ساعة 120 ليصبح (عملي 2/ نظري 2) 4 (الكلي) الدراسية الساعات عدد .7

 3/9/2017  الوصف هذا دإعدا تاريخ .8

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

قيقها الب تحومخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر 

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 2 الصفحة

 
  

 المقرر أهداف .9
 -: الى المقرر يهدف

 . التمثيلية هياكلها مع التعامل وأساليب البيانات تمثيل طرق على التعرف -1

 .وكفوءة سريعة بطرق النتائج الى والوصول البيانات لمعالجة كفوءة خوارزميات استخدام -2

 

 التقييمو والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات .10

 -: والفهم المعرفة -أ
 .البيانات هياكل مادةل فهم على الحصول في الطالب تمكين  -1أ

       .وببطرق تنظيم وتمثيل وتخزين البيانات بذاكرة الحاس المعرفة  -2أ

 الهياكل البيانية المختلفة )ميزاتها وعيوبها(.فهم   -3أ

نصر عرتيب البيانات وطرق مختلفة للبحث عن تمكين الطالب من التعرف على طرق مختلفة لت -4أ

 معين في الهيكل البياني. 

 تيب البيانات لتمثيل الهياكل البيانية المختلفة وطرق تر ++Cة البرمج لغةالقدرة على أستخدام  -5أ

  وطرق البحث عن عنصر معين.

  

  بالموضوع الخاصة المهارات  - ب

 اسبالمن البياني الهيكل أختيار مهارة  – 1ب

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

  والتعلم التعليم طرائق     

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة. -1

 .والتمارين األضافية كواجباتاالنشطة المختبرية  -2

 .الكتب العلمية -3

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4

 

  التقييم طرائق     

 

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

  .أجراء االختبارات الشفويةو الواجبات -2

 التفكير مهارات -ج

 .ستخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل اسلوب الحوارأ -1ج

 .البيانات بالطرق المختلفة تمثيليحلل الطالب المشكالت البرامجية في  -2ج

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

 .األضافية التمارين لحل لواجباتا -4 ج        

 .الكتب العلمية -1



  
 3 الصفحة

 
  

 

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

 .تلقاها التي رفةالمع توظيف الطالب يستطيع ان-1د

 .المعرفة من االستفادة من يتمكن ان-2د

 .التدريس مهارة يكتسب ان-3د

   .لتفكيير االيجابيا -4د



  
 4 الصفحة

 
  

 المقرر بنية .11

 الساعات األسبوع
 مخرجات

 المطلوبة التعلم
 أو المساق/  الوحدة اسم

 الموضوع
 طريقة

 التعليم
 طريقة

 التقييم

1 
 2نظري,  2

 عملي

ع هياكل بانوا التعريف

 البيانات

وانواع  -تعريفها –مقدمة عن هياكل البيانات 

 الهياكل وكيفية اختيار الهيكل البياني المناسب
المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي التطبيقو

 المختبر

2 
 2نظري,  2

 عملي
 بالمصفوفات التعريف

)أحد أنواع هياكل 

 البيانات(

 خواص االمصفوفات 

 تمثيلها بالذاكرة  وطريقة  

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

3 
 2نظري,  2

 عملي
التعريف بالمكدس )أحد 

 أنواع هياكل البيانات(

تعريف المكدس والعمليات التي يمكن اجراؤها 

 عليه وخوارزمياته

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

4 
 2نظري,  2

 عملي
التعريف بكيفية تمثيل 

 المكدس
تمتيل المكدس بستخدام المصفوفة وباستخدام 

 القيد
المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

5 

 2نظري,  2

 عملي
بتطبيقات  التعريف

 المكدس

 -معالجة البرامج التي تحتوي على برامج فرعية

 تطبيقات اخرى–لتعابير الحسابية معالجة ا

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

6 
 2نظري,  2

 عملي

التعريف بكيفية استخدام 

في التحويل من  المكدس

 تعبير حسابي الى اخر 

الى   infixاستخدام المكدس لتحويل صيغة 

postfix  

المحاضرة 

 + مختبر

 ميةاليو االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

7 
 2نظري,  2

 عملي
بكيفية استخدام  التعريف

المكدس الحتساب التعبير 

 الحسابي

احتساب التعبير الحسابي المحول الى 

واحتساب التعبير الحسابي  postfixصيغة

  infixبصيغة ال

المحاضرة 

 + مختبر

 والتطبيق الواجبات

 المختبر في العملي

8 

 2نظري,  2

التعريف بالطابور )أحد  ليعم

 أنواع هياكل البيانات(

تعريف الطابور والعمليات التي يمكن اجراؤها 

 عليه وخوارزمياته

المحاضرة 

 + مختبر

 لشفويةا االختبارات

 العملي والتطبيق

 في اليومي واألختبار

 المختبر

9 
 2نظري,  2

 عملي
التعريف بكيفية تمثيل 

 وتطبيقاته الطابور

بستخدام المصفوفة وباستخدام  تمتيل الطابور

 وشرح بعض تطبيقاته القيد

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

10 
 2نظري,  2

 عملي

التعريف بالطابور الدائري 

)أحد أنواع هياكل 

 البيانات(

تعريف الطابور الدائري والعمليات التي يمكن 

 اجراؤها عليه وخوارزمياته

حاضرة الم

 + مختبر

 الشفويةا االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

11 
 2نظري,  2

 عملي
التعريف بكيفية تمثيل 

  الدائري الطابور
 تمتيل الطابور بستخدام المصفوفة 

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

12 
 2نظري,  2

 عملي

التعريف بالطابورالمزدوج 

وطابور األسبقية )من 

 أنواع هياكل البيانات(

تعريف الطابور المزدوج والعمليات التي يمكن 

 اجراؤها عليه وتعريف طابور األسبقية وتطبيقاته

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

13 

 2نظري,  2

 عملي

بالخزن  التعريف

التسلسلي واليناميكي 

خدام وكيفية است

 المؤشرات

الخزن التسلسلي والديناميكي  وبيان  تعريف

مزايا كل نوع وعيوبه واجراء مقارنة بينهما  

 وكيفية استخدام المؤشرات

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

14 

 2نظري,  2

التعريف بالقائمة  عملي

)أحد أنواع الموصولة 

 هياكل البيانات(

عريف القائمة الموصولة وتكوين قائمة موصولة ت

من العناصر واضافة    nمن عنصر واحد ومن 

عنصر الى القائمة الموصولة بعد عنصر آخر 

فيها وبعد العنصر األخير وطباعة جميع او بعض 

 عناصر القائمة الموصولة 

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

15 

 2نظري,  2

كيفية الحذف من القائمة  عملي

 الموصولة

 –حذف العنصر األخير   –خذف العنصر األول 

الحذف من وسط القائمة الموصولة باالعتماد 

على قيمة البيانات أو على موقع العنصر من 

 القائمة

المحاضرة 

 + مختبر
 والتطبيق الواجبات

 المختبر في العملي

16 
 2نظري,  2

 عملي
فة بالقائمة تعزيز المعر

 الموصولة
 تمارين متنوعة الثراء الموضوع

المحاضرة 

 + مختبر

 الفصلي االختبار

 في العملي والتطبيق

 المختبر

17 
 2نظري,  2

 عملي

التعريف بالمكدس 

)أحد أنواع الموصول 

 هياكل البيانات(

تعريف المكدس الموصول والعمليات التي يمكن 

 اجراؤها عليه وخوارزمياته

 المحاضرة

 + مختبر

 لشفويةا االختبارات

 ألختبارالفصليوا

 المختبر في العملي

18 
 2نظري,  2

 عملي

التعريف بالطابور 

)أحد أنواع الموصول 

 هياكل البيانات(

تعريف الطابور الموصول والعمليات التي يمكن 

 اجراؤها عليه وخوارزمياته

المحاضرة 

 + مختبر

 لشفويةا االختبارات

 في العملي والتطبيق

 لمختبرا

19 

 2نظري,  2

 عملي
التعريف بالقائمة 

الموصولة الدائرية 

)من أنواع والمزدوجة 

 هياكل البيانات(

تعريف القائمة الموصولة الدائرية والمزدوجة 

 والعمليات التي يمكن اجراؤها  والخوارزميات

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

20 

 2, نظري 2

بالمخطط  التعريف عملي

وكيفية تمثيله  وأنواعه

المخطط المتجه والمخطط غير –تعريف المخطط 

 المسار وطوله وطرق تمثيل المخطط-المتجه

 

المحاضرة 

 + مختبر

 اليومية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر



  
 5 الصفحة

 
  

  التحتية البنية .12

 : المطلوبة القراءات

 األساسية النصوص  
 المقرر كتب 
 أخرى      

   تب العلمية المقررةكال

 عصام الصفار -هياكل البيانات لطلبة اقسام علم الحاسوب  -1

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

Weiss, 2006. 

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

Walter Savitch, 2011 

4- www.cplusplus.com 

 المثال سبيل على وتشمل)  خاصة متطلبات

 والبرمجيات والدوريات العمل ورش

 ( االلكترونية والمواقع
  ++Cبرنامج ال

)من أنواع هياكل 

 البيانات(

 

21 

 2نظري,  2

 عملي
التعريف بهيكل الشجرة 

وأنواعها وطرق 

 أستعراضها

تعريف الشجرة وتوضيح مفاهيمها  وأنواعها 

وأستعراضها حسب المستويات واألستعراض 

                                                                                                                                              بالترتيب السابق واللالحق والبيني            

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

22 

 2نظري,  2

 عملي
التعريف بطرق تمثيل 

األشجار األعتيادية 

 والثنائية

تمثيل األشجار األعتيادية بأستخدام القائمة 

الموصولة وتمثيل الشجار الثنائية بأستخدام 

 خدام القيدالمصفوفة وبأست

المحاضرة 

 + مختبر

 لشفويةا االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

23 

 2نظري,  2

 عملي

التعريف بكيفية تمثيل 

التعابير الحسابية 

بأستخدام الشجرة الثنائية 

وكيفية تحويل الشجرة 

 األعتيادية الى ثنائية

استعراض الشجرة الثائية بطريقة الترتيب البيني 

  infix لتعبير الحسابي بصيغة للحصول على ا

notation   وأستعراضها بطريقة الترتيب

السابق للحصول على التعبير الحسابي بصيغة 

prefix notation    وأستعراضها بطريقة

الترتيب الالحق للحصول على التعبير الخسابي 

وتحويل الشجرة  postfix notationبصيغة 

 األعتيادية الى ثنائية

المحاضرة 

 بر+ مخت

 لشفويةا االختبارات

 العملي والتطبيق

 في اليومي واألختبار

 المختبر

24 

 2نظري,  2

 عملي
التعريف بشجرة البحث 

 الثنائية

تعريف شجرة البحث الثنائية وخطوات اضافة 

 وحذف عنصر من شجرة البحث الثنائية

المحاضرة 

 + مختبر

 والتطبيق الواجبات

 المختبر في العملي

25 

 2نظري,  2

 يعمل
 تمارين متنوعة الثراء الموضوع بالسابقتعزيز المعرفة 

المحاضرة 

 + مختبر

 الفصلي االختبار

 في العملي والتطبيق

 المختبر

26 

 2نظري,  2

 عملي
التعريف بالترتيب 

 وبطريقة ترتيب الفقاعة

تعريف الترتيب وبيان الغرض من الترتيب 

وخطوات عملية الترتيب وأنواع خوارزميات 

لعوامل الرئيسية المحددة ألختيار الترتيب وا

 ترتيب الفقاعه -خوارزمية الترتيب

المحاضرة 

 + مختبر

 يوميةال االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

27 

 2نظري,  2

 عملي
ف بطريقتي الترتيب يالتعر

باألضافة والترتيب 

 السريع

 الترتيب السريع –الترتيب باألضافة 
المحاضرة 

 + مختبر

 لشفويةا االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

28 

 2نظري,  2

 ف بالبحث  يالتعر عملي
البحث  –تعريف البحث وبيان أنواع خوارزمياته 

 البحث الثنائي –التسلسلي 

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 الفصلي واألختبار

 المختبر في العملي

29 

 2 ظتي,  2
 عنلي

احمل ضت  +  عا تاج يعزيز ارعتفا اببس بق
 خمترب

ابتن دي  األض فيا 
وابتبييق ابعنلي يف 

 ارخترب

30  
    

http://www.cplusplus.com/


  
 6 الصفحة

 
  

 سبيل على وتشمل)  االجتماعية الخدمات

 والتدريب الضيوف محاضرات المثال

 (  الميدانية الدراساتو المهني
 ات المدرسيةالتطبيق -

 

  القبول .13

 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 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

 2017/2018 الفصل / السنة .6

 ساعة60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 . االرشاد الرتبوي ونشأته وتطوره ومفاهيمه ومربراته واهدافه ان يعرف الطالب معىن  -أ

 . اسس االرشاد ان يعرف الطالب  -ب

 رشاد .نظرايت االان يفهم الطالب  -ت

  املعلومات الالزمة لالرشاد .ان يعرف الطالب   -ث

  االرشاد والتوجيه يف املدرسة.ان يعرف الطالب  -ج

  املشكالت اليت يتناوهلا االرشاد الرتبوي ان يعرف الطالب  -ح

 االزمة النفسية ان يعرف الطالب  -خ

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  نها وبينوالبد من الربط بيالمتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 ان يعرف الطالب امليكانزمات الدفاعية  -د
 ان يعرف الطالب التوافق  -ذ

 رجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخ .10

 المعرفة والفهم  -أ
 معىن االرشاد الرتبوي ونشأته وتطوره ومفاهيمه ومربراته 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

 

 

 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

  



  
 3الصفحة 

 
  

 

 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

 

 

 

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

 التحليل -1د

 التركيب-2د

 االستنتاج-3د

 المقارنة   -4د



  
 4الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 النصوص االساسية ضمن مفردات املقرر

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

مل والدوريات والبرمجيات ورش الع

 والمواقع االلكترونية (
 اليوجد

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 1-2-3-4 

 

 

 

 

 

8 

 االرشاد معنى  معرفة
ونشأته وتطوره ومفاهيمه 
ومربراته واهدافه، والعالقة 

بني االرشاد والعلوم االخرى 
، وجماالت االرشاد ، وطرق 

  االرشاد 

  االرشاد
المحاضرة + 

+ القصة

 المشكالت

تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

5-6 4 

اسس االرشاد معرفة 

الفلسفية واالجتماعية 

الخلقية والدينية و

 والنفسية 

 اسس االرشاد
المحاضرة + 

 الحوار
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

7-8-9-
10  

8 

نظريات معرفة 

االرشاد ) التحليل 

النفسي ، السلوكية، 

 الوجودية، االنسانية (

 نظريات االرشاد
المحاضرة + 

 المشكالت
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

11-12-

13 
6 

المعلومات معرفة 

 زمة لالرشاد الال
المعلومات الالزمة 

 لالرشاد
المحاضرة 

 +الحوار
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

14-15- 4 
االرشاد والتوجيه فهم 

 في المدرسة
االرشاد والتوجيه في 

 المدرسة
المحاضرة + 

 المناقشة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات
16-17 -

18 
6 

المشكالت التي معرفة 

 يتناولها االرشاد
تي المشكالت ال

 يتناولها االرشاد
المحاضرة + 

 القصة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

19-20-

21 
6 

االزمات معرفة 

 النفسية
 االزمات النفسية

المحاضرة + 

 المناقشة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

22-23-

24-25-

26 

10 
ميكانزمات معرفة 

 الدفاع النفسية

ميكانزمات الدفاع 

 النفسية

المحاضرة + 

 المشكالت
الطلبة تفاعل 

 + اختبارات

 التوافق التوافقمعرفة  ساعات 6 27-28
المحاضرة + 

 المشروعات
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات



  
 5الصفحة 

 
  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال يوجد

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 324CsCT /المناهج وطرائق التدريس اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 مياليو أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018 الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
3/9/2017 

 

 أهداف المقرر .9

 بأسس بناء المنهج وعناصره، وتنظيمه وتقويمه وتطويره.لبة الطل تعريف .1

 تدريب الطلبة  على مهارات تخطيط الدرس وتنفيذه وتقويمه. .2

 ت الحديثة في المناهج وطرق التدريس .إطالع الطلبة على االتجاها .3
 

 

 

 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على المنهج بمفهوميه القديم والحديث -1أ

 التعرف على أسس بناء المنهج -2أ

 التعرف على عناصر المنهج كنظام رباعي -3أ
 الدراسية التعرف على أنواع المناهج-4أ
 التعرف على الطريقة واالسلوب واالستراتيجية التدريسية  -5أ
 التعرف على انواع طرائق التدريس ومعاير اختيار الطريقة المثلى  -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارة التخطيط للتدريس– 1ب

 مهارة التدريس – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستجواب –المحاضرة  –قة المناقشة طري

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات الفصلية والشهرية  –االمتحانات القصيرة  –التحضير اليومي  –التقارير 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 مهارات التفكير العلمي -1ج

 مهارات التفكير الناقد-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة  –ة المناقشة طريق

 

 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات الفصلية والشهرية  –االمتحانات القصيرة  –التحضير اليومي  –التقارير 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

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

 ب عند ممارسته مهنة التدريستوظيف المعرفة التي تلقاها الطال -1د

 ان يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 -3د

    -4د



  
 4الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 2  

 , القديم )مفهوم المنهج   المنهج

 والحديث ( 

 المنطقي    منهجتنظيمات ال 

 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

  االستجواب

 التقارير

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 )

  األغراض السلوكية ) شروطها

 وصياغتها ( 

  ألغراض السلوكية . اتصنيف 

  أهداف تدريس العلوم  االجتماعية

 في مراحل التعليم العام . 

  تطبيقات عملية 

 

 محاضرة ال

 المناقشة

االختبارات 

 القصيرة 

14-16 6  

                                     المحتويات والخبرات التعليمية :      -

 أسابيع (  5) 

  مفهوم المحتوى , الخبرة

 التعليمية .

  قواعد اختيار محتوى المنهج

 )المعارف والخبرات التعليمية ( .

  تنظيم محتوى المنهج 

 المحاضرة 

االختبارات 

 القصيرة



  
 5الصفحة 

 
  

 لمدرسي                    الكتاب ا                                  

   . أهميته ووظائفه 

  . أسس إعداده 

  . خصائص الكتاب المدرسي الجيد 

تطبيقات عملية ) تحليل محتويات 

 الكتاب المدرسي

17-24 16  

                                   طرائق التدريس والتقنيات التعليمية :  

معنى الطريقة ,األسلوب 

 ,اإلستراتيجية في التدريس  

 أسس التدريس الجيد 

طرائق التدريس المرتبطة  .1

 بالنظريات المعرفية .

  المحاضرة االستكشاف الموجه 

 . حل المشكالت 

طرائق التدريس المرتبطة بالنظريات  .2

 السلوكية 

 . التعليم المبرمج 

 التعليم .  استخدام الحاسوب في 

طرائق التدريس المرتبطة بالنظريات  .3

 االجتماعية :

  . التعلم التعاوني 

  . المناقشة 

  . المشاريع 

  . األلعاب التعليمية 

 طرائق تدريس أخرى:  .4

 , االستجواب 

   , الزيارات الميدانية 

  . إعداد التقارير 

 

التقنيات التعليمية / مفهومها  -

 وأنواعها 

 المحاضرة 

 

العرض 

 مليالع

 التقارير

25-27 6  

                                                                      -التقويم :  -

 مفهومه , خصائصه , أنواعه .  -

 تقويم المنهج الدراسي.  -

مواصفات وخصائص األسئلة  -

 الصفية وأنواعها

 المحاضرة 

االختبارات 

 القصيرة

28-30 6  

                                               التخطيط في التدريس   

 مفهوم التخطيط وأهميته   -

 أنواع الخطط الدراسية  -

)  الخطط السنوية ، الخطط    

 الفصلية ، الخطط اليومية(            

 تطبيقات عملية -

 المحاضرة 

 تطبيق خطة 



  
 6الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 لمقرركتب ا 
      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 
 الزايرات املدرسية/التطبيق

  

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

لطمم ص وممف ر ق ي  مم   6قلفيجمم ب سي مم  يتضمم ه اممملق ق تمميس مممةسي   مم    : وصففف المقففرر
ر( لغمي  يلت م ع  م قحل سب ت نظياي وع  ي  وع ى  ةى سن   سقسمي  ا   م  ف لنيم ر  سقسملث  قلث 

خمميى سكيفيمم  منيمم يم قلمم ا ق ا قلتيمم م س دتمم  وقلتممةس  ع ممى سسمم  قل غمم   مم  سمميق ق ق معييمما قلط لمم 
 وقيض  سسطه  ست قعة قلبي ات .

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

  304CsWP( /فيجول بيسكبرمجة ونوافذ ) اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 (عملي-نظري) أسبوعيا مرتين حضور المتاحةأشكال ال .5

 2017/2018 الفصل / السنة .6

 ساعة 120 ليصبح( عملي 2/ نظري 2) 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
3/9/2017 

 

 أهداف المقرر .9

دراسة المفاهيم االساسيه للبرمجة المرئية والتعرف على اساسيات عمل برمجة الكائنات 
وطرق الربط مع قواعد  الموجهة باالحداث وكيفية التعامل مع تصميم الواجهات الرسومية

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيتعلم المبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 البيانات

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 قدرة الطالب على البرمجة باستخدام لغات البرمجة المرئيه -1أ

 متعدده تمكين الطالب من استخدام اللغة لحل مشاكل-2أ

 بياناتقدرة الطالب على ربط لغة الفيجول بيسك مع البرامج االخرى مثل االوفس وقواعد ال -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. -1

 والتمارين األضافية كواجبات.االنشطة المختبرية  -2

 .الكتب العلمية -3

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4

 المشاريع العملية -5

 طرائق التقييم      

 

 ية/شهرية/نهائية.اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يوم -1

  .أجراء االختبارات الشفويةالواجبات و -2

 عمل المشاريع -3
 مهارات التفكير -ج

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

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

 .مع الفيجول بيسك درة الطالب على تحويل المعلومات الى جداول وربطهاق -3ج   

  .األضافية التمارين لحل الواجبات -4 ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة. -1

 )العملية(.المختبرية التطبيقات -2

لى ية عن الصفالتمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التماري -3

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  

 .الكتب العلمية -4



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 

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

 .أجراء االختبارات الشفويةالتمارين األضافية و -2

 المشاريع التطبيقية. -3
 

 (. لشخصيا والتطور التوظيف يةبقابل 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 .11

اسم الوحدة / المساق أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 ضوعالمو

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 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

تقديمي+  عرض صندوق االدوات

 أستخدام سبورة

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 

 اصةالجاهزه والدوال الخ

الدوال الجاهزه والدوال 

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

تصميم برامج لجمل  نظري 2 6

 IF.. then التفرع

…Else 

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

تصميم برامج لجمل 

 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 

 ق المزدوجوصندو

االدوات المشغل ,الموجه , 

 قائمة الملفات

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

10 

 

 نظري 2

 عملي 2

تصميم برامج للتعرف 

على ادوات المشغل 

والموجه والملف 

واستخدام االشكل 

 وصندوق الصورة

االشكال , صندوق 

الصورة , اكتشاف 

 االخطاء وتصحيحها

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

11 

 

 

 نظري 2

 عملي 2

تصميم برامج باستخدام 

اشكال وبعض تطبيقات 

  صندوق الرسائل

المصفوفات تعريفها , 

انواعها , ذات البعد الواحد 

, المصفوفة الحركية, 

 حظات عامةمال

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 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

 ان يوميامتح

 نظري 2 13

 عملي 2

تصميم برامج حول 

المصفوفات ذات البعد 

 الواحد والحركية

عرض تقديمي+   ترتيب المصفوفة

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 14

 عملي 2

تصميم برامج حول 

المصفوفات ذات البعدين 

ديمي+ عرض تق  البحث بالمصفوفة

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة
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 امتحان يومي وتطبيقاتها البرمجية

 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 

 التحكم لمصفوفات

عرض تقديمي+   مصفوفة التحكم

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ 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 

االختيار واستخدام الصيغ 

 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 

عة والقوائم السري

 لالختيارات

تصميم قوائم االختيار) 

محرر القوائم , القوائم 

 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

 ان يوميامتح

 نظري 2 21

 عملي 2

تنفيذ برامج لصناديق 

 المخاطبة

شاشات المخاطبة 

  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

انات شهريه أمتح

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 23

 عملي 2

تصميم  برامج االجراءات 

  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+ 

 خدام سبورةأست

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 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 

عض الملفات وتطبيق ب

 الدوال

احداثيات النظام طرق 

  رسم االشكال والخطوط

عرض تقديمي+ 

 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

 ن يوميامتحا

 نظري 2 28

 عملي 2

توضيح واجهات التعامل 

 مع قواعد البيانات

 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

اداة قواعد البيانانت 

 تحكمها وتعريفها

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

أمتحانات شهريه عرض تقديمي+ منظم قواعد البيانات تصميم برامج الستخدام  نظري 2 30
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 ية املقررةالكتب العلم
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 

 الشامل بالبرمجة اعداد مصطفى حبيب  المرجع  .5

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 6فيجول بيسك برنامج ال

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 لمدرسي السنويالتطبيق ا

 

 القبول  .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

 اكبر عدد من الخطه المقررة لالستيعاب أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

اداة التحكم بالبيانات  عملي 2

 ومجاميع القيود

المرئي ووتصميم قاعدة 

  بيانات جديده

 ++ مناقشة أستخدام سبورة

 امتحان يومي

 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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 نموذج وصف المقرر

 ذي كم  ابييم  ل ببمصف فماملر ارتالما اب   يمايتضمن  ذم ا اررمتد يم ديد  م    : وصف المقررر
يعتيم  ني( بغمت  يبرسم علملم احل سي ل  ظتاي وعنلي  وعلى   ى سنا  داسيا ك  لا ) فصلني  داس

 وابيحم  عم  عنصمت  عمني  اهلم  ا ي م  وختزي  ابيي  ل ب اكت  احل سمب الي ابب بب ببتق ينظيم
 ملل اىل ابنت ئج ببتق ستيعا.استخ ام هلملادز ي ل كاملء  رع جلا ابيي  ل وابملف و ابيي ين

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة التعليمية المؤسسة .1

 قسم علوم الحاسوب  المركز/  الجامعي القسم .2

 322CsAi /ذك ء افبن عي المقرر رمز/  اسم .3

 البكالوريوس فيها يدخل التي البرامج .4

 (عملي-نظري) أسبوعيا مرتين المتاحة الحضور أشكال .5

  2017/2018 السنة/  الفصل .6

 ساعة 120 ليصبح( عملي 2/ نظري 2) 4 (الكلي) الدراسية الساعات عدد .7

 3/9/2017  الوصف هذا إعداد تاريخ .8

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

حقيقها ت البيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 المقرر أهداف .9
 -: الى المقرر يهدف

  ظتاي وعنلي  اب ك ء االفبن عيتعليم الطالب مهارات مادة  -1
 تأهيل الطلبة تطبيق هذه الماده في مجاالت العمل المختلفه. -2

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات .10

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

       .برامج الذكاء االصطناعيبطرق تنظيم وتمثيل  المعرفة   - -2أ

 )ميزاتها وعيوبها(. الذكاء االصطناعيفهم  -3أ

 لمادة الذكاء االصطناعيتمكين 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     

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة. -1

 والتمارين األضافية كواجبات.االنشطة المختبرية  -2

 .الكتب العلمية -3

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4

 

  التقييم طرائق     

 

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

  .أجراء االختبارات الشفويةالواجبات و -2

 التفكير مهارات -ج

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

 يحلل الطالب المشكالت البرامجية في تمثيل البيانات بالطرق المختلفة. -2ج

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

 .األضافية التمارين لحل الواجبات -4 ج        
  والتعلم التعليم طرائق    

 مع الطلبة.محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والحوار  -1

 )العملية(.المختبرية التطبيقات -2

ية على ن الصفالتمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التماري -3

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  

 .الكتب العلمية -4
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  التقييم طرائق   

 

 اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية. -3

 .أجراء االختبارات الشفويةالتمارين األضافية و -4

 
 (. لشخصيا 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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 المقرر بنية .11

 الساعات األسبوع
 التعلم مخرجات

 المطلوبة
 المساق/  الوحدة اسم

 الموضوع أو
 طريقة

 التعليم
 طريقة

 التقييم

1 
 2, نظري 2

 عملي

مقدمة عن لغة برولوك  مقدمة عن الذكاء االصطناعي
 وخواصها واستخدمتها

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

تقارير + 

 مختبرية

2 

 2نظري,  2
 عملي

خواص وتطبيقات ومعمارية 
 ولغات وفروع الذكاء االصطناعي

 

 مكوانت لغة الربجمة )احلقائق
 والقواعد واألسئلة(

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

3 
 2نظري,  2

 عملي
تعريف جمال حل املشكلة 

 )حماضرة أوىل(
عرض  بلغة برولوكأنواع املتغريات 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

4 
 2نظري,  2

 عملي
خواص جمال حل املشكلة 

 )حماضرة اثنية(
الربط وعملية  الرجوع 

 العكسي )و، أو(
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

5 
 2نظري,  2

 عملي
وهيكلة أنواع البياانت  محاية االنظمة 

 الربانمج
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

6 

 2نظري,  2
 عملي

امثلة على جمال حل املشكلة 
والقرد  puzzle-8مثل 

 واملوزة.....اخل
 

عرض  عبارات اإلدخال واإلخراج

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

7 
 2نظري,  2

 عملي
أمثلة توضيحية عن عبارات  )البحث األعمى(أنواع البحث 

 اإلدخال واإلخراج
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

8 

 2نظري,  2
 عملي

-أنواع البحث )البحث ألتنقييب
 hillحماضرة أوىل(

climbing 

 العمليات الرايضية واملنطقية
 بلغة برولوك

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

تقارير + 

 مختبرية

9 

 2نظري,  2
 عملي

-أنواع البحث )البحث ألتنقييب
 best firstحماضرة اثنية(

search 

برامج شاملة للمفردات 
 السابقة مجيعها

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

10 

 2نظري,  2
 عملي

-أنواع البحث )البحث ألتنقييب
-Aحماضرة اثلثة(

algorithm 

شاملة للمفردات  برامج
 السابقة مجيعها

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

11 

 2نظري,  2
 عملي

-أنواع البحث )البحث ألتنقييب
-*Aحماضرة اثلثة(

algorithm 

برامج شاملة للمفردات 
 السابقة مجيعها

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

12 
 2نظري,  2

 عملي
برامج شاملة للمفردات  إسرتاتيجية السيطرة 

 السابقة مجيعها
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

13 
 2نظري,  2

 عملي
برامج شاملة للمفردات  طرق السبورة السوداء

 السابقة مجيعها
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

14 
 2نظري,  2

 عملي
 متثيل املعرفة )املنطق الرايضي

 والقواعد(
برامج شاملة للمفردات 

 السابقة مجيعها
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية
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15 
 2نظري,  2

 عملي
 البياين متثيل املعرفة )الرسم

 التصوري والتمثيل الشبكي(
برامج شاملة للمفردات 

 السابقة مجيعها
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

16 
 2نظري,  2

 عملي
عرض  دوال القطع واإليقاف والنفي متثيل احلدث بصيغة الشبكة

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

17 
 2نظري,  2

 عملي
عرض  دوال القطع واإليقاف والنفي متثيل املعرفة )إطار(

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

تقارير  +

 مختبرية

18 
 2نظري,  2

 عملي
 .Pخوارزمية التحويل من صيغة 

L.  إىلC.F. 
 أمثلة وبرامج إضافية عن دوال

 القطع واإليقاف والنفي
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

19 
 2نظري,  2

 عملي
 .Pخوارزمية التحويل من صيغة 

L.  إىلC.F. 

النهائي االستدعاء الذايت 
 والغري هنائي

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

20 
 2نظري,  2

 عملي
االستدعاء الذايت النهائي  تقنية القرار

 والغري هنائي
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

21 

 2, نظري 2
 عملي

أمثلة وبرامج إضافية عن  إسرتاتيجية القرار
االستدعاء الذايت النهائي 

 والغري هنائي

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

22 
 2, نظري 2

 عملي
مقدمة عن النظام اخلبري 

 ومعماريته وخواصه
عرض  القائمة بلغة برولوك

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

23 
 2, نظري 2

 عملي
م القواعد األساسية لتطبيق النظا

 اخلبري 
 أسالصيغة الرتكيبية للقائمة ور 

 القائمة وذيلها
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

24 
 2, نظري 2

 عملي
عرض  برامج عن القائمة أمثلة عن النظم اخلبرية

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

25 

 2, نظري 2
 عملي

مقدمة يف الشبكات 
 العصبية)حماضرة أوىل (

 

عرض  برامج عن القائمة

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

26 

 2, نظري 2
 عملي

مقدمة يف الشبكات 
 العصبية)حماضرة اثنية (

 

عرض  برامج عن القائمة

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

27 
 2, نظري 2

 عملي
تطبيق نظام خبري جاهز  مقدمة يف خوارزمية اجلينات

 لالطالع
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية
      

  
    

  
    



  
 6 الصفحة

 
  

 

 

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

   تب العلمية المقررةكال

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 لشبكاتالدراسيةالقاعات 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التطبيق المدرسي السنوي

 

 

 

  القبول .13

 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

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 326CsC  /املرتمجات  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس في علوم الحاسبات البرامج التي يدخل فيها .4

 يوميا أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018 الفصل / السنة .6

     120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 يهدف المقرر الى 

 

 .  نظريا وعمليا المترجماتتعليم الطالب مهارات مادة  -1

 تعليم الطالب كيفية معرفة ما يدور اثناء تنفيذ البرامج داخل الحاسوب . -2

 االهلية والحكوميةفي قطاعات مختلفة  أهيل الطلبة للعملت -3
 
 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 شرح مادة المترجمات بصورة وافية  -1أ

 تطبيق مادة النظري عمليا  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 حاسوب لب كيفية تسلسل المراحل التي يمر بها اي برنامج او اي شفرة داخل التعريف الطا – 1ب

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

 تعريف الطالب الخوارزميات الخاصة بعمل المترجم داخل الحاسبة  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 

 

 طرائق التقييم      

 

 . 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

 الواجبات والتمارين-3

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات النظرية والعملية اليومية والفصلية والنهائية -1
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 ي (.الشخص ولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمهارات  العامة والمنق -د 

 تمكين الطالب من توضيف المعرفة التي تعلمها-1د

 ان يستطيع الطالب قادر على تدريس المادة-2د

  االستفادة من المعرفة-3د
    -4د
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 البنية التحتية  .12

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
ق اسم الوحدة / المسا

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 التعريف بمراحل المترجم  عملي 2, نظري 2 1
مقدمة عن المترجم 

 ومراحله 
عرض تقديمي + 

 مختبر
 امتحانات شهرية 

2 
التعريف  بالقواعد  عملي 2نظري,  2

 المستخدمة 
 القواعد  طرق تمثيل

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

3 
كيفية التحويل بين الصيغ  عملي 2نظري,  2

 القواعدية  
 طرق تحويل القواعد 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

4 
 عملي 2نظري,  2

 مرحلة التحليل اللفظي  التعامل مع القواعد 
عرض تقديمي + 

 مختبر
 امتحانات شهرية 

5 
كيفية تمثيل الصيغ  عملي 2نظري,  2

 بالحاسبة 
 FSAصيغة تمثيل 

 بالحاسبة 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

6 
 عملي 2نظري,  2

استخدام خوارزميات 

 التحويل 

التحويل من الصيغة 

الغير محددة الى 

 الصيغة المحددة 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

7 
معرفة كيفية تجزئة  عملي 2نظري,  2

 المدخالت 
استخدام خوارزمية 

AHO 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

8 
 عملي 2نظري,  2

 التعامل مع القواعد 
مرحلة التحليل 

 القواعدي 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

 عملي 2نظري,  2 9
 تقنيات االعراب  معرفة كيفية االعراب 

عرض تقديمي + 

 مختبر
 امتحانات شهرية 

10 
كيفية االعراب بطريقة  عملي 2نظري,  2

TREE 
ق تمثيل شجرة طر

 االعراب 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

11 
كيفية االعراب بطريقة  عملي 2نظري,  2

TOP -DOWN  
 تقنيات االعراب

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

12 
معرفة الشروط االساسية  عملي 2نظري,  2

 لالعراب 
 خطوات ما قبل االعراب 

عرض تقديمي + 

 ت شهرية امتحانا مختبر

13 
كيفية االعراب بطريقة  عملي 2نظري,  2

BOTTOM -UP 
 تقنيات االعراب

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

14 
معرفة الشروط االساسية  عملي 2نظري,  2

 لالعراب 
 خطوات ما قبل االعراب 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

15 
 عملي 2نظري,  2

 وصف القواعد  طريقة CFGمعرفة صيغة 
عرض تقديمي + 

 مختبر
 امتحانات شهرية 

16 
 SYMBOLEمعرفة  عملي 2نظري,  2

TABLE MANEGER 
 حفظ البيانات 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

17 
معرفة  عملية تدقيق  عملي 2نظري,  2

 االخطاء 
 مرحلة التحليل المعنوي 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

18 
 عملي 2نظري,  2

 معرفة كيفية توليد الشفرة 
 مرحلة توليد الشفرة 

 وانواعها 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

19 
معرفة صيغ تحويل  عملي 2نظري,  2

 الشفرة 
 صيغ تحويل الشفرات 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

20 
معرفة كيفية تحسين  عملي 2نظري,  2

 الشفرة 
 ن الكودات مرحلة تحسي

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

21 
معرفة كيفية توليد الشفرة  عملي 2, نظري 2

 النهائية 
 مرحلة توليد الشفرة  

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر
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 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 مرتمجات لغات برجمة احلاسبة د
 صباح حممد امني د. جنان عبد الوهاب 

خاصة ) وتشمل على سبيل المثال متطلبات 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
  ++Cت المترجمات بلغة , ومختبراالقاعات الدراسية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التطبيق المدرسي السنوي

 

 بول الق .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 321CsCg/  مخططات أو رسوم الحاسوب اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 أشكال الحضور المتاحة .5
ي ف+الجانب العملي  ةر الفعلي للطالب في القاعة الدراسيالحضو

 اسوبمختبر الح

 2017/2018 الفصل / السنة .6

 ساعة عملي 12ساعات نظري +  6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

    أهداف المقرر .9
المرسومة كوسيلة لتحسين عرض واستحداث ومعالجة الصور  وبالحاساستخدام تعريف الرسوم ب   

ثالثية ة والباإلضافة إلى تعامله مع الصور الثنائي للطالب بصورة واضحة. وبالمعلومات المتولدة بالحاس

   األبعاد.

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

قيقها لطالب تحاة من يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقع

ن وصف ينها وبيلربط بوالبد من ا المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 ( . سوم الحاسوبفهم لمادة المخططات ) ر تمكين الطالب في الحصول على  -1أ

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

  حيث المميزات والعيوب. عملية الرسم من المستخدمة في فهم المخططات  -3أ
ت لتحويالوإجراء عمليات ا في عملية الرسم طرائق مختلفةواستخدام  تمكين الطالب من التعرف -4أ

   الثنائية األبعاد من ) نقل, تدوير,تحجيم, ..... (. 
 طها بالواقع.  ( ورب 3Dتمكين الطالب من استخدام والتعامل مع التحويالت الثالثية األبعاد من )  -5أ

لى استعمال إلتمثيل الخوارزميات في الرسم باإلضافة   ++Cالقدرة على استخدام لغة البرمجة    -6أ

    ة ) الجانب العملي ( في رسم أشكال معينة.االيعازات الجاهز

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 .الخوارزمية المناسبة في الحل مهارة اختيار   - 1ب

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

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات تقليدية وأسلوب المناقشة -1
 طة المختبرية والتمارين اإلضافية كواجبات.األنش -2
 الكتب العلمية -3
 االمتحانات اليومية والشهرية. -4

 

 طرائق التقييم      

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

 
 مهارات التفكير -ج

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

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

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

  الواجبات لحل التمارين األخرى.  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 دية وأسلوب المناقشة مع الطلبة.محاضرات تقلي -1
 التطبيقات المختبرية  ) العملية (. -2
  ية.ن الصفعلى المشاركة الفاعلة في حل بعض التماري التمارين اإلضافية البيتية وتشجيع الطلبة -3
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 ي (.الشخص المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها أن -1د

 أن يتمكن من االستفادة من المعرفة  -2د

 أن يكتسب مهارة التدريس -3د

  التفكير االيجابي -4د



  
 4الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 عملي2نظري+2 1
للطلبة  فكرة إعطاء

 مخططاتبالالمقصود ب
1 – Introduction to 

Computer Graphics. 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات+

 عملي شروعم

2 
 

 عملي2نظري+2

 

 تعليم الطلبة كيفية الرسم

 باستخدام الحاسوب

2- Drawing Elementary 

Figure. 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

شهرية+واجبات+ و

 مشروع عملي

3 

 

 عملي2نظري+2

 

 رسمالطلبة كيفية تعليم 

باستخدام أو منحني   خط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    محددة خوارزميات

 Bresenham`s 

Algorithm. 

 Integer Bresenham`s 

Algorithm.  

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات+

 مشروع عملي

4 

 

 عملي2نظري+2
تعليم الطلبة كيفية رسم 

خط  أو منحني باستخدام 

       خوارزميات محددة             

 -General Bresenham`s 

Algorithm. 

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

5 

 

 عملي2نظري+2

تعليم الطلبة كيفية رسم 

دائرة باستخدام 

رزميات محددة        خوا

            

 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+ 

 مشروع عملي

7 

 

 

 

 

 

 عملي2نظري+2

 

تعريف الطلبة بالتحويالت 

الثنائية اإلبعاد من نقل 

 وتدوير     

3-Two Dimensional 

Geometric 

Transformations. 

 Introduction. 

 Translation. 

 Rotation. 

 

 

 

 

 اإللقاء+المختبر

مية امتحانات يو

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

8 

تعريف الطلبة بالتحويالت  عملي2نظري+2

الثنائية اإلبعاد مثل 

 التحجيم     

 Scaling.  

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

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 

ت+ وشهرية+واجبا

 مشروع عملي

11 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة بالتحويالت 

الثنائية اإلبعاد مثل 

 التدوير والتحجيم     

 -Rotation. 

 -Scaling. 

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي
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12 

 

 عملي2نظري+2

 .Reflection-  االنعكاس
-Shearing. 

 

 اإللقاء+المختبر
يومية امتحانات 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

 عملي2نظري+2 13

 

تعريف الطلبة بمتطلبات 

تغييرات العرض ونوافذ 

القطع وغيرها من 

 المفاهيم

4- Two Dimensional 
Viewing Transaction 
and Clipping Windows 
and View Ports. 
 Viewing 

transformation. 

 

 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

ية+واجبات+ وشهر

 مشروع عملي

14 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة بالقطع 

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

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

17 

 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة 

بخوارزمية قطع الشكل 

 المنتظم.

النوافذ المحدبة 

 والمقعرة. 

 Polygon Clipping 
Algorithm. 
-Convex and 
Concave Window. 

 

 

 اإللقاء+المختبر
يومية امتحانات 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

18 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة بالنسبة 

 .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 

رية+واجبات+ وشه

 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
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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

25 

 

 عملي2نظري+2

بعمليات  تعريف الطلبة

 النمذجة الثالثية األبعاد
 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 

شهرية+واجبات+ و

 مشروع عملي

27 

 

 عملي2نظري+2

 . 3D Models Features بالمميزات تعريف الطلبة

 

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

28 

 

 عملي2نظري+2

بالمعالجات  تعريف الطلبة

الممكنة في النمذجة 

 الثالثية

 The Process of 3D 

Modeling. 

 

 

 براإللقاء+المخت
امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

29 

 

 عملي2نظري+2

 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
حانات يومية امت

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي
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  األساسيةالنصوص  
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

 الكتب العلمية المقررة: 

 

2- J.D Foley & A.Dametal , "Introduction to 

Computer Graphic", Addison-Wesly,1993. 

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

",2nd Ed.,Prentice-Hall,1994.  
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

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 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية (
 التطبيق المدرسي السنوي

 القبول  .13

 المتطلبات السابقة
ت والقبول الخاص بالدراسا القبول حسب استمارة القبول المركزي

  المسائية

  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب الطلبة أكبر عدد من 
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 موذج وصف المقررن

 لتسمم ق يحلمما قلل للمما  بمماللطل ع  سيمما قس بمم   يتضمم ه اممملق ق تمميس مممةسي   مم    : وصففف المقففرر
 سقبمممنغ ل مممي  لا ممم  قلطلبممما  )فصممملنوعلمممد  مممةد بممم ا  سقبممم ا    لممما   علممم حل قس بمممب     مممي  

وقالبمتف    قيضم  ومعييفه  مبك ان  قس بمبا ه ق     لطلبا ق ةقسس ق ت بطا وقالعةق يا لتةسي  امل
 جم ل مصل ح قألجزقء ق   يا للح ببا وص   ته .لتأا   قلطلبا للع   يف 

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 327CsCa /  ع  سيا قس ب   اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس لتي يدخل فيهاالبرامج ا .4

  الحضور اليومي الفعلي للطالب في القاعة الدراسية  أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018 الفصل / السنة .6

 مناقشة( 1نظري / 2) 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
3/9/2017 

 
 أهداف المقرر .9

 يهدف المقرر الى 

    عضها البمكونات المادية للحاسوب وكيفية عمل كل جزء وكيفية ربطها مع بعضالتعليم الطالب  -1
مادية وكيفية لحاسوب النات اوتعريفهم بمكو لطلبا ق ةقسس ق ت بطا وقالعةق يا تأهيل الطلبة لتدريس هذه المادة -2

  عملها

 كوميةخاصة والحات الفي الشرك لتأا   قلطلبا للع   يف جم ل مصل ح قألجزقء ق   يا للح ببا وص   ته  -3

  

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  نها وبينالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً 

 البرنامج.
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 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات .10

 -: والفهم المعرفة -أ
 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 استخدامو تجهيز  على المقدرة وامتالك كيفية التعامل مع المكونات المادية يتعلم الطالب  – 1ب

 الئمةالم التشغيل

  ريا بمسائل وارقام وحسابات لتقريبها الى ذهنه.يطبق الطالب ما تعلمه نظ – 2ب

  والتعلم التعليم طرائق     

 واسلوب المناقشة. طريقة االلقاء -1

 التمارين األضافية كواجبات.  -2

 الكتب العلمية. -3

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4

 

  التقييم طرائق     

 

 نظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية.اجراء االختبارات ال -1

  أجراء االختبارات الشفوية.الواجبات و -2

 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 -1

ة على ين الصفيالبيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التمار اإلضافيةالتمارين   -2

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  

 الكتب العلمية. -3

  التقييم طرائق   

 

 ية/ يومية/شهرية/نهائية.اجراء االختبارات النظرية والعمل -3

 أجراء االختبارات الشفوية.التمارين األضافية و -4
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 (. لشخصيا 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 سبيكت ان-3د

   لتفكيير االيجابي.ا -4د
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 بنية المقرر .11
 

 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 

امتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

2 
 مناقشة 1نظري,  2

 الذاكرة شرح بنية نظام معمارية الذاكرة 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

3 
 مناقشة 1نظري,  2

 خواص الذاكرة  معمارية الذاكرة 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 

+ امتحانات أمتحانات شهرية 

 يومية +تقارير

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 

ات أمتحانات شهرية + امتحان

 يومية +تقارير

6 
 مناقشة 1نظري,  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 1ظري, ن 2

Mapping function أنواعها 
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
 مياتها خوارز

عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + امتحانات 

 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 

امتحانات  أمتحانات شهرية +

 يومية +تقارير

13 
 مناقشة 1نظري,  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 

DMA transfer   

تعريف بطريقة عملها وانواعها 

 وكيفية ربطها 

عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

18 
 CPU structure      مناقشة 1نظري,  2

Register organization 
 خواصها وعملها ومكوناتها

عرض تقديمي + 

 مناقشة

حانات أمتحانات شهرية + امت

 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 + 

 ناقشةم

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     

يعاز شرح إشارات السيطرة إل

 كامل

عرض تقديمي + 

 مناقشة

أمتحانات شهرية + امتحانات 

 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 
 مناقشة 1نظري,  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

 هيكلتها مسجالتها    Pentiumال 
عرض تقديمي 

 +مناقشة

أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير
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 القراءات المطلوبة :

 ية النصوص األساس 
 كتب المقرر 
      أخرى 

   تب العلمية المقررةكال

1. M. Morris Mano, "computer System 

Architecture," University of California, 

., 1993Ed. rdprentice Hall, 3 

2. Schaum' series," Computer 

Architecture", Nicholas Carter, 2001. 

3. John P. Hays, "computer 

Architecture and organization," 

, McGraw Hill, of Michiganuniversity 

., 1988Ed. nd2 

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 ( 
 التطبيق المدرسي السنوي

 

 القبول  .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

27 
 مناقشة 1نظري + 2

Pipelining in Pentium عمله 
عرض تقديمي 

 +مناقشة

أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 CsSw 325 / هندسة البرامجيات اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 يوميا أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018 صل / السنةالف .6

 نظري 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 لتعليم الطالب
 

 تطبيقات الرباجميات-2خصائص الرباجميات                   -1
 فهم طرائق وخربات هندسة الرباجميات مبرحلة بناء الرباجميات -3

 
 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 ت التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجا .10

 المعرفة والفهم  -أ
 تمكين الطلبة من فهم مادة هندسة البرامجيات -1أ

 تعريف الطلبة بكيفية تحليل النظام -2أ

 فهم الطلبه بمميزات وخصائص النظام الجيد -3أ
 معرفة الطلبة بمراحل بناء اي نظام برمجي -4أ

 وضوع المهارات الخاصة بالم  -ب 

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

 مهارة بنا انظمه برمجيه – 2ب

 مهارة برمجية لبناء النظام – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 طرائق التقييم      

 

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

 

 
 مهارات التفكير -ج

 استخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل اسلوب الحوار -1ج

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

 لحل تمارين اضافية الواجبات -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة -1
 الواجبات وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التمارين في الصف -2

 الكتب العلمية
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 طرائق التقييم    

 اجراء االختبارات الشهري والفصلية والنهائية-1

 مارين االضافية والمناقشاتالت-2

 
 ي (.الشخص المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -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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 ة المقرربني .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظري 2 1
تعريف الطالب بما 

 هي هندسة البرامجيات

مقدمة عن هندسة 

 االبرامجيات وخصائصه

 

 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 2
ف الطالب تعري

 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 

 ياةالح
 بناء  دورة حياة

 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

موذج األولي  نموذج الن

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

 نظري 2 8
تعريف الطالب 

 ونيبالنموذج الحلز

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 

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة
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 سبورة

11 

 
 نظري 2

تعريف الطالب 

 بطراثق التحليل

 عناصر النمذجه المهيكله

  وطرق التحليل:

Data Dictionary 
 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 ةمناقش

 نظري  2 12
تعريف الطالب 

 بطراثق التحليل

Entity 
Relationship 

Diagram  

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 13
تعريف الطالب 

 بطراثق التحليل
Data Flow 

Diagram  

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 اكبرفهم الطالب بشكل  نظري 2 14
أمثلة اضافيه عن طرائق 

 التحليل الثالثة اعاله

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 15
مراجعة الطالب بما 

 سبق دراسته 

مناقشة بما سبق دراسته 

 خالل الفصل

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

16  
أمتحانات فصلية 

 مركزية
   

17  
أمتحانات فصلية 

 مركزية
   

 نظري 2 18
تعريف الطالب 

 بتصميم البرامجيات
 تصميم البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

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
يف الطالب تعر

 باهدافها ومبادئها
اهدافه  ومبادئ اختبار 

 البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أمتحانات 

شهريه + 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتب العلمية املقررة
1-"Software Engineering – Apractitioner's 

Ed. 2005 thApproach ", Roger S., Pressman , 6 
Software Engineering", Ian Sommerville, " -2

.Ed. 2010 th9 

أستخدام 

 سبورة

 مناقشة

 نظري 2 23
تعريف الطالب 

 بمراحل اآلختبار
مراحل اختبار 

 البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 24

تعريف الطالب 

تصميم حاالت بطرائق 

 االختبار

ق تصميم حاالت ائطر

 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
بانواع  تعريف الطالب

 التخطيط
 انواع التخطيط لألدارة

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 27
تعريف الطالب 

 بفعاليات التخطيط
فعاليات التخطيط 

 لمشروع البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 28
تعريف الطالب 

 بضمان الجوده
 ودة البرامجياتضمان ج

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 29

تعريف الطالب 

بفعاليات ضمان 

 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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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 ( 
 التطبيق املدرسي السنوي

 

 القبول  .13

 متطلبات السابقةال
ت والقبول الخاص بالدراسا القبول حسب استمارة القبول المركزي

 المسائية

  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر عدد من الخطه المقررة لالستيعاب أكبر عدد من الطلبة 
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 موذج وصف المقررن

يتضمن مقرر تدريس مادة التربية العملية لطلبة الصف الرابع لقسم علوم : صف المقررو

الحاسبات مادة نظرية وعملية على مدى سنة دراسية كاملة ولفصلين دراسيين لغرض تهيئة 

سم علوم الحاسبات في كلية التربية للعلوم الصرفة ليكون مدرساً لمادة واعداد خريجي ق

الحاسوب في المدارس المتوسطة والثانوية ويتمثل ذلك من خالل ابراز العالقة الوثيقة بين 

كليات التربية وعملها االكاديمي التأهيلي والمدارس وعملها التطبيقي ، اذ تعتبر مادة التربية 

المعلم (بتطبيق معظم المبادئ والنظريات التربوية  –بوياً يقوم به ) الطالب العملية مختبراً تر

بشكل ادائي وعملي في الميدان الحقيقي لها اال وهو المدرسة وبذلك يتحقق الربط بين النظرية 

 .والتطبيق

 

 كلية الرتبية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسبات القسم الجامعي / المركز .2

 43CsV /الرتبية العملية اسم / رمز المقرر .3

 علوم الحاسباتكل اقسام  لتي يدخل فيهاالبرامج ا .4

 يوميا أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018  سنوي  الفصل / السنة .6

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

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

حقيقها تالب يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 أهداف المقرر .9

 يتعرف طالب اليوم ومدرس الغد من خالل مادة التربية العملية على :

 مهنة التدريس.. اهم متطلبات  1

 ..اكتساب فكرة عامة عن خصائص التعليم الناجح 2

 . اختبار تمكنه من مادة تخصصه العلمية بشكل فعلي 3

 . ممارسة مهارات مهنة التدريس 4
 استخدام طرائق التدريس احلديثة.  5    

 . استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية احلديثة. 6
 تعامل مع الطلبة .. ادارة وضبط الصف وكيفية ال 7
 . مواجهة املواقف املختلفة اليت قد تواجهه اثناء عمله داخل الصف وخارجه 8
 . التعرف على النظام املدرسي 9

 . املشاركة ابألنشطة املدرسية . 10
 . امناء جوانب الشخصية لديه 11

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
علقة ة المتة الطالب بالمعلومات المتعلقة بمهارات التدريس كالتخطيط للدرس وطرح االسئلمعرف -1أ

مدرس ها البالمادة الدراسية وادارة وضبط الصف وصياغة االهداف السلوكية والتحركات التي يقوم ب

 داخل غرفة الدرس وتقويم تعلم التالميذ للمادة الدراسية 

ة تعليميي المدارس كي يتعلم الطالب كيفية تحليل المواقف المشاهدات لحصص دراسية فعلية ف -2أ

لتحليل هذا اوتقويمها باستخدام الجانب النظري التي تعلمها في الجانب النظري من المادة كمعيار ل

 والتقويم

 مستخدااتها وافهم الكفايات العملية الالزمة لمعلم المجال والتي ترتبط بأساليب التدريس ومهار -3أ

 التعليمية المساعدة في عملية التدريس الوسائل
 فهم كيفية التعامل بإيجابية مع اطراف العملية التعليمية -4أ
 تطبيقفهم وترجمة المعارف النظرية الى مواقف تعليمية وبالتالي الربط بين النظرية وال -5أ
 فهم المعارف التي درسها نظرياً من خالل تطبيقها في الميدان  -6أ
 الخاصة بالموضوع  المهارات  -ب 

يا في قها عملالتمكن واتقان المهارات التدريسية التي درسها في الجانب النظري وامكانية تطبي – 1ب

 الصف

 توظيف واستخدام التقنيات التربوية الحديثة المساعدة في عملية التعلم والتعليم– 2ب

 ية التعامل معهاالتعرف على المشكالت الصفية التي قد تحث داخل غرفة الصف وكيف– 3ب

 اتقان والتمكن من مهارات تدريسية حديثة  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
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 محاضرات تقليدية ) عرض وتفسير ( -
 مناقشة وحوار

 مشاهدة دروس تطبيقية في المدارس

 تقديم درس مصغر

 مناقشة االقران في الدرس المصغر

 اعداد خطط تدريس يومية    

 

 

 م طرائق التقيي     

 تقويم المدرسين في الميدان ) المشاهدة ( من خالل استمارة تقويم خاصة

 تقديم تقارير عن عملية تقويم درس نموذجي

 مناقشة وحوار مع االقران

  مناقشة واعداد بحوث مشاريع التخرج
 مهارات التفكير -ج

 التفكير العلمي وخطواته المعتمدة -1ج

 التفكير االستقرائي واالستنتاجي -2ج

 التفكير الناقد ومهاراته -3ج

 التفكير االبداعي ومهاراته   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 تقديم خطط تدريس يومية

 مناقشة الخطط داخل غرفة الصف

 تقديم استمارة تقويم لدرس نموذجي

  تقديم درس مصغر ضمن مادة االختصاص

 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 ي (.الشخص منقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمهارات  العامة وال -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر 9

 
 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 بصفات المعلم الجيد التعريف نظري  4 1
لتدريس مقدمة عن مهنة ا

والصفات االساسية للمعلم 

 الجيد ومفاهيم عامة

عرض تقديمي 

باستخدام 

 المحاضرة
 المناقشة والحوار

2 

بالفروق بين طريقة  التعريف نظري  4

التدريس واستراتيجية 

التدريس واسلوب التدريس 

 وانواع اساليب التدريس

اساليب التدريس الشائعة 

 االستخدام

عرض تقديمي 

باستخدام 

المحاضرة 

 والمناقشة

 المناقشة والحوار

3 

 نظري 4
التعريف بالتربية العملية 

 واهميتها واهدافها
 مفهوم التربية العملية   

عرض تقديمي 

باستخدام 

المحاضرة 

 والمناقشة

 المناقشة والحوار

4 

ماهي المراحل المتوخاة من  نظري 4

التربية العملية ) مرحلة 

المعرفية ، مرحلة  التهيئة

المشاهدة ، مرحلة التطبيق 

الفردي ، مرحلة التطبيق 

 الجمعي (

 مراحل التربية العملية

عرض تقديمي 

باستخدام 

المحاضرة 

 والمناقشة

 المناقشة والحوار

5 

 عملي 4

مشاهدة حية لدرس نموذجي 

 مشاهدة حية في احد المدارس

تقرير عن السلبيات  مشاهدة

وااليجابيات للدرس 

لنموذجي من خالل ا

استمارة خاصة 

 ومناقشتها

6 

 عملي 2نظري,  2

االهداف التربوية ، تصنيف 

االهداف السلوكية ، امثلة عن 

 االهداف السلوكية 

مهارة اشتقاق وصياغة 

 االهداف التعليمية

عرض تقديمي 

باستخدام 

المحاضرة + 

صياغة اهداف 

سلوكية معرفية 

ووجدلنية ومهارية 

 في الحاسبات

 شة وحوارمناق

7 

بأهمية التخطيط  التعريف عملي 2نظري,  2

والتخطيط للدرس وانواع 

التخطيط وعناصر الخطة 

 التدريسية اليومية
 مهارة التخطيط للدرس

عرض تقديمي + 

كتابة مفردات 

 الخطة بشكل عملي

 مناقشة وحوار

كتابة خطة تدريس يومية  عملي 4 8

 نموذجية في مادة الحاسوب
 للدرس مهارة التخطيط

عرض تقديمي 

 عملي

 مناقشة وحوار

كتابة خطة تدريس يومية  عملي4 9

 نموذجية في مادة الرياضيات
 مهارة التخطيط للدرس

عرض تقديمي 

 عملي

 مناقشة وحوار

10 

اهمية االدارة الصفية ، اساليب  عملي 2نظري,  2

التعامل مع الطالب ، المشكالت 

الصفية ،اساليب معالجة 

ة ، دور المعلم المشكالت الصفي

 المتميزة   في االدارة الصفية

 مهارة ادارة وضبط الصف  

عرض تقديمي + 

درس مصغر يوديه 

كل طالب لمدة ربع 

 ساعة

 مناقشة وحوار

11 
بتهيئة الدرس  التعريف عملي 2نظري,  2

 واهدافها وانواعها
 مهارة التهيئة للدرس

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

12 
بمهارة غلق الدرس   التعريف عملي 2نظري,  2

وتصنيفات مهارة الغلق وانواع 

 الغلق

 مهارة غلق الدرس

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 مقرركتب ال 
      أخرى 

 الكتب العلمية المقررة  

 مادامحاضرات معدة من قبل لجنة التربية العملية في القسم اعت

على مجموعة من الكتب الخاصة بطرائق واساليب التدريس 

 الحديثة

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 الدراسية القاعات 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 التطبيق المدرسي السنوي ودروس المشاهدة في المدارس التي

 يوديها مدرسون متميزون في الميدان

13 
 عملي 2نظري,  2

 تعريف بالمهارة ومكوناتها
مهارة وضوح الشرح 

 والتفسير

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

14 
رة والتحركات بالمها التعريف عملي 2نظري,  2

 الشائعة للمعلم

مهارة تحركات المعلم داخل 

 الصف

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

15 

التعريف بالمهارة وانواع  عملي 2نظري,  2

االسئلة الصفية وكيفية صياغة 

االسئلة الصفية وموقف المعلم 

من اجابات الطلبة واالسئلة 

 الواجب تجنبها من المعلم

 ئلة الصفيةمهارة طرح االس

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

16 

التعريف بالوسيلة التعليمية  عملي 2نظري,  2

وشروط اختيارها وقواعد 

استخدام الوسيلة التعليمية 

 وانواعها

مهارة استخدام الوسائل 

 التعليمية

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

17 

اعها التعريف بالمهارة وانو عملي 2نظري,  2

وتصنيفاتها واالعتبارات 

الواجب اتباعها عند استخدام 

 التعزيز

 مهارة التعزيز

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

التعريف بالمهارة  واهميتها  عملي 2نظري,  2 18

 وخصائصها وانواعها
 مهارة التغذية الراجعة

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

بالتقويم ووسائل  ريفالتع عملي 2نظري,  2 19

 تقويم الطالب وانواع التقويم 
 مهارة التقويم

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

 مناقشة وحوار درس مصغر درس مصغر درس مصغر عملي4 20

21 
  درس مصغر عملي4

 

 درس مصغر 

 

 مناقشة وحوار درس مصغر

      

 بنية المقرر .11

19 

 عملي 2نظري,  2
يم ووسائل بالتقو التعريف

 تقويم الطالب وانواع التقويم 
 مهارة التقويم

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

 مناقشة وحوار درس مصغر درس مصغر درس مصغر عملي4 20

21 
  درس مصغر عملي4

 

  درس مصغر

 

 مناقشة وحوار درس مصغر



  
 6الصفحة 

 
  

 

 
 

 القبول  10

 كزيالقبول حسب استمارة القبول المر المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب أكبر عدد من الطلبة 
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 موذج وصف المقررن

طمم ا قلومم س  لوقلشممات    ق نيمما قاسقبممي يتضمم ه اممملق ق تمميس مممةسي   مم     :وصففف المقففرر
ق نتهيا لتسم علسم قا با   نظياي وع لي  وعلى  ةى بنا  سقبيا ك  لما   صوملد  سقبمدغ ل مي  

لاا لتةسي  امله ق     لطلاا ق ةقسس ق تسبطا وقالعةق يا وقالبت     قيض  لتأايمل قلطلاما أتايل قلط
 وقئي قلةولا ق ختل ا وخ صا قلةوقئي قليت معت مة علمى ق نيما قلايم ا  وقاسقبمي  يف  م   للع ل يف 
 .ع له 

 

  كليا قلرتبيا للعلسم قلويصا / جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 وبقسم علوم الحاس القسم الجامعي / المركز .2

 Cs Se 431 / نيا قاسقبي ق  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 يوميا أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018  سنوي الفصل / السنة .6

 عملي( 2نظري / 2) 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 يهدف المقرر الى 

 

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

حقيقها الب تلمتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ا

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 نظياي وع لي  وقلشات   ق نيا قاسقبي ت مادة تعليم الطالب مهارا -1
 لطلاا ق ةقسس ق تسبطا وقالعةق يا تأهيل الطلبة لتدريس هذه المادة -2

 االهلية والحكومية     قلةولا ق ختل ايف قط ع تأهيل الطلبة للعمل - 3

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
      علوم الحاسبات لفهم مباديء علميةالمعرفة بالعلوم االساسية ال  -1أ -1أ

 المستخدمة ماتونظرية المعلووالتحليل الهندسي  الخطي بالجبر المتعلقة(  الرياضية الطرائقفهم  -2أ

 ، (برامج وخوارزميات التشفير وفك الشفرة في

  مياتوالخوارز لصوريةااالبرمجية  اللغاتالقدرة على أستخدام  -3أ

  واختبارها تنفيذها وطرائق البيانات قواعد تصميم وأسس المعلومات نظم تصميماتقان  -4أ

 التشفير  وفك شفيرالتأمنية الحاسبات والشبكات وو الحديثة العامة المفاهيميتعرف الطالب على اهمية  -5أ

  اعدد كوادر مؤهلة لتدريس مواد الحاسبات في جميع المؤسسات التربوية. -6أ 

    
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التحليل يف كفؤ بشكل والبرمجيات المخبرية التجهيزات واستخدام التجارب إجراءيتقن الطالب  – 1ب 

 واالختبار والتنفيذ والتصميم والمحاكاة

 دادهاإع على المقدرة وامتالك وتجهيزاتها الحاسوبية الشبكات طرق حمايةيتعلم الطالب  – 2ب 

 .المالئمة التشغيل أنظمة واستخدام رتهاوإدا

    بتيكتسب الطالب مهارة التددريس في العلوم المختلفة التي تخص قسم علوم الحاسبا  - 3ب 

      

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات متطورة )عرض تقديمي(

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة

 االنشطة المختبرية واعداد التقارير

 تب العلميةالك

 

 

 

 طرائق التقييم      

 اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية

 التقارير العملية

 أجراء االختبارات الشفوية     

 المختبرية والعمليةبحوث الاعداد      
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 مهارات التفكير -ج

 كاديميةب الحوار في المواضيع االاستخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل اسلو -1ج         

 يستنتج الطالب كيفية وضع طرق الحمايةواساليب تنفيذها    -2ج

 يحلل الطالب المشكالت البرامجية في نقل البيانات بالطرق االمنة المختلفة -3ج

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

    

  

 عليم والتعلم طرائق الت    

 الواجبات الصفية والبيتية

 المشاريع الفردية والمجموعات

 االنشطة العملية

 اعداد البحوث  المختبرية

 

 

 طرائق التقييم    

 اجراء االختبارات النظرية والعملية

 المشاريع الفردية المستقلة

 البحوث العملية المختبرية

 

 

 
 ي (.الشخص ارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمهارات  العامة والمنقولة ) المه -د 

 قدرة الطلبة على العمل ضمن فريق العمل التربوي و المهني -1د

 التفكيير االيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 القدرة على التخاطب مع الجهات خارج الجامعة  والتدريب معهم -3د

 ه مهنة التدريس واتقانهاان يتمكن الطالب تعلم -4د         
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 قمهيا قال نيا بوسس  ع  ا التعريف باهمية االمنية عملي 2, نظري 2 1
عرض تقديمي 

 + مختبر
أمتحانات شهرية + 

 ريةتقارير مختب

2 
في  عرض المنية المعلومات عملي 2نظري,  2

 الماضي والحاضر

ق نيمممممممممما ق علس مممممممممم   يف ق   مممممممممم  
 وقا  ي

عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

3 
تعريف لجرائم الحاسوب  عملي 2نظري,  2

 وعناصرها
  عن صي جيقئم قا بسا 

عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 ير مختبريةتقار

4 
تعريف  الهم تصنيفات انظمة  عملي 2نظري,  2

 المعلومات
  مونيف ق نيا قنظ ا ق علس   

عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

5 
تصنيف االنظمة حسب تعريف ل عملي 2نظري,  2

 الوظيفة
 قلتونيف حس  قلسظي ا       

عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

6 
 عملي 2نظري,  2

عرض تقديمي  قنسقع ق ه مج   توضيح انواع المهاجمات

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

7 
 عملي 2نظري,  2

عرض تقديمي   اةأ ق نيا قلشات   تعريف المنية الشبكات

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 قخ  ء ق علس    تعريف الهم طرق االخفاء عملي 2, ينظر 2 8
عرض تقديمي 

 + مختبر
أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

9 
 عملي 2نظري,  2

عرض تقديمي  علم قالخ  ء تعريف لعلم االخفاء

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

10 
 عملي 2نظري,  2

عرض تقديمي  قلع  ا ق  ئيا تعريف للعالمة المائية

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

11 
تعريف  لعلم التشفير وفك  عملي 2نظري,  2

 الشفرة
عرض تقديمي  قلتش ري و صك قلش ي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

12 
تعريف النظمة التشفير المتناظرة  عملي 2نظري,  2

 وغير المتناظرة

نمممممم ظي  و ممممممري قنظ ممممما قلتشمممممم ري ق ت
 ق تن ظي 

عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

13 
 عملي 2نظري,  2

  ستتال قال نيا توضيح لمستقبل االمنية
عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

14 
تعريف للمبادئ االساسية لعلم  عملي 2نظري,  2

 التشفير
عرض تقديمي  قلتش ريق ا  ئ قالب بيا لعلم 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 عملي 2نظري,  2 15
عرض تقديمي  قنسقع قل ريوب   فيروساتتوضيح النواع ال

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

16 
تعريف انظمة التشفير ذات  عملي 2نظري,  2

 المفتاح الواحد

قنظ ممممممممما قلتشممممممممم ري  ق  ق  تممممممممم   
  حةقلسق

عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 عملي 2نظري,  2 17
 طييتا يسليسس قيوي شرح لخوارزمية يوليوس قيصر

عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

18 
شرح لطرق  عملي 2نظري,  2

monoalphabetic 

Monoalphabetic  قلتشمممممم ري
 Playfair cipher ,بطييتا

عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

19 
 عملي 2نظري,  2

عرض تقديمي  طيق قلتش ري قالبةقليا شرح لطرق التشفير االبدالية

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

20 
 عملي 2نظري,  2

عرض تقديمي  طييتا قلتش ري قلتي بيا شرح طريقة التشفير القياسية

 ختبر+ م

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 عملي 2نظري,  2 21
 علم مونيف ق نيا قلشات   توضيح لعلم تصنيف امنية الشبكات

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 طييتا صريام   Vernam شرح طريقة فيرنام عملي 2نظري,  2 22
عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

عرض تقديمي +  متنيا  rotor Rotorتوضيح تقنية  عملي 2نظري,  2 23

 مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

24 
 streamتوضيح طرق تشفير  عملي 2نظري,  2

 blockوطرق 

Stream  طيق مش ري,  
Block  طيق قلتش ري 

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية + 

 يةتقارير مختبر

25 
توضيح لخوارزميات المفتاح  عملي 2نظري,  2

 diffie,hellman)العام )

 خسقسز يممممم   ق  تممممم   قلعمممممم م

(DIFFIE,Hellman) 

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

26 
توضيح لطرق وخوارزميات  عملي 2نظري,  2

 rsaاخرى مثل 

  طمممممممممممميق وخسقسز يمممممممممممم   قخمممممممممممميى           
 RSA, Rijndeal 

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

                       قلتت  قلعل يا ق تيس            
-1 Stallings , William , ‘Cryptography and 

Network Security ‘ , Prentice  Hall, 2006   
- 2  Stalling , William , ‘Network  & 

Internetwork  security ‘ , Prentice  Hall , 2005 
  

-3 Chapman , Elizabeth , ‘ Building 

Internet firewalls ‘, O‘Reilly ,2005    
-4 Chris, Siyan , ‘Internet  Firewall and 

Network Security ‘ , New Riders , 2006    
-5 William , Steven , ‘ Firewall and  

Internet Security ‘, Addison Wesley, 2004. 
  

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 العملي, ومختبرالقاعات الدراسية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

مثال محاضرات الضيوف والتدريب ال

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التطبيق المدرسي السنوي

 

 القبول  .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

يطمب   يصمنم   ااعما ايايم يتضمن  ذم ا اررمتد يم ديد  م    : وصفف المقفرر وصف المقرر
   لمة   صصملنداسممة  يرس  علام احل سب ت نظتاي وعنلم  وعلم   م س سمدة   تابعةصفاف ارتحلة اي

ل يغممة  ثممايايمم   يصممنم   ااعمما ايايمم  ويعلنممر يغمم ت بت ممةيعتيمما ايط يمم  بطممت  تض ن( يغممم داسمم
HTML   PHP     CSS      ,  وذيك ابستخ ام حمتد نصاص بسمط  ثلNotpad. 

 

   لمة ايرتبمة يلعلام ايصتصة / جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 441CsWd/  تصميم مواقع الويب اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس االبرامج التي يدخل فيه .4

 يوميا أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018  سنوي  الفصل / السنة .6

 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
 

 
3/9/2017 

 أهداف المقرر .9

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان قد

 البرنامج.
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قع  هذه المواوالتعرف على اساسيات عمل  لبرمجة مواقع الويبدراسة المفاهيم االساسيه 
و من ا (server )الممكن استخامها لهذا الغرض سواء من جهة الخادم  نلوجيات واللغاتوالتك

 وطرق الربط مع قواعدصفحات الويب وكيفية التعامل مع تصميم ( clientجهة العميل )
 .البيانات

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 تصميم مواقع الويبم لغات قدرة الطالب على البرمجة باستخدا -1أ

 تمكين الطالب من استخدام اللغة لحل مشاكل متعدده-2أ

  PHPغة و امكانية ربطها مع ل   CSSاللغات االخرى مثل مع  HTMLقدرة الطالب على ربط لغة  -3أ

 MYSQL وقواعد بيانات       
 التعلم. اي سهولة  Notepadيتمكن الطالب من استخدام المتصفحات المختلفة وبرامج بسيطة مثل  -4أ

  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تصميم صفحات الويب مهارة - 1ب

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

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة. -1

 والتمارين األضافية كواجبات.رية االنشطة المختب -2

 .الكتب العلمية -3

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4

 

 طرائق التقييم      

 

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

  .أجراء االختبارات الشفويةالواجبات و

 المشاريع العملية. -2

 
 مهارات التفكير -ج

 ية والمعرفية من خالل اسلوب الحوار.ستخدام المهارات العلمأ -1ج

 بالطرق المختلفة. تصميم صفحات الويبيحلل الطالب المشكالت البرامجية في  -2ج

 .قدرة الطالب على المقارنة بين الحلول العلمية والعملية ومعرفة تاثيرها -3ج   
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 .األضافية التمارين لحل الواجبات -4 ج        

 

  طرائق التعليم والتعلم    

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة. -1

 )العملية(.المختبرية التطبيقات -2

ية على ن الصفالتمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التماري -3

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  

 .الكتب العلمية -4
 

 طرائق التقييم    

 ت النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية.اجراء االختبارا -1

 أجراء االختبارات الشفويةالتمارين األضافية و -2

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

 .تلقاها التي المعرفة توظيف الطالب يستطيع ان-1د

 .عرفةالم من االستفادة من يتمكن ان-2د

 .التدريس مهارة يكتسب ان-3د

   لتفكيير االيجابي.ا -4د    
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 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / المساق أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظري 2 1

 عملي 2

شرح  تصميم مواقعمختبر 

 المتصفحات والبرامج

والمصطلحات االساسية 

 يبللو

متصفحات الويب وبرنامج 

notepad 

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 2

 عملي 2

 شرح  تصميم مواقعمختبر 

و  HTMLمقدمة عن لغة 

HTML tags, 

elements, structure 

عرض تقديمي+  HTMLمقدمة عن 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 ان يوميامتح

 نظري 2 3

 عملي 2

 تصميم مواقعمختبر 

امثلة وبرامج توضيح 

 HTMLبسيطة بلغة 

كتابة برنامج بلغة 

HTML  باستخدام  

Notepad   اوtext 

editor 

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 4

 عملي 2

تعلم فيها ج يامبرتطبيق 

 Headingالطالب 

,Font, Color 

HTML Heading 

,Font, Color and 

Text formatting 

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 5

 عملي 2

 مجاتطبيق بر

Hyperlink , 

Hypertext  

عرض تقديمي+  ربط صفحات الويب 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

اضافة صوره ثابتة  نظري 2 6

ومتحركة لصفحة الويب 

 واستخدامها كرابك ايضا

واضافة نص بديل 

والتجكم  للصوره 

 بمواقعها

HTML images  +عرض تقديمي

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

7 

 

 نظري 2

 عملي 2

وجداول تصميم برامج 

والتحكم لصفحات الويب 

 بخصائص الجداول 

Table in HTML  +عرض تقديمي

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 8

 عملي 2

لجداول تصميم برامج 

باطار او من غير اطار 

والتحكم بمسافات الخاليا 

 عن بعضها وعن محتواها

 Tableالتعامل مع 

border ,cell padding 

,cell spacing  

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 9

 عملي 2

 HTMLمقدمة عن 

form  

Form in HTML   +عرض تقديمي

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

10 

 

 نظري 2

 عملي 2

تصميم برامج للتعرف 

 عناصر النموذج على 

FORM elements  +عرض تقديمي

 أستخدام سبورة

شهريه  أمتحانات

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

11 

 

 

 نظري 2

 عملي 2

تصميم نموذج يحتوي 

على صندوق نص و كلمة 

 Radio andمرور و 

Checkbox button  

FORM 

ELEMENTS 

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

12 

 

 

 

 نظري 2

 عملي 2

تطبيق وحل بعض 

البرامجيات حول 

 السابقة المواضيع

عرض تقديمي+  امثلة وحلول 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي
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13 

 

 

 نظري 2

 عملي 2

عرض تقديمي+   List in HTML شرح القوائم 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 14

 عملي 2

حول القوائم تصميم برامج 

 منسدلة البسيطة والقوائم ال

Simple and 

 drop-down list  

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 15

 عملي 2

امثلة عن القوائم ومراجعة 

 السابق

Drop-down list 

with preselected 

value  

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 16

 عملي 2

 Disc,Circle,Squre مع االمثلةانواع القوائم 

LISTS   

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 17

 عملي 2

للتعامل مع تصميم برامج 

 القوائم المتداخلة

Nested List   +عرض تقديمي

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 يومي امتحان

 نظري 2 18

 عملي 2

للتعامل مع تصميم برامج 

 القوائم التعريفية والوصفية

عرض تقديمي+  القوائم الوصفية والتعريفية

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 19

 عملي 2

مع  HTMLربط لغة 

CSS 

عرض تقديمي+  CSSمقدمة عن 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 20

 عملي 2

كيفية تفعيل االلوان 

والخلفيات لصفحات 

 الويب

االلوان والخلفيات 

  CSSباستخدام 

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 21

 عملي 2

ملونة  لخلفيات تنفيذ برامج

وخلفيات باضافة صورة 

من النت  وكيفية تنزيلها

وتكرارها وجعلها ثابتة 

 ومتحركة وتحديد مواقعها

عرض تقديمي+  خواص الخلفيات 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 22

 عملي 2

تصميم برامج الستخدام 

 جميع االيعازات السابقة

عرض تقديمي+  امثلة ومراجعة 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 +شة+ مناق

 امتحان يومي

 نظري 2 23

 عملي 2

للتحكم تصميم  برامج 

بخطوط صفحات الويب 

وانواعها وجميع 

االمكانيات المتعلقة 

  بالخطوط

   CSSالخطوط في لغة 

  وامكانياتها 

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 24

 عملي 2

للروابط تصميم برامج 

  CSSبلغة 

 CSSالروابط في 

 وخصائصها وامكانياتها

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 25

 عملي 2

تحديد خصائص محددة 

 CLASSلعناصر معينة 

, ID 

المطابقة والتجميع 

 للعناصر

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 26

 عملي 2

تصميم برامج التجميع  

 , DIVبالعنصر باستخدام 

SPAN 

عرض تقديمي+   التجميع بالعنصر 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

27 

 

 

 

 نظري 2

 عملي 2

تصميم نموذج صندوق 

وتحديد خواصه مثل حد 

الحاشية واالطار والحشو 

 وحد المحتويات 

عرض تقديمي+   نموذج الصندوق

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي



  
 6الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتب العلمية املقررة
The ultimate beginner guide to HTML, 

JS, CSS, PHP, MYSQL. 

اصة ) وتشمل على سبيل المثال متطلبات خ

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 القاعات الدراسية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التطبيق المدرسي السنوي

 

 القبول  .13

 حسب استمارة القبول المركزيالقبول  المتطلبات السابقة

 اكبر عدد من الخطه المقررة لالستيعاب أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 نظري 2 28

 عملي 2

مقدمة بسيطة عن لغة 

PHP  وخواصها 

PHP Language   +عرض تقديمي

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 29

 عملي 2

بسيط تصميم برنامج 

 PHPباستخدام 

الول في تصميم برنامجي ا

 PHPلغة 

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 30

 عملي 2

 مقدمة عن قواعد بيانات 

MYSQL  

MYSQL DB  +عرض تقديمي

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 31

 عملي 2

 SQl لغة االستفسار 

 وانواع الربط

  

 نظري 2 32

 عملي 2

استخدام برامج لربط 

PHP  مع قواعد البيانات

 MYSQL lبلغة

 PHPطريقة ربط 

,MYSQL 
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 موذج وصف المقررن

يتضمن هذا املقرر تدريس مادة أتصاالت البياانت والشبكات للطالب  الصالف   : وصف المقرر
املنتهية لقسم عل م احلاسبات نظراي وعمليا وعلى مدى سنة دراسية كاملالة   صصاللد دراسالدغ ل الر  

الطلبة لتدريس هذه املادة لطلبة املدارس املت سطة واالعدادية واالستفادة ايضا لتأهيالل الطلبالة أتهيل 
 .للعمل يف قطاع االتصاالت السلكية و البسلكية

 

  كلية الرتبية للعل م الصرصة / جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 432CsCn/أتصاالت البياانت والشبكات اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس يهاالبرامج التي يدخل ف .4

 يوميا أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018سنوي  الفصل / السنة .6

 (عملي 2نظري / 2) 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9
 يهدف المقرر الى 

 

 نظراي وعمليا أتصاالت البياانت والشبكاتتعليم الطالب مهارات مادة  -1
 لطلبة املدارس املت سطة واالعدادية تأهيل الطلبة لتدريس هذه المادة -2

 كوميةاالهلية والح يف قطاع االتصاالت السلكية و البسلكية تأهيل الطلبة للعمل - 3

 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان قد حقق

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10

 والفهم  المعرفة-أ

      علوم الحاسبات لفهم مباديء علميةلالمعرفة بالعلوم االساسية ا  -1أ

تصميم ال والتحليل الهندسي ومبادئ الخطي بالجبر المتعلقة(  الرياضية الطرائقفهم  -2أ

 ، الحاسوبية( النظم تصميم في المستخدمةالمنطقي  لكترونيا

  والخوارزميات لصوريةااالبرمجية  اللغاتالقدرة على أستخدام  -3أ

 بارها واخت تنفيذها وطرائق البيانات قواعد تصميم وأسس المعلومات نظم تصميماتقان  -4أ

وبية الحاس لشبكاتوا الرقمية العامة لالتصاالت المفاهيميتعرف الطالب على اهمية  -5أ

 التشفير  وفك التشفيرأمنية الحاسبات والشبكات وو الحديثة واالتصاالت

 يع المؤسسات التربوية.اعدد كوادر مؤهلة لتدريس مواد الحاسبات في جم -6أ 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 في كفؤ بشكل والبرمجيات المخبرية التجهيزات واستخدام التجارب إجراءيتقن الطالب  – 1ب 

 واالختبار والتنفيذ والتصميم والمحاكاة التحليل

 إعدادها على المقدرة وامتالك وتجهيزاتها الحاسوبية الشبكات استعماليتعلم الطالب  – 2ب 

 .المالئمة التشغيل أنظمة واستخدام وإدارتها

 سباتريس في العلوم المختلفة التي تخص قسم علوم الحايكتسب الطالب مهارة التد  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات متطورة )عرض تقديمي(

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة

 االنشطة المختبرية واعداد التقارير

 لكتب العلميةا

 طرائق التقييم      

 اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية

 التقارير العملية

 أجراء االختبارات الشفوية     

 اعداد بحوث التخرج     

 التفكير مهارات-ج

 يةع االكاديماستخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل اسلوب الحوار في المواضي -1ج         

 يستنتج الطالب كيفية والتصميم التشغيل لالنظمة الحاسوباتية وربطها  -2ج

 يحلل الطالب المشكالت البرامجية في نقل البيانات بالطرق المختلفة -3ج

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

 طرائق التعليم والتعلم     

 واجبات الصفية والبيتيةال

 المشاريع الفردية والمجموعات

 االنشطة العملية

 اعداد بحوث التخرج

 طرائق التقييم    

 اجراء االختبارات النظرية والعملية

 المشاريع الفردية المستقلة
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 بحوث التخرج

 

 

 

 ر الشخصيالتطوو المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف -د 

.) 
 قدرة الطلبة على العمل ضمن فريق العمل التربوي و المهني -1د

 التفكيير االيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 القدرة على التخاطب مع الجهات خارج الجامعة  والتدريب معهم -3د

 ان يتمكن الطالب تعلمه مهنة التدريس واتقانها -4د         
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 بنية المقرر  -11
 

 

 

 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 اإلشارات بأنواع التعريف عملي 2, نظري 2 1
مقدمة عن االتصاالت وانواع 

 االشارات

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

2 

 عملي 2نظري,  2
  اإلشارةبخواص  التعريف

 موديالت نقل البيانات  و
 خواص االشارة 

 موديالت نقل البيانات   

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

3 

 عملي 2نظري,  2
بأسباب ضعف التعريف 

 إلشارةا
 اإلشارةأسباب ضعف 

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

4 

 عملي 2نظري,  2

 مقدمة عن الشبكات التعريف بالشبكات

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

5 

 عملي 2نظري,  2

 نواع الشبكاتا الشبكاتنواع االتعريف ب

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

6 

 عملي 2نظري,  2

 بروتوكول الشبكات  بروتوكول الشبكاتب التعريف

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 قارير مختبريةت

7 

 عملي 2نظري,  2
االمادية  مكوناتب التعريف

 مكونات الشبكة لشبكةوالبرمجية ل

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

8 

 عملي 2نظري,  2

 مقاييس الشبكات الشبكات بمعايير التعريف

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض قشة المنا

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

9 

 عملي 2نظري,  2

 هيكلية الشبكات - هيكلية الشبكاتب التعريف

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

10 

 عملي 2نظري,  2

 وسائط النقلب التعريف

 السلكية واالسلكية  

 وسائط النقل

 السلكية واالسلكية  

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

11 

 عملي 2نظري,  2

 OSIموديل  OSIموديل ب التعريف

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

12 

 عملي 2ي, نظر 2

 اجهزة الشبكات أجهزة الشبكاتب التعريف

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية
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 البنية التحتية  .10

 المطلوبة:القراءات 

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

   تب العلمية المقررةكال

1. "TCP/ IP Protocol Suites", Behrouz 

edition, 2010 thHill, 4-Forouzan, McGraw 

2. "Data Communication And Networking", 

.edition, 2009 tha. Forouzan, 4Behrouz  

 

على سبيل المثال  )وتشملمتطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 االلكترونية(والمواقع 
 ومختبرا لشبكات الدراسية،القاعات 

على سبيل  )وتشملالخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

  الميدانية(المهني والدراسات 
 بيق المدرسي السنويالتط

 

 القبول  .11

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

13 

 عملي 2نظري,  2

 تصنيف الشبكات تصنيف الشبكات

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 ريةتقارير مختب

14 

 عملي 2نظري,  2
بروتوكول ب التعريف

TCP/IP 
 TCP/IPبروتوكول 

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

15 

 عملي 2نظري,  2

 العنونة ضمن الشبكة العنونة ضمن الشبكةكيفية

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تبرتقديمي + مخ

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

16 

 عملي 2نظري,  2

 العنونة الفيزياوية العنونة الفيزياويةكيفية 

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

17 

 عملي 2نظري,  2

 تقسيم الشبكات تقسيم الشبكاتكيفية 

محاضرات 

ب تقليدية واسلو

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

18 

 عملي 2نظري,  2

 االثرنيت وانواعه االثرنيتب التعريف

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

19 

 عملي 2نظري,  2
ساليب حركة بأ التعريف

 كةالبيانات ضمن الشب

اساليب حركة البيانات ضمن 

 الشبكة

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

20 

 عملي 2, نظري 2
طرق تمثيل مسارات ب التعريف

 البيانات 

 

 طرق تمثيل مسارات البيانات 

 

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

حانات شهرية + أمت

 تقارير مختبرية
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  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب أكبر عدد من الطلبة 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 CsDc 443 /ضغط البيانات اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريس البرامج التي يدخل فيها .4

 اختياري أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018  سنوي السنة /الفصل  .6

 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 نفيذها وكيفية االستفادة منها وطرق ت   واخلوارزميات املتوفرةوامهيتها التعرف على تقنيات ضغط البياانت 
 وكذلك التعرف على  تطبيقات ضغط البياانت الشائعة

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  نها وبينوالبد من الربط بيالمتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 المعرفة والفهم  -أ
 .ضغط البيانات لمادة فهم على الحصول في الطالب تمكين-1أ

       .تتمهيدا للدخول الى ضغط البيانا بطرق تنظيم وتمثيل وتخزين البيانات المعرفة   - -2أ

 (.)ميزاتها وعيوبها التعرف على طرق ضغط البيانات -3أ

 مختلفة. ال الضغط طرق  المقارنة بينتمكين الطالب من  -4أ

 فهم الطالب عملية ضغط البيانات من خالل دراسة العديد من الخوارزميات -5أ

   

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 استخدام لغات البرمجة الحديثة – 1ب

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

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة. -1

 والتمارين األضافية كواجبات.االنشطة المختبرية  -2

 .الكتب العلمية -3

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4

 

 طرائق التقييم      

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة. -5

 األضافية كواجبات.والتمارين االنشطة المختبرية  -6

 .الكتب العلمية -7

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -8

 
 مهارات التفكير -ج

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

 تلفة.بالطرق المخوتنفيذ الب رامج يحلل الطالب المشكالت البرامجية في تمثيل البيانات  -2ج

 .ارنة بين الحلول العلمية والعملية ومعرفة تاثيرهاقدرة الطالب على المق -3ج   

 .األضافية التمارين لحل الواجبات -4 ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة. -1

 )العملية(.المختبرية التطبيقات -2

  ية علىن الصفة في حل بعض التماريالتمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعل -3

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  

 

 طرائق التقييم    

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

 .أجراء االختبارات الشفويةالتمارين األضافية و -2

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 ي (.الشخص وظيف والتطورالمهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية الت -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

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 مطريقة التعلي

طريقة 

 التقييم

 

 

1 

 

 

3 

defne compression; 

understand compression as 

an example of 

representation 

Data 

Compression 

Principles 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

2 

 

 

3 

understand the idea of 

lossless and lossy 

compression 

sless Categorize the los

compression techniques 

Discuss the advantages 

and disadvantages of each 

lossless compression 

technique 

 

Types of 

Data 

Compression 

Techniques محاضرة 

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

3 

 

 

3 

 

Understand the length of 

text which to be coded it 

and know all their types 

 

Variable 

length 

encoding and 

their types 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

4 

 

 

3 

 

Study all logarithms low 

and compute the code 

analysis 

 

Entropy 

Coding and 

Unary 

)Coding  

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 اجباتالو

 

 

5 

 

 

 

3 

Understand how to design 

the code tree and compute 

the binary tree.  

Tunstal 

Coding ,Byte 

bair encoding 

and  

Recursive 

coding 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

6 

 

 

 

3 

 

Learn the methods to 

compute the binary tree 

its entropy and compute  

Statistical 

Methods: 

Fano -Shannon

Algorithm, 

Huffman 

Algorithm,  

Adaptive 

Huffman 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات
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Coding 

 

 

 
7 

 

 

 

3 

Understand encoding 
and decoding the 
methods tree 

Statistical 

Methods: 

Arithmetic 

Coding 

(ng, Encodi

Decoding, 

Adaptive 

Coding.)  

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
8 

 

 
3 

 

Understand the 
dictionary 

s and ’logarithm
compare them with 
Previous methods 

Dictionary 

Methods: 

 LZ78,LZ77, 

LZW 

Algorithms.  

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 واجباتال

 

 
9 

 

 
3 

 

Understand the 
Image content 

(Binary , Gray and 
color images( and 
know the images 

extension 

Image 

Compression: 

Discrete 

Cosine 

Transform, 

JPEG.  

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

 
10 

 

 

 
3 

 

 
Understand the transform 

details 

 

And applied 
for the 
images 

Wavelet 

Methods: 

Discrete 

Wavelet 

Transfor

m, JPEG 

2000.  

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
 

11 

 

 
 

3 

 
 

Know the video 
frames and how to 

compute the 
compression ratio 

Video 

Compression

 :Motion 

Compensatio

l n, Tempora

and Spatial 

Prediction.  

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
12 

 

 
3 

 

Understand the transform 

details 

 

And applied for the 
videos 

Video 

Compressio

n: MPEG 

and H.264 

. 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

   Audio 
 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Data Compression: The Complete Reference    
  edition,2007 th,4by David Salomon 

  . 
Anil K. Jain: Fundamentals of Digital Image 

Prentice Hall, 1989 Processing,  
. 
Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods:  

Wesley-Digital Image Processing, Addison,  
.1992  

Gilbert Held: Data and Image Compression,  
.John Wiley & Sons Ltd., 1996  

Introduction for Data Compression 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 برجميات ومواقع الكرتونية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 الزايرات املدرسية / التطبيقات املدرسية

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  ن الطلبة أقل عدد م

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 
13 

 
3 

apply Understand and 
the compression 

techniques for these 
application 

Compressio

n: Digital 

Audio, 

WAVE.  

 الصفية

 الواجبات

 

 
14 

 

 
3 

 
Review 

 

 
Review 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات
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 موذج وصف المقررن                                      

 

 وصف المقرر

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 CsME 428 /القياس والتقويم  اسم / رمز المقرر .3

 لوريوسالبكا البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018 الفصل / السنة .6

  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر

 نواعه و ية واتعريف الطلبة بالقياس واالختبار وتصنيف االختبارات والتقويم واهميته في العملية التعليم

 فوية ناء االختبارات وفق خطوات علمية صحيحة ، وما هي انواع االختبارات التحصيلية  الشكيفية ب

 تتحاناوالتحريرية منها المقالية والموضوعية وما هي مزايا وعيوب كل نوع من االنواع واضرار االم

 فعالية ييز ووالتمالمدرسية وكيفية اجراء التحليل االحصالئي لفقرات االختبارت من حيث معامالت الصعوبة 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم الستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق ا

 البرنامج.
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 البدائل وما هي خصائص االختبار الجيد والوسائل الالختبارية من مالحظة ومقابلة .

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ
 يمتلك معرفة بمعنى القياس واالختبار والتقويم -1أ

 يمتلك معرفة بانواع التقويم -2أ

 فة بانواع االختبارات التحصيلية وكيفية صياغتهايمتلك معر -3أ
 يمتلك معرفة بخطوات بناء االختبارات التحصيلية -4أ
 يمتلك معرفة بكيفية اجراء التحليل االحصائي لفقرات االختبارات التحصيلية  -5أ
 يمتلك معرفة بخصائص االختبار الجيد   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 فة بكيفية صياغة االسئلة االختبارية يمتلك معر – 1ب

لخارطة يمتلك معرفة بالخطوات الواجب اتباعها عند بناء اختبار تحصيلي وكيفية اعداد ا  - 2ب

 االختبارية 

 يمتلك معرفة بالتقويم ومتى يجري كل نوع من انواعه – 3ب

   يمتلك معرفة بكيفية استخراج خصائص االختبار الجيد  -4ب

 تعليم والتعلم طرائق ال     

 المحاضرة  ، المناقشة ، طرح االسئلة ، 

 

 طرائق التقييم      

 توجيه االسئلة للطلبة اثناء الدرس وبعد االنتهاء منه  -1
 اجراء امتحانات يومية بعد االنتهاء من الدرس . -2
 اجراء امتحانات فصلية وشهرية .  -3

 
 مهارات التفكير -ج

 المشكالتتنمية مهارات التفكير في حل  -1ج

 تنمية مهارات التفكير الناقد . -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة  ، المناقشة ، طرح االسئلة ، 

 

 

 

 

 طرائق التقييم    
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 توجيه االسئلة للطلبة اثناء الدرس وبعد االنتهاء منه  -1
 اجراء امتحانات يومية بعد االنتهاء من الدرس . -2
 ات فصلية وشهرية . اجراء امتحان -3

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 +2+3 2 × 4  =8 

ان يعرف معنى 

القياس والتقويم 

واالختبار وتصنيفاتها 

 وانواعها .

 القياس ، تعريفه -

االختبار تعريفه وتصنيفاته -

 واستخاماته 

العالقة بين القياس -

 واالختبار والتقويم

التقويم تعريفه واهميته في -

 العملية التعليمية  وانواعه 

 نظري
امتحان + 

 نشاط يومي 

4+5+6  2  ×4  =8 
ان يعرف خطوات 

بناء االختبار 

 التحصيلي 

خطوات بناء االختبار -

  -التحصيلي من حيث :

 تحديد االهداف -

 تحديد المحتوى  -

صياغة الفقرات والمبادئ -

العامة الواجب مراعتها عند 

 صياغتها 

 ترتيب االسئلة -

 اعداد التعليمات -

 اخراج االختبار وطباعته  -

 ار شروط تطبيق االختب -

 التجربة االستطالعية -

 نظري
امتحان + 

 نشاط يومي

7+8+9+

10+11 
2  ×4  =8 

ان يعرف انواع 

 االختبارات التحصيلية

االختبارات الشفوية -

 تعريفها ومزاياها وعيوبها 

االختبارات التحريرية  -

 انواعها 

االختبارات الموضوعية ،  -

مزاياها وعيوبها وانواعها 

– 

خطأ اختبارات الضصح وال

وقواعد اعدادها ومزاياها 

 وعيوبها

اختبارات االكمال  وقواعد 

 اعدادها ومزاياها وعيوبها

اختبارات المطابقة  وقواعد 

 اعدادها ومزاياها وعيوبها

اختبارات االختيار من 

متعدد وقواعد اعدادها 

 ومزاياها وعيوبها

االختبارات المقالية  -

وانواعها ، ذات 

االجابة المحددة ) 
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 البنية التحتية  .11

واالكمال  القصيرة

( وذات االجابة 

المفتوحة وقواعد 

تصحيحها ومزاياها 

 وعيوبها 

12+13+

14 +15  
2  ×4  =8 

ان يعرف كيفية اجراء 

التحليل االحصائي 

 لفقرات االختبار 

التحليل االحصائي للفقرات 

  -ويشمل :

االختبارات المقالية وكيفية 

استخراج معامالت 

 صعوبتها وتمييزها
موضوعية  االختبارات ال

وكيفية استخراج معامالت 

صعوبتها وتمييزها وفعالية 

 البدائل الخاطئة 
االختبارات المفتوحة 

 والمغلقة 

اضرار االمتحانات 

 المدرسية 

 نظري 
امتحان + 

 نشاط يومي

16 +17  2  ×4  =8 
ان يعرف الوسائل 

 الالختبارية 

الوسائل الالختبارية انواعها 

) المالحظة ، المقابلة ، 

قوائم التقدير ( تعريفها ، 

 وقواعد اعدادها وانواعها 

  

18 

+19+20+

21+22+

23 

2  ×4  =8  
هذه الفترة تكون فترة  

تطبيق طلبة المرحلة الرابعة 

 في المدارس 
  

24+25+

26 
2  ×4  =8 

ان يعرف الوسائل 

 الالختبارية

تكملة الوسائل الالختبارية 

انواعها ) المالحظة ، 

ئم التقدير ( المقابلة ، قوا

تعريفها ، وقواعد اعدادها 

 وانواعها

 نظري
امتحان + 

 نشاط يومي

27 

=28+29+

30 

2×4=8 

ان يعرف ما هي 

خصائص االختبار 

 الجيد

خصائص االختبار الجيد 

  -وهي :

 وتعريفهاالموضوعية 

 ، تعريفه وانواعه الصدق 

الثبات ، تعريفه وطرق 

استخراجه والعوامل 

 المؤثرة في الثبات

 لشموليةا -
  

 نظري
امتحان + 

 نشاط يومي



  
 6الصفحة 

 
  

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 ال يوجد كتاب مقرر
 القياس والتقومي ، احسان الدليمي وعدانن املهداوي 
  ودةالقياس والتقومي يف العملية الرتبوية ، امحد سليمان ع

على سبيل المثال متطلبات خاصة ) وتشمل 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 دادية االعو طة تطبيق املرحلة الرابعة السنوي يف املدارس املتوس

 

 القبول  .12

 في ضوء الية القبول المركزي  المتطلبات السابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقل عدد من الطلبة 

 اكبرمن الخطة االستيعابية المقررة  أكبر عدد من الطلبة 
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 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 

 ليةمسؤو تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا يةالعاد الميدانية الزيارة جدول يكون -1

 التعليم سساتمؤفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لها

  العالي.

 تبداية االجتماعا اوقات ديدتح ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -2

 اجتماعات لهاكالجدول  اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتي مسبقا المعدة

 تحديثالجتماعات و التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين ألنشطة المجال ترك من البد بل

 البرنامج. مراجعة قريرت مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات

 النشاط الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 9:00 
الدلة دام االترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخ

 فريق البرنامج-وتقرير التقييم الذاتي( 

 المنهج الدراسي: نقاش مع أعضاء الهينة التعليمية 9:30 2

 الطلبة من مجموعةاجتماع مع  11:00 3

 كفاءة البرنامج: جولة على المصادر 12:30 4

5 14:00 
 لطلبةاجتماع لجنة المراجعة: تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال ا

 المصححة

6 15:00 
 أعضاء الهيئة التعليمية معكفاءة البرنامج: اجتماع 

 

 عةاية ثغرات او أمور تحتاج إلى متاباجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة و 16:00 7

8 17:00 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

 االخرين(

  اليوم الثاني

9 8:45 
عالجة ول وماجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج: ملخص لنتائج اليوم األ

 الثاني ان لزمالثغرات وتعديل جدول اليوم 

 المعايير األكاديمية للخريجين: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 9:00 10

 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها: اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية. 10:30 11

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

 حر لمتابعة ما يستجد من قضايا وقت 14:00 13

14 14:30 
ة لتغذياالجتماع األخير للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد ا

 الراجعة الشفهية.

15 14:30 
هينة س المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الييقدم رئ  

 التعليمية

 الختام 15:00 16
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 ( 1م )جدول رق

 يةنالميدا ارةللزي النموذجي للجدول ومخطط التقرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة اجل من

 

 المتابعة تقرير نموذج

 / قسم االعتماد الدولي و االعتماد االكاديمي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة:

 الكلية:

 البرنامج:

 تقرير المتابعة

 نم جزء وهو 20بتاريخ____/____/____ جرت التي ابعةالمت زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .1

 عمليات لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي ترتيبات

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة ضمان

جعة ار مروتتمثل اغراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقري .2

م ة التعليية وجودن المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديممالبرنامج وتوفير المزيد 

 العالي في العراق.

 يأتي: على ما المتابعة هذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .3

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (1

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة عدةالم التحسين خطة (2

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (3

 وجدت( )ان المؤسسية االستراتيجية والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (4

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافية (5

 باآلتي: المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .4

 للتحسن. طةخ بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (1

 ما على نامجالبر لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (2

 هو ات: )اذكرها(.

 المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية لمؤسسةا على يجب التي المهمة القضايا تتمثل  (3

 ال(. ما إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها) اآلتي: في للبرنامج األكاديمي
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 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .5
 (أالملحق)

 : التعليمية المؤسسة اسم

 : األكاديمي رنامجالب لمراجعة األولية الميدانية الزيارة تاريخ

 :زيارة المتابعة تاريخ

 :المتابعة تقرير تاريخ

 لتوقيعا                     الوظيفي المسمى/الوظيفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعين اسماء

 المستخدم الداخلي الجودة ضمان نظام األول: الجزء

 لوب اتخاذه؟االجراء المط مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

 للبرنامج الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم  1

 األكاديمي؟
   

2 
هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

مقدار تحقيق معايير إطار التقييم و/او 

 التطرق إليها؟

   

هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى  3

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   

التطرق هل توجد ثغرات مهمة لم يتم  4

 إليها؟
   

هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق  5

 خطة التحسين؟
   

هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة  6

 التحسين اي عقبات كبيرة؟
   

7 
 ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟

   

8 
لمراجعون ان ما هو الزمن الذي يتوقعه ا

إكمال التحسينات على البرنامج  يستغرقه

 بما يحقق المؤشرات؟
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 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم(

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة 

 البرنامج األكاديمي(

لمستقاة المعلومات الجديدة ا

 من زيارة المتابعة الميدانية
 االستنتاج العام

 المنهج الدراسي

 االهداف ومخرجات التعلم المطلوبة

 الدراسي )المحتوى( رالمقر

 التقدم من سنة ألخرى

 التعليم والتعلم

 تقويم الطلبة

   

 كفاءة البرنامج

 الصورة العامة للطلبة المقبولين

 وارد البشريةمال

 وارد الماديةمال

 استعماالت الموارد المتاحة

 مساندة الطلبة

 معدالت تخرج الطلبة المقبولين

   

 المعايير األكاديمية

 معايير واضحة

 استخدام معايير القياس المناسبة

 إنجاز الخريجين

 معايير أعمال الطلبة المقيمة

   

 ادارة البرنامج والضمان

 الترتيبات الالزمة إلدارة البرنامج

 اءات المتبعةالسياسات واإلجر

 المالحظات المنهجية المجمعة

 والمستخدمة

 االحتياجات التحسينية للموظفين

 التي يتم تحديدها ومعالجتها

 إجراءات التخطيط للتحسين

 المتبعة
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 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي: في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة اتترتيب في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .1

مواصفات ال تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .1

 سااسا لداخلية هذها المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة إلى استنادا والمراجعة

 .الخارجية للمراجعة قويا

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .2

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

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .4

  العمل معب الخاصة إجراءاتها بيقتط في تستمر بأن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين التعليمية المؤسسة

 داخلية ال المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة قاعدة تكون ان على يحرص المراجعة: بأن منسق

اية  بيةتل يتم وأن رينالزائ الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في متوافرة التقارير وإعداد

 مطلوبة. إضافية معلومات او إيضاحات

 للمراجعة  عسيخض الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية: بأن

 الخارجية.

 وإعداد  ةالمقدم الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء: المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها التي يسترشد ليةاالو التعليقات

 كين بماالمشار جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .5

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية وفلسفة رسالة يحترم

 مدة المراجعة. لطوا المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .6

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .7

 صحة ما مؤسسةال تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .8

 حقائق. من فيه يرد

برنامج ال عن ومتوازنا تقدم رايا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .9

 األكاديمي.

 العتبار وإعدادا بعين وأخذها نتائجها بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .10

 اللزوم. عند للتحسين واقعية خطة

 التقييم:

جعات ع المراإلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجمياديمي دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكتسعى  .2

جعين المراالخارجية للبرامج األكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة و

ة و الجود وستقوم دائرة ضمانالمختصين ان يقوموا بتقييم كل مراجعة خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. 

 ها. شارة اليتم اإلبتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات ت العتماد االكاديميا

تظهر  ر موجزةتفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقاريبدائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي كما ستقوم 

لى ، إضافة إاركونمستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاهم الجوانب التطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك ال

 ن الممارسات الجيدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 
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 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

 معان التقارير وإعداد والخارجية خليةالدا المراجعة و/او الدليل هذا في المستعملة المصطلحات بعض تحتمل قد

 حات:وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلفقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق حسب مختلفة

 الحقول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات

 .والفلسفة والهندسة والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف
 موضوعات على لتشتم المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع: المجال ذات الحقول تقسيم يتم ما وغالبا

 مناهج جمعت وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات على الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاريخ

 او الهندسة في كالرياضيات مختلفة صصاتوتخ موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض

 .األعمال إدارة في المحاسبة

 األكاديمية المعايير

 او لمستوىا على وتشتمل. خارجية مرجعية نقاط من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي
 في خدامهااست ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف من األدنى الحد

 .والمراجع التقييم

 االعتماد

 ان إثبات على امقدرته لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 اانشطته جودة ضمانل فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( )او البرامج البرنامج ذلك

 .المعلنة للمعايير وفقآ المستمر وتحسينها اديميةاألك

 التحسين او العمل خطط

 سنة من ألكثر قهاتطبي يتم وقد المتوافرة. والتقييمات األدلة في النظر من المستمدة الواقعية التحسين خطط هي

 .التعليمية ؤسسةموال األكاديمية والبرامج المقررات مستوى على سنة كل ومراجعتها إعدادها يجب انه إال واحدة

 الطلبة المقبولين

 للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فيهم بمن أكاديمي برنامج في المسجلون الطلبة هم

 . األولى السنة بعد لما

 المعيارية/المرجعية النقاط

 او حقل ريجيخ من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 بمقارنة حتسم الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون وقد معين. موضوع

 لداخليةا المرجعية لنقاطا اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية المعايير

 ة.معين زمنية فقرة خالل التوجهات لتحديد او األكاديمية الحقول بين للمقارنة استخدامها فيمكن
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 المجموعة

 نتكو وقد. لداخليا ونظامها لرسالتها وفقا التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي
 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او جغرافيا محددة

 المقرر اهداف

 المقرر يكملون ذينال الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب
 التعليمية. برامجال من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويجب للقياس. وقابلة مهمة كمزايا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 اتلمخرج وفقا بولالمق للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية ليةالعم هي

 يةإمكان إلى ضافةباإل الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف المطلوبة، التعلم

 المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات قاوف وخارجها الجامعة في المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام

 والميدانية. ,والتدريبية ,والرياضية ,االجتماعية والدراسات الحاسوب، ودراسات

 )المهارات المكتسبة( التعلم الذاتي/ المستقل الموجه

 عن حثي البف والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو
 والتعلم كترونياإلل التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير المنظمة الخبرات

 لمالتع لدعم عملةالمست األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات الميداني والعمل والذاتي الشخصي

 التعلم أدواتو الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي

 إلى ذلك. وما التفاعلية

 التعليم االلكتروني

برنامج بال الخاصة ادللمو األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنية باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

ديد التح على يشتمل دوق. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بذاته مستقال يكون وقد المقرر. او األكاديمي

 الذاتي. تقييمال عادة ويتضمن الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات لألهداف الذاتي

 محاضراتال او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية التعلم في الذاتية مستوى عامة بصورة وهو يزيد

 . إلكترونيا تعلما ذاته بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني موقع إلى الحالية

 الخارجي المقيم/التقييم

 عن ستقلم خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو
 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة األكاديمية المعايير

 التقييم إطار

 قبل ة منلزيارة الميدانيوا الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر
 ألكاديميةا الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير المختصين المراجعين

 .والخارجية الداخلية المراجعات ولتطبيقه على يميةالتعل والمؤسسات
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 العامة )اللوائح( المفاهيم

 .أعمالها تحكم التي السياسات ضمن التعليمية للمؤسسة الالزمة والتعليمات والنظم المبادئ هي

  مؤسسة التعليم العالي

 الجامعية لدرجةا على الحصول ىإل المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (دبلوم /البكالوريوس) األولى

 المطلوبة ملتعلا مخرجات

 تكون ان يجبو للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية المؤسسة تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

 .المناسب ستوىبالم الخارجية المرجعية المعايير ستعك وأن( قابلة للتقييم) للقياس وقابلة مرتبطة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 اتباالحتياج فيها الداخلة والعناصر التعليمية برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو
 خرجاتالم إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة تخضع وأن المحددة

 والمعوقات قصورال واوجه الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم، إلى التصميم من للجودة محددة مواصفات

 لسياساتا لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو والمراجعة والتعزيز التحسين ومقترحات ومتابعة األداء, 

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات

 الوظائف/ العمل سوق

 الخريج ونيك التي المجاالت من وغيرها البحثي التوجه وذات والتجارية المهنية التوظيف مجاالت توفر هو

 . التخرج بعد فيها للعمل مؤهال

 الرسالة بيان

 ن الرسالةبيا يعرض قد كما المجتمع. تنمية في ودورها التعليمة المؤسسة مهمة بوضوح يحدد موجز بيان هو
 االستراتيجية. وأهدافها وقيمها التعليمية المؤسسة رؤية حول موجزة مساندة بيانات

 المختص المراجع

 نفس من ليس هالمعني )اال ان الموضوع في خبرة لديه الذي او اإلدارية والخبرة المهني المستوى ذو هو شخص
 لضمان عليميالت البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه حيثب المصالح، في تضارب لديه وليس التعليمية المؤسسة

 .االعتماد لغايات او والخارجية الداخلية الجودة

 األكاديمي البرنامج

 بعد حصلوني الذين الطلبة يقبل الذي ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة على بنجاح إتمامه

 

 



الصفحة   

15 
 

  

 رنامجالب اهداف

 ضمان)ل وتنفيذها يةاالستراتيج األهداف تطوير توجه بدورها والتي األكاديمي البرنامج لتقديم العامة الغايات هي
 المطلوبة( اجالنت تحقيق أجل من بالعمل الطلبة قيام من )للتأكد المطلوبة التعلم ومخرجات األهداف( تحقيق

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 حالة وفي لي.العا التعليم مؤسسات جميع في التعليمية البرامج جميع على األكاديمي جالبرنام مراجعة تنطبق

 بالمراجعة. مشموال بأكمله البرنامج يكون تعليمية مؤسسة من أكثر تعلم في التي البرامج

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 
في الوزارة  األكاديمي الجودة واالعتماد ودائرة ضمان يالعال التعليم مؤسسات )في القرار صانعي تزويد -1

رامج ب جودة حول باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحاب من وغيرهم والطلبة األمور واولياء

 .مالتعل

 ييم االلتزاموتق والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

 .ستمرن الميالتحس

 .والدولي اإلقليمي المستوى على العراق في العالي التعليم سمعة تعزيز  -3

 ضمان الجودة

 قاوف امج تعليميلكل برن األكاديمية المعايير تحديد لضمان الالزمة المؤسسة التعليمية الوسائل في تتوافر ان

 توقعات وتحقق مناسبة المعنية يةالتحت والبنية الدراسي المنهج جودة تكون وأن المماثلة، الدوليةللمعايير 

 على قادرة ةالتعليمي المؤسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة خريجيها يمتلك وأن المعنية األطراف

 .التحسين المستمر

 منسق المراجعة

 المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص
 .المعلنة المراجعة أساليب وتطبيق وتفسيرها

 التقرير

 .يميالتعل برنامجه وتقييمات األكاديمي البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التقارير

 التقييم الذاتي

 إلدارة داخلي نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معين أكاديمي برنامج بتقييم التعليمية المؤسسة قيام هو
 .الجودة وضمان

 الزيارة الميدانية

 لميدانيةا الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي

 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) يومين او ثالثة. لمدة عادة
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 الوصف

 او حددةم مرافق او مقررات ةواي منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر. فيه داخلة موارد

 العالقة ذات الجهات

 حيث من سسةللمؤ التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

 ةالفاعل اتيجيةاالستر المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية التعليم ومعاييره جودة

 على لمختلفةا واهتماماتهم المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد المعنية. األطراف مجموعات اهم

 اق.النط لتحديد سةعادة بدرا المدى ويتحدد. المحلية وظروفها التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية المؤسسة رسالة

 قالتحاالب والطلبة الراغبين والخريجين الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل

 لراعينالمعنية وا الحكومية والوزارات التوظيفي وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط عائالتهم او امورهم واولياء.

 .وجدت المهنية إن التحاداتوا والمنظمات الممولة المنظمات من وغيرهم

 الخطط االستراتيجية / االستراتيجية األهداف

 تقوم اقعيةو خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 حقيقت لىإ طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة التقييمات على

يه, التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي التي االمور الخطة وتحدد رسالتها

 .اآلثار وتقييم التقدم لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية خطة وترافقها

 تقييم الطلبة

 لقياس تعليميةال المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي
 ةالطلب لتصنيف لةوسي التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز مقدار
 اداعد وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي التقييم إلنجازاتهم , ويسعى وفقآ

 احتساب دون مالتعل لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن المعلومات التكويني مالتقيي ويوفر.  مناسب منهج

 او البرنامج في الطالب لتحصيل النهائي المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند

 ةتقييمات الطلب

 األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي
 اتوالهيئ كترونيةاإلل المؤتمرات األخرى اآلليات ومن واالستبيانات، المسحية لدراساتااآلراء:  لجمع استخداما

 .خرىاأل واألوساط المجالس في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات

 طرائق التعليم والتعلم

من  لوبةالمط التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات، ذلك امثلة ومن المقرر.

 الطلبة يكتسبلبحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى لوصولوا المعلومات تحليل كيفية حول طالب لك

 إجراءو العملية اراتالمه الطلبة إلكساب العملية والجلسات الميدانية، والرحالت ,والتقديم الذاتي التعلم مهارات

 او العروض او التقارير وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب

 .الملصقات



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 313CODIP /معالجة الصور الرقمية  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريس البرامج التي يدخل فيها .4

 اختياري أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018  سنوي الفصل / السنة .6

 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 واستخدامها الرقمية الصور معالجة بتقنيات الطالب ادراك

 بالحاسوب الرقمية الصور معالجة خرق انواع تعلم

 الرقمية الصور عالجةم في البرمجيات كتابة على الطالب امكانية تطوير

 

 
 
 

 
 
 

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

 تحقیقھا بالطال من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألھم مقتضیا إیجازا   ھذا المقرر وصف یوفر
 وصف وبین ابینھ الربط من بدوال .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرھنا

 .البرنامج



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 .معالجة الصور لمادة فهم على الحصول في الطالب تمكين-1أ

       .وانواع معالجة الصور الرقميةبطرق  المعرفة   - -2أ

 على منظومة معالجة الصور الرقميةالتعرف  -3أ

 . انواع الصور المقارنة بينين الطالب من تمك -4أ

 للعمليات المختلفة في معالجة الصور الرقميةفهم الطالب  -5أ

   

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 استخدام لغات البرمجة الحديثة – 1ب

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

  - 3ب

     -4ب

 التعليم والتعلم طرائق      

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة. -1

 والتمارين األضافية كواجبات.االنشطة المختبرية  -2

 .الكتب العلمية -3

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4

 

 طرائق التقييم      

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة. -5

 والتمارين األضافية كواجبات.االنشطة المختبرية  -6

 .الكتب العلمية -7

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -8

 
 مهارات التفكير -ج

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

 تلفة.بالطرق المخوتنفيذ الب رامج يحلل الطالب المشكالت البرامجية في تمثيل البيانات  -2ج

 .ة ومعرفة تاثيرهاقدرة الطالب على المقارنة بين الحلول العلمية والعملي -3ج   

 .األضافية التمارين لحل الواجبات -4 ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة. -1

 )العملية(.المختبرية التطبيقات -2

  ية علىن الصفالتمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التماري -3

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  

 

 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 .أجراء االختبارات الشفويةالتمارين األضافية و -2

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

 .تلقاها التي المعرفة توظيف الطالب تطيعيس ان-1د

 .المعرفة من االستفادة من يتمكن ان-2د

 .التدريس مهارة يكتسب ان-3د

   لتفكيير االيجابي.ا -4د

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 

 

1 

مقدمة عامة يتم خاللها شرح  و فتعار ي 
المالحظات و التعليمات الواجب على الطلبة و 
األستاذ االلتزام بها لتحقيق افضل اداء من دراسة 

 المادة

تعريف الطالب ابألدوات 
 املستخدمة يف اللغة اليت ميكن
االستفادة منها يف معاجلة 

 الصورة

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

2 

مقدمة عامة عن معالجة الصور  - 
- ,رقمية, نشاة المعالجة الرقمية للصو الر 

 Digital Imageتمثيل الصور الرقمية 

Representation 

 

برانمج لتحميل الصورة من نوع 
bitmap  لصورة ذات
 تدرج  256

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

3 

 
  image typesانواع الصور  -

الصور الثنائية,الصور ذات التدرج  -
الرمادي , الصور الملونة والصور 

 ذات الطيف المتعدد

برانمج فتح الصورة ذات 
التدرج الرمادي ابستخدام 
openpicturedialog و

خزهنا ابستخدام 
savepicturedialog 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

4 

 
ة برانمج تغيري شدة ملعان الصور  هيئات ملفات الصور الرقمية 

وذلك بتحويل الصورة الرمادية 
 اىل

 ثنائية

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

5 

 BMPهيئة ملف تركيب  
 

 image operationالعمليات على الصور 

 Arithmetic operationالعمليات الحسابية 

ق العمليات برانمج لتطبي
احلسابية على 

الصور)اجلمع,الطرح,الضرب و 
 القسمة(

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

6 

  , logicalالعمليات المنطقية  

operations عمليات قطع ولصق ,
 الصور

برانمج لتطبيق العمليات 
(  ,and, or, notاملنطقية

 على الصور 
 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

 

 
العالقات األساسية بين عناصر  -

 Basic Relation betweenالصورة 

image pixels   , 
 Neighbors of aجيران العنصر       

برانمج لتطبيق عملية القطع 
 محاضرة واللصق على الصور

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 واجباتال



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

7 pixels 
  Connectivityالترابط 

 

 
8 

 

 
3 

 Distance قياس المسافة

Measurements  الجوارadjancey  ,
  regionالمنطقة 

 
 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
9 

 

 
3 

  image analysisتحليل الصور
 preprocessingمرحلة المعالجة االولية

 مرحلة تقليل البيانات
 مرحلة تحليل الخصائص

 ندسية على منطقة معينة :تطبيقات ه
Image crop 

برانمج لتطبيق عمليات 
 ROIهندسية على الصورة 

 cutعملية اللصق-

operation 
 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

 
10 

 

 

 
3 

 image تطبيقات هندسية على منطقة معينة :

Zooming 
      Zero order hold, first order 

hold   , 

رانمج لتطبيق عمليات ب
  ROIهندسية على الصورة 

Zero order hold, 

first order hold  , 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
 

11 

 

 
 

3 

 تطبيقات هندسية على منطقة معينة : 
      Zero order convolution, first 

order convolution   ,image 

Zooming  

بيق عمليات برانمج لتط
 ROIهندسية على الصورة 

Zero order 

convolution, first 

order convolution 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
12 

 

 
3 

    Translationالنقل و التدوير 
       & Rotation& enlarge, shrink 

برنامج لتطبيق عملية 
التكميم الحيزية على 

 الصور

 ةمحاضر

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
13 

 

 
3 

 imageمرحلة المعالجة االولية:تكميم الصور

quantization )الحيزي والمستويات الرمادية( 
برنامج لتطبيق عملية 

 المستويات الرماديةالتكميم 
 على الصور

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
14 

 

 
3 

, image histogramالتكراري  المدرج
 خصائص المدرج التكراري 

برنامج حساب المدرج 
التكراري للصورة 

 وخصائصه

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
15 

 

 
3 

 امتحان الشهر االول
 محاضرة امتحان الشهر األول

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

, عمليات  spatial filtesالمرشحات الحيزية   
 window operationsالنافذة 

برنامج تطبيق المرشحات 
الصورالحيزية على   

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

, Image Enhancementتحسين الصور   
 تعديل المستوى الرمادي

تعديل المستوى برانمج 
 محاضرة الرمادي

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 صفيةال

 الواجبات



  
 5الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 
 معالجة الصور الرقمية / هند رستم

 
Anil K. Jain: Fundamentals of Digital Image 
Processing, Prentice Hall, 1989 
. 
Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods:  

Wesley-age Processing, AddisonDigital Im,  
.1992  

Gilbert Held: Data and Image Compression,  
.John Wiley & Sons Ltd., 1996  

Introduction for Data Compression 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ونيةبرجميات ومواقع الكت 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 الزايرات املدرسية / التطبيقات املدرسية

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 211CsCt /النظرية االحتسابية اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 أشكال الحضور المتاحة .5
ة ضافلفعلي للطلبه في القاعات الدراسيه او المختبرباالالحضور ا

 الى الحضور االلكتروني والدروس التفاعلية 

 2021/2020 الفصل / السنة .6

 ساعات نظرية 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 م.د. محمد سامي محمد مدرس المادة .9

 أهداف المقرر .10

 اينالثيف الصف  االحتسابيةواعطائه االساسيات الالزمة لفهم ودراسة مادة  جتهيز الطالب

 لفهم اللغات املستخدمة يف االحتسابية حلل املشاكل العامة الربجمية والرايضية

 يف مادة االحتسابية والتفريق بينهما  TGوال  NFSوال  FAفهم معىن كل من 
 لرسم العام هلذه الطرقالتعرف على القواعد والقوانني اليت متثل ا

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 نهايةىل الفهم طريقة التعبري اللغوي واالنتقاالت من حالة اىل حالة اخرى من البداية وصوال ا

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 االهداف المعرفية -أ

 التعريف بالنظرية االحتسابية-1أ

 تعريف الطلبة باهمية النظرية االحتسابية-2أ

 ميز بين انواع انظمة االتمتة وطريقة ايجاد اللغات القياسيةالت-3أ

 تنمية مفاهيم اللغات القياسية وتوليد القواعد القياسية-4أ

  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرفة بالمجموعات والعالقات بينها – 1ب

 معرفة جيدة بالرياضيات – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .والمشاركة اسلوب المناقشةتعتمد محاضرات تقليدية و -1

 .تمارين اضافية كواجبات للحل اثناء المحاضرات او واجب بيتي -2

 اعيتمارين اضافية للحل تعرض داخل مجموعة خاصة بطلبة المادة على مواقع التواصل االجتم -3

 .الكتب العلمية -4

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -5

 

 طرائق التقييم      

 جراء االختبارات النظرية يومية/شهرية/نهائية.ا -1

 او تحريرية شفهيةوتكون اجراء اختبارات تقريبا في اغلب المحاضرات  -2

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 استخدام المهارات العلمية من خالل المناقشة والتفكير التراكمي-1ج

 لحل المشاكلالعمل على البحث على مجموعة الحلول واختيار اكثر الحلول مناسبة -2ج

 الواجبات لمعرفة مدى تطور تفكيره وتصوره للموضوع-3ج

صول اقش للوتحفيز العمل الجماعي عن طريق مشاركة الطلبة في ايجاد الحلول المختلفة ثم التن  -4ج

 الى افضل الحلول الممكنة.

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 ة.محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والحوار مع الطلب -1

ية على ن الصفالتمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التماري -2

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  



  
 3الصفحة 

 
  

 

 تمارين اضافية للحل تعرض داخل مجموعة خاصة بطلبة المادة على مواقع التواصل االجتماعي -3

 

 .الكتب العلمية-4

 االمتحانات اليومية  -5

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

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

 ان يتم ادراك المادة وقابلية توظيفها في المستقبل-1د

فة الل معرخان يستطيع التعامل مع الحاسوب ومعرفة كيفية جعله يعالج البيانات بشكل افضل من  -2د

 مراحل تحويل البيانات الى بيانات رقمية مفهومة للحاسبةب

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
التعرف على نظريات 

 االحتسابية

Set theory 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

ميه امتحانات يو

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

2 3 
انواع القواعد داخل 

 النظريات المستخدمة

Set theory and 
grammar types  االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

3 3 
انواع القواعد في مادة 

 االحتسابية

Grammar types 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

 وشهريه

+تقارير 

 مختبريه

4 3 
التعابير االعتيادية 

 وكيفية التعامل معها

Regular expression 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

5 3 
التعابير االعتيادية 

 وكيفية التعامل معها

Regular expression 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

ير +تقار

 مختبريه

 االلية المحددة 3 6

Finite automata 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

 الرسم االنتقالي 3 7

Transition graph 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

8 3 
التحويالت بين 

 المحددة وغير المحددة

Convert from NDFA-€ 
to NDFA without €  االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

9 3 
امتحان نصف السنة 

او الفصل الدراسي 

 االول

Mid course test  

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

10 3 
التحويالت بين غير 

 المحددة و المحددة

Convert from NDF to 
DFA  االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

11 3 
التحويل من التعبير 

الى الصيغة الغير 

 محددة

Convert RE to NDFA 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

امتحانات يوميه االلقاء +مناقشه  Compare FA,TG,REالمقارنة بين التعابير  3 12
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ية والرسوم االنتقال

 والمحددات

وشهريه  +مختبر

+تقارير 

 مختبريه

 مقدمة الى نظرية كلين 3 13

Introduction to kleen 
theory   االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

 مراجعة 3 14

Review 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

انات يوميه امتح

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

 امتحان الفصل االول 3 15

Final course test  
االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

 امتحان الفصل االول 3 16

Final course test  
االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

17 3 
نظرية كلين اثبات 

 الجزء االول

kleen theory review 
& prove first section  االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

18 3 
اثبات نظرية كلين 

 الجزء الثاني

Prove second 
section with EX  االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

19 3 

اثبات نظرية كلين 

الجزء الثالث مع امثلة 

عن الجزء الثاني 

 السابق

EX on second and 
prove third section 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

20 3 

اثبات نظرية كلين 

الجزء الرابع مع امثلة 

عن الجزء الثالث 

 السابق

EX on third section 
and prove fourth 

section  االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

21 3 

اثبات نظرية كلين 

الجزء الرابع مع امثلة 

عن الجزء الثاني 

 السابق

Ex on fourth section 

and introduction on 

CFG  االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

22 3 

واعد بال ق

هي  (CFG) سياق

نوع من أنواع القواعد 

الرسمية: مجموعة من 

قواعد االشتقاق التي 

تصف جميع السالسل 

الممكنة في لغة رسمية 

ما الشتقاق الكلمات, 

CFG 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه
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 البنية التحتية  .13

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

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

 J.P.Tremblay”The theory and practice of 

compiler Writing”,Megraq Hill 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ال توجد

ويمكن تطبيق هذه 

القواعد بغض النظر 

 .عن السياق

23 3 
نموذج تشومسكي 

 الطبيعي
 

Convert CFG to CNF 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

24 3 

التحويل من القواعد 

حرة السياق الى 

نموذج تشومسكي 

 الطبيعي

Convert CFG to CNF 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

25 3 
ماكنة مور و ماكنة 

 ميلي

Moore and mealy 
machine  االلقاء +مناقشه

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

26 3 

التحويل من موور الى 
ألوتومات الدفع ميلي و ا
 أو باختصار السفلي

"PDA" 

Convert from moore 
to mealy and 

converse and PDA 
االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

 مراجعة 3 27

Review 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

28 3 

التحويل من موور الى 
ألوتومات الدفع ميلي و ا
 أو باختصار السفلي

"PDA" 

PDA and TM 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه

29 3 

التحويل من موور الى 
ألوتومات الدفع ميلي و ا
 أو باختصار السفلي

"PDA" 

TM and review 

االلقاء +مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهريه 

+تقارير 

 مختبريه
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شمل على سبيل الخدمات االجتماعية ) وت

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 الزايرات املدرسية/ التطبيق

 

 القبول  .14

 حسب القبول المركزي المتطلبات السابقة

 طالب 25 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 150 أكبر عدد من الطلبة 

 

Lecture 

Number in 

each week  

Hours Topics  Learning Method Evaluation Methods 

1 3 Set theory 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

2 3 

Set theory 

and 

grammar 

types 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

3 3 
Grammar 

types 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

4 3 
Regular 

expression 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

5 3 
Regular 

expression 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 
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6 3 
Finite 

automata 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

7 3 
Transition 

graph 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

8 3 

Convert 

from 

NDFA-€ to 

NDFA 

without € 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

9 3 
Mid course 

test  

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

10 3 

Convert 

from NDF 

to DFA 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

11 3 
Convert RE 

to NDFA 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

12 3 
Compare 

FA,TG,RE 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

13 3 

Introduction 

to kleen 

theory  

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 
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14 3 Review 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

15 3 
Final course 

test  

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

16 3 
Final course 

test  

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

17 3 

kleen theory 

review & 

prove first 

section 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

18 3 

Prove 

second 

section with 

EX 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

19 3 

EX on 

second and 

prove third 

section 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

20 3 

EX on third 

section and 

prove fourth 

section 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

21 3 

Ex on fourth 

section and 

introduction 

on CFG 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 
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22 3 CFG 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

23 3 

Convert 

CFG to 

CNF 

Explaining  +

discussing + Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

Explaining + 

discussing + Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

24 3 

Convert 

CFG to 

CNF 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

25 3 

Moore and 

mealy 

machine 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

26 3 

Convert 

from moore 

to mealy 

and 

converse 

and PDA 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

27 3 Review 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

28 3 
PDA and 

TM 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

29 3 
TM and 

review 

Explaining + 

discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and Daily exams 

 +Reports + Assignments 

+ Quizes 

 



الصفحة   

11 
 

  

 

 

 

Course Requirements  
The theoretical foundations of computer science have expanded 
substantially in recent years. The objective of this course is to 
introduce students to this fundamental area of computer science 
which enables students to focus on the study of abstract models of 
computation. These abstract models allow the students to assess via 
formal reasoning what could be achieved through computing when 
they are using it to solve problems in science and engineering. The 
course exposes students to the computability theory, as well as to the 
complexity theory. 
allow them to answer fundamental questions about problems, such 
as whether they can or not be computed, and if they can, how 
efficiently. The course introduces basic computation models and 
their properties, and the necessary mathematical techniques to prove 
more advanced attributes of these models. The students will be able 
to express computer science problems as mathematical statements 
and to formulate proofs. Upon completion of this course the students 
are expected to become proficient in key topics of theory of 
computation, and to have the opportunity to explore the current 
topics in this area. 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

    /CSEM 216 ثانوي  ادارة وتعليم  اسم / رمز المقرر .3

 سالبكالوريو البرامج التي يدخل فيها .4

 وميالي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018 الفصل / السنة .6

 ساعة65 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

من ف بصورة صحيحة و الص دارةإبقيام من ال ومتكينهاالدارة يف جمال الرتبية والتعليم  أبمهيةادة تعريف الطالب هتدف امل
 احلديثة يف الرتبية والتعليم  خالل التطرق اىل االساليب والطرق

 
 
 

 
 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  نها وبينوالبد من الربط بيالمتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 تمكين الطالب في الحصول فهم مادة االدارة التربوية-1أ

 تمكين الطالب ان يكون اداريا تربويا ناجحا-2أ

 التربويةاعداده اعداد يؤهله للعمل بالمؤسسات  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارة التدريس – 1ب

 مهارة العمل االداري والتربوي – 2ب

 مهارة االشراف التربوي – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب المناقشة -1

 والشهريةاالمتحانات اليومية -2

 

 

 طرائق التقييم      

 

 ث التخرجبحو-االختبارات-التقارير

 

 
 مهارات التفكير -ج

 المناقشة-1ج

 اسلوب الحوار بين الطالب واالستاذ-2ج

 التقارير الشهرية-3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 االختبارات-الدرجات 

 

 طرائق التقييم    

 

 بحوث التخرج–االمتحانات النهائية 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 املفردات املقررة من اجلامعة ضمن القطاعية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 عرب االنرتنيتالبحوث واملصادر 

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

 ان يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها-1د

 ان يتمكن من االستفادة من المعرفة-2د

 ان يكتسب مهارة التدريس-3د

    -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-2-3-4 8 
ان يفهم الطالب ما 

 بالمحاضرة تلقاه

-مفهومها -االدارة

تطورها -نشأتها

 التاريخي
 النظري

االختبارات

اليومية —

 والشهرية

5-6-7-8 8 
ما ان يفهم الطالب 

 بالمحاضرة هتعلم
مستويات االدارة 

 بالتربية والتعليم 
 النظري

االختبارات

اليومية —

 لشهريةوا
9-10-

11-12 
8 

ان يتعلم المفردات 

 للتخصص
 ةالمركزي والالمركزي

 انواعها-باإلدارة
 النظري

االمتحانات 

 السبوعيةا

13-14-

15-16 
8 

ان يبدا بتفهم تخصص 

 االدارة التربوية
-تربوية-االدارة

 مدرسية  -تعليمية
 االمتحانات نظريال

17-18-

19-20 
8 

 بإدارةادراك العمل 

 الصف

–رة الصفية االدا

 قما يتعلمفهومها وكل 

 بالموضوع
 النظري

تطبيقات 

وتجارب 

 نظرية
21-22-

23-24 
8 

المعرف بوظائف 

 االداري التربوي
الوظائف واالساليب 

 واالنماط في االدارة
 االختبارات النظري

من االسبوع 

25-32 
16 

التعريف باألشراف 

 التربوي والعمل به

فصل توضيحي عن 

بكل االشراف التربوي 

 تفاصيله
 االختبارات النظري
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التطبيقات املدرسية

 

 القبول  .13

 حسب القبول المركزي والخطة المقررة المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 باكبر من العدد المطلو أكبر عدد من الطلبة 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 CsMm 220 /تحليل عددي  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 طلبة في القاعات الدراسية او المختبرالحضور الفعلي لل أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

ا تمكين الطالب من حل المعادالت الرياضيه المعقده والتي يصعب حله  أهداف المقرر .9
 باستعمال طرائق التحليل العددي

 يه للرايضيات املتقدمهتعريف الطلبة ابلطرق العدد -1

 متكني الطلبة على حل املعادالت املتقدمة -2

 

 مدرس المادة أ.م.د. ارشد ادهم احمد

 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 المعرفة بالطرق العددية للرياضيات المتقدمة-1أ

 تاهيل الطالب على حل المشاكل الرياضية-2أ

 فهم الطرائق الرياضيه المتعلقه بالمعادالت التفاضلية -3أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 يتعلم الطالب على حل المعادالت– 1ب

 يكتسب الطالب مهاره بالطرق العددية – 2ب

 يتقن الطالب بحل المعادالت عن طريق الحاسوب – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشه محاضره تقليديه واسلوب

 االنشطه المختبريه واعداد التقارير

 الكتب العلميه

 طرائق التقييم      

 اجراء االختبارات النظريه والعمليه يومية /شهريه/سنويه

 اجراء االختبارات الشفوية

 التقارير العلميه

 مهارات التفكير -ج

 استخدام المهارات العلميه -1ج

 ت الرياضيهيستنتج الطالب كيفية حل المعادال-2ج

 يحلل الطالب المشكالت الرياضيه-3ج

 قدرة الطالب على المقارنه بين الرياضيات االعتيادي والرياضيات العدديه  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 االنشطه العلميه

 الواجبات الصفيه على اللوحه

 التقارير

 طرائق التقييم    

 المشاريع الفردية

 ظرية والعمليهاجراء االختبارات الن

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

 التفكير االيجابي بحل المشكالت الرياضيه-1د

   قدرة الطالب على المقارنه بين الرياضيات االعتياديه والرياضيات المتقدمه-2د



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / المساق أو  خرجات التعلم المطلوبةم الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 The Eerror ( Type of االخطاءالتعرف على  عملي2نظري+2 1

Errors) 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

ل الطالب على حتعليم  عملي2نظري+2 2

 يهالمعادالت التفاضل
Solution of non linear 

equation 

Bisection method 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

مناقشه االلقاء+ False position التعرف على استخراج الجذور عملي2نظري+2 3

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

مناقشه االلقاء+ Secant method تخراج الجذورالتعرف على اس عملي2نظري+2 4

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على استخراج الجذور  عملي2نظري+2 5

 من الدرجه الثانيه
Newton raphson 

method 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

على ايجاد الجذور تعليم الطالب  عملي2نظري+2 6

 الثابته النقطيه
Fixed point interactive 

method 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

تعليم الطالب على استخراج  عملي2نظري+2 7

 الجذور العددية 
Numerical solution of 

set of equation 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

شهرية وتقارير و

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 8

 الجذورللمصفوفات
Gaussian elimination 

method  
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 9

 Gauss Jordan method الجذورللمصفوفات
ه مناقشااللقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 10

 Jacobi method الجذورللمصفوفات
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 11

 Gauss seidel method الجذورللمصفوفات
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على الطرق االستكماليه  عملي2نظري+2 12

 العددية
Interpolation 

(Lagrange 

interpolation method) 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على المعادالت  عملي2نظري+2 13

 التفاضليه المحدوده
Calculus of finite 

differences  
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

ايجادالجذور للمصفوفات  عملي2نظري+2 14

 االمامية والخلفيه
Forward and 

backward differences 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 ريهمختب

ايجادالجذور للمصفوفات  عملي2نظري+2 15

 Divided differences االمامية
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

 ايجادالجذور للمصفوفات الخلفية عملي2نظري+2 16
Divided differences 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

17   Mid exam   

18   Half year break   

19   Half year break   

 Numerical integration طرق التكامالتالتعلم على  عملي2نظري+2 20

 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 
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 مختبريه

 طرق التكامالتالتعلم على  عملي2نظري+2 21
Trapezoidal method 

مناقشه ء+االلقا

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

 3\1الطرق التكامليه بصيغة  عملي2نظري+2 22
Simpsons method 1/3 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

 8\ 3الطرق التكامليه بصيغة عملي2نظري+2 23
Simpsons method 3/8 

مناقشه االلقاء+

 تبرخ+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 24

 Bools method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 25

 Weddles formula التكامالت المحدوده
مناقشه +االلقاء

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 26

 Taylor method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 27

 Euler method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 28

 Euler method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 29

 Runge kutta method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 30

 Runge kutta method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 31

من الرتب  تكامالت المحدودهال
 العليا

Higher order 

Differential equations 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 32

من الرتب  التكامالت المحدوده
 العليا

Higher order 

Differential equations 
مناقشه االلقاء+

 ختبرم+

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 و د. وسيمقدمة يف التحليل العددي , )د. امحد صاحل االل 

 1989عادل زنيل البيايت(, 

Numerical methods, (P. Kandasamy, K. 

Thilagavathy & K. Gunavathy), 2009 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 القاعات الدراسية + خمترب احلاسوب

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 املدرسي السنويالتطبيق 

 القبول  .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 150 أكبر عدد من الطلبة 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 213CsAp  /  البرمجة الكيانية اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

5.  
 أشكال الحضور المتاحة .6

 يوميا  

    2017/2018 الفصل / السنة .7

 عملي(  2  -نظري   2ساعات  ) 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .8

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .9

 أهداف المقرر .10

 .افهام الطلبة مبادئ الربجمة الكيانية -1

 .stringsفهم بعض مفاهيم هياكل البياانت مثل السالسل الرمزية   -2

 .ودجمها مع مفاهيم الربجمة الكيانيةفهم الربامج الفرعية  -3

 .classesتنفيذ اخلوارزميات املستعملة حلل املشاكل الربجمية ابستخدام الـفئات  -4

 ال.عدد االشكها وتفهم وتطبيق مفاهيم الربجمة الكيانية مثل الفئات والكياانت والتغليف والوراثة أبنواع -5

 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 تقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم وال .11

 المعرفة والفهم  -أ
 أن يفهم الطالب مادة البرمجة الكيانية ويتقنها -1أ

 ان يدرك اهمية مادة البرمجة الكيانية -2أ

 ان يدرك اهمية استخدام البرمجة الكيانية في كتابة برامجه  -3أ
  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارات البرمجة االساسية – 1ب

 ل المنطقي والخوارزمياتمهارات التحلي – 2ب

  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة النظرية 

 المختبرات العملية

 

 

 طرائق التقييم      

 المناقشة والحوار الصفي -1
 االختبارات اليومية والشهرية -2

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 ق البرمجةسلوب المناقشة  في مواضيع منطاستخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل ا -1ج        

 يستنتج الطالب كيفية تنفيذ خوارزميات حل المشاكل البرمجية -2ج

 يحلل الطالب المشكالت البرامجية  وتنفيذها باساليب البرمجة الكيانية -3ج

 مجةقدرة الطالب على المقارنة بين الحلول البرمجية والمقارنة مع مختلف اساليب البر -4ج

  

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المشاريع الفردية والمجموعات

 االنشطة العملية

 اعداد البحوث
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 طرائق التقييم    

 اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية

 المشاريع الفردية المستقلة

 اعداد البحوث 

 

 ي (.الشخص علقة بقابلية التوظيف والتطورالمهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المت -د 

 قدرة الطلبة على العمل ضمن فريق العمل التربوي و المهني -1د

 التفكيير االيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 ان يتمكن الطالب تعلمه مهنة التدريس واتقانها -3د
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 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
وحدة / المساق اسم ال

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 عرض تقديمي+ المختبر مقدمة الى البرمجة الكيانية التعريف بالبرمجة الكيانية عملي2نظري+ 2 1
 وشهرية امتحانات اسبوعية

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر البرامج الفرعية البرامج الفرعية عملي2نظري+ 2 2
ات اسبوعية وشهرية امتحان

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر اساليب وانواع لغات البرمجة تأريخ وانواع لغات البرمجة عملي2نظري+ 2 3
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر اساليب وانواع لغات البرمجة اللغات غير المهيكلة عملي2نظري+ 2 4
سبوعية وشهرية امتحانات ا

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر اساليب وانواع لغات البرمجة اللغات ذات الوحدات النمطية عملي2نظري+ 2 5
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر اساليب وانواع لغات البرمجة البرمجية الكيانية عملي2نظري+ 2 6
ة وشهرية امتحانات اسبوعي

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر السالسل الرمزية العرف وفهم السالسل الرمزية عملي2نظري+ 2 7
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر الفئات والكيانيات فهم الفئات والكيانيات عملي2نظري+ 2 8
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر خلق الكيانيات كيفية خلق الكيانيات عملي2نظري+ 2 9
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر التغليف والوصول للفئة فهم التغليف والوصول للفئات عملي2نظري+ 2 10
رية امتحانات اسبوعية وشه

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر التغليف والوصول للفئة فهم التغليف والوصول للفئات عملي2نظري+ 2 11
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر scopeعملية النطاق   scopeفهم عمليات الـ  عملي2نظري+ 2 12
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 مختبريةوتقارير 

 عرض تقديمي+ المختبر المشيدات فهم وكتابة المشيدات عملي2نظري+ 2 13
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر المهدمات فهم وكتابة المهدمات عملي2نظري+ 2 14
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر الوراثة وراثةالتعرف على مفهوم ال عملي2نظري+ 2 15
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر الوراثة المفردة فهم الوراثة المفردة عملي2نظري+ 2 16
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 فهم الوراثة المركبة والمتعددة عملي2نظري+ 2 17
ددة الوراثة المركبة والمتع

 المستويات
 عرض تقديمي+ المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر الوراثة الهجينة فهم الوراثة الهجينة عملي2نظري+ 2 18
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المختبر عرض تقديمي+ الدوال الصديقة فهم وكتابة الدوال الصديقة عملي2نظري+ 2 19
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر التحميل الزائد للدوال التعرف على التحميل الزائد للدوال عملي2نظري+ 2 20
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي2نظري+ 2 21
التعرف على التحميل الزائد 

 للعمليات
ئد التعرف على التحميل الزا

 للعمليات
 عرض تقديمي+ المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر المؤشرات الى الكيانات فهم وكتابة مؤشرات الكيانات عملي2نظري+ 2 22
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر ياناتالمؤشرات الى الك فهم المشرات للكيان االبن عملي2نظري+ 2 23
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر تطبيقات المؤشرات للكيانات فهم أمثلة وتطبيقات  المؤشرات عملي2نظري+ 2 24
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر رات للكياناتمصفوفة المؤش فهم مصفوفة المؤشرات للكيانات عملي2نظري+ 2 25
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عرض تقديمي+ المختبر الدوال االفتراضية كتابة الدوال االفتراضية عملي2نظري+ 2 26
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 مختبرعرض تقديمي+ ال تجريد البيانات فهم الفئة المجردة عملي2نظري+ 2 27
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

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

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

اصة ) وتشمل على سبيل المثال متطلبات خ

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 غة وي لحت القاعات الدراسية وخمتربات الربجمة الكيانية اليت
 السي بلس بلس لتنفيذ الربامج

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 يدانية ( المهني والدراسات الم
 الزايرات املدرسية/ التطبيقات املدرسية

 

 القبول  .14

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 CsMm 220 /تحليل عددي  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 طلبة في القاعات الدراسية او المختبرالحضور الفعلي لل أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

ا تمكين الطالب من حل المعادالت الرياضيه المعقده والتي يصعب حله  أهداف المقرر .9
 باستعمال طرائق التحليل العددي

 يه للرايضيات املتقدمهتعريف الطلبة ابلطرق العدد -1

 متكني الطلبة على حل املعادالت املتقدمة -2

 

 مدرس المادة أ.م.د. ارشد ادهم احمد

 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 المعرفة بالطرق العددية للرياضيات المتقدمة-1أ

 تاهيل الطالب على حل المشاكل الرياضية-2أ

 فهم الطرائق الرياضيه المتعلقه بالمعادالت التفاضلية -3أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 يتعلم الطالب على حل المعادالت– 1ب

 يكتسب الطالب مهاره بالطرق العددية – 2ب

 يتقن الطالب بحل المعادالت عن طريق الحاسوب – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشه محاضره تقليديه واسلوب

 االنشطه المختبريه واعداد التقارير

 الكتب العلميه

 طرائق التقييم      

 اجراء االختبارات النظريه والعمليه يومية /شهريه/سنويه

 اجراء االختبارات الشفوية

 التقارير العلميه

 مهارات التفكير -ج

 استخدام المهارات العلميه -1ج

 ت الرياضيهيستنتج الطالب كيفية حل المعادال-2ج

 يحلل الطالب المشكالت الرياضيه-3ج

 قدرة الطالب على المقارنه بين الرياضيات االعتيادي والرياضيات العدديه  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 االنشطه العلميه

 الواجبات الصفيه على اللوحه

 التقارير

 طرائق التقييم    

 المشاريع الفردية

 ظرية والعمليهاجراء االختبارات الن

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

 التفكير االيجابي بحل المشكالت الرياضيه-1د

   قدرة الطالب على المقارنه بين الرياضيات االعتياديه والرياضيات المتقدمه-2د



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / المساق أو  خرجات التعلم المطلوبةم الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 The Eerror ( Type of االخطاءالتعرف على  عملي2نظري+2 1

Errors) 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

ل الطالب على حتعليم  عملي2نظري+2 2

 يهالمعادالت التفاضل
Solution of non linear 

equation 

Bisection method 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

مناقشه االلقاء+ False position التعرف على استخراج الجذور عملي2نظري+2 3

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

مناقشه االلقاء+ Secant method تخراج الجذورالتعرف على اس عملي2نظري+2 4

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على استخراج الجذور  عملي2نظري+2 5

 من الدرجه الثانيه
Newton raphson 

method 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

على ايجاد الجذور تعليم الطالب  عملي2نظري+2 6

 الثابته النقطيه
Fixed point interactive 

method 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

تعليم الطالب على استخراج  عملي2نظري+2 7

 الجذور العددية 
Numerical solution of 

set of equation 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

شهرية وتقارير و

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 8

 الجذورللمصفوفات
Gaussian elimination 

method  
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 9

 Gauss Jordan method الجذورللمصفوفات
ه مناقشااللقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 10

 Jacobi method الجذورللمصفوفات
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 11

 Gauss seidel method الجذورللمصفوفات
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على الطرق االستكماليه  عملي2نظري+2 12

 العددية
Interpolation 

(Lagrange 

interpolation method) 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على المعادالت  عملي2نظري+2 13

 التفاضليه المحدوده
Calculus of finite 

differences  
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

ايجادالجذور للمصفوفات  عملي2نظري+2 14

 االمامية والخلفيه
Forward and 

backward differences 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 ريهمختب

ايجادالجذور للمصفوفات  عملي2نظري+2 15

 Divided differences االمامية
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

 ايجادالجذور للمصفوفات الخلفية عملي2نظري+2 16
Divided differences 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

17   Mid exam   

18   Half year break   

19   Half year break   

 Numerical integration طرق التكامالتالتعلم على  عملي2نظري+2 20

 
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 
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 مختبريه

 طرق التكامالتالتعلم على  عملي2نظري+2 21
Trapezoidal method 

مناقشه ء+االلقا

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

 3\1الطرق التكامليه بصيغة  عملي2نظري+2 22
Simpsons method 1/3 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

 8\ 3الطرق التكامليه بصيغة عملي2نظري+2 23
Simpsons method 3/8 

مناقشه االلقاء+

 تبرخ+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 24

 Bools method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 25

 Weddles formula التكامالت المحدوده
مناقشه +االلقاء

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 26

 Taylor method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 27

 Euler method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 28

 Euler method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 29

 Runge kutta method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 30

 Runge kutta method التكامالت المحدوده
مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 31

من الرتب  تكامالت المحدودهال
 العليا

Higher order 

Differential equations 

مناقشه االلقاء+

 ختبر+م

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 32

من الرتب  التكامالت المحدوده
 العليا

Higher order 

Differential equations 
مناقشه االلقاء+

 ختبرم+

يوميه امتحانات 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 و د. وسيمقدمة يف التحليل العددي , )د. امحد صاحل االل 

 1989عادل زنيل البيايت(, 

Numerical methods, (P. Kandasamy, K. 

Thilagavathy & K. Gunavathy), 2009 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 القاعات الدراسية + خمترب احلاسوب

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 املدرسي السنويالتطبيق 

 القبول  .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 150 أكبر عدد من الطلبة 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

بطدب  فدفوا املرةلد   حتليل وقواعدد ابيياتتد  يتضمن هذا املقرر تدريس مادة : وصف المقرر
ر( بغدر  يبقسم علوم احلاسيات نظراي وعمليا وعلى مدى سن  دراسدي  ااملد  ف لنيدلر دراسد ابثاني 

وتطييددا اظنظمدد  اةديدددة واب ايدد   ع املعلومدداتدورة ةيدداة ابنظددام واويدد  و ددر   ددتعريددا ابطابدد   دد
افدءةة واسدتادام على قواعد ابيياتت واويتها وهيكليتهدا وانواعهدا وتنيدميم انظمد  قواعدد ابييداتت  

 بغ  اظستفسار املهيكلي .

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 اسوبقسم علوم الح  القسم الجامعي / المركز .2

 CS 204  /تحليل وقواعد البيانات اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعيا أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018سنوي  الفصل / السنة .6

 عملي( 2نظري /  2) 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

ية ة الدخول اىل امهم ومن مثة النظاطالب امهية حتليل النظم ومجع البياانت من خالل البدء بدورة حياتعليم ال: أهداف المقرر .9
هارات ذا ابالضافة اىل املهلتصميم  حسنة اوهيكلية قواعد البياانت من الناحية النظرية والعملية  لغرض تصميم وبناء انظمة كفوءة و 

 املتوسطة واالعداديةالالزمة لتدريس هذه املادة لطلبة املدارس 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  نها وبينوالبد من الربط بيالمتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات .10

 -: والفهم المعرفة -أ
 .قواعد البياناتاستخدام اهمية تحليل االنظمة واهمية  فهم على الطالب تمكين-1أ

       .وكيفية بناء الجداول والتالعب بالبيانات نواع وهيكلية قواعد البياناتا  - -2أ

 .ة ادارة قواعد البيانات من خالل مدير قاعدة البياناتكيفيفهم  -3أ

 . تحويلها الى جداولالصيغ المعمارية واستخدام نماذج العالقات والكيانات و -4أ

 Selectالتعرف على لغة االستفسار المهيكلية واستخدام عبارة الـ-5أ

اذج والنم عالقاتهاولبناء الجداول  Mcrosoft Access 2003برنامج  القدرة على أستخدام -6أ

  .التقاريراالستعالمات وو

  

  بالموضوع الخاصة المهارات  - ب

 جداول قواعد البيانات والعالقات والمفاتيحتصميم  مهارة– 1ب

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

  والتعلم التعليم طرائق     

 نظرية.محاضر -1

 ختبر.تطبيق عملي في الم -2

 .الكتب العلمية -3

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4

 

  التقييم طرائق     

 

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

  .أجراء االختبارات الشفويةالواجبات و -2

 التفكير مهارات -ج

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

 لبناءالنظام. جمع البياناتووطريقة  امظواع الننلطالب يحلل ا -2ج

  .تحويل التحليل الى جداول وعالقات -3ج   

 لتكامل النظام.ضافة النماذج والتقارير ا -4 ج        
  والتعلم التعليم طرائق    

 الحوار مع الطلبة.حاضرات تقليدية واسلوب م -1

 .لطلبة(وبناء االنظمة )كمشاريع ل العملية التطبيقات -2

 .الكتب العلمية -3

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

 .أجراء االختبارات الشفويةالتمارين األضافية و -2

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

 التقييم طرائق   

 .تلقاها التي المعرفة وتطوير وظيفت الطالب يستطيع ان-1د

 .التدريس مهارة يكتسب نا-2د
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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

1.  
 2نظري  2

 عملي
 مقدم  يف حتليل وتنيميم أنظم  املعلومات

 تعريا ابنظام وانواعه
 +خمترب حماضرة

 امتحان
 شهري +عمل خمترب

2.           = 
 ,Business profileمفهوم اظنظم ف

Bus processer 

 =      =          ابنظامحتليل وتطوير و  يفمتهيد 

   دورة ةياة ابنظام SDLC دورة ةياة ابنظام   .3
   1ا وار ةياة ابنظام  ابتاطيط وابتحليل   .4

   2 وار ةياة ابنظام ا ابتنيميم و ابتنفيذ واملساندة   .5

 DataFlow خمطط سري ابيياتت    .6
Diagram   

    اهداا و يقات ولوائد خمطط سري ابيياتت   .7

   DBMS  قواعد ابيياتت بتنيميم مقدم    .8

   Why DB ا يتهمقدم  يف نظام ادارة قواعد ابيياتت واو   .9

   DBمعماري   معماري  قواعد ابيياتت   .10

11.   -ACID Transaction  خنيائصTranscation   

12.   
عد قواعد ابيياتت ابعبئقي :اخلواص و ابقوا

 وابسجبت واجملال
   قواعد ابيياتت ابعبئقي 

   DB Keys امفاتيح اةداول وانواعها واوي  استادامه   .13

14.   
 تعريا ابنموذج وابكيان وابنيفات وابر ط  ر

   RDB Structure اةداول

 اةداول و ايفي  تطييقهاانواع ابر ط  ر    .15
DB 

Relationships 

 
  

   E-R Diagram  منوذج ابعبقات وابكياتت     .16

   ر ط اةداول وانواع ابعبقات حتويل ابنماذج اىل جداول عبئقي    .17

   Normalization  مقدم  يف ابنييغ املعماري  ومشاال ابتكرار   .18

   عتمادي  ابوظيفي اظ اظعتمادي  ابوظيفي  وقواعد اظستنتاج   .19

20.   
تطييا ابنييغ املعماري  ابثبث  

 (1NF,2NF,3NFف
   ابنييغ املعماري 

   ابنييغ املعماري  وتعريفها واقسامها  SQLبغ  اظستعبم     .21

   SELECT عيارات اظس جاع وتطييقاهتا    .22

   SQLبغ  اظستفسار  انواعها وتطييقاهتا SQLدوال    .23

   SQLبغ  اظستفسار  1ا انواعها وتطييقاهت  SQLدوال ابنيا ابواةد    .24

   SQLدوال  2ا انواعها وتطييقاهت  SQLدوال ابنيا ابواةد    .25

   SQLدوال  1ا وتطييقها وانواعه SQLدوال متعددة ابنيفوا    .26

   SQLدوال  2ا وتطييقها وانواعه SQLدوال متعددة ابنيفوا    .27

   Nested Select اظستعبمات املتداخل  وتنفيذه   .28
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 Molina, Jeffrey D. Ullman and -or GorrciaHectكتب منهجية:

Jennifer Widom, “DATABASE SYSTEMS The Complete 
.2009-Book” Pearson Prentice Hall 2002 

 ,Developing “ C. Avgerou And T. Cornfordمصادر اخرى:

Information Systems: concepts, Issues, And Practice” 2nd 
., 1998Ed., Macmillan Press 

اتمر طيع,ممصادر اخرى: اساسيات قواعد البياانت )نظري/عملي( د.ايسر 
 جالل

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 القاعات الدراسية وخمتربات احلاسبات

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

الضيوف والتدريب المثال محاضرات 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التطبيق املدرسي السنوي

 القبول  .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب أكبر عدد من الطلبة 

 

   SQLدوال  عيارات انشاة اةداول   .29

30.   
 انواع ابيياتت يف بغ  اظستفسار

Attribute data type 

Attribute data 
type 

  

     ةاب  دراسي  :تنيميم قاعدة  ياتت   .31
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 موذج وصف المقررن

 صف المقررو

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 CsDP 217 /علم نفس النمو اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

  دوام صفي يومي أشكال الحضور المتاحة .5

   2017/2018    سنة دراسية الفصل / السنة .6

 ساعة60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ان يعرف الطالب معىن علم نفس النمو وامهيته وقوانينه ومراحله -أ

 ان يعرف الطالب العوامل املؤثرة يف النمو  -ب

 يف علم نفس النمو ان يفهم الطالب مناهج البحث -ت

 ان يعرف الطالب خصائص النمو يف مرحلة الطفولة   -ث

 ان يعرف الطالب دور املؤسسات االجتماعية يف التنشئة االجتماعية للطفل  -ج

 ان يعرف الطالب خصائص النمو يف مرحلة املراهقة  -ح

 ان يعرف الطالب دور اجملتمع واملهنة واالجتاهات وامليول يف مشكالت املراهقني  -خ

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  نها وبينوالبد من الربط بيالمتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 علم نفس النمو  -1أ

 مناهج البحث في علم نفس النمو -2أ

 مرحلة الطفولة -3أ
 مرحلة المراهقة -4أ
 المؤسسات االجتماعية -5أ
 المشكالت التي يتعرض لها االطفال والمراهقين  -6أ

 وضوع المهارات الخاصة بالم  -ب 

 المقارنة - 1ب

 التقييم - 2ب

 النقد - 3ب

  التطبيق   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 والحوارالمناقشة الجماعية  -أ
 تطبيق الجانب النظري على الواقع من خالل االمثلة -ب
 اعداد تقارير عن كل موضوع -ت
 المحاضرة -ث

 

 

 طرائق التقييم      

 

 ييم التحضير اليومي وتفاعل الطلبةتق -أ
 تقييم تقارير الطلبة  -ب
 الحضور  -ت
 االختبارات -ث

 

 
 مهارات التفكير -ج

 التطبيق -1ج

 االستنتاج -2ج

 المقارنة-3ج

 التحليل والتركيب  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

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

 
 

+ 

 طرائق التقييم    

 

 ةبيم التحضير اليومي وتفاعل الطلتقي -أ
 تقييم تقارير الطلبة  -ب
 الحضور  -ت
 االمتحانات النهائية -ث

 

 

 

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

 التحليل -1د

 التركيب -2د

 االستنتاج -3د

 المقارنة -4د
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 تحتية البنية ال .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 يةمن قبل اللجنه القطاع النصوص االساسية ضمن مفردات املقرر

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 اليوجد

يل الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سب

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال يوجد

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 1-2 4 
معرفة معنى علم نفس 

النمو وأهميته 

 ء العامة للنمو والمبادى
 علم نفس النمو 

المحاضرة + 

القصة+ 

 المشكالت

تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

3-4 4 
لعوامل معرفة ا

 المؤثرة في النمو
العوامل المؤثرة في 

 النمو
المحاضرة + 

 الحوار
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

5-6  4 
معرفة مناهج البحث 

 في علم نفس النمو
مناهج البحث في علم 

 نفس النمو
المحاضرة + 

 المشكالت
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات
7-8-9-

10-11 
10 

معرفة نمو االطفال في 

 ةمرحلة الطفول
 مرحلة الطفولة 

المحاضرة 

 +الحوار
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

12-13 4 
فهم دور المؤسسات 

االجتماعية في التنشئة 

 االجتماعية للطفل

دور المؤسسات 

االجتماعية في التنشئة 

 االجتماعية للطفل 

المحاضرة + 

 المناقشة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

14-15  4 
معرفة النمو في 

 هقة مرحلة المرا
 المراهقة

المحاضرة + 

 القصة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

16-17  4 
معرفة اثر المجتمع 

 على نموالمراهق 
 المراهق والمجتمع

المحاضرة + 

 المناقشة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات
18-19-

20 
6 

معرفة اثر المهنة على 

 نمو المراهق 
 المراهق والمهنة

المحاضرة + 

 المشكالت
تفاعل الطلبة 

 اختبارات +

21-22-

23 
6  

معرفة تطور اتجاهات 

 المراهقين وميولهم

اتجاهات المراهقين 

 وميولهم

المحاضرة + 

 المشروعات
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

24-25-

26 
6  

معرفة بعض مشكالت 

 المراهقين 

بعض مشكالت 

 المراهقين 

المحاضرة + 

القصة+ 

 المشكالت

تفاعل الطلبة 

 + اختبارات
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 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 CsAp 213 /واللغه التجميعيه 8086المعالج  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 مختبرلالحضور اليومي الفعلي للطالب في القاعة الدراسية وا احةأشكال الحضور المت .5

 2017/2018  سنوي الفصل / السنة .6

 اسبوعيا عملي( 2نظري+ 2)4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 .تعليم الطالب االجزاء الداخليه للمعاجل وكيفيه عمله -1

 وبمن الربجمه ابللغه التجميعيه اليت تدخل يف كثري من جماالت احلاسلطالب متكني ا -2

 
 
 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .1

 -المعرفة والفهم : -أ

 بشكل مفصل. 8086تمكين الطالب من معرفة معماريه المعالج -1أ
      .  للغة  التجميعية للمعالجامعرفة الطالب بايعازات   -2أ

 .معرفة الطالب البرمجه  وحل المشكالت باللغه التجميعيه  -3أ

 بشكل خاص.  8086معرفة الطالب بتفاصيل عمل المعالج بشكل عام وال  -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارة أختيار مجموعة االيعازات المناسبة لحل المشكلة.– 1ب

     ل عملي في المختبر.تمثيل ما تعلمه نظريا بشكيتقن الطالب  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة االلقاء واسلوب المناقشة. -1

 االنشطة المختبرية والتمارين األضافية كواجبات. -2

 الكتب العلمية. -3

 .المتحانات اليومية والشهريةا -4

 

 طرائق التقييم      

 

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

  أجراء االختبارات الشفوية.اجبات والو -2

 مهارات التفكير -ج

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

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

 الواجبات لحل التمارين األضافية. -3ج         
 لتعلم طرائق التعليم وا    

 طريقة االلقاء واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة. -1

 التطبيقات المختبرية)العملية(. -2

ية على ن الصفالتمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التماري -3

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  

 الكتب العلمية. -4

 طرائق التقييم    

 

 ارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية.اجراء االختب -3

 أجراء االختبارات الشفوية.التمارين األضافية و -4
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 ي (.الشخص المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 ان يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها.-1د

 المعرفة. ان يتمكن من االستفادة من-2د

 ان يكتسب مهارة التدريس.-3د

   لتفكيير االيجابي.ا -4د
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 بنية المقرر .2

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Cpu architecture تعليم الطالب معماريه المعالج عملي2نظري+ 2 1
االلقاء + 

 امثلة(+ مختبرمناقشة)

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

 Fetch and execute cycle تعليم الطالب عمل المعالج عملي2نظري+ 2 2
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

 Explain the bus system تعليم الطالب انواع النواقل في الحاسبه عملي2نظري+ 2 3
االلقاء + 

 ناقشة)امثلة(+ مختبرم

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

 عملي2نظري+ 2 4
اكره الذتعريف الطالب بانواع 

 وخصائصها
memory 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

5 
 عملي2نظري+ 2

 mp architecture 8086 8086التعريف بمعماريه المعالج 
االلقاء + 

 لة(+ مختبرمناقشة)امث
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

6 
تعريف الطالب باجزاء المعالج ومنها  عملي2نظري+ 2

 ة التنفيذدوح
Execution unit 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

7 
 عملي2نظري+ 2

 Flags register تعريف الطالب بمسجل العلم 
االلقاء + 

 ة(+ مختبرمناقشة)امثل
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

8 
التعريف بوحده النقل في معماريه  عملي2نظري+ 2

 المعالج
Bus interface unit 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

9 
 عملي2نظري+ 2

 Addressing modes شرح النواع العنونه
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

10 
 عملي2نظري+ 2

= Addressing modes 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

11 

 عملي2نظري+ 2
 شرح لغه الحاسبه وهيكليه االيعازات

Machine code and 

instruction format 
 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
ية امتحانات يوم

 وشهرية+واجبات

12 
 عملي2نظري+ 2

 لتعريف بااليعازات الرياضيها
Arithmetic instruction 

 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

13 
 عملي2نظري+ 2

االلقاء +  = =

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

14 
 ت المنطقازاالتعريف بايع عملي2نظري+ 2

Logic instruction  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

15 
 التزحيف والتدويرالتعريف بايعازات  عملي2نظري+ 2

Shift and rotate instruction  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

16 
 عملي2نظري+ 2

= 
اء + االلق =

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

17 
االلقاء +  Transfer control instruction نقل السيطرهالتعريف بايعازات  عملي2نظري+ 2

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

18 
االلقاء +  = = عملي2نظري+ 2

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
 امتحانات يومية

 وشهرية+واجبات

19 
شرح تعريف والتعامل مع متسلسله في  عملي2نظري+ 2

 الذاكره
Block of mem.  deals  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

20 
تعليم الطالب البرمجه بايعاازات  عملي2نظري+ 2

 المتسلسله
string instruction  + االلقاء

 مختبرمناقشة)امثلة(+ 
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

21 
 = عملي2نظري+ 2

االلقاء +  =

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

22 
 شرح المكدس عملي2نظري+ 2

stack 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

23 
 تعريف القطع عملي2نظري+ 2

interrupt 
+  االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

24 
 عملي2نظري+ 2

االلقاء +  Interrupt type انواع القطعتعليم الطالب 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

25 
االلقاء +  i/o port شرح عنونه اجهزه االدخال واالخراج عملي2نظري+ 2

 تبرمناقشة)امثلة(+ مخ
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

26 
تعريف والتعامل مع تعليم الطالب كيفية  عملي2نظري+ 2

 المصفوفات وخزن البانات بها
array  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

27 
 = عملي2نظري+ 2

array  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 ة+واجباتوشهري

28 
تعليم الطالب كيفية كتابة البرامج  عملي2نظري+ 2

 الفرعية
procedure  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

29 
 عملي2نظري+ 2

= procedure 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

30 
 عملي2نظري+ 2

 Review of Pentium يهحل امثله اضاف
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
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 البنية التحتية  .3

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 Richard blum, professional assembly language,wiley 

publishing, inc, 2005. 

 Walter a. triebel," the 8086 microprocessor 

architecture, software and interfacing 

techniques".prentice hall, 1985. 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 القاعة الدراسية+ خمترب احلاسوب-1
 ادةأبمثلة اضافية عن املبرجميات+مواقع الكرتونية لرفد الطالب  -2

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 التطبيق املدرسي السنوي

 

 القبول  .4

 القبول حسب استمارة القبول املركزي المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 دد من اخلطة املقررة لالستيعابأكرب ع أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 214CSRM /منهج البحث العلمي   اسم / رمز المقرر .3

 البكلوريوس    البرامج التي يدخل فيها .4

 ضور اليومي الح   أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018 الفصل / السنة .6

  112    )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

ن خالل ر البلدان متعريف الطالب باهمية البحث العلمي باعتبرة الركيزة االساسية لتطوي      أهداف المقرر .9

لعلمية ليب اي الصحيحة واكتساب المهارات واالساتطوير المعرفة العلمية باستخدام اليات البحث العلم

 العداد طالب قادر على تحقيقاهداف البحث العلمي في التنمية والبناء وخدمة المجتمع  

 
 
 
 
 
 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 في الدراسة االكاديميةالبحث العلمي  تمكين الطلب من معرفة اهمية      -1أ

 من خالل استخدام اليات البحث العلمي يمكن اعداد باحث جيد      -2أ

 كل من المشاكثيرال اعداد مزود بالمهارات االساسية للبحث العلمي باالمكان االستفادة منة في حل     -3أ
 التي تواجة العديد من المؤسسات      -4أ
  -5أ
   -6أ

 بالموضوع المهارات الخاصة   -ب 

 يمكن الطالب من اكتساب مهارات التدريس      - 1ب

  اليات البحث العلمي في حل الكثير من المشاكل في مجال العمل مهارات استخدام    - 2ب

 يمكن الطالب معرفة كيفية استخدام المكتبة واستخراج المراجع     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 حاضرة اسلوب الم              

 اسلوب المناقشة               

 االمتحانات الشهرية               

 

 طرائق التقييم      

 بحوث التخرج التي تقدم من قبل الطلبة              

 التقارير واالختبارات االسبوعية             

 

 
 مهارات التفكير -ج

 د اسلوب الحوار بين الطالب واالستا   -1ج

 لمناقشة ا   -2ج

 البحوث    -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 االختبارات            

 

 

 طرائق التقييم    

 بحوث التخرج                             -االمتحانات النهائية             
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 (. لشخصياوالتطور  المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف -د 

 يمكن للطالب توظيف المهارات والمعرفة التي اكتسبها في مجال عملة    -1د

 اكتساب مهارة التدريس    -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 3 4                                                                        16 
ان يفهم الطالب ما 

 تلقاةفي المحاضرة 

تعريفة –البحث منهج 

اهدافة مراحل –

 تطورة
 نظري  

االختبارات 

 اليومية 

5-6-7-8       16           
ان يفهم الطالب 

هارات واساليب م

 البحث العلمي 

خطوات اعداد البحث 

في اختيار المشكلة 

مصادرها ومعايير 

 اختيارها 

 نظري  
االمتحانات 

 االسيوعية

9-10-

11-12 
      16 

لب متى ان يفهم الطا

هدة االنواع  يستخدم

   من المتاهج 

التعريف باهم المناهج 

المتبعة في البحث 

 العلمي 
 االمتحانات  نظرى   

13-14-

15-16 
      16 

يتعرف الظالب على 

االدوات المستخدمة 

 في جمع المعلومات 

ادوات جمع 

-المعلومات انواعها 

 مصادرها
 االختبارات نظري  

17-18-

19-20 
     16 

 ان يتعرف الطالب

اساليب جمع 

 المعلومات

انواع االدوات 

المستخدمة في البحث 

 العلمي
 نظري   

االختبارات 

االسبوعية 

المتحانات 

 الشهرية

21-22-

23-24 
    16 

 التعريف على كيفية

تنقيح البحث واستخدام 

االساليب المتفق عليها 

 في كتابة البحث 

الشكل النهائي في 

ن كتابة البحث ويتضم

–تنقية –لغة البحث 

الشكل المادي –اقسامة 

 والفني للبحث 

 نظري  
االمتحانات  

االسبوعية  

 والشهرية

25-26-

27-28 
    16 

ان يفهم الطالب قواعد 

 توثيق المصادر 
الشكل النهائي لكتابة 

 البحث 
 نظري  

االختبارات 

 مناقشة بحوث

 

29-30-

31-32 
16 

قواعد توثيق 

المصادر  المعلومات

 ي الحواشيف

الشكل النهائي لكتابة 

 البحث
 مناقشة بحوث نظري



  
 4الصفحة 

 
  

 

 القبول  .13

 حسب خطة القبول المركزي المتطلبات السابقة

  د من الطلبة أقل عد

 اكبر من العدد المطلوب أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 املفردات املقرر من اجلامعة ضمن القطاعية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 ونية (والمواقع االلكتر
 البحوث واملصادر عرب االنرتنيت

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 يقلتطباالزايرات امليدانية اىل املدارس لتقييم واشراف على طلبة 



  
 1 الصفحة

 
  

 موذج وصف المقررن

 ذي كم  ابييم  ل ببمصف فماملر ارتالما اب   يمايتضمن  ذم ا اررمتد يم ديد  م    : وصف المقررر
يعتيم  ني( بغمت  ي  لا ) فصلني  داسبرسم علملم احل سي ل  ظتاي وعنلي  وعلى   ى سنا  داسيا ك

وابيحم  عم  عنصمت  عمني  اهلم  ا ي م   وختزي  ابيي  ل ب اكت  احل سمب الي ابب بب ببتق ينظيم
 ملل اىل ابنت ئج ببتق ستيعا.استخ ام هلملادز ي ل كاملء  رع جلا ابيي  ل وابملف و ابيي ين

 

 الصرفة للعلوم التربية كلية/  ديالى جامعة التعليمية المؤسسة .1

 بالحاسو علوم قسم  المركز/  الجامعي القسم .2

 CsDa 212 /  لذي ك  ابيي   المقرر رمز/  اسم .3

 البكالوريوس فيها يدخل التي البرامج .4

 (عملي-نظري) أسبوعيا مرتين المتاحة الحضور أشكال .5

 2017/2018   سنوي السنة/  الفصل .6

 ساعة 120 ليصبح (عملي 2/ نظري 2) 4 (الكلي) الدراسية الساعات عدد .7

 3/9/2017  الوصف هذا دإعدا تاريخ .8

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

قيقها الب تحومخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر 

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 المقرر أهداف .9
 -: الى المقرر يهدف

 . التمثيلية هياكلها مع التعامل وأساليب البيانات تمثيل طرق على التعرف -1

 .وكفوءة سريعة بطرق النتائج الى والوصول البيانات لمعالجة كفوءة خوارزميات استخدام -2

 

 التقييمو والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات .10

 -: والفهم المعرفة -أ
 .البيانات هياكل مادةل فهم على الحصول في الطالب تمكين  -1أ

       .وببطرق تنظيم وتمثيل وتخزين البيانات بذاكرة الحاس المعرفة  -2أ

 الهياكل البيانية المختلفة )ميزاتها وعيوبها(.فهم   -3أ

نصر عرتيب البيانات وطرق مختلفة للبحث عن تمكين الطالب من التعرف على طرق مختلفة لت -4أ

 معين في الهيكل البياني. 

 تيب البيانات لتمثيل الهياكل البيانية المختلفة وطرق تر ++Cة البرمج لغةالقدرة على أستخدام  -5أ

  وطرق البحث عن عنصر معين.

  

  بالموضوع الخاصة المهارات  - ب

 اسبالمن البياني الهيكل أختيار مهارة  – 1ب

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

  والتعلم التعليم طرائق     

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة. -1

 .والتمارين األضافية كواجباتاالنشطة المختبرية  -2

 .الكتب العلمية -3

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4

 

  التقييم طرائق     

 

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

  .أجراء االختبارات الشفويةو الواجبات -2

 التفكير مهارات -ج

 .ستخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل اسلوب الحوارأ -1ج

 .البيانات بالطرق المختلفة تمثيليحلل الطالب المشكالت البرامجية في  -2ج

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

 .األضافية التمارين لحل لواجباتا -4 ج        

 .الكتب العلمية -1



  
 3 الصفحة

 
  

 

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

 .تلقاها التي رفةالمع توظيف الطالب يستطيع ان-1د

 .المعرفة من االستفادة من يتمكن ان-2د

 .التدريس مهارة يكتسب ان-3د

   .لتفكيير االيجابيا -4د



  
 4 الصفحة

 
  

 المقرر بنية .11

 الساعات األسبوع
 مخرجات

 المطلوبة التعلم
 أو المساق/  الوحدة اسم

 الموضوع
 طريقة

 التعليم
 طريقة

 التقييم

1 
 2نظري,  2

 عملي

ع هياكل بانوا التعريف

 البيانات

وانواع  -تعريفها –مقدمة عن هياكل البيانات 

 الهياكل وكيفية اختيار الهيكل البياني المناسب
المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي التطبيقو

 المختبر

2 
 2نظري,  2

 عملي
 بالمصفوفات التعريف

)أحد أنواع هياكل 

 البيانات(

 خواص االمصفوفات 

 تمثيلها بالذاكرة  وطريقة  

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

3 
 2نظري,  2

 عملي
التعريف بالمكدس )أحد 

 أنواع هياكل البيانات(

تعريف المكدس والعمليات التي يمكن اجراؤها 

 عليه وخوارزمياته

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

4 
 2نظري,  2

 عملي
التعريف بكيفية تمثيل 

 المكدس
تمتيل المكدس بستخدام المصفوفة وباستخدام 

 القيد
المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

5 

 2نظري,  2

 عملي
بتطبيقات  التعريف

 المكدس

 -معالجة البرامج التي تحتوي على برامج فرعية

 تطبيقات اخرى–لتعابير الحسابية معالجة ا

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

6 
 2نظري,  2

 عملي

التعريف بكيفية استخدام 

في التحويل من  المكدس

 تعبير حسابي الى اخر 

الى   infixاستخدام المكدس لتحويل صيغة 

postfix  

المحاضرة 

 + مختبر

 ميةاليو االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

7 
 2نظري,  2

 عملي
بكيفية استخدام  التعريف

المكدس الحتساب التعبير 

 الحسابي

احتساب التعبير الحسابي المحول الى 

واحتساب التعبير الحسابي  postfixصيغة

  infixبصيغة ال

المحاضرة 

 + مختبر

 والتطبيق الواجبات

 المختبر في العملي

8 

 2نظري,  2

التعريف بالطابور )أحد  ليعم

 أنواع هياكل البيانات(

تعريف الطابور والعمليات التي يمكن اجراؤها 

 عليه وخوارزمياته

المحاضرة 

 + مختبر

 لشفويةا االختبارات

 العملي والتطبيق

 في اليومي واألختبار

 المختبر

9 
 2نظري,  2

 عملي
التعريف بكيفية تمثيل 

 وتطبيقاته الطابور

بستخدام المصفوفة وباستخدام  تمتيل الطابور

 وشرح بعض تطبيقاته القيد

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

10 
 2نظري,  2

 عملي

التعريف بالطابور الدائري 

)أحد أنواع هياكل 

 البيانات(

تعريف الطابور الدائري والعمليات التي يمكن 

 اجراؤها عليه وخوارزمياته

حاضرة الم

 + مختبر

 الشفويةا االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

11 
 2نظري,  2

 عملي
التعريف بكيفية تمثيل 

  الدائري الطابور
 تمتيل الطابور بستخدام المصفوفة 

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

12 
 2نظري,  2

 عملي

التعريف بالطابورالمزدوج 

وطابور األسبقية )من 

 أنواع هياكل البيانات(

تعريف الطابور المزدوج والعمليات التي يمكن 

 اجراؤها عليه وتعريف طابور األسبقية وتطبيقاته

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

13 

 2نظري,  2

 عملي

بالخزن  التعريف

التسلسلي واليناميكي 

خدام وكيفية است

 المؤشرات

الخزن التسلسلي والديناميكي  وبيان  تعريف

مزايا كل نوع وعيوبه واجراء مقارنة بينهما  

 وكيفية استخدام المؤشرات

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

14 

 2نظري,  2

التعريف بالقائمة  عملي

)أحد أنواع الموصولة 

 هياكل البيانات(

عريف القائمة الموصولة وتكوين قائمة موصولة ت

من العناصر واضافة    nمن عنصر واحد ومن 

عنصر الى القائمة الموصولة بعد عنصر آخر 

فيها وبعد العنصر األخير وطباعة جميع او بعض 

 عناصر القائمة الموصولة 

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

15 

 2نظري,  2

كيفية الحذف من القائمة  عملي

 الموصولة

 –حذف العنصر األخير   –خذف العنصر األول 

الحذف من وسط القائمة الموصولة باالعتماد 

على قيمة البيانات أو على موقع العنصر من 

 القائمة

المحاضرة 

 + مختبر
 والتطبيق الواجبات

 المختبر في العملي

16 
 2نظري,  2

 عملي
فة بالقائمة تعزيز المعر

 الموصولة
 تمارين متنوعة الثراء الموضوع

المحاضرة 

 + مختبر

 الفصلي االختبار

 في العملي والتطبيق

 المختبر

17 
 2نظري,  2

 عملي

التعريف بالمكدس 

)أحد أنواع الموصول 

 هياكل البيانات(

تعريف المكدس الموصول والعمليات التي يمكن 

 اجراؤها عليه وخوارزمياته

 المحاضرة

 + مختبر

 لشفويةا االختبارات

 ألختبارالفصليوا

 المختبر في العملي

18 
 2نظري,  2

 عملي

التعريف بالطابور 

)أحد أنواع الموصول 

 هياكل البيانات(

تعريف الطابور الموصول والعمليات التي يمكن 

 اجراؤها عليه وخوارزمياته

المحاضرة 

 + مختبر

 لشفويةا االختبارات

 في العملي والتطبيق

 لمختبرا

19 

 2نظري,  2

 عملي
التعريف بالقائمة 

الموصولة الدائرية 

)من أنواع والمزدوجة 

 هياكل البيانات(

تعريف القائمة الموصولة الدائرية والمزدوجة 

 والعمليات التي يمكن اجراؤها  والخوارزميات

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

20 

 2, نظري 2

بالمخطط  التعريف عملي

وكيفية تمثيله  وأنواعه

المخطط المتجه والمخطط غير –تعريف المخطط 

 المسار وطوله وطرق تمثيل المخطط-المتجه

 

المحاضرة 

 + مختبر

 اليومية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر



  
 5 الصفحة

 
  

  التحتية البنية .12

 : المطلوبة القراءات

 األساسية النصوص  
 المقرر كتب 
 أخرى      

   تب العلمية المقررةكال

 عصام الصفار -هياكل البيانات لطلبة اقسام علم الحاسوب  -1

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

Weiss, 2006. 

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

Walter Savitch, 2011 

4- www.cplusplus.com 

 المثال سبيل على وتشمل)  خاصة متطلبات

 والبرمجيات والدوريات العمل ورش

 ( االلكترونية والمواقع
  ++Cبرنامج ال

)من أنواع هياكل 

 البيانات(

 

21 

 2نظري,  2

 عملي
التعريف بهيكل الشجرة 

وأنواعها وطرق 

 أستعراضها

تعريف الشجرة وتوضيح مفاهيمها  وأنواعها 

وأستعراضها حسب المستويات واألستعراض 

                                                                                                                                              بالترتيب السابق واللالحق والبيني            

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

22 

 2نظري,  2

 عملي
التعريف بطرق تمثيل 

األشجار األعتيادية 

 والثنائية

تمثيل األشجار األعتيادية بأستخدام القائمة 

الموصولة وتمثيل الشجار الثنائية بأستخدام 

 خدام القيدالمصفوفة وبأست

المحاضرة 

 + مختبر

 لشفويةا االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

23 

 2نظري,  2

 عملي

التعريف بكيفية تمثيل 

التعابير الحسابية 

بأستخدام الشجرة الثنائية 

وكيفية تحويل الشجرة 

 األعتيادية الى ثنائية

استعراض الشجرة الثائية بطريقة الترتيب البيني 

  infix لتعبير الحسابي بصيغة للحصول على ا

notation   وأستعراضها بطريقة الترتيب

السابق للحصول على التعبير الحسابي بصيغة 

prefix notation    وأستعراضها بطريقة

الترتيب الالحق للحصول على التعبير الخسابي 

وتحويل الشجرة  postfix notationبصيغة 

 األعتيادية الى ثنائية

المحاضرة 

 بر+ مخت

 لشفويةا االختبارات

 العملي والتطبيق

 في اليومي واألختبار

 المختبر

24 

 2نظري,  2

 عملي
التعريف بشجرة البحث 

 الثنائية

تعريف شجرة البحث الثنائية وخطوات اضافة 

 وحذف عنصر من شجرة البحث الثنائية

المحاضرة 

 + مختبر

 والتطبيق الواجبات

 المختبر في العملي

25 

 2نظري,  2

 يعمل
 تمارين متنوعة الثراء الموضوع بالسابقتعزيز المعرفة 

المحاضرة 

 + مختبر

 الفصلي االختبار

 في العملي والتطبيق

 المختبر

26 

 2نظري,  2

 عملي
التعريف بالترتيب 

 وبطريقة ترتيب الفقاعة

تعريف الترتيب وبيان الغرض من الترتيب 

وخطوات عملية الترتيب وأنواع خوارزميات 

لعوامل الرئيسية المحددة ألختيار الترتيب وا

 ترتيب الفقاعه -خوارزمية الترتيب

المحاضرة 

 + مختبر

 يوميةال االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

27 

 2نظري,  2

 عملي
ف بطريقتي الترتيب يالتعر

باألضافة والترتيب 

 السريع

 الترتيب السريع –الترتيب باألضافة 
المحاضرة 

 + مختبر

 لشفويةا االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

28 

 2نظري,  2

 ف بالبحث  يالتعر عملي
البحث  –تعريف البحث وبيان أنواع خوارزمياته 

 البحث الثنائي –التسلسلي 

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 الفصلي واألختبار

 المختبر في العملي

29 

 2 ظتي,  2
 عنلي

احمل ضت  +  عا تاج يعزيز ارعتفا اببس بق
 خمترب

ابتن دي  األض فيا 
وابتبييق ابعنلي يف 

 ارخترب

30  
    

http://www.cplusplus.com/


  
 6 الصفحة

 
  

 سبيل على وتشمل)  االجتماعية الخدمات

 والتدريب الضيوف محاضرات المثال

 (  الميدانية الدراساتو المهني
 ات المدرسيةالتطبيق -

 

  القبول .13

 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 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

 2017/2018 الفصل / السنة .6

 ساعة60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 . االرشاد الرتبوي ونشأته وتطوره ومفاهيمه ومربراته واهدافه ان يعرف الطالب معىن  -أ

 . اسس االرشاد ان يعرف الطالب  -ب

 رشاد .نظرايت االان يفهم الطالب  -ت

  املعلومات الالزمة لالرشاد .ان يعرف الطالب   -ث

  االرشاد والتوجيه يف املدرسة.ان يعرف الطالب  -ج

  املشكالت اليت يتناوهلا االرشاد الرتبوي ان يعرف الطالب  -ح

 االزمة النفسية ان يعرف الطالب  -خ

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  نها وبينوالبد من الربط بيالمتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 ان يعرف الطالب امليكانزمات الدفاعية  -د
 ان يعرف الطالب التوافق  -ذ

 رجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخ .10

 المعرفة والفهم  -أ
 معىن االرشاد الرتبوي ونشأته وتطوره ومفاهيمه ومربراته 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

 

 

 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

  



  
 3الصفحة 

 
  

 

 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

 

 

 

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

 التحليل -1د

 التركيب-2د

 االستنتاج-3د

 المقارنة   -4د



  
 4الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 النصوص االساسية ضمن مفردات املقرر

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

مل والدوريات والبرمجيات ورش الع

 والمواقع االلكترونية (
 اليوجد

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 1-2-3-4 

 

 

 

 

 

8 

 االرشاد معنى  معرفة
ونشأته وتطوره ومفاهيمه 
ومربراته واهدافه، والعالقة 

بني االرشاد والعلوم االخرى 
، وجماالت االرشاد ، وطرق 

  االرشاد 

  االرشاد
المحاضرة + 

+ القصة

 المشكالت

تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

5-6 4 

اسس االرشاد معرفة 

الفلسفية واالجتماعية 

الخلقية والدينية و

 والنفسية 

 اسس االرشاد
المحاضرة + 

 الحوار
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

7-8-9-
10  

8 

نظريات معرفة 

االرشاد ) التحليل 

النفسي ، السلوكية، 

 الوجودية، االنسانية (

 نظريات االرشاد
المحاضرة + 

 المشكالت
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

11-12-

13 
6 

المعلومات معرفة 

 زمة لالرشاد الال
المعلومات الالزمة 

 لالرشاد
المحاضرة 

 +الحوار
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

14-15- 4 
االرشاد والتوجيه فهم 

 في المدرسة
االرشاد والتوجيه في 

 المدرسة
المحاضرة + 

 المناقشة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات
16-17 -

18 
6 

المشكالت التي معرفة 

 يتناولها االرشاد
تي المشكالت ال

 يتناولها االرشاد
المحاضرة + 

 القصة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

19-20-

21 
6 

االزمات معرفة 

 النفسية
 االزمات النفسية

المحاضرة + 

 المناقشة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

22-23-

24-25-

26 

10 
ميكانزمات معرفة 

 الدفاع النفسية

ميكانزمات الدفاع 

 النفسية

المحاضرة + 

 المشكالت
الطلبة تفاعل 

 + اختبارات

 التوافق التوافقمعرفة  ساعات 6 27-28
المحاضرة + 

 المشروعات
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات



  
 5الصفحة 

 
  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال يوجد

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 324CsCT /المناهج وطرائق التدريس اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 مياليو أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018 الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
3/9/2017 

 

 أهداف المقرر .9

 بأسس بناء المنهج وعناصره، وتنظيمه وتقويمه وتطويره.لبة الطل تعريف .1

 تدريب الطلبة  على مهارات تخطيط الدرس وتنفيذه وتقويمه. .2

 ت الحديثة في المناهج وطرق التدريس .إطالع الطلبة على االتجاها .3
 

 

 

 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على المنهج بمفهوميه القديم والحديث -1أ

 التعرف على أسس بناء المنهج -2أ

 التعرف على عناصر المنهج كنظام رباعي -3أ
 الدراسية التعرف على أنواع المناهج-4أ
 التعرف على الطريقة واالسلوب واالستراتيجية التدريسية  -5أ
 التعرف على انواع طرائق التدريس ومعاير اختيار الطريقة المثلى  -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارة التخطيط للتدريس– 1ب

 مهارة التدريس – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستجواب –المحاضرة  –قة المناقشة طري

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات الفصلية والشهرية  –االمتحانات القصيرة  –التحضير اليومي  –التقارير 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 مهارات التفكير العلمي -1ج

 مهارات التفكير الناقد-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة  –ة المناقشة طريق

 

 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات الفصلية والشهرية  –االمتحانات القصيرة  –التحضير اليومي  –التقارير 
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 ي (.الشخص المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 ب عند ممارسته مهنة التدريستوظيف المعرفة التي تلقاها الطال -1د

 ان يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 2  

 , القديم )مفهوم المنهج   المنهج

 والحديث ( 

 المنطقي    منهجتنظيمات ال 

 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

  االستجواب

 التقارير

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 )

  األغراض السلوكية ) شروطها

 وصياغتها ( 

  ألغراض السلوكية . اتصنيف 

  أهداف تدريس العلوم  االجتماعية

 في مراحل التعليم العام . 

  تطبيقات عملية 

 

 محاضرة ال

 المناقشة

االختبارات 

 القصيرة 

14-16 6  

                                     المحتويات والخبرات التعليمية :      -

 أسابيع (  5) 

  مفهوم المحتوى , الخبرة

 التعليمية .

  قواعد اختيار محتوى المنهج

 )المعارف والخبرات التعليمية ( .

  تنظيم محتوى المنهج 

 المحاضرة 

االختبارات 

 القصيرة
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 لمدرسي                    الكتاب ا                                  

   . أهميته ووظائفه 

  . أسس إعداده 

  . خصائص الكتاب المدرسي الجيد 

تطبيقات عملية ) تحليل محتويات 

 الكتاب المدرسي

17-24 16  

                                   طرائق التدريس والتقنيات التعليمية :  

معنى الطريقة ,األسلوب 

 ,اإلستراتيجية في التدريس  

 أسس التدريس الجيد 

طرائق التدريس المرتبطة  .1

 بالنظريات المعرفية .

  المحاضرة االستكشاف الموجه 

 . حل المشكالت 

طرائق التدريس المرتبطة بالنظريات  .2

 السلوكية 

 . التعليم المبرمج 

 التعليم .  استخدام الحاسوب في 

طرائق التدريس المرتبطة بالنظريات  .3

 االجتماعية :

  . التعلم التعاوني 

  . المناقشة 

  . المشاريع 

  . األلعاب التعليمية 

 طرائق تدريس أخرى:  .4

 , االستجواب 

   , الزيارات الميدانية 

  . إعداد التقارير 

 

التقنيات التعليمية / مفهومها  -

 وأنواعها 

 المحاضرة 

 

العرض 

 مليالع

 التقارير

25-27 6  

                                                                      -التقويم :  -

 مفهومه , خصائصه , أنواعه .  -

 تقويم المنهج الدراسي.  -

مواصفات وخصائص األسئلة  -

 الصفية وأنواعها

 المحاضرة 

االختبارات 

 القصيرة

28-30 6  

                                               التخطيط في التدريس   

 مفهوم التخطيط وأهميته   -

 أنواع الخطط الدراسية  -

)  الخطط السنوية ، الخطط    

 الفصلية ، الخطط اليومية(            

 تطبيقات عملية -

 المحاضرة 

 تطبيق خطة 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 لمقرركتب ا 
      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 
 الزايرات املدرسية/التطبيق

  

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 موذج وصف المقررن

لطمم ص وممف ر ق ي  مم   6قلفيجمم ب سي مم  يتضمم ه اممملق ق تمميس مممةسي   مم    : وصففف المقففرر
ر( لغمي  يلت م ع  م قحل سب ت نظياي وع  ي  وع ى  ةى سن   سقسمي  ا   م  ف لنيم ر  سقسملث  قلث 

خمميى سكيفيمم  منيمم يم قلمم ا ق ا قلتيمم م س دتمم  وقلتممةس  ع ممى سسمم  قل غمم   مم  سمميق ق ق معييمما قلط لمم 
 وقيض  سسطه  ست قعة قلبي ات .

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

  304CsWP( /فيجول بيسكبرمجة ونوافذ ) اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 (عملي-نظري) أسبوعيا مرتين حضور المتاحةأشكال ال .5

 2017/2018 الفصل / السنة .6

 ساعة 120 ليصبح( عملي 2/ نظري 2) 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
3/9/2017 

 

 أهداف المقرر .9

دراسة المفاهيم االساسيه للبرمجة المرئية والتعرف على اساسيات عمل برمجة الكائنات 
وطرق الربط مع قواعد  الموجهة باالحداث وكيفية التعامل مع تصميم الواجهات الرسومية

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيتعلم المبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 البيانات

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 قدرة الطالب على البرمجة باستخدام لغات البرمجة المرئيه -1أ

 متعدده تمكين الطالب من استخدام اللغة لحل مشاكل-2أ

 بياناتقدرة الطالب على ربط لغة الفيجول بيسك مع البرامج االخرى مثل االوفس وقواعد ال -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. -1

 والتمارين األضافية كواجبات.االنشطة المختبرية  -2

 .الكتب العلمية -3

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4

 المشاريع العملية -5

 طرائق التقييم      

 

 ية/شهرية/نهائية.اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يوم -1

  .أجراء االختبارات الشفويةالواجبات و -2

 عمل المشاريع -3
 مهارات التفكير -ج

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

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

 .مع الفيجول بيسك درة الطالب على تحويل المعلومات الى جداول وربطهاق -3ج   

  .األضافية التمارين لحل الواجبات -4 ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة. -1

 )العملية(.المختبرية التطبيقات -2

لى ية عن الصفالتمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التماري -3

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  

 .الكتب العلمية -4
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 طرائق التقييم    

 

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

 .أجراء االختبارات الشفويةالتمارين األضافية و -2

 المشاريع التطبيقية. -3
 

 (. لشخصيا والتطور التوظيف يةبقابل 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 .11

اسم الوحدة / المساق أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 ضوعالمو

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 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

تقديمي+  عرض صندوق االدوات

 أستخدام سبورة

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 

 اصةالجاهزه والدوال الخ

الدوال الجاهزه والدوال 

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

تصميم برامج لجمل  نظري 2 6

 IF.. then التفرع

…Else 

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

تصميم برامج لجمل 

 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 

 ق المزدوجوصندو

االدوات المشغل ,الموجه , 

 قائمة الملفات

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

10 

 

 نظري 2

 عملي 2

تصميم برامج للتعرف 

على ادوات المشغل 

والموجه والملف 

واستخدام االشكل 

 وصندوق الصورة

االشكال , صندوق 

الصورة , اكتشاف 

 االخطاء وتصحيحها

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

11 

 

 

 نظري 2

 عملي 2

تصميم برامج باستخدام 

اشكال وبعض تطبيقات 

  صندوق الرسائل

المصفوفات تعريفها , 

انواعها , ذات البعد الواحد 

, المصفوفة الحركية, 

 حظات عامةمال

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 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

 ان يوميامتح

 نظري 2 13

 عملي 2

تصميم برامج حول 

المصفوفات ذات البعد 

 الواحد والحركية

عرض تقديمي+   ترتيب المصفوفة

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 14

 عملي 2

تصميم برامج حول 

المصفوفات ذات البعدين 

ديمي+ عرض تق  البحث بالمصفوفة

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة
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 امتحان يومي وتطبيقاتها البرمجية

 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 

 التحكم لمصفوفات

عرض تقديمي+   مصفوفة التحكم

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ 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 

االختيار واستخدام الصيغ 

 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 

عة والقوائم السري

 لالختيارات

تصميم قوائم االختيار) 

محرر القوائم , القوائم 

 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

 ان يوميامتح

 نظري 2 21

 عملي 2

تنفيذ برامج لصناديق 

 المخاطبة

شاشات المخاطبة 

  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

انات شهريه أمتح

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 23

 عملي 2

تصميم  برامج االجراءات 

  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+ 

 خدام سبورةأست

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 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 

عض الملفات وتطبيق ب

 الدوال

احداثيات النظام طرق 

  رسم االشكال والخطوط

عرض تقديمي+ 

 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

 ن يوميامتحا

 نظري 2 28

 عملي 2

توضيح واجهات التعامل 

 مع قواعد البيانات

 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

اداة قواعد البيانانت 

 تحكمها وتعريفها

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

أمتحانات شهريه عرض تقديمي+ منظم قواعد البيانات تصميم برامج الستخدام  نظري 2 30
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 ية املقررةالكتب العلم
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 

 الشامل بالبرمجة اعداد مصطفى حبيب  المرجع  .5

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 6فيجول بيسك برنامج ال

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 لمدرسي السنويالتطبيق ا

 

 القبول  .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

 اكبر عدد من الخطه المقررة لالستيعاب أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

اداة التحكم بالبيانات  عملي 2

 ومجاميع القيود

المرئي ووتصميم قاعدة 

  بيانات جديده

 ++ مناقشة أستخدام سبورة

 امتحان يومي

 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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 نموذج وصف المقرر

 ذي كم  ابييم  ل ببمصف فماملر ارتالما اب   يمايتضمن  ذم ا اررمتد يم ديد  م    : وصف المقررر
يعتيم  ني( بغمت  يبرسم علملم احل سي ل  ظتاي وعنلي  وعلى   ى سنا  داسيا ك  لا ) فصلني  داس

 وابيحم  عم  عنصمت  عمني  اهلم  ا ي م  وختزي  ابيي  ل ب اكت  احل سمب الي ابب بب ببتق ينظيم
 ملل اىل ابنت ئج ببتق ستيعا.استخ ام هلملادز ي ل كاملء  رع جلا ابيي  ل وابملف و ابيي ين

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة التعليمية المؤسسة .1

 قسم علوم الحاسوب  المركز/  الجامعي القسم .2

 322CsAi /ذك ء افبن عي المقرر رمز/  اسم .3

 البكالوريوس فيها يدخل التي البرامج .4

 (عملي-نظري) أسبوعيا مرتين المتاحة الحضور أشكال .5

  2017/2018 السنة/  الفصل .6

 ساعة 120 ليصبح( عملي 2/ نظري 2) 4 (الكلي) الدراسية الساعات عدد .7

 3/9/2017  الوصف هذا إعداد تاريخ .8

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

حقيقها ت البيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 المقرر أهداف .9
 -: الى المقرر يهدف

  ظتاي وعنلي  اب ك ء االفبن عيتعليم الطالب مهارات مادة  -1
 تأهيل الطلبة تطبيق هذه الماده في مجاالت العمل المختلفه. -2

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات .10

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

       .برامج الذكاء االصطناعيبطرق تنظيم وتمثيل  المعرفة   - -2أ

 )ميزاتها وعيوبها(. الذكاء االصطناعيفهم  -3أ

 لمادة الذكاء االصطناعيتمكين 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     

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة. -1

 والتمارين األضافية كواجبات.االنشطة المختبرية  -2

 .الكتب العلمية -3

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4

 

  التقييم طرائق     

 

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

  .أجراء االختبارات الشفويةالواجبات و -2

 التفكير مهارات -ج

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

 يحلل الطالب المشكالت البرامجية في تمثيل البيانات بالطرق المختلفة. -2ج

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

 .األضافية التمارين لحل الواجبات -4 ج        
  والتعلم التعليم طرائق    

 مع الطلبة.محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والحوار  -1

 )العملية(.المختبرية التطبيقات -2

ية على ن الصفالتمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التماري -3

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  

 .الكتب العلمية -4
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  التقييم طرائق   

 

 اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية. -3

 .أجراء االختبارات الشفويةالتمارين األضافية و -4

 
 (. لشخصيا 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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 المقرر بنية .11

 الساعات األسبوع
 التعلم مخرجات

 المطلوبة
 المساق/  الوحدة اسم

 الموضوع أو
 طريقة

 التعليم
 طريقة

 التقييم

1 
 2, نظري 2

 عملي

مقدمة عن لغة برولوك  مقدمة عن الذكاء االصطناعي
 وخواصها واستخدمتها

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

تقارير + 

 مختبرية

2 

 2نظري,  2
 عملي

خواص وتطبيقات ومعمارية 
 ولغات وفروع الذكاء االصطناعي

 

 مكوانت لغة الربجمة )احلقائق
 والقواعد واألسئلة(

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

3 
 2نظري,  2

 عملي
تعريف جمال حل املشكلة 

 )حماضرة أوىل(
عرض  بلغة برولوكأنواع املتغريات 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

4 
 2نظري,  2

 عملي
خواص جمال حل املشكلة 

 )حماضرة اثنية(
الربط وعملية  الرجوع 

 العكسي )و، أو(
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

5 
 2نظري,  2

 عملي
وهيكلة أنواع البياانت  محاية االنظمة 

 الربانمج
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

6 

 2نظري,  2
 عملي

امثلة على جمال حل املشكلة 
والقرد  puzzle-8مثل 

 واملوزة.....اخل
 

عرض  عبارات اإلدخال واإلخراج

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

7 
 2نظري,  2

 عملي
أمثلة توضيحية عن عبارات  )البحث األعمى(أنواع البحث 

 اإلدخال واإلخراج
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

8 

 2نظري,  2
 عملي

-أنواع البحث )البحث ألتنقييب
 hillحماضرة أوىل(

climbing 

 العمليات الرايضية واملنطقية
 بلغة برولوك

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

تقارير + 

 مختبرية

9 

 2نظري,  2
 عملي

-أنواع البحث )البحث ألتنقييب
 best firstحماضرة اثنية(

search 

برامج شاملة للمفردات 
 السابقة مجيعها

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

10 

 2نظري,  2
 عملي

-أنواع البحث )البحث ألتنقييب
-Aحماضرة اثلثة(

algorithm 

شاملة للمفردات  برامج
 السابقة مجيعها

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

11 

 2نظري,  2
 عملي

-أنواع البحث )البحث ألتنقييب
-*Aحماضرة اثلثة(

algorithm 

برامج شاملة للمفردات 
 السابقة مجيعها

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

12 
 2نظري,  2

 عملي
برامج شاملة للمفردات  إسرتاتيجية السيطرة 

 السابقة مجيعها
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

13 
 2نظري,  2

 عملي
برامج شاملة للمفردات  طرق السبورة السوداء

 السابقة مجيعها
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

14 
 2نظري,  2

 عملي
 متثيل املعرفة )املنطق الرايضي

 والقواعد(
برامج شاملة للمفردات 

 السابقة مجيعها
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية
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15 
 2نظري,  2

 عملي
 البياين متثيل املعرفة )الرسم

 التصوري والتمثيل الشبكي(
برامج شاملة للمفردات 

 السابقة مجيعها
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

16 
 2نظري,  2

 عملي
عرض  دوال القطع واإليقاف والنفي متثيل احلدث بصيغة الشبكة

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

17 
 2نظري,  2

 عملي
عرض  دوال القطع واإليقاف والنفي متثيل املعرفة )إطار(

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

تقارير  +

 مختبرية

18 
 2نظري,  2

 عملي
 .Pخوارزمية التحويل من صيغة 

L.  إىلC.F. 
 أمثلة وبرامج إضافية عن دوال

 القطع واإليقاف والنفي
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

19 
 2نظري,  2

 عملي
 .Pخوارزمية التحويل من صيغة 

L.  إىلC.F. 

النهائي االستدعاء الذايت 
 والغري هنائي

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

20 
 2نظري,  2

 عملي
االستدعاء الذايت النهائي  تقنية القرار

 والغري هنائي
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

21 

 2, نظري 2
 عملي

أمثلة وبرامج إضافية عن  إسرتاتيجية القرار
االستدعاء الذايت النهائي 

 والغري هنائي

عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

22 
 2, نظري 2

 عملي
مقدمة عن النظام اخلبري 

 ومعماريته وخواصه
عرض  القائمة بلغة برولوك

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

23 
 2, نظري 2

 عملي
م القواعد األساسية لتطبيق النظا

 اخلبري 
 أسالصيغة الرتكيبية للقائمة ور 

 القائمة وذيلها
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

24 
 2, نظري 2

 عملي
عرض  برامج عن القائمة أمثلة عن النظم اخلبرية

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

25 

 2, نظري 2
 عملي

مقدمة يف الشبكات 
 العصبية)حماضرة أوىل (

 

عرض  برامج عن القائمة

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

26 

 2, نظري 2
 عملي

مقدمة يف الشبكات 
 العصبية)حماضرة اثنية (

 

عرض  برامج عن القائمة

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية

27 
 2, نظري 2

 عملي
تطبيق نظام خبري جاهز  مقدمة يف خوارزمية اجلينات

 لالطالع
عرض 

تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

+ تقارير 

 مختبرية
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

   تب العلمية المقررةكال

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 لشبكاتالدراسيةالقاعات 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التطبيق المدرسي السنوي

 

 

 

  القبول .13

 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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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 326CsC  /املرتمجات  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس في علوم الحاسبات البرامج التي يدخل فيها .4

 يوميا أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018 الفصل / السنة .6

     120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 يهدف المقرر الى 

 

 .  نظريا وعمليا المترجماتتعليم الطالب مهارات مادة  -1

 تعليم الطالب كيفية معرفة ما يدور اثناء تنفيذ البرامج داخل الحاسوب . -2

 االهلية والحكوميةفي قطاعات مختلفة  أهيل الطلبة للعملت -3
 
 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 شرح مادة المترجمات بصورة وافية  -1أ

 تطبيق مادة النظري عمليا  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 حاسوب لب كيفية تسلسل المراحل التي يمر بها اي برنامج او اي شفرة داخل التعريف الطا – 1ب

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

 تعريف الطالب الخوارزميات الخاصة بعمل المترجم داخل الحاسبة  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 

 

 طرائق التقييم      

 

 . 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

 الواجبات والتمارين-3

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات النظرية والعملية اليومية والفصلية والنهائية -1
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 ي (.الشخص ولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمهارات  العامة والمنق -د 

 تمكين الطالب من توضيف المعرفة التي تعلمها-1د

 ان يستطيع الطالب قادر على تدريس المادة-2د

  االستفادة من المعرفة-3د
    -4د
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 البنية التحتية  .12

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
ق اسم الوحدة / المسا

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 التعريف بمراحل المترجم  عملي 2, نظري 2 1
مقدمة عن المترجم 

 ومراحله 
عرض تقديمي + 

 مختبر
 امتحانات شهرية 

2 
التعريف  بالقواعد  عملي 2نظري,  2

 المستخدمة 
 القواعد  طرق تمثيل

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

3 
كيفية التحويل بين الصيغ  عملي 2نظري,  2

 القواعدية  
 طرق تحويل القواعد 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

4 
 عملي 2نظري,  2

 مرحلة التحليل اللفظي  التعامل مع القواعد 
عرض تقديمي + 

 مختبر
 امتحانات شهرية 

5 
كيفية تمثيل الصيغ  عملي 2نظري,  2

 بالحاسبة 
 FSAصيغة تمثيل 

 بالحاسبة 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

6 
 عملي 2نظري,  2

استخدام خوارزميات 

 التحويل 

التحويل من الصيغة 

الغير محددة الى 

 الصيغة المحددة 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

7 
معرفة كيفية تجزئة  عملي 2نظري,  2

 المدخالت 
استخدام خوارزمية 

AHO 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

8 
 عملي 2نظري,  2

 التعامل مع القواعد 
مرحلة التحليل 

 القواعدي 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

 عملي 2نظري,  2 9
 تقنيات االعراب  معرفة كيفية االعراب 

عرض تقديمي + 

 مختبر
 امتحانات شهرية 

10 
كيفية االعراب بطريقة  عملي 2نظري,  2

TREE 
ق تمثيل شجرة طر

 االعراب 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

11 
كيفية االعراب بطريقة  عملي 2نظري,  2

TOP -DOWN  
 تقنيات االعراب

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

12 
معرفة الشروط االساسية  عملي 2نظري,  2

 لالعراب 
 خطوات ما قبل االعراب 

عرض تقديمي + 

 ت شهرية امتحانا مختبر

13 
كيفية االعراب بطريقة  عملي 2نظري,  2

BOTTOM -UP 
 تقنيات االعراب

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

14 
معرفة الشروط االساسية  عملي 2نظري,  2

 لالعراب 
 خطوات ما قبل االعراب 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

15 
 عملي 2نظري,  2

 وصف القواعد  طريقة CFGمعرفة صيغة 
عرض تقديمي + 

 مختبر
 امتحانات شهرية 

16 
 SYMBOLEمعرفة  عملي 2نظري,  2

TABLE MANEGER 
 حفظ البيانات 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

17 
معرفة  عملية تدقيق  عملي 2نظري,  2

 االخطاء 
 مرحلة التحليل المعنوي 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

18 
 عملي 2نظري,  2

 معرفة كيفية توليد الشفرة 
 مرحلة توليد الشفرة 

 وانواعها 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

19 
معرفة صيغ تحويل  عملي 2نظري,  2

 الشفرة 
 صيغ تحويل الشفرات 

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

20 
معرفة كيفية تحسين  عملي 2نظري,  2

 الشفرة 
 ن الكودات مرحلة تحسي

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر

21 
معرفة كيفية توليد الشفرة  عملي 2, نظري 2

 النهائية 
 مرحلة توليد الشفرة  

عرض تقديمي + 

 امتحانات شهرية  مختبر
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 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 مرتمجات لغات برجمة احلاسبة د
 صباح حممد امني د. جنان عبد الوهاب 

خاصة ) وتشمل على سبيل المثال متطلبات 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
  ++Cت المترجمات بلغة , ومختبراالقاعات الدراسية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التطبيق المدرسي السنوي

 

 بول الق .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 321CsCg/  مخططات أو رسوم الحاسوب اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 أشكال الحضور المتاحة .5
ي ف+الجانب العملي  ةر الفعلي للطالب في القاعة الدراسيالحضو

 اسوبمختبر الح

 2017/2018 الفصل / السنة .6

 ساعة عملي 12ساعات نظري +  6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

    أهداف المقرر .9
المرسومة كوسيلة لتحسين عرض واستحداث ومعالجة الصور  وبالحاساستخدام تعريف الرسوم ب   

ثالثية ة والباإلضافة إلى تعامله مع الصور الثنائي للطالب بصورة واضحة. وبالمعلومات المتولدة بالحاس

   األبعاد.

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

قيقها لطالب تحاة من يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقع

ن وصف ينها وبيلربط بوالبد من ا المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 ( . سوم الحاسوبفهم لمادة المخططات ) ر تمكين الطالب في الحصول على  -1أ

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

  حيث المميزات والعيوب. عملية الرسم من المستخدمة في فهم المخططات  -3أ
ت لتحويالوإجراء عمليات ا في عملية الرسم طرائق مختلفةواستخدام  تمكين الطالب من التعرف -4أ

   الثنائية األبعاد من ) نقل, تدوير,تحجيم, ..... (. 
 طها بالواقع.  ( ورب 3Dتمكين الطالب من استخدام والتعامل مع التحويالت الثالثية األبعاد من )  -5أ

لى استعمال إلتمثيل الخوارزميات في الرسم باإلضافة   ++Cالقدرة على استخدام لغة البرمجة    -6أ

    ة ) الجانب العملي ( في رسم أشكال معينة.االيعازات الجاهز

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 .الخوارزمية المناسبة في الحل مهارة اختيار   - 1ب

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

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات تقليدية وأسلوب المناقشة -1
 طة المختبرية والتمارين اإلضافية كواجبات.األنش -2
 الكتب العلمية -3
 االمتحانات اليومية والشهرية. -4

 

 طرائق التقييم      

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

 
 مهارات التفكير -ج

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

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

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

  الواجبات لحل التمارين األخرى.  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 دية وأسلوب المناقشة مع الطلبة.محاضرات تقلي -1
 التطبيقات المختبرية  ) العملية (. -2
  ية.ن الصفعلى المشاركة الفاعلة في حل بعض التماري التمارين اإلضافية البيتية وتشجيع الطلبة -3
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 ي (.الشخص المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها أن -1د

 أن يتمكن من االستفادة من المعرفة  -2د

 أن يكتسب مهارة التدريس -3د

  التفكير االيجابي -4د
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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 عملي2نظري+2 1
للطلبة  فكرة إعطاء

 مخططاتبالالمقصود ب
1 – Introduction to 

Computer Graphics. 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات+

 عملي شروعم

2 
 

 عملي2نظري+2

 

 تعليم الطلبة كيفية الرسم

 باستخدام الحاسوب

2- Drawing Elementary 

Figure. 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

شهرية+واجبات+ و

 مشروع عملي

3 

 

 عملي2نظري+2

 

 رسمالطلبة كيفية تعليم 

باستخدام أو منحني   خط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    محددة خوارزميات

 Bresenham`s 

Algorithm. 

 Integer Bresenham`s 

Algorithm.  

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات+

 مشروع عملي

4 

 

 عملي2نظري+2
تعليم الطلبة كيفية رسم 

خط  أو منحني باستخدام 

       خوارزميات محددة             

 -General Bresenham`s 

Algorithm. 

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

5 

 

 عملي2نظري+2

تعليم الطلبة كيفية رسم 

دائرة باستخدام 

رزميات محددة        خوا

            

 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+ 

 مشروع عملي

7 

 

 

 

 

 

 عملي2نظري+2

 

تعريف الطلبة بالتحويالت 

الثنائية اإلبعاد من نقل 

 وتدوير     

3-Two Dimensional 

Geometric 

Transformations. 

 Introduction. 

 Translation. 

 Rotation. 

 

 

 

 

 اإللقاء+المختبر

مية امتحانات يو

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

8 

تعريف الطلبة بالتحويالت  عملي2نظري+2

الثنائية اإلبعاد مثل 

 التحجيم     

 Scaling.  

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

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 

ت+ وشهرية+واجبا

 مشروع عملي

11 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة بالتحويالت 

الثنائية اإلبعاد مثل 

 التدوير والتحجيم     

 -Rotation. 

 -Scaling. 

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي
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12 

 

 عملي2نظري+2

 .Reflection-  االنعكاس
-Shearing. 

 

 اإللقاء+المختبر
يومية امتحانات 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

 عملي2نظري+2 13

 

تعريف الطلبة بمتطلبات 

تغييرات العرض ونوافذ 

القطع وغيرها من 

 المفاهيم

4- Two Dimensional 
Viewing Transaction 
and Clipping Windows 
and View Ports. 
 Viewing 

transformation. 

 

 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

ية+واجبات+ وشهر

 مشروع عملي

14 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة بالقطع 

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

امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

17 

 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة 

بخوارزمية قطع الشكل 

 المنتظم.

النوافذ المحدبة 

 والمقعرة. 

 Polygon Clipping 
Algorithm. 
-Convex and 
Concave Window. 

 

 

 اإللقاء+المختبر
يومية امتحانات 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

18 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة بالنسبة 

 .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 

رية+واجبات+ وشه

 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
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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

25 

 

 عملي2نظري+2

بعمليات  تعريف الطلبة

 النمذجة الثالثية األبعاد
 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 

شهرية+واجبات+ و

 مشروع عملي

27 

 

 عملي2نظري+2

 . 3D Models Features بالمميزات تعريف الطلبة

 

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

28 

 

 عملي2نظري+2

بالمعالجات  تعريف الطلبة

الممكنة في النمذجة 

 الثالثية

 The Process of 3D 

Modeling. 

 

 

 براإللقاء+المخت
امتحانات يومية 

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي

29 

 

 عملي2نظري+2

 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
حانات يومية امت

وشهرية+واجبات+ 

 مشروع عملي
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

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 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية (
 التطبيق المدرسي السنوي

 القبول  .13

 المتطلبات السابقة
ت والقبول الخاص بالدراسا القبول حسب استمارة القبول المركزي

  المسائية

  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب الطلبة أكبر عدد من 
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 موذج وصف المقررن

 لتسمم ق يحلمما قلل للمما  بمماللطل ع  سيمما قس بمم   يتضمم ه اممملق ق تمميس مممةسي   مم    : وصففف المقففرر
 سقبمممنغ ل مممي  لا ممم  قلطلبممما  )فصممملنوعلمممد  مممةد بممم ا  سقبممم ا    لممما   علممم حل قس بمممب     مممي  

وقالبمتف    قيضم  ومعييفه  مبك ان  قس بمبا ه ق     لطلبا ق ةقسس ق ت بطا وقالعةق يا لتةسي  امل
 جم ل مصل ح قألجزقء ق   يا للح ببا وص   ته .لتأا   قلطلبا للع   يف 

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 327CsCa /  ع  سيا قس ب   اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس لتي يدخل فيهاالبرامج ا .4

  الحضور اليومي الفعلي للطالب في القاعة الدراسية  أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018 الفصل / السنة .6

 مناقشة( 1نظري / 2) 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
3/9/2017 

 
 أهداف المقرر .9

 يهدف المقرر الى 

    عضها البمكونات المادية للحاسوب وكيفية عمل كل جزء وكيفية ربطها مع بعضالتعليم الطالب  -1
مادية وكيفية لحاسوب النات اوتعريفهم بمكو لطلبا ق ةقسس ق ت بطا وقالعةق يا تأهيل الطلبة لتدريس هذه المادة -2

  عملها

 كوميةخاصة والحات الفي الشرك لتأا   قلطلبا للع   يف جم ل مصل ح قألجزقء ق   يا للح ببا وص   ته  -3

  

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  نها وبينالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً 

 البرنامج.
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 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات .10

 -: والفهم المعرفة -أ
 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 استخدامو تجهيز  على المقدرة وامتالك كيفية التعامل مع المكونات المادية يتعلم الطالب  – 1ب

 الئمةالم التشغيل

  ريا بمسائل وارقام وحسابات لتقريبها الى ذهنه.يطبق الطالب ما تعلمه نظ – 2ب

  والتعلم التعليم طرائق     

 واسلوب المناقشة. طريقة االلقاء -1

 التمارين األضافية كواجبات.  -2

 الكتب العلمية. -3

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4

 

  التقييم طرائق     

 

 نظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية.اجراء االختبارات ال -1

  أجراء االختبارات الشفوية.الواجبات و -2

 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 -1

ة على ين الصفيالبيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التمار اإلضافيةالتمارين   -2

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  

 الكتب العلمية. -3

  التقييم طرائق   

 

 ية/ يومية/شهرية/نهائية.اجراء االختبارات النظرية والعمل -3

 أجراء االختبارات الشفوية.التمارين األضافية و -4
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 (. لشخصيا 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 سبيكت ان-3د

   لتفكيير االيجابي.ا -4د
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 بنية المقرر .11
 

 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 

امتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

2 
 مناقشة 1نظري,  2

 الذاكرة شرح بنية نظام معمارية الذاكرة 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

3 
 مناقشة 1نظري,  2

 خواص الذاكرة  معمارية الذاكرة 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 

+ امتحانات أمتحانات شهرية 

 يومية +تقارير

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 

ات أمتحانات شهرية + امتحان

 يومية +تقارير

6 
 مناقشة 1نظري,  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 1ظري, ن 2

Mapping function أنواعها 
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
 مياتها خوارز

عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + امتحانات 

 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 

امتحانات  أمتحانات شهرية +

 يومية +تقارير

13 
 مناقشة 1نظري,  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 

DMA transfer   

تعريف بطريقة عملها وانواعها 

 وكيفية ربطها 

عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير

18 
 CPU structure      مناقشة 1نظري,  2

Register organization 
 خواصها وعملها ومكوناتها

عرض تقديمي + 

 مناقشة

حانات أمتحانات شهرية + امت

 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 + 

 ناقشةم

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     

يعاز شرح إشارات السيطرة إل

 كامل

عرض تقديمي + 

 مناقشة

أمتحانات شهرية + امتحانات 

 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 
 مناقشة 1نظري,  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

 هيكلتها مسجالتها    Pentiumال 
عرض تقديمي 

 +مناقشة

أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير
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 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

27 
 مناقشة 1نظري + 2

Pipelining in Pentium عمله 
عرض تقديمي 

 +مناقشة

أمتحانات شهرية + امتحانات 

 يومية +تقارير
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 CsSw 325 / هندسة البرامجيات اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 يوميا أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018 صل / السنةالف .6

 نظري 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 لتعليم الطالب
 

 تطبيقات الرباجميات-2خصائص الرباجميات                   -1
 فهم طرائق وخربات هندسة الرباجميات مبرحلة بناء الرباجميات -3

 
 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 ت التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجا .10

 المعرفة والفهم  -أ
 تمكين الطلبة من فهم مادة هندسة البرامجيات -1أ

 تعريف الطلبة بكيفية تحليل النظام -2أ

 فهم الطلبه بمميزات وخصائص النظام الجيد -3أ
 معرفة الطلبة بمراحل بناء اي نظام برمجي -4أ

 وضوع المهارات الخاصة بالم  -ب 

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

 مهارة بنا انظمه برمجيه – 2ب

 مهارة برمجية لبناء النظام – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 طرائق التقييم      

 

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

 

 
 مهارات التفكير -ج

 استخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل اسلوب الحوار -1ج

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

 لحل تمارين اضافية الواجبات -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة -1
 الواجبات وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التمارين في الصف -2

 الكتب العلمية
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 طرائق التقييم    

 اجراء االختبارات الشهري والفصلية والنهائية-1

 مارين االضافية والمناقشاتالت-2

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

 ان يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها-1د

 ان يتمكن من االستفاده من المعرفة-2د

 ان يكتسب مهارة التدريس-3د

 التفكير االيجابي   -4د



  
 4الصفحة 

 
  

 ة المقرربني .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظري 2 1
تعريف الطالب بما 

 هي هندسة البرامجيات

مقدمة عن هندسة 

 االبرامجيات وخصائصه

 

 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 2
ف الطالب تعري

 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 

 ياةالح
 بناء  دورة حياة

 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

موذج األولي  نموذج الن

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

 نظري 2 8
تعريف الطالب 

 ونيبالنموذج الحلز

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 

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة
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 سبورة

11 

 
 نظري 2

تعريف الطالب 

 بطراثق التحليل

 عناصر النمذجه المهيكله

  وطرق التحليل:

Data Dictionary 
 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 ةمناقش

 نظري  2 12
تعريف الطالب 

 بطراثق التحليل

Entity 
Relationship 

Diagram  

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 13
تعريف الطالب 

 بطراثق التحليل
Data Flow 

Diagram  

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 اكبرفهم الطالب بشكل  نظري 2 14
أمثلة اضافيه عن طرائق 

 التحليل الثالثة اعاله

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 15
مراجعة الطالب بما 

 سبق دراسته 

مناقشة بما سبق دراسته 

 خالل الفصل

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

16  
أمتحانات فصلية 

 مركزية
   

17  
أمتحانات فصلية 

 مركزية
   

 نظري 2 18
تعريف الطالب 

 بتصميم البرامجيات
 تصميم البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

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
يف الطالب تعر

 باهدافها ومبادئها
اهدافه  ومبادئ اختبار 

 البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أمتحانات 

شهريه + 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتب العلمية املقررة
1-"Software Engineering – Apractitioner's 

Ed. 2005 thApproach ", Roger S., Pressman , 6 
Software Engineering", Ian Sommerville, " -2

.Ed. 2010 th9 

أستخدام 

 سبورة

 مناقشة

 نظري 2 23
تعريف الطالب 

 بمراحل اآلختبار
مراحل اختبار 

 البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 24

تعريف الطالب 

تصميم حاالت بطرائق 

 االختبار

ق تصميم حاالت ائطر

 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
بانواع  تعريف الطالب

 التخطيط
 انواع التخطيط لألدارة

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 27
تعريف الطالب 

 بفعاليات التخطيط
فعاليات التخطيط 

 لمشروع البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 28
تعريف الطالب 

 بضمان الجوده
 ودة البرامجياتضمان ج

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 29

تعريف الطالب 

بفعاليات ضمان 

 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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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 ( 
 التطبيق املدرسي السنوي

 

 القبول  .13

 متطلبات السابقةال
ت والقبول الخاص بالدراسا القبول حسب استمارة القبول المركزي

 المسائية

  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر عدد من الخطه المقررة لالستيعاب أكبر عدد من الطلبة 
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 موذج وصف المقررن

يتضمن مقرر تدريس مادة التربية العملية لطلبة الصف الرابع لقسم علوم : صف المقررو

الحاسبات مادة نظرية وعملية على مدى سنة دراسية كاملة ولفصلين دراسيين لغرض تهيئة 

سم علوم الحاسبات في كلية التربية للعلوم الصرفة ليكون مدرساً لمادة واعداد خريجي ق

الحاسوب في المدارس المتوسطة والثانوية ويتمثل ذلك من خالل ابراز العالقة الوثيقة بين 

كليات التربية وعملها االكاديمي التأهيلي والمدارس وعملها التطبيقي ، اذ تعتبر مادة التربية 

المعلم (بتطبيق معظم المبادئ والنظريات التربوية  –بوياً يقوم به ) الطالب العملية مختبراً تر

بشكل ادائي وعملي في الميدان الحقيقي لها اال وهو المدرسة وبذلك يتحقق الربط بين النظرية 

 .والتطبيق

 

 كلية الرتبية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسبات القسم الجامعي / المركز .2

 43CsV /الرتبية العملية اسم / رمز المقرر .3

 علوم الحاسباتكل اقسام  لتي يدخل فيهاالبرامج ا .4

 يوميا أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018  سنوي  الفصل / السنة .6

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

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

حقيقها تالب يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 أهداف المقرر .9

 يتعرف طالب اليوم ومدرس الغد من خالل مادة التربية العملية على :

 مهنة التدريس.. اهم متطلبات  1

 ..اكتساب فكرة عامة عن خصائص التعليم الناجح 2

 . اختبار تمكنه من مادة تخصصه العلمية بشكل فعلي 3

 . ممارسة مهارات مهنة التدريس 4
 استخدام طرائق التدريس احلديثة.  5    

 . استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية احلديثة. 6
 تعامل مع الطلبة .. ادارة وضبط الصف وكيفية ال 7
 . مواجهة املواقف املختلفة اليت قد تواجهه اثناء عمله داخل الصف وخارجه 8
 . التعرف على النظام املدرسي 9

 . املشاركة ابألنشطة املدرسية . 10
 . امناء جوانب الشخصية لديه 11

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
علقة ة المتة الطالب بالمعلومات المتعلقة بمهارات التدريس كالتخطيط للدرس وطرح االسئلمعرف -1أ

مدرس ها البالمادة الدراسية وادارة وضبط الصف وصياغة االهداف السلوكية والتحركات التي يقوم ب

 داخل غرفة الدرس وتقويم تعلم التالميذ للمادة الدراسية 

ة تعليميي المدارس كي يتعلم الطالب كيفية تحليل المواقف المشاهدات لحصص دراسية فعلية ف -2أ

لتحليل هذا اوتقويمها باستخدام الجانب النظري التي تعلمها في الجانب النظري من المادة كمعيار ل

 والتقويم

 مستخدااتها وافهم الكفايات العملية الالزمة لمعلم المجال والتي ترتبط بأساليب التدريس ومهار -3أ

 التعليمية المساعدة في عملية التدريس الوسائل
 فهم كيفية التعامل بإيجابية مع اطراف العملية التعليمية -4أ
 تطبيقفهم وترجمة المعارف النظرية الى مواقف تعليمية وبالتالي الربط بين النظرية وال -5أ
 فهم المعارف التي درسها نظرياً من خالل تطبيقها في الميدان  -6أ
 الخاصة بالموضوع  المهارات  -ب 

يا في قها عملالتمكن واتقان المهارات التدريسية التي درسها في الجانب النظري وامكانية تطبي – 1ب

 الصف

 توظيف واستخدام التقنيات التربوية الحديثة المساعدة في عملية التعلم والتعليم– 2ب

 ية التعامل معهاالتعرف على المشكالت الصفية التي قد تحث داخل غرفة الصف وكيف– 3ب

 اتقان والتمكن من مهارات تدريسية حديثة  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
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 محاضرات تقليدية ) عرض وتفسير ( -
 مناقشة وحوار

 مشاهدة دروس تطبيقية في المدارس

 تقديم درس مصغر

 مناقشة االقران في الدرس المصغر

 اعداد خطط تدريس يومية    

 

 

 م طرائق التقيي     

 تقويم المدرسين في الميدان ) المشاهدة ( من خالل استمارة تقويم خاصة

 تقديم تقارير عن عملية تقويم درس نموذجي

 مناقشة وحوار مع االقران

  مناقشة واعداد بحوث مشاريع التخرج
 مهارات التفكير -ج

 التفكير العلمي وخطواته المعتمدة -1ج

 التفكير االستقرائي واالستنتاجي -2ج

 التفكير الناقد ومهاراته -3ج

 التفكير االبداعي ومهاراته   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 تقديم خطط تدريس يومية

 مناقشة الخطط داخل غرفة الصف

 تقديم استمارة تقويم لدرس نموذجي

  تقديم درس مصغر ضمن مادة االختصاص

 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 ي (.الشخص منقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمهارات  العامة وال -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر 9

 
 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 بصفات المعلم الجيد التعريف نظري  4 1
لتدريس مقدمة عن مهنة ا

والصفات االساسية للمعلم 

 الجيد ومفاهيم عامة

عرض تقديمي 

باستخدام 

 المحاضرة
 المناقشة والحوار

2 

بالفروق بين طريقة  التعريف نظري  4

التدريس واستراتيجية 

التدريس واسلوب التدريس 

 وانواع اساليب التدريس

اساليب التدريس الشائعة 

 االستخدام

عرض تقديمي 

باستخدام 

المحاضرة 

 والمناقشة

 المناقشة والحوار

3 

 نظري 4
التعريف بالتربية العملية 

 واهميتها واهدافها
 مفهوم التربية العملية   

عرض تقديمي 

باستخدام 

المحاضرة 

 والمناقشة

 المناقشة والحوار

4 

ماهي المراحل المتوخاة من  نظري 4

التربية العملية ) مرحلة 

المعرفية ، مرحلة  التهيئة

المشاهدة ، مرحلة التطبيق 

الفردي ، مرحلة التطبيق 

 الجمعي (

 مراحل التربية العملية

عرض تقديمي 

باستخدام 

المحاضرة 

 والمناقشة

 المناقشة والحوار

5 

 عملي 4

مشاهدة حية لدرس نموذجي 

 مشاهدة حية في احد المدارس

تقرير عن السلبيات  مشاهدة

وااليجابيات للدرس 

لنموذجي من خالل ا

استمارة خاصة 

 ومناقشتها

6 

 عملي 2نظري,  2

االهداف التربوية ، تصنيف 

االهداف السلوكية ، امثلة عن 

 االهداف السلوكية 

مهارة اشتقاق وصياغة 

 االهداف التعليمية

عرض تقديمي 

باستخدام 

المحاضرة + 

صياغة اهداف 

سلوكية معرفية 

ووجدلنية ومهارية 

 في الحاسبات

 شة وحوارمناق

7 

بأهمية التخطيط  التعريف عملي 2نظري,  2

والتخطيط للدرس وانواع 

التخطيط وعناصر الخطة 

 التدريسية اليومية
 مهارة التخطيط للدرس

عرض تقديمي + 

كتابة مفردات 

 الخطة بشكل عملي

 مناقشة وحوار

كتابة خطة تدريس يومية  عملي 4 8

 نموذجية في مادة الحاسوب
 للدرس مهارة التخطيط

عرض تقديمي 

 عملي

 مناقشة وحوار

كتابة خطة تدريس يومية  عملي4 9

 نموذجية في مادة الرياضيات
 مهارة التخطيط للدرس

عرض تقديمي 

 عملي

 مناقشة وحوار

10 

اهمية االدارة الصفية ، اساليب  عملي 2نظري,  2

التعامل مع الطالب ، المشكالت 

الصفية ،اساليب معالجة 

ة ، دور المعلم المشكالت الصفي

 المتميزة   في االدارة الصفية

 مهارة ادارة وضبط الصف  

عرض تقديمي + 

درس مصغر يوديه 

كل طالب لمدة ربع 

 ساعة

 مناقشة وحوار

11 
بتهيئة الدرس  التعريف عملي 2نظري,  2

 واهدافها وانواعها
 مهارة التهيئة للدرس

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

12 
بمهارة غلق الدرس   التعريف عملي 2نظري,  2

وتصنيفات مهارة الغلق وانواع 

 الغلق

 مهارة غلق الدرس

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 مقرركتب ال 
      أخرى 

 الكتب العلمية المقررة  

 مادامحاضرات معدة من قبل لجنة التربية العملية في القسم اعت

على مجموعة من الكتب الخاصة بطرائق واساليب التدريس 

 الحديثة

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 الدراسية القاعات 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 التطبيق المدرسي السنوي ودروس المشاهدة في المدارس التي

 يوديها مدرسون متميزون في الميدان

13 
 عملي 2نظري,  2

 تعريف بالمهارة ومكوناتها
مهارة وضوح الشرح 

 والتفسير

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

14 
رة والتحركات بالمها التعريف عملي 2نظري,  2

 الشائعة للمعلم

مهارة تحركات المعلم داخل 

 الصف

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

15 

التعريف بالمهارة وانواع  عملي 2نظري,  2

االسئلة الصفية وكيفية صياغة 

االسئلة الصفية وموقف المعلم 

من اجابات الطلبة واالسئلة 

 الواجب تجنبها من المعلم

 ئلة الصفيةمهارة طرح االس

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

16 

التعريف بالوسيلة التعليمية  عملي 2نظري,  2

وشروط اختيارها وقواعد 

استخدام الوسيلة التعليمية 

 وانواعها

مهارة استخدام الوسائل 

 التعليمية

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

17 

اعها التعريف بالمهارة وانو عملي 2نظري,  2

وتصنيفاتها واالعتبارات 

الواجب اتباعها عند استخدام 

 التعزيز

 مهارة التعزيز

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

التعريف بالمهارة  واهميتها  عملي 2نظري,  2 18

 وخصائصها وانواعها
 مهارة التغذية الراجعة

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

بالتقويم ووسائل  ريفالتع عملي 2نظري,  2 19

 تقويم الطالب وانواع التقويم 
 مهارة التقويم

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

 مناقشة وحوار درس مصغر درس مصغر درس مصغر عملي4 20

21 
  درس مصغر عملي4

 

 درس مصغر 

 

 مناقشة وحوار درس مصغر

      

 بنية المقرر .11

19 

 عملي 2نظري,  2
يم ووسائل بالتقو التعريف

 تقويم الطالب وانواع التقويم 
 مهارة التقويم

عرض تقديمي + 

 درس مصغر

 مناقشة وحوار

 مناقشة وحوار درس مصغر درس مصغر درس مصغر عملي4 20

21 
  درس مصغر عملي4

 

  درس مصغر

 

 مناقشة وحوار درس مصغر
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 القبول  10

 كزيالقبول حسب استمارة القبول المر المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

طمم ا قلومم س  لوقلشممات    ق نيمما قاسقبممي يتضمم ه اممملق ق تمميس مممةسي   مم     :وصففف المقففرر
ق نتهيا لتسم علسم قا با   نظياي وع لي  وعلى  ةى بنا  سقبيا ك  لما   صوملد  سقبمدغ ل مي  

لاا لتةسي  امله ق     لطلاا ق ةقسس ق تسبطا وقالعةق يا وقالبت     قيض  لتأايمل قلطلاما أتايل قلط
 وقئي قلةولا ق ختل ا وخ صا قلةوقئي قليت معت مة علمى ق نيما قلايم ا  وقاسقبمي  يف  م   للع ل يف 
 .ع له 

 

  كليا قلرتبيا للعلسم قلويصا / جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 وبقسم علوم الحاس القسم الجامعي / المركز .2

 Cs Se 431 / نيا قاسقبي ق  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 يوميا أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018  سنوي الفصل / السنة .6

 عملي( 2نظري / 2) 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 يهدف المقرر الى 

 

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

حقيقها الب تلمتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ا

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 نظياي وع لي  وقلشات   ق نيا قاسقبي ت مادة تعليم الطالب مهارا -1
 لطلاا ق ةقسس ق تسبطا وقالعةق يا تأهيل الطلبة لتدريس هذه المادة -2

 االهلية والحكومية     قلةولا ق ختل ايف قط ع تأهيل الطلبة للعمل - 3

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
      علوم الحاسبات لفهم مباديء علميةالمعرفة بالعلوم االساسية ال  -1أ -1أ

 المستخدمة ماتونظرية المعلووالتحليل الهندسي  الخطي بالجبر المتعلقة(  الرياضية الطرائقفهم  -2أ

 ، (برامج وخوارزميات التشفير وفك الشفرة في

  مياتوالخوارز لصوريةااالبرمجية  اللغاتالقدرة على أستخدام  -3أ

  واختبارها تنفيذها وطرائق البيانات قواعد تصميم وأسس المعلومات نظم تصميماتقان  -4أ

 التشفير  وفك شفيرالتأمنية الحاسبات والشبكات وو الحديثة العامة المفاهيميتعرف الطالب على اهمية  -5أ

  اعدد كوادر مؤهلة لتدريس مواد الحاسبات في جميع المؤسسات التربوية. -6أ 

    
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التحليل يف كفؤ بشكل والبرمجيات المخبرية التجهيزات واستخدام التجارب إجراءيتقن الطالب  – 1ب 

 واالختبار والتنفيذ والتصميم والمحاكاة

 دادهاإع على المقدرة وامتالك وتجهيزاتها الحاسوبية الشبكات طرق حمايةيتعلم الطالب  – 2ب 

 .المالئمة التشغيل أنظمة واستخدام رتهاوإدا

    بتيكتسب الطالب مهارة التددريس في العلوم المختلفة التي تخص قسم علوم الحاسبا  - 3ب 

      

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات متطورة )عرض تقديمي(

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة

 االنشطة المختبرية واعداد التقارير

 تب العلميةالك

 

 

 

 طرائق التقييم      

 اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية

 التقارير العملية

 أجراء االختبارات الشفوية     

 المختبرية والعمليةبحوث الاعداد      
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 مهارات التفكير -ج

 كاديميةب الحوار في المواضيع االاستخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل اسلو -1ج         

 يستنتج الطالب كيفية وضع طرق الحمايةواساليب تنفيذها    -2ج

 يحلل الطالب المشكالت البرامجية في نقل البيانات بالطرق االمنة المختلفة -3ج

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

    

  

 عليم والتعلم طرائق الت    

 الواجبات الصفية والبيتية

 المشاريع الفردية والمجموعات

 االنشطة العملية

 اعداد البحوث  المختبرية

 

 

 طرائق التقييم    

 اجراء االختبارات النظرية والعملية

 المشاريع الفردية المستقلة

 البحوث العملية المختبرية

 

 

 
 ي (.الشخص ارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمهارات  العامة والمنقولة ) المه -د 

 قدرة الطلبة على العمل ضمن فريق العمل التربوي و المهني -1د

 التفكيير االيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 القدرة على التخاطب مع الجهات خارج الجامعة  والتدريب معهم -3د

 ه مهنة التدريس واتقانهاان يتمكن الطالب تعلم -4د         
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 قمهيا قال نيا بوسس  ع  ا التعريف باهمية االمنية عملي 2, نظري 2 1
عرض تقديمي 

 + مختبر
أمتحانات شهرية + 

 ريةتقارير مختب

2 
في  عرض المنية المعلومات عملي 2نظري,  2

 الماضي والحاضر

ق نيمممممممممما ق علس مممممممممم   يف ق   مممممممممم  
 وقا  ي

عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

3 
تعريف لجرائم الحاسوب  عملي 2نظري,  2

 وعناصرها
  عن صي جيقئم قا بسا 

عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 ير مختبريةتقار

4 
تعريف  الهم تصنيفات انظمة  عملي 2نظري,  2

 المعلومات
  مونيف ق نيا قنظ ا ق علس   

عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

5 
تصنيف االنظمة حسب تعريف ل عملي 2نظري,  2

 الوظيفة
 قلتونيف حس  قلسظي ا       

عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

6 
 عملي 2نظري,  2

عرض تقديمي  قنسقع ق ه مج   توضيح انواع المهاجمات

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

7 
 عملي 2نظري,  2

عرض تقديمي   اةأ ق نيا قلشات   تعريف المنية الشبكات

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 قخ  ء ق علس    تعريف الهم طرق االخفاء عملي 2, ينظر 2 8
عرض تقديمي 

 + مختبر
أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

9 
 عملي 2نظري,  2

عرض تقديمي  علم قالخ  ء تعريف لعلم االخفاء

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

10 
 عملي 2نظري,  2

عرض تقديمي  قلع  ا ق  ئيا تعريف للعالمة المائية

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

11 
تعريف  لعلم التشفير وفك  عملي 2نظري,  2

 الشفرة
عرض تقديمي  قلتش ري و صك قلش ي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

12 
تعريف النظمة التشفير المتناظرة  عملي 2نظري,  2

 وغير المتناظرة

نمممممم ظي  و ممممممري قنظ ممممما قلتشمممممم ري ق ت
 ق تن ظي 

عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

13 
 عملي 2نظري,  2

  ستتال قال نيا توضيح لمستقبل االمنية
عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

14 
تعريف للمبادئ االساسية لعلم  عملي 2نظري,  2

 التشفير
عرض تقديمي  قلتش ريق ا  ئ قالب بيا لعلم 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 عملي 2نظري,  2 15
عرض تقديمي  قنسقع قل ريوب   فيروساتتوضيح النواع ال

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

16 
تعريف انظمة التشفير ذات  عملي 2نظري,  2

 المفتاح الواحد

قنظ ممممممممما قلتشممممممممم ري  ق  ق  تممممممممم   
  حةقلسق

عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 عملي 2نظري,  2 17
 طييتا يسليسس قيوي شرح لخوارزمية يوليوس قيصر

عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

18 
شرح لطرق  عملي 2نظري,  2

monoalphabetic 

Monoalphabetic  قلتشمممممم ري
 Playfair cipher ,بطييتا

عرض تقديمي 

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

19 
 عملي 2نظري,  2

عرض تقديمي  طيق قلتش ري قالبةقليا شرح لطرق التشفير االبدالية

 + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

20 
 عملي 2نظري,  2

عرض تقديمي  طييتا قلتش ري قلتي بيا شرح طريقة التشفير القياسية

 ختبر+ م

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 عملي 2نظري,  2 21
 علم مونيف ق نيا قلشات   توضيح لعلم تصنيف امنية الشبكات

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 طييتا صريام   Vernam شرح طريقة فيرنام عملي 2نظري,  2 22
عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

عرض تقديمي +  متنيا  rotor Rotorتوضيح تقنية  عملي 2نظري,  2 23

 مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

24 
 streamتوضيح طرق تشفير  عملي 2نظري,  2

 blockوطرق 

Stream  طيق مش ري,  
Block  طيق قلتش ري 

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية + 

 يةتقارير مختبر

25 
توضيح لخوارزميات المفتاح  عملي 2نظري,  2

 diffie,hellman)العام )

 خسقسز يممممم   ق  تممممم   قلعمممممم م

(DIFFIE,Hellman) 

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

26 
توضيح لطرق وخوارزميات  عملي 2نظري,  2

 rsaاخرى مثل 

  طمممممممممممميق وخسقسز يمممممممممممم   قخمممممممممممميى           
 RSA, Rijndeal 

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

                       قلتت  قلعل يا ق تيس            
-1 Stallings , William , ‘Cryptography and 

Network Security ‘ , Prentice  Hall, 2006   
- 2  Stalling , William , ‘Network  & 

Internetwork  security ‘ , Prentice  Hall , 2005 
  

-3 Chapman , Elizabeth , ‘ Building 

Internet firewalls ‘, O‘Reilly ,2005    
-4 Chris, Siyan , ‘Internet  Firewall and 

Network Security ‘ , New Riders , 2006    
-5 William , Steven , ‘ Firewall and  

Internet Security ‘, Addison Wesley, 2004. 
  

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 العملي, ومختبرالقاعات الدراسية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

مثال محاضرات الضيوف والتدريب ال

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التطبيق المدرسي السنوي

 

 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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 موذج وصف المقررن

 

يطمب   يصمنم   ااعما ايايم يتضمن  ذم ا اررمتد يم ديد  م    : وصفف المقفرر وصف المقرر
   لمة   صصملنداسممة  يرس  علام احل سب ت نظتاي وعنلم  وعلم   م س سمدة   تابعةصفاف ارتحلة اي

ل يغممة  ثممايايمم   يصممنم   ااعمما ايايمم  ويعلنممر يغمم ت بت ممةيعتيمما ايط يمم  بطممت  تض ن( يغممم داسمم
HTML   PHP     CSS      ,  وذيك ابستخ ام حمتد نصاص بسمط  ثلNotpad. 

 

   لمة ايرتبمة يلعلام ايصتصة / جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 441CsWd/  تصميم مواقع الويب اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس االبرامج التي يدخل فيه .4

 يوميا أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018  سنوي  الفصل / السنة .6

 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
 

 
3/9/2017 

 أهداف المقرر .9

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان قد

 البرنامج.
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قع  هذه المواوالتعرف على اساسيات عمل  لبرمجة مواقع الويبدراسة المفاهيم االساسيه 
و من ا (server )الممكن استخامها لهذا الغرض سواء من جهة الخادم  نلوجيات واللغاتوالتك

 وطرق الربط مع قواعدصفحات الويب وكيفية التعامل مع تصميم ( clientجهة العميل )
 .البيانات

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 تصميم مواقع الويبم لغات قدرة الطالب على البرمجة باستخدا -1أ

 تمكين الطالب من استخدام اللغة لحل مشاكل متعدده-2أ

  PHPغة و امكانية ربطها مع ل   CSSاللغات االخرى مثل مع  HTMLقدرة الطالب على ربط لغة  -3أ

 MYSQL وقواعد بيانات       
 التعلم. اي سهولة  Notepadيتمكن الطالب من استخدام المتصفحات المختلفة وبرامج بسيطة مثل  -4أ

  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تصميم صفحات الويب مهارة - 1ب

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

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة. -1

 والتمارين األضافية كواجبات.رية االنشطة المختب -2

 .الكتب العلمية -3

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4

 

 طرائق التقييم      

 

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

  .أجراء االختبارات الشفويةالواجبات و

 المشاريع العملية. -2

 
 مهارات التفكير -ج

 ية والمعرفية من خالل اسلوب الحوار.ستخدام المهارات العلمأ -1ج

 بالطرق المختلفة. تصميم صفحات الويبيحلل الطالب المشكالت البرامجية في  -2ج

 .قدرة الطالب على المقارنة بين الحلول العلمية والعملية ومعرفة تاثيرها -3ج   
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 .األضافية التمارين لحل الواجبات -4 ج        

 

  طرائق التعليم والتعلم    

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة. -1

 )العملية(.المختبرية التطبيقات -2

ية على ن الصفالتمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التماري -3

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  

 .الكتب العلمية -4
 

 طرائق التقييم    

 ت النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية.اجراء االختبارا -1

 أجراء االختبارات الشفويةالتمارين األضافية و -2

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

 .تلقاها التي المعرفة توظيف الطالب يستطيع ان-1د

 .عرفةالم من االستفادة من يتمكن ان-2د

 .التدريس مهارة يكتسب ان-3د

   لتفكيير االيجابي.ا -4د    
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 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / المساق أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظري 2 1

 عملي 2

شرح  تصميم مواقعمختبر 

 المتصفحات والبرامج

والمصطلحات االساسية 

 يبللو

متصفحات الويب وبرنامج 

notepad 

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 2

 عملي 2

 شرح  تصميم مواقعمختبر 

و  HTMLمقدمة عن لغة 

HTML tags, 

elements, structure 

عرض تقديمي+  HTMLمقدمة عن 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 ان يوميامتح

 نظري 2 3

 عملي 2

 تصميم مواقعمختبر 

امثلة وبرامج توضيح 

 HTMLبسيطة بلغة 

كتابة برنامج بلغة 

HTML  باستخدام  

Notepad   اوtext 

editor 

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 4

 عملي 2

تعلم فيها ج يامبرتطبيق 

 Headingالطالب 

,Font, Color 

HTML Heading 

,Font, Color and 

Text formatting 

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 5

 عملي 2

 مجاتطبيق بر

Hyperlink , 

Hypertext  

عرض تقديمي+  ربط صفحات الويب 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

اضافة صوره ثابتة  نظري 2 6

ومتحركة لصفحة الويب 

 واستخدامها كرابك ايضا

واضافة نص بديل 

والتجكم  للصوره 

 بمواقعها

HTML images  +عرض تقديمي

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

7 

 

 نظري 2

 عملي 2

وجداول تصميم برامج 

والتحكم لصفحات الويب 

 بخصائص الجداول 

Table in HTML  +عرض تقديمي

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 8

 عملي 2

لجداول تصميم برامج 

باطار او من غير اطار 

والتحكم بمسافات الخاليا 

 عن بعضها وعن محتواها

 Tableالتعامل مع 

border ,cell padding 

,cell spacing  

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 9

 عملي 2

 HTMLمقدمة عن 

form  

Form in HTML   +عرض تقديمي

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

10 

 

 نظري 2

 عملي 2

تصميم برامج للتعرف 

 عناصر النموذج على 

FORM elements  +عرض تقديمي

 أستخدام سبورة

شهريه  أمتحانات

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

11 

 

 

 نظري 2

 عملي 2

تصميم نموذج يحتوي 

على صندوق نص و كلمة 

 Radio andمرور و 

Checkbox button  

FORM 

ELEMENTS 

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

12 

 

 

 

 نظري 2

 عملي 2

تطبيق وحل بعض 

البرامجيات حول 

 السابقة المواضيع

عرض تقديمي+  امثلة وحلول 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي
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13 

 

 

 نظري 2

 عملي 2

عرض تقديمي+   List in HTML شرح القوائم 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 14

 عملي 2

حول القوائم تصميم برامج 

 منسدلة البسيطة والقوائم ال

Simple and 

 drop-down list  

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 15

 عملي 2

امثلة عن القوائم ومراجعة 

 السابق

Drop-down list 

with preselected 

value  

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 16

 عملي 2

 Disc,Circle,Squre مع االمثلةانواع القوائم 

LISTS   

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 17

 عملي 2

للتعامل مع تصميم برامج 

 القوائم المتداخلة

Nested List   +عرض تقديمي

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 يومي امتحان

 نظري 2 18

 عملي 2

للتعامل مع تصميم برامج 

 القوائم التعريفية والوصفية

عرض تقديمي+  القوائم الوصفية والتعريفية

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 19

 عملي 2

مع  HTMLربط لغة 

CSS 

عرض تقديمي+  CSSمقدمة عن 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 20

 عملي 2

كيفية تفعيل االلوان 

والخلفيات لصفحات 

 الويب

االلوان والخلفيات 

  CSSباستخدام 

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 21

 عملي 2

ملونة  لخلفيات تنفيذ برامج

وخلفيات باضافة صورة 

من النت  وكيفية تنزيلها

وتكرارها وجعلها ثابتة 

 ومتحركة وتحديد مواقعها

عرض تقديمي+  خواص الخلفيات 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 22

 عملي 2

تصميم برامج الستخدام 

 جميع االيعازات السابقة

عرض تقديمي+  امثلة ومراجعة 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 +شة+ مناق

 امتحان يومي

 نظري 2 23

 عملي 2

للتحكم تصميم  برامج 

بخطوط صفحات الويب 

وانواعها وجميع 

االمكانيات المتعلقة 

  بالخطوط

   CSSالخطوط في لغة 

  وامكانياتها 

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 24

 عملي 2

للروابط تصميم برامج 

  CSSبلغة 

 CSSالروابط في 

 وخصائصها وامكانياتها

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 25

 عملي 2

تحديد خصائص محددة 

 CLASSلعناصر معينة 

, ID 

المطابقة والتجميع 

 للعناصر

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 26

 عملي 2

تصميم برامج التجميع  

 , DIVبالعنصر باستخدام 

SPAN 

عرض تقديمي+   التجميع بالعنصر 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

27 

 

 

 

 نظري 2

 عملي 2

تصميم نموذج صندوق 

وتحديد خواصه مثل حد 

الحاشية واالطار والحشو 

 وحد المحتويات 

عرض تقديمي+   نموذج الصندوق

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتب العلمية املقررة
The ultimate beginner guide to HTML, 

JS, CSS, PHP, MYSQL. 

اصة ) وتشمل على سبيل المثال متطلبات خ

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 القاعات الدراسية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التطبيق المدرسي السنوي

 

 القبول  .13

 حسب استمارة القبول المركزيالقبول  المتطلبات السابقة

 اكبر عدد من الخطه المقررة لالستيعاب أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 نظري 2 28

 عملي 2

مقدمة بسيطة عن لغة 

PHP  وخواصها 

PHP Language   +عرض تقديمي

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 29

 عملي 2

بسيط تصميم برنامج 

 PHPباستخدام 

الول في تصميم برنامجي ا

 PHPلغة 

عرض تقديمي+ 

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 30

 عملي 2

 مقدمة عن قواعد بيانات 

MYSQL  

MYSQL DB  +عرض تقديمي

 أستخدام سبورة

أمتحانات شهريه 

 ++ مناقشة

 امتحان يومي

 نظري 2 31

 عملي 2

 SQl لغة االستفسار 

 وانواع الربط

  

 نظري 2 32

 عملي 2

استخدام برامج لربط 

PHP  مع قواعد البيانات

 MYSQL lبلغة

 PHPطريقة ربط 

,MYSQL 
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 موذج وصف المقررن

يتضمن هذا املقرر تدريس مادة أتصاالت البياانت والشبكات للطالب  الصالف   : وصف المقرر
املنتهية لقسم عل م احلاسبات نظراي وعمليا وعلى مدى سنة دراسية كاملالة   صصاللد دراسالدغ ل الر  

الطلبة لتدريس هذه املادة لطلبة املدارس املت سطة واالعدادية واالستفادة ايضا لتأهيالل الطلبالة أتهيل 
 .للعمل يف قطاع االتصاالت السلكية و البسلكية

 

  كلية الرتبية للعل م الصرصة / جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 432CsCn/أتصاالت البياانت والشبكات اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس يهاالبرامج التي يدخل ف .4

 يوميا أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018سنوي  الفصل / السنة .6

 (عملي 2نظري / 2) 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9
 يهدف المقرر الى 

 

 نظراي وعمليا أتصاالت البياانت والشبكاتتعليم الطالب مهارات مادة  -1
 لطلبة املدارس املت سطة واالعدادية تأهيل الطلبة لتدريس هذه المادة -2

 كوميةاالهلية والح يف قطاع االتصاالت السلكية و البسلكية تأهيل الطلبة للعمل - 3

 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان قد حقق

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10

 والفهم  المعرفة-أ

      علوم الحاسبات لفهم مباديء علميةلالمعرفة بالعلوم االساسية ا  -1أ

تصميم ال والتحليل الهندسي ومبادئ الخطي بالجبر المتعلقة(  الرياضية الطرائقفهم  -2أ

 ، الحاسوبية( النظم تصميم في المستخدمةالمنطقي  لكترونيا

  والخوارزميات لصوريةااالبرمجية  اللغاتالقدرة على أستخدام  -3أ

 بارها واخت تنفيذها وطرائق البيانات قواعد تصميم وأسس المعلومات نظم تصميماتقان  -4أ

وبية الحاس لشبكاتوا الرقمية العامة لالتصاالت المفاهيميتعرف الطالب على اهمية  -5أ

 التشفير  وفك التشفيرأمنية الحاسبات والشبكات وو الحديثة واالتصاالت

 يع المؤسسات التربوية.اعدد كوادر مؤهلة لتدريس مواد الحاسبات في جم -6أ 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 في كفؤ بشكل والبرمجيات المخبرية التجهيزات واستخدام التجارب إجراءيتقن الطالب  – 1ب 

 واالختبار والتنفيذ والتصميم والمحاكاة التحليل

 إعدادها على المقدرة وامتالك وتجهيزاتها الحاسوبية الشبكات استعماليتعلم الطالب  – 2ب 

 .المالئمة التشغيل أنظمة واستخدام وإدارتها

 سباتريس في العلوم المختلفة التي تخص قسم علوم الحايكتسب الطالب مهارة التد  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات متطورة )عرض تقديمي(

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة

 االنشطة المختبرية واعداد التقارير

 لكتب العلميةا

 طرائق التقييم      

 اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية

 التقارير العملية

 أجراء االختبارات الشفوية     

 اعداد بحوث التخرج     

 التفكير مهارات-ج

 يةع االكاديماستخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل اسلوب الحوار في المواضي -1ج         

 يستنتج الطالب كيفية والتصميم التشغيل لالنظمة الحاسوباتية وربطها  -2ج

 يحلل الطالب المشكالت البرامجية في نقل البيانات بالطرق المختلفة -3ج

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

 طرائق التعليم والتعلم     

 واجبات الصفية والبيتيةال

 المشاريع الفردية والمجموعات

 االنشطة العملية

 اعداد بحوث التخرج

 طرائق التقييم    

 اجراء االختبارات النظرية والعملية

 المشاريع الفردية المستقلة
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 بحوث التخرج

 

 

 

 ر الشخصيالتطوو المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف -د 

.) 
 قدرة الطلبة على العمل ضمن فريق العمل التربوي و المهني -1د

 التفكيير االيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 القدرة على التخاطب مع الجهات خارج الجامعة  والتدريب معهم -3د

 ان يتمكن الطالب تعلمه مهنة التدريس واتقانها -4د         
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 بنية المقرر  -11
 

 

 

 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 اإلشارات بأنواع التعريف عملي 2, نظري 2 1
مقدمة عن االتصاالت وانواع 

 االشارات

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

2 

 عملي 2نظري,  2
  اإلشارةبخواص  التعريف

 موديالت نقل البيانات  و
 خواص االشارة 

 موديالت نقل البيانات   

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

3 

 عملي 2نظري,  2
بأسباب ضعف التعريف 

 إلشارةا
 اإلشارةأسباب ضعف 

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

4 

 عملي 2نظري,  2

 مقدمة عن الشبكات التعريف بالشبكات

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

5 

 عملي 2نظري,  2

 نواع الشبكاتا الشبكاتنواع االتعريف ب

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

6 

 عملي 2نظري,  2

 بروتوكول الشبكات  بروتوكول الشبكاتب التعريف

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 قارير مختبريةت

7 

 عملي 2نظري,  2
االمادية  مكوناتب التعريف

 مكونات الشبكة لشبكةوالبرمجية ل

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

8 

 عملي 2نظري,  2

 مقاييس الشبكات الشبكات بمعايير التعريف

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض قشة المنا

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

9 

 عملي 2نظري,  2

 هيكلية الشبكات - هيكلية الشبكاتب التعريف

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

10 

 عملي 2نظري,  2

 وسائط النقلب التعريف

 السلكية واالسلكية  

 وسائط النقل

 السلكية واالسلكية  

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

11 

 عملي 2نظري,  2

 OSIموديل  OSIموديل ب التعريف

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

12 

 عملي 2ي, نظر 2

 اجهزة الشبكات أجهزة الشبكاتب التعريف

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية



  
 5الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .10

 المطلوبة:القراءات 

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

   تب العلمية المقررةكال

1. "TCP/ IP Protocol Suites", Behrouz 

edition, 2010 thHill, 4-Forouzan, McGraw 

2. "Data Communication And Networking", 

.edition, 2009 tha. Forouzan, 4Behrouz  

 

على سبيل المثال  )وتشملمتطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 االلكترونية(والمواقع 
 ومختبرا لشبكات الدراسية،القاعات 

على سبيل  )وتشملالخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

  الميدانية(المهني والدراسات 
 بيق المدرسي السنويالتط

 

 القبول  .11

 القبول حسب استمارة القبول المركزي المتطلبات السابقة

13 

 عملي 2نظري,  2

 تصنيف الشبكات تصنيف الشبكات

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 ريةتقارير مختب

14 

 عملي 2نظري,  2
بروتوكول ب التعريف

TCP/IP 
 TCP/IPبروتوكول 

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

15 

 عملي 2نظري,  2

 العنونة ضمن الشبكة العنونة ضمن الشبكةكيفية

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تبرتقديمي + مخ

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

16 

 عملي 2نظري,  2

 العنونة الفيزياوية العنونة الفيزياويةكيفية 

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

17 

 عملي 2نظري,  2

 تقسيم الشبكات تقسيم الشبكاتكيفية 

محاضرات 

ب تقليدية واسلو

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

18 

 عملي 2نظري,  2

 االثرنيت وانواعه االثرنيتب التعريف

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

19 

 عملي 2نظري,  2
ساليب حركة بأ التعريف

 كةالبيانات ضمن الشب

اساليب حركة البيانات ضمن 

 الشبكة

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

20 

 عملي 2, نظري 2
طرق تمثيل مسارات ب التعريف

 البيانات 

 

 طرق تمثيل مسارات البيانات 

 

محاضرات 

تقليدية واسلوب 

عرض المناقشة 

 تقديمي + مختبر

حانات شهرية + أمت

 تقارير مختبرية
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  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 CsDc 443 /ضغط البيانات اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريس البرامج التي يدخل فيها .4

 اختياري أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018  سنوي السنة /الفصل  .6

 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 نفيذها وكيفية االستفادة منها وطرق ت   واخلوارزميات املتوفرةوامهيتها التعرف على تقنيات ضغط البياانت 
 وكذلك التعرف على  تطبيقات ضغط البياانت الشائعة

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  نها وبينوالبد من الربط بيالمتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10



  
 2الصفحة 

 
  

 المعرفة والفهم  -أ
 .ضغط البيانات لمادة فهم على الحصول في الطالب تمكين-1أ

       .تتمهيدا للدخول الى ضغط البيانا بطرق تنظيم وتمثيل وتخزين البيانات المعرفة   - -2أ

 (.)ميزاتها وعيوبها التعرف على طرق ضغط البيانات -3أ

 مختلفة. ال الضغط طرق  المقارنة بينتمكين الطالب من  -4أ

 فهم الطالب عملية ضغط البيانات من خالل دراسة العديد من الخوارزميات -5أ

   

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 استخدام لغات البرمجة الحديثة – 1ب

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

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة. -1

 والتمارين األضافية كواجبات.االنشطة المختبرية  -2

 .الكتب العلمية -3

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4

 

 طرائق التقييم      

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة. -5

 األضافية كواجبات.والتمارين االنشطة المختبرية  -6

 .الكتب العلمية -7

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -8

 
 مهارات التفكير -ج

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

 تلفة.بالطرق المخوتنفيذ الب رامج يحلل الطالب المشكالت البرامجية في تمثيل البيانات  -2ج

 .ارنة بين الحلول العلمية والعملية ومعرفة تاثيرهاقدرة الطالب على المق -3ج   

 .األضافية التمارين لحل الواجبات -4 ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة. -1

 )العملية(.المختبرية التطبيقات -2

  ية علىن الصفة في حل بعض التماريالتمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعل -3

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  

 

 طرائق التقييم    

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

 .أجراء االختبارات الشفويةالتمارين األضافية و -2

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 ي (.الشخص وظيف والتطورالمهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية الت -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

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 مطريقة التعلي

طريقة 

 التقييم

 

 

1 

 

 

3 

defne compression; 

understand compression as 

an example of 

representation 

Data 

Compression 

Principles 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

2 

 

 

3 

understand the idea of 

lossless and lossy 

compression 

sless Categorize the los

compression techniques 

Discuss the advantages 

and disadvantages of each 

lossless compression 

technique 

 

Types of 

Data 

Compression 

Techniques محاضرة 

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

3 

 

 

3 

 

Understand the length of 

text which to be coded it 

and know all their types 

 

Variable 

length 

encoding and 

their types 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

4 

 

 

3 

 

Study all logarithms low 

and compute the code 

analysis 

 

Entropy 

Coding and 

Unary 

)Coding  

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 اجباتالو

 

 

5 

 

 

 

3 

Understand how to design 

the code tree and compute 

the binary tree.  

Tunstal 

Coding ,Byte 

bair encoding 

and  

Recursive 

coding 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

6 

 

 

 

3 

 

Learn the methods to 

compute the binary tree 

its entropy and compute  

Statistical 

Methods: 

Fano -Shannon

Algorithm, 

Huffman 

Algorithm,  

Adaptive 

Huffman 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات
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Coding 

 

 

 
7 

 

 

 

3 

Understand encoding 
and decoding the 
methods tree 

Statistical 

Methods: 

Arithmetic 

Coding 

(ng, Encodi

Decoding, 

Adaptive 

Coding.)  

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
8 

 

 
3 

 

Understand the 
dictionary 

s and ’logarithm
compare them with 
Previous methods 

Dictionary 

Methods: 

 LZ78,LZ77, 

LZW 

Algorithms.  

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 واجباتال

 

 
9 

 

 
3 

 

Understand the 
Image content 

(Binary , Gray and 
color images( and 
know the images 

extension 

Image 

Compression: 

Discrete 

Cosine 

Transform, 

JPEG.  

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

 
10 

 

 

 
3 

 

 
Understand the transform 

details 

 

And applied 
for the 
images 

Wavelet 

Methods: 

Discrete 

Wavelet 

Transfor

m, JPEG 

2000.  

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
 

11 

 

 
 

3 

 
 

Know the video 
frames and how to 

compute the 
compression ratio 

Video 

Compression

 :Motion 

Compensatio

l n, Tempora

and Spatial 

Prediction.  

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
12 

 

 
3 

 

Understand the transform 

details 

 

And applied for the 
videos 

Video 

Compressio

n: MPEG 

and H.264 

. 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

   Audio 
 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Data Compression: The Complete Reference    
  edition,2007 th,4by David Salomon 

  . 
Anil K. Jain: Fundamentals of Digital Image 

Prentice Hall, 1989 Processing,  
. 
Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods:  

Wesley-Digital Image Processing, Addison,  
.1992  

Gilbert Held: Data and Image Compression,  
.John Wiley & Sons Ltd., 1996  

Introduction for Data Compression 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 برجميات ومواقع الكرتونية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 الزايرات املدرسية / التطبيقات املدرسية

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  ن الطلبة أقل عدد م

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 
13 

 
3 

apply Understand and 
the compression 

techniques for these 
application 

Compressio

n: Digital 

Audio, 

WAVE.  

 الصفية

 الواجبات

 

 
14 

 

 
3 

 
Review 

 

 
Review 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
15 

 

 
3 

 

 
Review 

 
 

Review 

 محاضرة

 تبرومخ

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن                                      

 

 وصف المقرر

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 CsME 428 /القياس والتقويم  اسم / رمز المقرر .3

 لوريوسالبكا البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018 الفصل / السنة .6

  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر

 نواعه و ية واتعريف الطلبة بالقياس واالختبار وتصنيف االختبارات والتقويم واهميته في العملية التعليم

 فوية ناء االختبارات وفق خطوات علمية صحيحة ، وما هي انواع االختبارات التحصيلية  الشكيفية ب

 تتحاناوالتحريرية منها المقالية والموضوعية وما هي مزايا وعيوب كل نوع من االنواع واضرار االم

 فعالية ييز ووالتمالمدرسية وكيفية اجراء التحليل االحصالئي لفقرات االختبارت من حيث معامالت الصعوبة 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم الستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق ا

 البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 البدائل وما هي خصائص االختبار الجيد والوسائل الالختبارية من مالحظة ومقابلة .

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ
 يمتلك معرفة بمعنى القياس واالختبار والتقويم -1أ

 يمتلك معرفة بانواع التقويم -2أ

 فة بانواع االختبارات التحصيلية وكيفية صياغتهايمتلك معر -3أ
 يمتلك معرفة بخطوات بناء االختبارات التحصيلية -4أ
 يمتلك معرفة بكيفية اجراء التحليل االحصائي لفقرات االختبارات التحصيلية  -5أ
 يمتلك معرفة بخصائص االختبار الجيد   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 فة بكيفية صياغة االسئلة االختبارية يمتلك معر – 1ب

لخارطة يمتلك معرفة بالخطوات الواجب اتباعها عند بناء اختبار تحصيلي وكيفية اعداد ا  - 2ب

 االختبارية 

 يمتلك معرفة بالتقويم ومتى يجري كل نوع من انواعه – 3ب

   يمتلك معرفة بكيفية استخراج خصائص االختبار الجيد  -4ب

 تعليم والتعلم طرائق ال     

 المحاضرة  ، المناقشة ، طرح االسئلة ، 

 

 طرائق التقييم      

 توجيه االسئلة للطلبة اثناء الدرس وبعد االنتهاء منه  -1
 اجراء امتحانات يومية بعد االنتهاء من الدرس . -2
 اجراء امتحانات فصلية وشهرية .  -3

 
 مهارات التفكير -ج

 المشكالتتنمية مهارات التفكير في حل  -1ج

 تنمية مهارات التفكير الناقد . -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة  ، المناقشة ، طرح االسئلة ، 

 

 

 

 

 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 توجيه االسئلة للطلبة اثناء الدرس وبعد االنتهاء منه  -1
 اجراء امتحانات يومية بعد االنتهاء من الدرس . -2
 ات فصلية وشهرية . اجراء امتحان -3

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 +2+3 2 × 4  =8 

ان يعرف معنى 

القياس والتقويم 

واالختبار وتصنيفاتها 

 وانواعها .

 القياس ، تعريفه -

االختبار تعريفه وتصنيفاته -

 واستخاماته 

العالقة بين القياس -

 واالختبار والتقويم

التقويم تعريفه واهميته في -

 العملية التعليمية  وانواعه 

 نظري
امتحان + 

 نشاط يومي 

4+5+6  2  ×4  =8 
ان يعرف خطوات 

بناء االختبار 

 التحصيلي 

خطوات بناء االختبار -

  -التحصيلي من حيث :

 تحديد االهداف -

 تحديد المحتوى  -

صياغة الفقرات والمبادئ -

العامة الواجب مراعتها عند 

 صياغتها 

 ترتيب االسئلة -

 اعداد التعليمات -

 اخراج االختبار وطباعته  -

 ار شروط تطبيق االختب -

 التجربة االستطالعية -

 نظري
امتحان + 

 نشاط يومي

7+8+9+

10+11 
2  ×4  =8 

ان يعرف انواع 

 االختبارات التحصيلية

االختبارات الشفوية -

 تعريفها ومزاياها وعيوبها 

االختبارات التحريرية  -

 انواعها 

االختبارات الموضوعية ،  -

مزاياها وعيوبها وانواعها 

– 

خطأ اختبارات الضصح وال

وقواعد اعدادها ومزاياها 

 وعيوبها

اختبارات االكمال  وقواعد 

 اعدادها ومزاياها وعيوبها

اختبارات المطابقة  وقواعد 

 اعدادها ومزاياها وعيوبها

اختبارات االختيار من 

متعدد وقواعد اعدادها 

 ومزاياها وعيوبها

االختبارات المقالية  -

وانواعها ، ذات 

االجابة المحددة ) 
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 البنية التحتية  .11

واالكمال  القصيرة

( وذات االجابة 

المفتوحة وقواعد 

تصحيحها ومزاياها 

 وعيوبها 

12+13+

14 +15  
2  ×4  =8 

ان يعرف كيفية اجراء 

التحليل االحصائي 

 لفقرات االختبار 

التحليل االحصائي للفقرات 

  -ويشمل :

االختبارات المقالية وكيفية 

استخراج معامالت 

 صعوبتها وتمييزها
موضوعية  االختبارات ال

وكيفية استخراج معامالت 

صعوبتها وتمييزها وفعالية 

 البدائل الخاطئة 
االختبارات المفتوحة 

 والمغلقة 

اضرار االمتحانات 

 المدرسية 

 نظري 
امتحان + 

 نشاط يومي

16 +17  2  ×4  =8 
ان يعرف الوسائل 

 الالختبارية 

الوسائل الالختبارية انواعها 

) المالحظة ، المقابلة ، 

قوائم التقدير ( تعريفها ، 

 وقواعد اعدادها وانواعها 

  

18 

+19+20+

21+22+

23 

2  ×4  =8  
هذه الفترة تكون فترة  

تطبيق طلبة المرحلة الرابعة 

 في المدارس 
  

24+25+

26 
2  ×4  =8 

ان يعرف الوسائل 

 الالختبارية

تكملة الوسائل الالختبارية 

انواعها ) المالحظة ، 

ئم التقدير ( المقابلة ، قوا

تعريفها ، وقواعد اعدادها 

 وانواعها

 نظري
امتحان + 

 نشاط يومي

27 

=28+29+

30 

2×4=8 

ان يعرف ما هي 

خصائص االختبار 

 الجيد

خصائص االختبار الجيد 

  -وهي :

 وتعريفهاالموضوعية 

 ، تعريفه وانواعه الصدق 

الثبات ، تعريفه وطرق 

استخراجه والعوامل 

 المؤثرة في الثبات

 لشموليةا -
  

 نظري
امتحان + 

 نشاط يومي
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 ال يوجد كتاب مقرر
 القياس والتقومي ، احسان الدليمي وعدانن املهداوي 
  ودةالقياس والتقومي يف العملية الرتبوية ، امحد سليمان ع

على سبيل المثال متطلبات خاصة ) وتشمل 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 دادية االعو طة تطبيق املرحلة الرابعة السنوي يف املدارس املتوس

 

 القبول  .12

 في ضوء الية القبول المركزي  المتطلبات السابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقل عدد من الطلبة 

 اكبرمن الخطة االستيعابية المقررة  أكبر عدد من الطلبة 
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 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 

 ليةمسؤو تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا يةالعاد الميدانية الزيارة جدول يكون -1

 التعليم سساتمؤفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لها

  العالي.

 تبداية االجتماعا اوقات ديدتح ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -2

 اجتماعات لهاكالجدول  اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتي مسبقا المعدة

 تحديثالجتماعات و التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين ألنشطة المجال ترك من البد بل

 البرنامج. مراجعة قريرت مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات

 النشاط الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 9:00 
الدلة دام االترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخ

 فريق البرنامج-وتقرير التقييم الذاتي( 

 المنهج الدراسي: نقاش مع أعضاء الهينة التعليمية 9:30 2

 الطلبة من مجموعةاجتماع مع  11:00 3

 كفاءة البرنامج: جولة على المصادر 12:30 4

5 14:00 
 لطلبةاجتماع لجنة المراجعة: تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال ا

 المصححة

6 15:00 
 أعضاء الهيئة التعليمية معكفاءة البرنامج: اجتماع 

 

 عةاية ثغرات او أمور تحتاج إلى متاباجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة و 16:00 7

8 17:00 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

 االخرين(

  اليوم الثاني

9 8:45 
عالجة ول وماجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج: ملخص لنتائج اليوم األ

 الثاني ان لزمالثغرات وتعديل جدول اليوم 

 المعايير األكاديمية للخريجين: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 9:00 10

 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها: اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية. 10:30 11

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

 حر لمتابعة ما يستجد من قضايا وقت 14:00 13

14 14:30 
ة لتغذياالجتماع األخير للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد ا

 الراجعة الشفهية.

15 14:30 
هينة س المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الييقدم رئ  

 التعليمية

 الختام 15:00 16
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 ( 1م )جدول رق

 يةنالميدا ارةللزي النموذجي للجدول ومخطط التقرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة اجل من

 

 المتابعة تقرير نموذج

 / قسم االعتماد الدولي و االعتماد االكاديمي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة:

 الكلية:

 البرنامج:

 تقرير المتابعة

 نم جزء وهو 20بتاريخ____/____/____ جرت التي ابعةالمت زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .1

 عمليات لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي ترتيبات

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة ضمان

جعة ار مروتتمثل اغراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقري .2

م ة التعليية وجودن المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديممالبرنامج وتوفير المزيد 

 العالي في العراق.

 يأتي: على ما المتابعة هذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .3

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (1

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة عدةالم التحسين خطة (2

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (3

 وجدت( )ان المؤسسية االستراتيجية والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (4

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافية (5

 باآلتي: المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .4

 للتحسن. طةخ بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (1

 ما على نامجالبر لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (2

 هو ات: )اذكرها(.

 المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية لمؤسسةا على يجب التي المهمة القضايا تتمثل  (3

 ال(. ما إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها) اآلتي: في للبرنامج األكاديمي
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 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .5
 (أالملحق)

 : التعليمية المؤسسة اسم

 : األكاديمي رنامجالب لمراجعة األولية الميدانية الزيارة تاريخ

 :زيارة المتابعة تاريخ

 :المتابعة تقرير تاريخ

 لتوقيعا                     الوظيفي المسمى/الوظيفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعين اسماء

 المستخدم الداخلي الجودة ضمان نظام األول: الجزء

 لوب اتخاذه؟االجراء المط مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

 للبرنامج الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم  1

 األكاديمي؟
   

2 
هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

مقدار تحقيق معايير إطار التقييم و/او 

 التطرق إليها؟

   

هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى  3

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   

التطرق هل توجد ثغرات مهمة لم يتم  4

 إليها؟
   

هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق  5

 خطة التحسين؟
   

هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة  6

 التحسين اي عقبات كبيرة؟
   

7 
 ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟

   

8 
لمراجعون ان ما هو الزمن الذي يتوقعه ا

إكمال التحسينات على البرنامج  يستغرقه

 بما يحقق المؤشرات؟
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 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم(

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة 

 البرنامج األكاديمي(

لمستقاة المعلومات الجديدة ا

 من زيارة المتابعة الميدانية
 االستنتاج العام

 المنهج الدراسي

 االهداف ومخرجات التعلم المطلوبة

 الدراسي )المحتوى( رالمقر

 التقدم من سنة ألخرى

 التعليم والتعلم

 تقويم الطلبة

   

 كفاءة البرنامج

 الصورة العامة للطلبة المقبولين

 وارد البشريةمال

 وارد الماديةمال

 استعماالت الموارد المتاحة

 مساندة الطلبة

 معدالت تخرج الطلبة المقبولين

   

 المعايير األكاديمية

 معايير واضحة

 استخدام معايير القياس المناسبة

 إنجاز الخريجين

 معايير أعمال الطلبة المقيمة

   

 ادارة البرنامج والضمان

 الترتيبات الالزمة إلدارة البرنامج

 اءات المتبعةالسياسات واإلجر

 المالحظات المنهجية المجمعة

 والمستخدمة

 االحتياجات التحسينية للموظفين

 التي يتم تحديدها ومعالجتها

 إجراءات التخطيط للتحسين

 المتبعة
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 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي: في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة اتترتيب في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .1

مواصفات ال تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .1

 سااسا لداخلية هذها المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة إلى استنادا والمراجعة

 .الخارجية للمراجعة قويا

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .2

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

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .4

  العمل معب الخاصة إجراءاتها بيقتط في تستمر بأن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين التعليمية المؤسسة

 داخلية ال المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة قاعدة تكون ان على يحرص المراجعة: بأن منسق

اية  بيةتل يتم وأن رينالزائ الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في متوافرة التقارير وإعداد

 مطلوبة. إضافية معلومات او إيضاحات

 للمراجعة  عسيخض الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية: بأن

 الخارجية.

 وإعداد  ةالمقدم الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء: المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها التي يسترشد ليةاالو التعليقات

 كين بماالمشار جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .5

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية وفلسفة رسالة يحترم

 مدة المراجعة. لطوا المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .6

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .7

 صحة ما مؤسسةال تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .8

 حقائق. من فيه يرد

برنامج ال عن ومتوازنا تقدم رايا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .9

 األكاديمي.

 العتبار وإعدادا بعين وأخذها نتائجها بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .10

 اللزوم. عند للتحسين واقعية خطة

 التقييم:

جعات ع المراإلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجمياديمي دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكتسعى  .2

جعين المراالخارجية للبرامج األكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة و

ة و الجود وستقوم دائرة ضمانالمختصين ان يقوموا بتقييم كل مراجعة خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. 

 ها. شارة اليتم اإلبتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات ت العتماد االكاديميا

تظهر  ر موجزةتفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقاريبدائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي كما ستقوم 

لى ، إضافة إاركونمستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاهم الجوانب التطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك ال

 ن الممارسات الجيدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 
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 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

 معان التقارير وإعداد والخارجية خليةالدا المراجعة و/او الدليل هذا في المستعملة المصطلحات بعض تحتمل قد

 حات:وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلفقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق حسب مختلفة

 الحقول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات

 .والفلسفة والهندسة والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف
 موضوعات على لتشتم المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع: المجال ذات الحقول تقسيم يتم ما وغالبا

 مناهج جمعت وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات على الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاريخ

 او الهندسة في كالرياضيات مختلفة صصاتوتخ موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض

 .األعمال إدارة في المحاسبة

 األكاديمية المعايير

 او لمستوىا على وتشتمل. خارجية مرجعية نقاط من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي
 في خدامهااست ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف من األدنى الحد

 .والمراجع التقييم

 االعتماد

 ان إثبات على امقدرته لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 اانشطته جودة ضمانل فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( )او البرامج البرنامج ذلك

 .المعلنة للمعايير وفقآ المستمر وتحسينها اديميةاألك

 التحسين او العمل خطط

 سنة من ألكثر قهاتطبي يتم وقد المتوافرة. والتقييمات األدلة في النظر من المستمدة الواقعية التحسين خطط هي

 .التعليمية ؤسسةموال األكاديمية والبرامج المقررات مستوى على سنة كل ومراجعتها إعدادها يجب انه إال واحدة

 الطلبة المقبولين

 للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فيهم بمن أكاديمي برنامج في المسجلون الطلبة هم

 . األولى السنة بعد لما

 المعيارية/المرجعية النقاط

 او حقل ريجيخ من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 بمقارنة حتسم الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون وقد معين. موضوع

 لداخليةا المرجعية لنقاطا اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية المعايير

 ة.معين زمنية فقرة خالل التوجهات لتحديد او األكاديمية الحقول بين للمقارنة استخدامها فيمكن
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 المجموعة

 نتكو وقد. لداخليا ونظامها لرسالتها وفقا التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي
 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او جغرافيا محددة

 المقرر اهداف

 المقرر يكملون ذينال الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب
 التعليمية. برامجال من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويجب للقياس. وقابلة مهمة كمزايا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 اتلمخرج وفقا بولالمق للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية ليةالعم هي

 يةإمكان إلى ضافةباإل الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف المطلوبة، التعلم

 المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات قاوف وخارجها الجامعة في المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام

 والميدانية. ,والتدريبية ,والرياضية ,االجتماعية والدراسات الحاسوب، ودراسات

 )المهارات المكتسبة( التعلم الذاتي/ المستقل الموجه

 عن حثي البف والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو
 والتعلم كترونياإلل التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير المنظمة الخبرات

 لمالتع لدعم عملةالمست األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات الميداني والعمل والذاتي الشخصي

 التعلم أدواتو الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي

 إلى ذلك. وما التفاعلية

 التعليم االلكتروني

برنامج بال الخاصة ادللمو األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنية باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

ديد التح على يشتمل دوق. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بذاته مستقال يكون وقد المقرر. او األكاديمي

 الذاتي. تقييمال عادة ويتضمن الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات لألهداف الذاتي

 محاضراتال او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية التعلم في الذاتية مستوى عامة بصورة وهو يزيد

 . إلكترونيا تعلما ذاته بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني موقع إلى الحالية

 الخارجي المقيم/التقييم

 عن ستقلم خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو
 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة األكاديمية المعايير

 التقييم إطار

 قبل ة منلزيارة الميدانيوا الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر
 ألكاديميةا الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير المختصين المراجعين

 .والخارجية الداخلية المراجعات ولتطبيقه على يميةالتعل والمؤسسات
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 العامة )اللوائح( المفاهيم

 .أعمالها تحكم التي السياسات ضمن التعليمية للمؤسسة الالزمة والتعليمات والنظم المبادئ هي

  مؤسسة التعليم العالي

 الجامعية لدرجةا على الحصول ىإل المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (دبلوم /البكالوريوس) األولى

 المطلوبة ملتعلا مخرجات

 تكون ان يجبو للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية المؤسسة تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

 .المناسب ستوىبالم الخارجية المرجعية المعايير ستعك وأن( قابلة للتقييم) للقياس وقابلة مرتبطة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 اتباالحتياج فيها الداخلة والعناصر التعليمية برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو
 خرجاتالم إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة تخضع وأن المحددة

 والمعوقات قصورال واوجه الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم، إلى التصميم من للجودة محددة مواصفات

 لسياساتا لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو والمراجعة والتعزيز التحسين ومقترحات ومتابعة األداء, 

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات

 الوظائف/ العمل سوق

 الخريج ونيك التي المجاالت من وغيرها البحثي التوجه وذات والتجارية المهنية التوظيف مجاالت توفر هو

 . التخرج بعد فيها للعمل مؤهال

 الرسالة بيان

 ن الرسالةبيا يعرض قد كما المجتمع. تنمية في ودورها التعليمة المؤسسة مهمة بوضوح يحدد موجز بيان هو
 االستراتيجية. وأهدافها وقيمها التعليمية المؤسسة رؤية حول موجزة مساندة بيانات

 المختص المراجع

 نفس من ليس هالمعني )اال ان الموضوع في خبرة لديه الذي او اإلدارية والخبرة المهني المستوى ذو هو شخص
 لضمان عليميالت البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه حيثب المصالح، في تضارب لديه وليس التعليمية المؤسسة

 .االعتماد لغايات او والخارجية الداخلية الجودة

 األكاديمي البرنامج

 بعد حصلوني الذين الطلبة يقبل الذي ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة على بنجاح إتمامه
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 رنامجالب اهداف

 ضمان)ل وتنفيذها يةاالستراتيج األهداف تطوير توجه بدورها والتي األكاديمي البرنامج لتقديم العامة الغايات هي
 المطلوبة( اجالنت تحقيق أجل من بالعمل الطلبة قيام من )للتأكد المطلوبة التعلم ومخرجات األهداف( تحقيق

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 حالة وفي لي.العا التعليم مؤسسات جميع في التعليمية البرامج جميع على األكاديمي جالبرنام مراجعة تنطبق

 بالمراجعة. مشموال بأكمله البرنامج يكون تعليمية مؤسسة من أكثر تعلم في التي البرامج

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 
في الوزارة  األكاديمي الجودة واالعتماد ودائرة ضمان يالعال التعليم مؤسسات )في القرار صانعي تزويد -1

رامج ب جودة حول باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحاب من وغيرهم والطلبة األمور واولياء

 .مالتعل

 ييم االلتزاموتق والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

 .ستمرن الميالتحس

 .والدولي اإلقليمي المستوى على العراق في العالي التعليم سمعة تعزيز  -3

 ضمان الجودة

 قاوف امج تعليميلكل برن األكاديمية المعايير تحديد لضمان الالزمة المؤسسة التعليمية الوسائل في تتوافر ان

 توقعات وتحقق مناسبة المعنية يةالتحت والبنية الدراسي المنهج جودة تكون وأن المماثلة، الدوليةللمعايير 

 على قادرة ةالتعليمي المؤسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة خريجيها يمتلك وأن المعنية األطراف

 .التحسين المستمر

 منسق المراجعة

 المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص
 .المعلنة المراجعة أساليب وتطبيق وتفسيرها

 التقرير

 .يميالتعل برنامجه وتقييمات األكاديمي البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التقارير

 التقييم الذاتي

 إلدارة داخلي نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معين أكاديمي برنامج بتقييم التعليمية المؤسسة قيام هو
 .الجودة وضمان

 الزيارة الميدانية

 لميدانيةا الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي

 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) يومين او ثالثة. لمدة عادة
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 الوصف

 او حددةم مرافق او مقررات ةواي منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر. فيه داخلة موارد

 العالقة ذات الجهات

 حيث من سسةللمؤ التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

 ةالفاعل اتيجيةاالستر المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية التعليم ومعاييره جودة

 على لمختلفةا واهتماماتهم المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد المعنية. األطراف مجموعات اهم

 اق.النط لتحديد سةعادة بدرا المدى ويتحدد. المحلية وظروفها التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية المؤسسة رسالة

 قالتحاالب والطلبة الراغبين والخريجين الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل

 لراعينالمعنية وا الحكومية والوزارات التوظيفي وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط عائالتهم او امورهم واولياء.

 .وجدت المهنية إن التحاداتوا والمنظمات الممولة المنظمات من وغيرهم

 الخطط االستراتيجية / االستراتيجية األهداف

 تقوم اقعيةو خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 حقيقت لىإ طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة التقييمات على

يه, التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي التي االمور الخطة وتحدد رسالتها

 .اآلثار وتقييم التقدم لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية خطة وترافقها

 تقييم الطلبة

 لقياس تعليميةال المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي
 ةالطلب لتصنيف لةوسي التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز مقدار
 اداعد وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي التقييم إلنجازاتهم , ويسعى وفقآ

 احتساب دون مالتعل لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن المعلومات التكويني مالتقيي ويوفر.  مناسب منهج

 او البرنامج في الطالب لتحصيل النهائي المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند

 ةتقييمات الطلب

 األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي
 اتوالهيئ كترونيةاإلل المؤتمرات األخرى اآلليات ومن واالستبيانات، المسحية لدراساتااآلراء:  لجمع استخداما

 .خرىاأل واألوساط المجالس في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات

 طرائق التعليم والتعلم

من  لوبةالمط التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات، ذلك امثلة ومن المقرر.

 الطلبة يكتسبلبحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى لوصولوا المعلومات تحليل كيفية حول طالب لك

 إجراءو العملية اراتالمه الطلبة إلكساب العملية والجلسات الميدانية، والرحالت ,والتقديم الذاتي التعلم مهارات

 او العروض او التقارير وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب

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

 تحقیقھا بالطال من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألھم مقتضیا إیجازا   ھذا المقرر وصف یوفر
 وصف وبین ابینھ الربط من بدوال .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرھنا

 .البرنامج
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 .معالجة الصور لمادة فهم على الحصول في الطالب تمكين-1أ

       .وانواع معالجة الصور الرقميةبطرق  المعرفة   - -2أ

 على منظومة معالجة الصور الرقميةالتعرف  -3أ

 . انواع الصور المقارنة بينين الطالب من تمك -4أ

 للعمليات المختلفة في معالجة الصور الرقميةفهم الطالب  -5أ

   

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 استخدام لغات البرمجة الحديثة – 1ب

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

  - 3ب

     -4ب

 التعليم والتعلم طرائق      

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة. -1

 والتمارين األضافية كواجبات.االنشطة المختبرية  -2

 .الكتب العلمية -3

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4

 

 طرائق التقييم      

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة. -5

 والتمارين األضافية كواجبات.االنشطة المختبرية  -6

 .الكتب العلمية -7

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -8

 
 مهارات التفكير -ج

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

 تلفة.بالطرق المخوتنفيذ الب رامج يحلل الطالب المشكالت البرامجية في تمثيل البيانات  -2ج

 .ة ومعرفة تاثيرهاقدرة الطالب على المقارنة بين الحلول العلمية والعملي -3ج   

 .األضافية التمارين لحل الواجبات -4 ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة. -1

 )العملية(.المختبرية التطبيقات -2

  ية علىن الصفالتمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بعض التماري -3

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  

 

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

 .أجراء االختبارات الشفويةالتمارين األضافية و -2

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

 .تلقاها التي المعرفة توظيف الطالب تطيعيس ان-1د

 .المعرفة من االستفادة من يتمكن ان-2د

 .التدريس مهارة يكتسب ان-3د

   لتفكيير االيجابي.ا -4د

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 

 

1 

مقدمة عامة يتم خاللها شرح  و فتعار ي 
المالحظات و التعليمات الواجب على الطلبة و 
األستاذ االلتزام بها لتحقيق افضل اداء من دراسة 

 المادة

تعريف الطالب ابألدوات 
 املستخدمة يف اللغة اليت ميكن
االستفادة منها يف معاجلة 

 الصورة

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

2 

مقدمة عامة عن معالجة الصور  - 
- ,رقمية, نشاة المعالجة الرقمية للصو الر 

 Digital Imageتمثيل الصور الرقمية 

Representation 

 

برانمج لتحميل الصورة من نوع 
bitmap  لصورة ذات
 تدرج  256

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

3 

 
  image typesانواع الصور  -

الصور الثنائية,الصور ذات التدرج  -
الرمادي , الصور الملونة والصور 

 ذات الطيف المتعدد

برانمج فتح الصورة ذات 
التدرج الرمادي ابستخدام 
openpicturedialog و

خزهنا ابستخدام 
savepicturedialog 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

4 

 
ة برانمج تغيري شدة ملعان الصور  هيئات ملفات الصور الرقمية 

وذلك بتحويل الصورة الرمادية 
 اىل

 ثنائية

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

5 

 BMPهيئة ملف تركيب  
 

 image operationالعمليات على الصور 

 Arithmetic operationالعمليات الحسابية 

ق العمليات برانمج لتطبي
احلسابية على 

الصور)اجلمع,الطرح,الضرب و 
 القسمة(

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

6 

  , logicalالعمليات المنطقية  

operations عمليات قطع ولصق ,
 الصور

برانمج لتطبيق العمليات 
(  ,and, or, notاملنطقية

 على الصور 
 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

 

 
العالقات األساسية بين عناصر  -

 Basic Relation betweenالصورة 

image pixels   , 
 Neighbors of aجيران العنصر       

برانمج لتطبيق عملية القطع 
 محاضرة واللصق على الصور

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 واجباتال
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7 pixels 
  Connectivityالترابط 

 

 
8 

 

 
3 

 Distance قياس المسافة

Measurements  الجوارadjancey  ,
  regionالمنطقة 

 
 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
9 

 

 
3 

  image analysisتحليل الصور
 preprocessingمرحلة المعالجة االولية

 مرحلة تقليل البيانات
 مرحلة تحليل الخصائص

 ندسية على منطقة معينة :تطبيقات ه
Image crop 

برانمج لتطبيق عمليات 
 ROIهندسية على الصورة 

 cutعملية اللصق-

operation 
 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 

 
10 

 

 

 
3 

 image تطبيقات هندسية على منطقة معينة :

Zooming 
      Zero order hold, first order 

hold   , 

رانمج لتطبيق عمليات ب
  ROIهندسية على الصورة 

Zero order hold, 

first order hold  , 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
 

11 

 

 
 

3 

 تطبيقات هندسية على منطقة معينة : 
      Zero order convolution, first 

order convolution   ,image 

Zooming  

بيق عمليات برانمج لتط
 ROIهندسية على الصورة 

Zero order 

convolution, first 

order convolution 

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
12 

 

 
3 

    Translationالنقل و التدوير 
       & Rotation& enlarge, shrink 

برنامج لتطبيق عملية 
التكميم الحيزية على 

 الصور

 ةمحاضر

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
13 

 

 
3 

 imageمرحلة المعالجة االولية:تكميم الصور

quantization )الحيزي والمستويات الرمادية( 
برنامج لتطبيق عملية 

 المستويات الرماديةالتكميم 
 على الصور

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
14 

 

 
3 

, image histogramالتكراري  المدرج
 خصائص المدرج التكراري 

برنامج حساب المدرج 
التكراري للصورة 

 وخصائصه

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

 

 
15 

 

 
3 

 امتحان الشهر االول
 محاضرة امتحان الشهر األول

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

, عمليات  spatial filtesالمرشحات الحيزية   
 window operationsالنافذة 

برنامج تطبيق المرشحات 
الصورالحيزية على   

 محاضرة

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 الصفية

 الواجبات

, Image Enhancementتحسين الصور   
 تعديل المستوى الرمادي

تعديل المستوى برانمج 
 محاضرة الرمادي

 ومختبر

 االمتحان

المشاركة 

 صفيةال

 الواجبات
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 
 معالجة الصور الرقمية / هند رستم

 
Anil K. Jain: Fundamentals of Digital Image 
Processing, Prentice Hall, 1989 
. 
Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods:  

Wesley-age Processing, AddisonDigital Im,  
.1992  

Gilbert Held: Data and Image Compression,  
.John Wiley & Sons Ltd., 1996  

Introduction for Data Compression 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ونيةبرجميات ومواقع الكت 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 الزايرات املدرسية / التطبيقات املدرسية

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 


