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7 
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 أشكبل انحضىر انًزبحخ .4
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 2222/2223 انفصم / انسُخ .5

 )انكهٍ(راسُخ ػذد انسبػبد انذ .6
64 

 2/6/2222 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 .بنائو وأسس الدراسي ابملنهج املرتبطة األساسية املفاىيم يعرف -1

 .تطويره وإجراءات املنهج تقومي وأساليب معايري حيدد -2

 .والتعلم التعليم نظرايت يوضح -3

 .املناسبة والتعلم التعليم اسرتاتيجيات حيدد -4

 .التدريس ملواقف املناسبة والتعلم التعليم اسرتاتيجيات بني يقارن -5

 .الثقافية اهلوية وتعزيز الشخصية بناء مقومات حيدد -6

 .واالستقصاء البحث ومنهجيات التفكري اسرتاتيجيات أىم حيدد -7

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((
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 .البرنامج
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 زمُُىيخزخبد انزؼهى وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وان .9

 انًؼزفخ وانفهى  -أ

  .الدراسي ابملنهج املرتبطة األساسية املفاىيم يعرف-1أ -

 .تطويره وإجراءات املنهج تقومي وأساليب معايري حيدد -2أ -
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 .اآلخرين وأداء أداءه يقهم -4ب

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 يحبضزاد رمهُذَخ واسهىة انًُبلشخ. -1
 .انكزت انؼهًُخ -2
 .وانشهزَخ انُىيُخ اليزحبَبدا -3

 

 ى طزائك انزمُُ     

 االخزجبراد انزحصُهُخ انًخزهفخ / االَشطخ -4
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 يهبراد انزفكُز -ج

 .يتعرف الطالب علي مفيهم الذخرية وقياسيا والعهامل السؤثرة فييا -1ج
 .الحياة طهال السيشي نسهه في الذاتي التعلم ميارات يدتخدم -2ج

   والسجتسع بالتعليم السعشيين مع السيشية العالقات بشاء آليات يطبق -3ج

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 يحبضزاد رمهُذَخ واسهىة انًُبلشخ وانحىار يغ انطهجخ. -
 انؼصف انذهٍُ -

 
    

 طزائك انزمُُى 
 انُىيُخهزَخ/االيزحبَبد ش -

 
 انًهبراد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (. -د 

 .فروع علم الشفس الشظرية والتطبيقيةيسيز الطالب بين  -1د
 .فريق ضسن بكفاءة يعسل -2د
 حلهل   مقترحا    للسجتسع العامة القزايا بحث فى يذارك -3د

.   

 ثُُخ انًمزر .10

اسى انىحذح / انًسبق  مخرجات التعلم المطلوبة انسبػبد األسجىع

 أو انًىضىع
 طزَمخ انزؼهُى

طزَمخ 

 انزمُُى

 
 

1 

تعريف علم ان يعرف الطالب  2
 النفس التربوي وتاريخه

تعريف علم الشفس 
 –تاريخو  –

 أىدافو 

انًُبلشخ 

 وانحىار

 

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

 
 

2 

ان ٌعرف الطالب اھمٌة علم  2
النفس التربوي فً مجال 

 التعلٌم

أىسية علم الشفس 
عالقتو  –التربهي 

 ى بالعلهم الخر 

 انؼصف انذهٍُ
 

يشبركخ 

 انطهجخ اثُبء

 انًحبضزح

 
 

3 

ان ٌعرف الطالب فروع  - 2
 علم النفس واھمٌتھا 

 الشفس علم فروع
 الشظرية الفروع –
 الفروع و

 التطبيقية

انًُبلشخ 

 وانحىار

 

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

4 

ان ٌعرف الطالب ما  2
المشكالت التً ٌوجھھا 

خ ُبئص شخصخص

 انؼصف انذهٍُانًؼهى. يشكالره 
يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح
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 المعلم 
ان ٌعرف خصائص شخصٌة 

 المعلم المؤثرة فً الطلبة

انصفُخ.يحبور 

 فبػهُخ ػًهُخ انزؼهى

 
 

5 

ان ٌعرف الطالب الما ھً  2
العوامل التً تؤثر على التعلٌم 

 والتعلم

انؼىايم انًؤثزح 

فٍ ػًهُخ انزؼهُى 

 وانزؼهى
 انؼصف انذهٍُ

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

6 

ان ٌعرف الطالب اھمٌة  2
 الدافعٌة فً التعلٌم

انذافؼُخ فٍ انزؼهُى 

انًُبلشخ  وانزؼهى

 وانحىار

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

 
 
 

7 

ان ٌغرف العوامل المؤثرة  2
 فً الدافعٌة

اندزء انثبٍَ يٍ 

 فصم انذافؼُخ
انًُبلشخ 

 وانحىار

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

8 

ايزحبٌ انشهز  تغذٌة راجعة 2

االول/ انفصم 

 انذراسٍ االول

اسئهخ يزُىػخ 

حست رصُُف 

 ثهىو

اسئهخ 

 رحزَزَخ

 
 

9 

ان ٌعرف الطالب اما ھً  2
 الذاكرة 

ان ٌعرف الطالب كٌف تؤثر 
 الذاكرة فً عملٌة التعلم

 انذاكزح
انًُبلشخ 

 وانحىار

 

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

 
 
 

12 

ان ٌعرف الطالب النظرٌات  2
 لتً فسرت الذاكرةا

 َظزَبد انذاكزح

 انؼصف انذهٍُ
 

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 
 

11 

ان ٌعرف الطالب اھمٌة دراسة  2
 نظرٌات الذاكرة 

 َظزَبد انذاكزح 
انًُبلشخ 

 وانحىار

 

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

12 

ان ٌمٌز الطالب بٌن الذاكرة  2
والنسٌان فً تاثٌرھما على عملٌة 

 التعلم

 انُسُبٌ

 انؼصف انذهٍُ
يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

13 

ان ٌعرف الطالب النظرٌات التً  2
 فسرت النسٌان 

 َظزَبد انُسُبٌ

 انؼصف انذهٍُ
يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

14 

ان ٌعرف الطالب اھمٌة دراسة  2
 النظرٌات

 َظزَبد انُسُبٌ
انًُبلشخ 

 وانحىار

طزذ اسئهخ 

بَخ فٍ َه

 انًحبضزح

 
 

العوامل  بٌن الطالب ٌفرقان  2
 ذاكرة والنسٌانالمؤثرة فً ال

انؼىايم انًؤثزح 

فٍ انذاكزح 

 وانُسُبٌ

انًُبلشخ 

 وانحىار

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح
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15 

ايزحبٌ انشهز  تزوٌد الطالب بتغذٌة راجعة 2 16

انثبٍَ انفصم 

 انذراسٍ االول

اسئهخ يزُىػخ 

حست رصُُف 

 وثهى

اسئهخ 

 رحزَزَخ

يزاخؼخ نهفصىل  تزوٌد الطالب بتغذٌة راجعة 2 17

 انسبثمخ

انًُبلشخ 

 وانحىار

 

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

يزاخؼخ نهفصىل  تزوٌد الطالب بتغذٌة راجعة 2 18

 انسبثمخ
 انؼصف انذهٍُ

 

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

ان ٌعرف الطالب اھمٌة التغذٌة  2 19
 فً التعلٌم والتعلمالراجعة 

انًُبلشخ  انزغذَخ انًزرذح

 وانحىار

 

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

ٌعرف الطالب كٌفٌة تزوٌد ان  2 22
التغذٌة الراجعة فً ب المتعلم 

 التعلٌم والتعلم

 انزغذَخ انًزرذح
 انؼصف انذهٍُ

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

ان ٌعرف الطالب معنى انتمال  2 21
 لتدرٌب اثر ا

 اَزمبل اثز انزذرَت
 انؼصف انذهٍُ

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

ان ٌعرف الطالب كٌف ٌتم انتمال  2 22
 اثر التدرٌب 

انًُبلشخ  اَزمبل اثز انزذرَت

 وانحىار

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

ايزحبٌ انشهز  تزوٌد الطالب بتغذٌة راجعة 2 23

االول انفصم 

 انذراسٍ انثبٍَ

ئهخ يزُىػخ اس

حست رصُُف 

 ثهىو

اسئهخ 

 رحزَزَخ

ان ٌعرف الطالب معنى التعلم  2 24
 وكٌفٌة حدوثه

انًُبلشخ  انزؼهى

 وانحىار

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

ان ٌعرف الطالب النظرٌات  2 25
 الخاصة بالتعلم ولوانٌنھا

َظزَبد انزؼهى 

 ولىاَُُه
انًُبلشخ 

 وانحىار

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 حبضزحانً

ان ٌعرف الطالب المفاھٌم  2 26
 االساسٌة لكل نظرٌة  

َظزَبد انزؼهى 

 ولىاَُُه
انًُبلشخ 

 وانحىار

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

ان ٌفرق بٌن النظرٌات وكٌفٌة  2 27
 تطبٌمھا فً التعلٌم

َظزَبد انزؼهى 

 ولىاَُُه
انًُبلشخ 

 وانحىار

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

نظرٌات لوانٌن بٌن  مٌزٌان  2 28
 والتعلم التعلٌم

َظزَبد انزؼهى 

 ولىاَُُه
انًُبلشخ 

 وانحىار

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

يزاخؼخ انفصىل  تزوٌد الطالب بتغذٌة راجعة 2 29

انسبثمخ انفصم 

 انذراسٍ انثبٍَ

انًُبلشخ 

 وانحىار

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

ايزحبٌ انشهز  ةتزوٌد الطالب بتغذٌة راجع 2 32

انثبٍَ انفصم 

 انذراسٍ انثبٍَ

اسئهخ يزُىػخ 

حست رصُُف 

 ثهىو

اسئهخ 

 رحزَزَخ
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 انجُُخ انزحزُخ  .11

 انكزت انًمزرح انًطهىثخ -1

  علم النفس الرتبوي

 انًزاخغ انزئُسُخ )انًصبدر( -2
 علم النفس الرتبوي . دمحم مصطفى زيدان 

انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً  - أ

ًُخ ، انزمبرَز ثهب )انًدالد انؼه

) ....... ، 

 اجملالت العلمية االكادميية العراقية -

انًزاخغ االنكززوَُخ ، يىالغ  - ة

 االَززَذ ، ...... 

 مواقع االتصال املختلفة املتعلقة ابالختصاص

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ   .12

يٍ لجم  انهدبٌ  رطىَز انًبدح انذراسُخ حست انخطخ انسُىَخ  نزحذَث انجزايح انذراسُخ انًؼزًذح -

 انمطبػُخ

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جايؼح ديانً / كهيح انتزتيح نهؼهىو انصزفح انًؤسسح انتؼهيًيح .1

 لسى ػهىو انحاسىب  انمسى انجايؼي / انًزكز .2

 Gm1 106/  انزياضياخ اسى / ريز انًمزر .3

 َظاو انماػاخ انذراسيح أشكال انحضىر انًتاحح .4

 2222/2223 انفصم / انسُح .5

 90 )انكهي(انساػاخ انذراسيح ػذد  .6

 10/6/2222 تاريخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 بناء أساس رياضياتي لطالب علوم الحاسبات              
 
 
 
 
 

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

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

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

 البرنامج.

 يخزجاخ انتؼهى وطزائك انتؼهيى وانتؼهى وانتمييى .9
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 انًؼزفح وانفهى  -أ
 و انحاسىب انتي تًس ػهى يتؼزف انطانة ػهً ػهىو انزياضياخ -1أ

 تطثيماخ ػهىو انزياضياخ في انحاسىب -2أ

 في يمزراخ ػهىو انحاسىب ضيحاستخذاياخ انصيغ انزيا -3أ
  -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًهاراخ انخاصح تانًىضىع   -ب 

 يىاضيغ يختهفح يٍ انزياضياخ وػاللتها تانحاسىب – 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طزائك انتؼهيى وانتؼهى      

     

 ؛يختثز انحاسىب لاػح دراسيح ؛ سثىرج ؛ تؼض انكتة انخارجيح       

 

 

 

 طزائك انتمييى      

 

 االيتحاَاخ انيىييح ؛ االيتحاَاخ انشهزيح ؛ االيتحاٌ انُهائي      

 

 
 يهاراخ انتفكيز -ج

 زيح تانحاسىبرتظ انًىاضيغ انُظ -1ج

  -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طزائك انتؼهيى وانتؼهى     

 

 ػح دراسيح ؛ سثىرج ؛ تؼض انكتة انخارجيح ؛يختثز انحاسىبلا
    

 طزائك انتمييى 
 

 االيتحاَاخ  
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 انثُيح انتحتيح  .11

 انمزاءاخ انًطهىتح :

 كتة انًمزر 
       

1-  Calculus with Analytic Geometry, Howard Anton, 

Wisely Publisher, 2003.                                                      

6891, كامل, صبري العاني, دار الحكمةالتفاضل والت -2  

يتطهثاخ خاصح ) وتشًم ػهً سثيم انًثال 

ورش انؼًم وانذورياخ وانثزيجياخ 

 وانًىالغ االنكتزوَيح (
 

انخذياخ االجتًاػيح ) وتشًم ػهً سثيم 

انًثال يحاضزاخ انضيىف وانتذرية 

 انًهُي وانذراساخ انًيذاَيح ( 
 

 

 انًهاراخ  انؼايح وانًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًتؼهمح تماتهيح انتىظيف وانتطىر انشخصي (. -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 تُيح انًمزر .12

 انساػاخ األسثىع
يخزجاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق 

 أو انًىضىع
 طزيمح انتمييى طزيمح انتؼهيى

 اليتحاَاخا انسثىرج مبادئ اساسية  مقدمة يف الرايضيات        6       1-2    

 االيتحاَاخ انسثىرج انواع الدوال     مقدمة يف الرايضيات 12     3-6    

 تحاَاخاالي انسثىرج الغاايت     الغاايت 12     7-12    

 االيتحاَاخ انسثىرج االستمرارية    االستمرارية    6      11-12  

 االيتحاَاخ انسثىرج املشتقة ابلقوانني     املشتقة     6      13-14   

 التكامل      12     15-18   
 -التكامل االعتيادي

 التكامل احملدد
 االيتحاَاخ انسثىرج

   19-22     12 
الت املقدمة للمعاد

 التفاضلية

املقدمة للمعادالت   
 التفاضلية

 االيتحاَاخ انسثىرج
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 خطح تطىيز انًمزر انذراسي   .12

 .التزاحاخ الضافح يىاضيغ يفيذج في اختصاص انطهثح  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 1الصفحت 

 
  

 مورج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خبيؼخ دٚبنٗ / كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو انصشفخ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى ػهٕو انحبعٕة  انمغى اندبيؼٙ / انًشكض .2

 CsCo 104/    رمُٛبد ٔرشكٛت انحبعٕة اعى / سيض انًمشس .3

 أشكبل انحعٕس انًزبحخ .4
أ انًخزجشثبالظبفخ  انحعٕس انفؼهٙ نهطهجّ فٙ انمبػبد انذساعّٛ

 انٗ انحعٕس االنكزشَٔٙ ٔانذسٔط انزفبػهٛخ 

 2222/2223 انفصم / انغُخ .5

 122   )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 4/6/2222 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 

 ربْٛم انطبنت نزذسٚظ ْزِ انًبدِ فٙ انًذاسط انًزٕعطّ ٔاالػذادّٚ -1

 انحبعٕة ٔيكَٕبرّ ٔكٛفٛخ ػًهّ ٔأًْٛزّ فٙ حٛبرُب.رؼشٚف انطهجخ ػهٗ  -2

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 مراجعت أداء مؤسساث التعليم العالي ))مراجعت البرنامج األكاديمي((

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

 .البرنامج
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 يخشخبد انزؼهى ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .9

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 يؼشفخ انطبنت ثًكَٕبد انحبعجّ    - 1أ 
 يؼشفخ انطبنت ثبخٓضح االدخبل ٔاالخشاج -2أ

 خ رًثٛهٓب فٙ انحبعجّيؼشفخ انطبنت ثبَٕاع انجٛبَبد ٔغشق ادخبنٓب ٔكٛفٛ -3أ

 يؼشفخ انطبنت ثكٛفٛخ يؼبندخ انجٛبَبد ٔكٛفٛخ اخشاخٓب -4أ
 انزؼشف ػهٗ اًَبغ انؼَُّٕ -5أ

 انزؼشف ػهٗ يشبكم االدخبل ٔاالخشاج -6أ
  

 انخبصخ ثبنًٕظٕع  ٛخانًٓبسار االْذاف   -ة 

 رًثٛم يبرؼهًّ انطبنت َظشٚب ثشكم ػًهٙ فٙ انًخزجش     - 1ة
 

 انطبنت ثكٛفٛخ انزؼبيم يغ انحبعجّ ارمبٌ – 2ة

 

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 غشٚمخ االنمبء ٔاعهٕة انًُبلشّ -1
 االَشطّ انًخزجشّٚ -2
 انكزت انؼهًّٛ -3
 االيزحبَبد انٕٛيّٛ ٔانشٓشّٚ -4

 غشائك انزمٛٛى      

 اخشاء االخزجبساد انُظشّٚ ٔانؼهًّٛ / ٕٚيّٛ / شٓشّٚ / َٓبئّٛ  -1
 خزجبساد انشفّٕٚاالعئهّ ٔاخشاء اال  -2

 يٓبساد انزفكٛش -ج
 اعزخذاو انًٓبساد انؼهًّٛ ٔانًؼشفّٛ يٍ خالل اعهٕة انحٕاس -1ج         

 لذسح انطبنت ػهٗ رًٛٛض االخضاء انًهًٕعّ ٔانجشايدٛبد فٙ انحبعجّ -2ج         

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 غشٚمخ االنمبء ٔاعهٕة انًُبلشّ ٔانحٕاس يغ انطهجّ -1
 انزطجٛمبد انًخزجشّٚ -2

 انكزت انؼهًّٛ ٔااليزحبَبد انشٓشٚخ ٔانٕٛيٛخ -3

 غشائك انزمٛٛى 

 اخشاء االخزجبساد انُظشّٚ ٔانؼهًّٛ / ٕٚيّٛ / شٓشّٚ / َٓبئّٛ -1
 االعئهّ ٔاخشاء االخزجبساد انشفّٕٚ -2

 نزطٕس انشخصٙ (.انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔا -د 
 اٌ ٚكٌٕ نهطبنت االيكبَٛخ يٍ االعزفبدح يٍ انًؼشفخ. -1د

 اٌ ٚكزغت انطبنت يٓبسح انزذسٚظ. -2د
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 ثُٛخ انًمشس .1

 انغبػبد األعجٕع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / انًغبق 

 أٔ انًٕظٕع
 غشٚمخ انزمٛٛى غشٚمخ انزؼهٛى

1 
 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ

انزؼهى ثكٛفٛخ رًثٛم 

االػذاد ٔانشيٕص فٙ 

 انحبعجّ 
االنمبء +يُبلشّ  رًثٛم األػذاد ٔانشيٕص

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ +رمبسٚش 

 يخزجشّٚ

2 
 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ انٛخ 

 ٔػًم انًؼبنح
 يؼًبسٚخ انًؼبنح

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ +رمبسٚش 

 يخزجشّٚ

3 
 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
ٛخ خهت انًؼهٕيّ كٛف

 ٔرُفٛزْب
 اندهت ٔانزُفٛز

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

4 

 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ إَاع 

انُٕالم ٔانغدالد 

ٔكٛفٛخ ػًم ٔحذح 

 انحغبة ٔانًُطك

انُٕالم،انغدالد،ٔحذح 

 انحغبة ٔانًُطك

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ّ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش ايزحبَبد ٕٚيٛ

 يخزجشّٚ

5 
 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ ػًم 

 ٔحذح انغٛطشح
 ٔحذح انغٛطشح

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

6 
 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ إَاع 

 انزاكشِ

راكشح انٕصٕل 

انؼشٕائٙ،راكشح انمشاءح 

 فمػ

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
َبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش ايزحب

 يخزجشّٚ

7 

 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ إَاع 

انزاكشِ ٔٔظٛفخ كم 

 راكشِ

انزاكشح انٕيٛعخ،انزاكشح 

 انزخٛهٛخ

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

8 
 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ ٔظٛفخ  

 انزاكشِ انًخجئّٛ
 انزاكشح انًخجئٛخ

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

9 

 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ ػًم 

َظبو االدخبل 

ٔاالخشاج ٔأًْٛخ 

 سلبلخ انغًٕٛط

َظبو االدخبل ٔانخشاج 

 األعبعٙ،سلبلخ انغًٕٛط

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

12 
 2َظش٘ + 2

 ًهٙػ
انزؼشف ػهٗ اًْٛخ 

 انمشص انصهت 
 انمشص انصهت

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

11 

 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ انفشق 

ثٍٛ انمشص انصهت 

 ٔانهٛضس٘
 انمشص انهٛضس٘

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

12 

 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ اًْٛخ 

ٔػًم اخٓضح االدخبل 

 ٔاالخشاج
 أخٓضح االدخبل ٔاالخشاج

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

13 

 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ ػًم 

نٕحخ انًفبرٛح,شبشخ 

 انهًظ,انفأسِ

نٕحخ انًفبرٛح،شبشخ 

 انهًظ،انفبسح

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

14 

 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ إَاع 

شبشبد انؼشض 

 ٔػًم انطبثؼّ
 شبشخ انؼشض،انطبثؼخ

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

15 
 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
كٛف ٚزى َمم انجٛبَبد 

 RAMٔ cpuيبثٍٛ ال 
ء +يُبلشّ االنمب َمم انجٛبَبد

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

16 
 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ إَاع 

 نغبد انجشيدّ
 انهغبد انجشيدٛخ

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ
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17 

 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ ٔظٛفخ 

كم يٍ 

انًزشخى,االعًجهٙ,انً

 فغش

،االعًجهٙ،انًانًزشخًبد

 فغش،انًزشخى

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

18 
 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ يؼًبسٚخ 

 كم يؼبنح
انًٕدٚم انشيدٙ 

 8088/8088نهًؼبنح
االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

19 

 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
اعًبء انزؼشف ػهٗ 

انغدالد االغشاض 

انؼبيّ ٔانخبصّ 

ٔعدالد انفٓشعّ 

 ٔاالػالو

عدالد 

،عد8086/8088انًؼبنح

الد االغشاض 

انؼبيخ،عدالد انفٓشعخ 

 ٔانزأشٛش،عدالد االػالو

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

22 

 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ إَاع 

فٛخ اًَبغ انؼَُّٕ ٔكٛ

 رُظٛى انجٛبَبد

ػَُٕخ انزاكشح،رُظٛى 

 انجٛبَبد

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

 االسبوع
 الساعاث

 مخرجاث التعلم المطلوبه
اسم 

 الوحذه/المساق/والموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

21 

 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ رمغًٛبد 

ُٕاٌ انزاكشِ ٔانؼ

 انفٛضٚبئٙ ٔانًُطمٙ

يمبغغ انزاكشح 

ٔانغدالد،انؼُٕاٌ انفٛضٚبئٙ 

 ٔانًُطمٙ

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

22 
 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ أايش 

 االعًجهٙ
 يدًٕػخ أٔايش االعًجهٙ

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 خزجشّٚي

23 
 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ أايش 

 انُمم
 أٔايش انُمم

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

24 
 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
يؼشفخ االٔايش 

 انحغبثّٛ
 األٔايش انحغبثٛخ

 

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

25 
 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ االٔايش 

 انًُطمّٛ
 األٔايش انًُطمٛخ

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

26 

 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ انًشبكم 

انًزؼهمّ ثبخٓضح 

 االدخبل 
 غشق ثشيدخ االدخبل

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ

27 

 2َظش٘ + 2

 ػًهٙ
انزؼشف ػهٗ انًشبكم 

انًزؼهمّ ثبخٓضح 

 االخشاج
 غشق ثشيدخ االخشاج

االنمبء +يُبلشّ 

 +يخزجش
ايزحبَبد ٕٚيّٛ ٔشٓشّٚ ٔرمبسٚش 

 يخزجشّٚ
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Lecture 
Number in 

each week  
Hours 

Learning 

Requirement output 
Topics  Learning Method 

Evaluation 

Methods 

1 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

how to represent 
numbers and number 
system types 

Data 
Representing and 

number systems 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

2 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

how the processor 
work and what are the 
processor parts 

microprocessor 
arcitecture 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

3 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

how to get the code 
and run the programm 

fetch and excute 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

4 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

define registers and its 
types as well as 
knowing the buses 
types and objectives 

buses, registers 
and arithmetic 

logic unit 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

5 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

define and knowing 
the controling units 
parts 

controling units 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

6 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

define RAM and its 
types 

random acces 
memory 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

7 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

define ROM and its 
types 

read only 
memory define 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

8 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

define cach memory 
and its types 

cach memory 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

9 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

knowing the input and 
output system with 
buses related names 

input and output 
system  

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 
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10 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

define hard disk and 
knowing the 
differences between 
IDE and SATA 

hard disk 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

11 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

define the CD rom and 
its types with size 

CD-Rom  

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

12 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

define and listed the 
input and output units 

input and output 
units 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

13 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

define each of these 
input types with its 
function and shortcut 

keyboard+ 
mouse and touch 
pad 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

14 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

define output units 
like monitor and 
printer with its types 

monitor + printer 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

15 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

how data can 
transforme between  

cpu and memory 

data 
transformation 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

16 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

define and study 
programming 
language levels and 
types with differences 

programmin 
languages 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

17 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

compiler and 
intrepreter explaining 
with functions and 
differences 

compilwer and 
intrepreter 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

18 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

knowing the 
arcitecture of 8086-
8088 types with its 
configuration and pins 
define 

processor 
arcitecture type 

8086-8088 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 
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19 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

knowing the name of 

these processors 
registers and its 
function 

8086-8088 

register types 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

20 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

define the addressing 
modes and memory 
sizing with mode 
types like register 

address mode 

addressing 
modes 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

21 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

why we segmented the 
memory and what are 
the addressing types 

memory 
segments with 

physical and 
virtual 
addressing 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

22 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

explain some of 
assembley codes 

Assembley 
language codes 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

23 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

define and explaing 
assembley codes 
related to trasportation 
process 

tramsport codes 
in assembley 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

24 

 2 Hours 

Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

 the assembley 
instruction which 

related to arithmatic 
operations like 
addition, substraction 
etc.knowing  

mathmatical 
instructions 

Explaining + 
discussing + Using 
Laboritory 

Monthly and 
Daily exams + 
Reports + 
Assignments + 
Quizes 

25 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

explain assembley 
logical instructions 

logical 
instruction 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

26 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

study the issues and 
problem realted to 
input units 

input 
programming 
methods 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 

27 

 2 Hours 
Theoritically+ 2 
Hours Lab. 

study the issues and 
problem realted to 
output units 

output 
programming 
methods 

Explaining + 
discussing  +Using 

Laboritory 

Monthly and 
Daily exams  +

Reports + 
Assignments + 
Quizes 
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .2

 انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1

Introduction to computers for Peter 

Norton’s 
الحاسوب والبرمجياث الجاهزة للذكتور دمحم بالل   

بي   الزع  

 انًشاخغ انشئٛغٛخ )انًصبدس( -2

1- Computer Organization and Architecture 10th Edition 
by William Stallings ,  

2- Computer Organisation and Architecture Evolutionary 
Concepts, Principles, and Designs By  Pranabananda 
Chakraborty Copyright Year 2021 

 

انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ  - أ

انًدالد انؼهًٛخ ، انزمبسٚش ثٓب )

) ....... ، 

3- DIGITAL NOTES ON COMPUTER ORGANIZATION 
AND ARCHITECTURE B.TECH II YEAR - I SEM 
(2019-20) DEPARTMENT OF INFORMATION 
TECHNOLOGY MALLA REDDY COLLEGE OF 
ENGINEERING & TECHNOLOGY (Autonomous 
Institution – UGC, Govt. of India) 

4- VARDHAMAN COLLEGE OF ENGINEERING 
(AUTONOMOUS) Shamshabad – 501 218, Hyderabad 
DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 
COMPUTER ORGANIZATION AND 
ARCHITECTURE 

5-  

انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ، يٕالغ  - ة

 االَزشَذ ، ...... 

https://www.learncomputerscienceonline.c
om/computer-organization-and-
architecture/ 
 
https://www.javatpoint.com/computer-
organization-and-architecture-tutorial 
 
https://www.britannica.com/science/comp
uter-science/Architecture-and-organization 
 
http://www.svecw.edu.in/Docs%5CITIIBTe
chIISemLecCOA.pdf 
 
 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ   .3

 يزبثؼخ االصذاساد اندذٚذح يٍ انحبعجبد ٔدساعخ انٓٛكهخ انخبصخ ثٓب. -1
 خ.اظبفخ ثؼط انًٕاظٛغ انحذٚثخ نهًُٓح ٔثصٕسح يجغطخ ثال رفبصٛم يزؼج -2
 يشبْذح اخضاء انحبعجخ ثبنزفصٛم ٔخؼم انطبنت ْٕ يٍ ٚفكك انحبعجخ ثٛذّٚ. -3

 

https://www.amazon.com/William-Stallings/e/B000APXR9Q/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.routledge.com/search?author=Pranabananda%20Chakraborty
https://www.routledge.com/search?author=Pranabananda%20Chakraborty
https://www.learncomputerscienceonline.com/computer-organization-and-architecture/
https://www.learncomputerscienceonline.com/computer-organization-and-architecture/
https://www.learncomputerscienceonline.com/computer-organization-and-architecture/
https://www.javatpoint.com/computer-organization-and-architecture-tutorial
https://www.javatpoint.com/computer-organization-and-architecture-tutorial
https://www.britannica.com/science/computer-science/Architecture-and-organization
https://www.britannica.com/science/computer-science/Architecture-and-organization
http://www.svecw.edu.in/Docs%5CITIIBTechIISemLecCOA.pdf
http://www.svecw.edu.in/Docs%5CITIIBTechIISemLecCOA.pdf
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو انظشفخ / ٗيؼخ دٚبنخب انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

    ػهٕو انسبعٕة / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 CsLd 102/ التصميم املنطقي اعى / سيض انًمشس .3

 انجكبنٕسٕٚط فٙ ػهٕو انسبعجبد انجشايح انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 ٕٚيٛب أشكبل انسضٕس انًزبزخ .5

 2222/2223 انفظم / انغُخ .6

 عبػخ 122 ٙ()انكهػذد انغبػبد انذساعٛخ  .7

 3/9/2222 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

 أ.و.د. اَزظبس كبظى ػجذ يذسط انًبدح .9

 .أْذاف انًمشس12
 

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ يؼشفخ اثشص اعبعٛبد رظًٛى انًٕالغ -1
 رًكٍٛ انطهجخ نفٓى يُٓدٛخ رظًٛى انًٕالغ -2
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ رظًٛى انًٕالغ ثبَٕاػٓب -3
 ٍ إَاع انًٕالغ انًخزهفخرًكٍٛ انطهجخ يٍ انًمبسَخ ثٛ -4
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ فٓى خٕاَت ثشيدخ انًٕالغ االنكزشَٔٛخ -5
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ سثظ انًٕالغ االنكزشَٔٛخ ثشجكخ االَزشَٛذ -6

 لطلبة املدارس املتوسطة واالعدادية رأْٛم انطهجخ نزذسٚظ ْزِ انًبدح -7

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٕيٛخاالْهٛخ ٔانسكيف قطاعات خمتلفة  رأْٛم انطهجخ نهؼًم -8

 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشخ.11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 يٍ خالل اعزٛؼبة يبدح رظًٛى انًٕالغ رًكٍٛ انطهجخ يٍ انسظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى -1أ

 يخ فٙ رظًٛى انًٕالغاللغبو انسبعٕة انًغزخذ رًكٍٛ انطهجخ يٍ انسظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى -2أ

 نًُٓدٛخ رظًٛى انًٕالغ ٍ انطهجخ يٍ انسظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓىرًكٛ -3أ
 نهزًكٍٛ ٔاالثذاع رًكٍٛ انطهجخ يٍ انسظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى -4أ
 الْى يظبدس ٔيشاخغ رظًٛى انًٕالغ رًكٍٛ انطهجخ يٍ انسظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى -5أ
   -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 بسٌ ثٍٛ نغبد رظًٛى انًٕالغٚم – 1ة

 ٚسهم يكَٕبد انًٕالغ االنكزشَٔٛخ – 2ة

 ٚطجك رُفٛز ثشايح رظًٛى انًٕالغ – 3ة

    ٚدًغ يظبدس ٔيشاخغ زذٚثخ ػٍ رظًٛى انًٕالغ -4ة
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕضٕػبد انًزؼهمخ ثزظًٛى انًٕالغ -1
 العبعٛخ يٍ لجم اعبرزح انًبدحرٕضٛر ششذ انًبدح ا -2
 يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالطالع ػهٗ انًظبدس انًزؼهمخ ثزظًٛى انًٕالغ نزُٕٚغ يؼبسفٓى -3

 
 طشائك انزمٛٛى      

 اخزجبساد ٕٚيٛخ ثأعئهخ طفٛخ يسذدح -1

 ٔضغ دسخبد نهٕاخجبد انجٛزٛخ ٔانًشبسكخ انظفٛخ ٔانالطفٛخ  -2

 ٛخ ٔيمبنٛخاخزجبساد شٓشٚخ ثأعئهخ يٕضٕػ -3

 
 يٓبساد انزفكٛش-ج

 اعزخذاو انًٓبساد انؼهًٛخ يٍ خالل انًُبلشخ -1ج         

 انٕاخجبد االعجٕػٛخ-2ج

 اخشاء انًمبسَخ ثٍٛ يبدح انُظش٘ ٔانؼًهٙ-3ج

   -4ج

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ػشع انًبدح انُظشٚخ عٕاء يٍ خالل انسٕاس أ ػشضٓب ثشبشخ انؼشع-1
 انًبدح انُظشٚخ ػهٗ انسبعجخ رطجٛك– 2

 انٕاخجبد ٔانزًبسٍٚ-3
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .12

 Digital system : principle & applications -1 مشسح انًطهٕثخ ـ انكزت ان1ً

Digital by: M.Morais Mand 
 Digital system : principle & applications -1 )انًظبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛغٛخ 2

Digital by: M.Morais Mand 
               ـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( مبسٚش ,.... انًدالد انؼهًٛخ , انز) 
 

 طشائك انزمٛٛى    

 يزسبٌ انزسشٚش٘ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزسهٛم ٔاالعزُزبجاال -1

 كزبثخ ثسٕس ػٍ انطشق انًغزخذيخ فٙ رظًٛى انًٕالغ -2

 االيزسبَبد انٕٛيٛخ ثزٕخّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبخٛخ ٔاَفؼبنٛخ -3
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 ٚغزخذو انًظبدس ٔانًشاخغ انسذٚثخ ٔانًؼبطشح -1د

 االفبدح يٍ يؤعغبد انذٔنخ راد ػاللخ ثزظًٛى انًٕالغ نضٚبدح يؼبسف انطهجخ-2د

 ًٕالغ نهزذسٚغٍٛ ٔانطهجخرشكٛم دٔساد رذسٚجٛخ يزخخظظخ فٙ يدبل رظًٛى ان -3د

   رشخٛض طؼٕثبد انزؼهى انزٙ ٕٚاخٓٓب انطهجخ ٔٔضغ انسهٕل انًُبعجخ نزغهت ػهٛٓب -4د

 ثُٛخ انًمشس.12

يخشخبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕزذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

  

فٓى اعبعٛبد  رًكٍٛ انطهجخ يٍ 3+2 االٔل

 ظًٛى انًُطمٙانز
انًشبسكخ انظفٛخ  يسبضشح انزظًٛى انًُطمٙاعبعٛبد 

 فٙ انزسضٛش

رًكٍٛ انطهجخ يٍ يؼشفخ  3+2 انثبَٙ

 االَظًخ انؼذدٚخاعبعٛبد 
االنمبء  االَظًخ انؼذدٚخاعبعٛبد 

 ٔاالعزدٕاة
انًشبسكخ انظفٛخ 

 فٙ انزسضٛش

فٓى إَاع رًكٍٛ انطهجخ يٍ  3+2 انثبنش

 االَظًخ انؼذدٚخ
االنمبء  اع االَظًخ انؼذدٚخإَ

 ٔاالعزدٕاة
انًشبسكخ انظفٛخ 

 فٙ انزسضٛش

رًكٍٛ انطهجخ يٍ فٓى  3+2 انشاثغ

 انجٕاثبد انًُطمٛخ
االعزدٕاة  انجٕاثبد انًُطمٛخ

 ٔانًُبلشخ
انًشبسكخ انظفٛخ 

 فٙ انزسضٛش

رًكٍٛ انطهجخ يٍ يؼشفخ  3+2 انخبيظ

 انؼًهٛبد انسغبثٛخ
ء االنمب انؼًهٛبد انسغبثٛخ

 ٔاالعزدٕاة
انًشبسكخ انظفٛخ 

 فٙ انزسضٛش

رًكٍٛ انطهجخ يٍ فٓى  3+2 انغبدط

 انًزًًبد
االعزدٕاة  انًزًًبد

 ٔانًُبلشخ
انًشبسكخ انظفٛخ 

 فٙ انزسضٛش

انطهجخ يٍ يؼشفخ  ٍرًكٛ 3+2 انغبثغ

يؼبدالد  اعزخذاو ٔرطجٛك 

 ثٕنٍٛ

االنمبء  يؼبدالد ثٕنٍٛ

 ٔاالعزدٕاة
انًشبسكخ انظفٛخ 

 سضٛشفٙ انز

مصطلح متكني الطالب من معرفة 3+2 انثبيٍ
POS,SOP 

االنمبء  POS,SOPمصطلح 

 ٔاالعزدٕاة
انًشبسكخ انظفٛخ 

 فٙ انزسضٛش

متكني الطالب من استخدام     3+2 انزبعغ
 K- MAP وتطبيق

االنمبء  K- MAP مصطلح 

 ٔاالعزدٕاة
انًشبسكخ انظفٛخ 

 فٙ انزسضٛش
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ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 

www.puresci.uodiyala.edu.iq 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .11

 اخزٛبس ازغٍ ٔافضم انًشاخغ ٔانًظبدس ندًغ انًبدح انؼهًٛخ انخبطخ ثبنًٕضٕع انذساعٙ -1
 انخبص ثٓىرذسٚت انطهجخ ػهٗ طشٚمخ انزفكٛش انغهٛى ٔانزؼجٛش ػٍ انشا٘  -2
 اخزٛبس انخجشاد انزؼهًٛٛخ انزٙ رزًبشٗ يغ اْذاف انًٕضٕػخ ٔرُظًٛٓب -3
 رسذٚذ انٕعبئم انزؼهًٛٛخ انزٙ رٓزى فٙ رسمٛك االْذاف انًٕضٕع -4
 رسذٚذ اعبنٛت انزمٕٚى انزٙ رغٓى فٙ رسمٛك االْذاف انًٕضٕػّ -5
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / خايؼح دَانً انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 لسى ػهىو انحاسىب انمسى اندايؼٍ / انًشكض .2

 تشيدح هُكهُح  اسى / سيض انًمشس .3

 انكرشوٍَ و حضىسٌ أشكال انحضىس انًراحح .4

 سُىٌ انفصم / انسُح .5

 ػًهٍ( 2َظشٌ +  3اسثىػُا ) نكهٍ()اػذد انساػاخ انذساسُح  .6

 2/9/2221 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 اػطاء انطانة اساسُاخ انثشيحح. -1
 ذاهُم انطانة نحم انًشاكم انحُاذُح تشيدُا. -2
 ذاهُم انطانة ػهً ذذسَس يادج انثشيدح فٍ يشاحم انًرىسطح و االػذادَح. -3

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

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

 .البرنامج
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 رؼهُى وانرؼهى وانرمُُىيخشخاخ انرؼهى وطشائك ان .9

 انًؼشفح وانفهى  -أ
 .يؼاندح انصىس نًادج فهى ػهً انحصىل فٍ انطانة ذًكٍُ-1أ

       .واَىاع يؼاندح انصىس انشلًُحتطشق  انًؼشفح   - -2أ

 ػهً يُظىيح يؼاندح انصىس انشلًُحانرؼشف  -3أ

 . اَىاع انصىس انًماسَح تٍُذًكٍُ انطانة يٍ  -4أ

 نهؼًهُاخ انًخرهفح فٍ يؼاندح انصىس انشلًُحة فهى انطان -5أ
   

 انخاصح تانًىضىع  ُحانًهاساذ االهذاف   -ب 

 اسرخذاو نغاخ انثشيدح انحذَثح – 1ب

     ذًثُم يا ذؼهًه َظشَا تشكم ػًهٍ فٍ انًخرثشَرمٍ انطانة   - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 نًُالشح.يحاضشاخ ذمهُذَح واسهىب ا -1
 وانرًاسٍَ األضافُح كىاخثاخ.االَشطح انًخرثشَح  -2
 .انكرة انؼهًُح -3
 .وانشهشَح انُىيُح اليرحاَاخا -4

 

 طشائك انرمُُى      

 يحاضشاخ ذمهُذَح واسهىب انًُالشح. -5
 وانرًاسٍَ األضافُح كىاخثاخ.االَشطح انًخرثشَح  -6
 .انكرة انؼهًُح -7
 .وانشهشَح انُىيُح اليرحاَاخا -8

 
 انرفكُش يهاساخ -ج

 سرخذاو انًهاساخ انؼهًُح وانًؼشفُح يٍ خالل اسهىب انحىاس.أ -1ج

 تانطشق انًخرهفح.وذُفُز انة سايح َحهم انطانة انًشكالخ انثشايدُح فٍ ذًثُم انثُاَاخ  -2ج

 .لذسج انطانة ػهً انًماسَح تٍُ انحهىل انؼهًُح وانؼًهُح ويؼشفح ذاثُشها -3ج   

 .األضافُح ٍَانرًاس نحم انىاخثاخ -4 ج

 

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 يحاضشاخ ذمهُذَح واسهىب انًُالشح وانحىاس يغ انطهثح. -1
 )انؼًهُح(.انًخرثشَح انرطثُماخ -2
  انرًاسٍَ األضافُح انثُرُح وذشدُغ انطهثح ػهً انًشاسكح انفاػهح فٍ حم تؼض انرًاسٍَ انصفُح ػهً -3

 انهىحح داخم انماػح انذساسُح.  
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 ائك انرمُُى طش
 اخشاء االخرثاساخ انُظشَح وانؼًهُح/ َىيُح/شهشَح/َهائُح. -1
 .أخشاء االخرثاساخ انشفىَحانرًاسٍَ األضافُح و -2

 
 انًهاساخ  انؼايح وانًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ (. -د 

 .ذهماها انرٍ انًؼشفح ذىظُف انطانة َسرطُغ اٌ-1د

 .انًؼشفح يٍ االسرفادج يٍ َرًكٍ اٌ-2د

 .انرذسَس يهاسج َكرسة اٌ-3د

   نرفكُُش االَداتٍ.ا -4د

 تُُح انًمشس .10

 يخشخاخ انرؼهى انًطهىتح انساػاخ األسثىع
اسى انىحذج / 

انًساق أو 

 انًىضىع

طشَمح 

 انرؼهُى
طشَمح 

 انرمُُى

 
 
1 

 َظشٌ 3

  + 

 ػًهٍ 2

اخ و ذؼهُى كُف ًَكٍ اسرخذاو انخىاسصيُ

 انًخططاخ االَسُاتُح نحم انًشاكم

Flowcharts and 
Algorithms 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

واخثاخ   

 +

 ايرحاَاخ

 
 
2 

 َظشٌ 3

  + 

ػًهٍ 2  

ذؼهُى كُف ًَكٍ اسرخذاو انخىاسصيُاخ و 

 انًخططاخ االَسُاتُح نحم انًشاكم

Flowcharts and 
Algorithms 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

واخثاخ   

 +

 ايرحاَاخ

 
 

3 

 َظشٌ 3

  + 

ػًهٍ 2  

ذؼهُى كُف ًَكٍ اسرخذاو انخىاسصيُاخ و 

 انًخططاخ االَسُاتُح نحم انًشاكم

Flowcharts and 
Algorithms 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

واخثاخ   

 +

 ايرحاَاخ

 
 
4 

 َظشٌ 3

  + 

ػًهٍ 2  

 Introduction to يمذيح ػٍ نغح انثشيدح سٍ ++
C++ 

programming 
language 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 

5 

 َظشٌ 3

+ 

ػًهٍ 2  

 Data types انثُاَاخذؼشَف اَىاع 
definition 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 

6 

 َظشٌ 3

  + 

ػًهٍ 2  

ذؼشَف انؼًهُاخ انشَاضُح و 

 انًُطمُح

Defining of 
mathematics 
and logical 
operations 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

7 

 َظشٌ 3

 + 

 ػًهٍ 2

ػًهُاخ انضَادج و انرُالص و 

 انًساواخ

Increment, 
decrement, and 

assignment 
operations 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
 
8 

 َظشٌ 3

  + 

 ػًهٍ 2

ػثاساخ انرؼهُك و ذحذَذ االسثمُح فٍ 

 ذُفُز انؼًهُاخ

Comment 
statements 

and 
precedence 
operators 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
 
9 

 َظشٌ 3

 + 

 ػًهٍ 2 

ذؼشَف انًرغُشاخ و انثىاتد و 

 انكهًاخ انًحدىصج

Defining 
variables, 

constant and 

النماء+ ا

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش
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preserved 
words 

 
12 

 َظشٌ 3

 + 

 ػًهٍ 2 

االنماء+  Type casting ذؼشَف تؼًهُاخ انرحىَم

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
11 

 َظشٌ 3

 + 

 ػًهٍ 2 

 Input and ػثاساخ االدخال و االخشاج
output 

statements 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ح+ ايثه

 يخرثش

 
12 

 َظشٌ 3

 + 

 ػًهٍ 2 

 Conditional انؼثاساخ انششطُح
statements 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
13 

 َظشٌ 3

 + 

 ػًهٍ 2 

 Conditional انؼثاساخ انششطُح
statements 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
14 

 َظشٌ 3

 + 

 ػًهٍ 2 

االنماء+  Loop statements واسج )انركشاس(ػثاساخ انذ

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
15 

 َظشٌ 3

 + 

 ػًهٍ 2 

االنماء+  Loop statements ػثاساخ انذواسج )انركشاس(

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
16 

 َظشٌ 3

 + 

 ػًهٍ 2 

 Nesting ذذاخم انؼثاساخ
statements 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
17 

 َظشٌ 3

 + 

 ػًهٍ 2 

 Nesting ذذاخم انؼثاساخ
statements 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
18 

 َظشٌ 3

 + 

 ػًهٍ 2 

 Gump ػثاساخ انمفض
statements 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
19 

 َظشٌ 3

 + 

ػًهٍ 2   

 Gump نمفضػثاساخ ا
statements 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
20 

 َظشٌ 3

 + 

ػًهٍ 2   

االنماء+  1d array يصفىفح راخ انثؼذ انىاحذ

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
21 

 َظشٌ 3

 + 

ػًهٍ 2   

االنماء+  1d array يصفىفح راخ انثؼذ انىاحذ

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ح+ ايثه

 يخرثش

 
22 

 َظشٌ 3

 + 

ػًهٍ 2   

االنماء+  2d array يصفىفح راخ انثؼذٍَ

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
23 

 َظشٌ 3

 + 

ػًهٍ 2   

االنماء+  2d array يصفىفح راخ انثؼذٍَ

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
24 

 َظشٌ 3

 + 

ػًهٍ 2   

 Standard ( انداهضجانذوالانثشايح انفشػُح )
functions 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
25 

 َظشٌ 3

 + 

 ػًهٍ 2 

 Build functions اَشاء انذوال و اَىاع اسرذػائها
and methods of 

function call 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ االنماء+  Build functions هااَشاء انذوال و اَىاع اسرذػائ َظشٌ 3 
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 انثُُح انرحرُح  .11

 انكرة انًمشسج انًطهىتح -1
- Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, and Barbara 

E. Moo, " C++ Primer", fourth edition, 2005. 
- Juan Soulié, "C++ Language Tutorial", 2008. 

 انًشاخغ انشئُسُح )انًصادس( -2
- Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, and Barbara E. 

Moo, " C++ Primer", fourth edition, 2005. 
- Juan Soulié, "C++ Language Tutorial", 2008. 

انكرة وانًشاخغ انرٍ َىصً  - أ

تها )انًدالخ انؼهًُح ، انرماسَش 

) ....... ، 

Any book and article which is related to the 
C++ programming language. 

انًشاخغ االنكرشوَُح ، يىالغ  - ب

 االَرشَد ، ...... 

- https://www.cplusplus.com/ 
- https://www.tutorialspoint.com/ 
- https://www.w3schools.com/cpp/ 

 

 
 

26  + 

 ػًهٍ 2 

and methods of 
function call 

ايثهح+ 

 يخرثش
ايثهح+ 

 يخرثش

 
27 

 َظشٌ 3

 + 

 ػًهٍ 2 

 Build functions اَشاء انذوال و اَىاع اسرذػائها
and methods of 

function call 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
28 

 َظشٌ 3

 + 

 ٍػًه 2 

 Build functions اَشاء انذوال و اَىاع اسرذػائها
and methods of 

function call 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
29 

 َظشٌ 3

 + 

 ػًهٍ 2 

اَشاء انًهفاخ و اخشاء ػًهُاخ انخضٌ 

 فُها و انمشاءج يُها

File creation 
and file 

operations 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

 
30 

 َظشٌ 3

 + 

 ػًهٍ 2 

اَشاء انًهفاخ و اخشاء ػًهُاخ انخضٌ 

 فُها و انمشاءج يُها

File creation 
and file 

operations 

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

االنماء+ 

ايثهح+ 

 يخرثش

https://www.cplusplus.com/
https://www.tutorialspoint.com/
https://www.w3schools.com/cpp/


  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / جايؼح دَانً انًؤطظح انرؼهًُُح .1

 لظى ػهىو انحاطىب انمظى انجايؼٍ / انًزكش .2

 CsBB 105اطض ذزتُح/  اطى / ريش انًمزر .3

 انُىيٍ أشكال انحضىر انًراحح .4

 2022/2023 انفصم / انظُح .5

  انكهٍ()ػذد انظاػاخ انذراطُح  .6

 2022/2023 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 

اٌ َرؼزف انطانة ػهً يفهىو انرزتُح ويرً ظهزخ وَؼزف اهًُح انرزتُح ودورها فٍ  تُاء االَظاٌ وتانرانٍ 

 تُاء انًجرًؼاخ انًرحضزج واٌ َرؼزف ػهً اهى االطض انرٍ ذثًُ ػهُها انرزتُح.

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

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

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

 .البرنامج



  
 2الصفحة 

 
  

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُىيخزجاخ انرؼهى و .9

 انًؼزفح وانفهى  -أ
 اٌ َؼزف انطانة يؼًُ انرزتُح.  -1أ 

 َرؼزف ػهً انرزتُح فٍ انحضاراخ انمذًَح. -2أ

 َرؼزف ػهً يزاحم ذطىر يفهىو انرزتُح ػهً يز انشيٍ.  -3أ

 َؼزف يفهىو انرزتُح انحذَثح. -4أ

 دور انحضارج وانرطىر فٍ انرزتُح.  -5أ
   

 انخاصح تانًىضىع  ُحانًهاراذ االهذاف   -ب 

 يهارج انرذرَض     – 1ب

 يهارج انؼًم انرزتىٌ – 2ب

   دروص يٍ انرارَخ – 3ب

  - 3ب

     -4ب

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 يحاضزاخ ذمهُذَح واطهىب انًُالشح. -1
 وانرًارٍَ األضافُح كىاجثاخ.االَشطح انًخرثزَح  -2
 .انكرة انؼهًُح -3
 .وانشهزَح انُىيُح حاَاخاليرا -4

 

 طزائك انرمُُى      

 يحاضزاخ ذمهُذَح واطهىب انًُالشح. -5
 وانرًارٍَ األضافُح كىاجثاخ.االَشطح انًخرثزَح  -6
 .انكرة انؼهًُح -7
 .وانشهزَح انُىيُح اليرحاَاخا -8

 
 يهاراخ انرفكُز -ج

 طرخذاو انًهاراخ انؼهًُح وانًؼزفُح يٍ خالل اطهىب انحىار.أ -1ج

 ذشجُغ يهاراخ انرفكُز انُالذ نذي انطهثح فٍ انثحس انؼهًٍ. -1ج  -2ج

 ذًُُح يهاراخ انرفكُز انؼهًٍ. -2ج

 

 

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 يحاضزاخ ذمهُذَح واطهىب انًُالشح وانحىار يغ انطهثح. -1
 
 
    

 

 طزائك انرمُُى 
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 اجزاء االخرثاراخ انُظزَح وانؼًهُح/ َىيُح/شهزَح/َهائُح. -1
 نًُالشاخ وانحىاراخا  -2

 
 انًهاراخ  انؼايح وانًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (. -د 

 .ذهماها انرٍ انًؼزفح ذىظُف انطانة َظرطُغ اٌ-1د

 .انًؼزفح يٍ االطرفادج يٍ َرًكٍ اٌ-2د

 .انرذرَض يهارج َكرظة اٌ-3د

   نرفكُُز االَجاتٍ.ا -4د

 انًمزر تُُح .10

 يخزجاخ انرؼهى انًطهىتح انظاػاخ األطثىع
اطى انىحذج / انًظاق 

 أو انًىضىع
 طزَمح انرؼهُى

طزَمح 

 انرمُُى

1-2-3-4 8 
اٌ َرؼزف انطانة ػهً يؼًُ 

 انرزتُح 
انرزتُح،اهذافها، 

 وظائفها
 انًحاضزج

 
انرمُُى 

 انشفهٍ

5-6-7-8 8 

اٌ َرؼزف ػهً ػاللح انرزتُح 

 تانؼهىو االخزي

ٌ َؼزف انطانة انفزق تٍُ ا

 انرزتُح وانرؼهُى

انرزتُح وػاللرها 

 تانؼهىو االخزي

انفزق تٍُ انرزتُح 

 وانرؼهُى

 انًحاضزج

 انًُالشح

انرمُُى 

 انشفهٍ

ايرحاَاخ 

 َىيُح

9-10-11-

12 
8 

 -1اٌ َرؼزف ػهً اطض انرزتُح)
 االطض انرارَخُح(

اطض 

انرزتُح)االطض 

 انرارَخُح(

 انًحاضزج

 انًُالشح

رمُُى ان

 انشفهٍ

ايرحاَاخ 

 َىيُح

13-14-

15-16 
8 

اٌ َرؼزف ػهً اػالو انفكز 

 االطاليٍ
اشهز ػهًاء انفكز 

 االطاليٍ
 انًحاضزج

 انًُالشح

انرمُُى 

 انشفهٍ

ايرحاَاخ 

َىيُح 

ايرحاَاخ 

 شهزَح

17-18-

19-20 
8 

اٌ َرؼزف ػهً اشهز اػالو انفكز 

 انرزتىٌ انغزب
اشهز ػهًاء انفكز 

 انغزتٍ
 جانًحاضز

 انًُالشح

انرمُُى 

 انشفهٍ

ايرحاَاخ 

 َىيُح

21-22-

23-24 
8 

اٌ َرؼزف ػهً يفهىو انرزتُح 

 انحذَثح
 انرزتُح انحذَثح

 انًحاضزج

 انًُالشح

انرمُُى 

 انشفهٍ

ايرحاَاخ 

َىيُح 

ػًم 

 تحىز

يٍ االطثىع 

25-32 
16 

اٌ َرؼزف ػهً االطض 

االجرًاػُح وااللرصادَح وانؼهًُح 

 نهرزتُح

اػُح االطض االجرً

وااللرصادَح 

 وانؼهًُح نهرزتُح

 انًحاضزج

 انًُالشح

انرمُُى 

 انشفهٍ

ايرحاَاخ 
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 انثُُح انرحرُح  .11

 انًفزداخ انًمزرج يٍ انجايؼح ضًٍ انمطاػُح انكرة انًمزرج انًطهىتح -1

  انًزاجغ انزئُظُح )انًصادر( -2

انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً  - أ

، انرمارَز تها )انًجالخ انؼهًُح 

) ....... ، 

التربیة عبر  التاریخ ، د. عبد هللا عبد الدائم ، دار العلم  
 للمالیین. بیروت.

دار ػًار  ،اتزاهُى َاصز د. كتاب اسس التربیة ،
، ػًاٌ ، االردٌ. نهُشز وانرىسَغ:    

   

انًزاجغ االنكرزوَُح ، يىالغ  - ب

 االَرزَد ، ...... 

شبكة األلوكة اسس التربیة ،  
  

، أسس التربیة اإلسالمیة في السنة النبویة
https://www.noor-book.com/  

 

 خطح ذطىَز انًمزر انذراطٍ   .12

 ذضًٍُ انًمزر جىاَة انرزتُح اِذُح : األطزَح ، انًذرطُح ، االجرًاػُح ، انمًُُح ػًهُا.

 

َىيُح 

يرحاَاخ ا

 شهزَح



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جايؼح دٚانٗ / كهٛح انتشتٛح نهؼهٕو انصشفح انًؤسسح انتؼهًٛٛح .1

 لسى ػهٕو انحاسٕب  انمسى انجايؼٙ / انًشكز .2

 GAR 108/   انهغح انؼشتٛح اسى / سيز انًمشس .3

 انٕٛيٙ أشكال انحضٕس انًتاحح .4

 2222/2221 انفصم / انسُح .5

 ساػح 65 )انكهٙ(ذساسٛح ػذد انساػاخ ان .6

 3/12/2222 تاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

                                 أْذاف انًمشس .8

تأهيل الظمبة لجعمهم قادرين عمى استعمال المغة العربية استعمااًل صحيحًا ليكهنها أصحاب لغة سميمة 
ممكن من األغالط المغهية التي تعترض تؤهمهم لمهقهف أمام الظمبة والتحدث أمامهم متجنبين أكبر قدر 

عممهم التدريسي في المدارس الثانهية، وذلك بإطالعهم عمى قدر معين من مفردات المغة العربية 
النحهية والمغهية واإلمالئية وكذلك دراسة بعض النصهص القرآنية والشعرية والنثرية ليظمعها عمى 

 األساليب المغهية الرصينة.

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

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

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

 البرنامج.

 شائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛىيخشجاخ انتؼهى ٔط .9
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 انًؼشفح ٔانفٓى  - أ

 اإلنًاو تمٕاػذ انهغح انؼشتٛح -1أ

 اإلنًاو تمٕاػذ اإليالء انؼشتٙ -2أ

 تمٕاػذ انصشف انؼشتٙاإلنًاو  -3أ
 اإلنًاو تأسهٕب انمشآٌ انكشٚى تذساسح تؼض انُصٕص -4أ
 انتؼشف ػهٗ أسانٛة انشؼش انؼشتٙ -5أ
 انُخش انؼشتٙ انتؼشف ػهٗ تؼض َصٕص  -6أ

 اػذادِ اػذادا ٚؤْهّ نهؼًم تانًؤسساخ انتشتٕٚح  -7أ
 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 

 انتحذث تطاللح – 1ب

 لشاءج انُصٕص تصٕسج دلٛمح – 2ب

 اإلَصاخ إنٗ انًتحذحٍٛ ٔيؼشفح يا ْٕ صحٛح ٔغهظ يٍ انكالو – 3ب

 نسًٍٛانتذلٛك فٙ األسانٛة انهغٕٚح ٔتًٛٛز انغج يٍ ا    -4ب

 

 

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 اسهٕب انًُالشح  -1

 االيتحاَاخ انٕٛيٛح ٔانشٓشٚح  -2

 إػذاد انتماسٚش انٕٛيٛح -3
 إػذاد انثحٕث   -4

 

 طشائك انتمٛٛى      

 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

 انسُٕٚحانثحٕث انتماسٚش انٕٛيٛح ٔ

 االيتحاَاخ انفصهٛح

 االيتحاٌ انُٓائٙ

 
 يٓاساخ انتفكٛش -د

 انًُالشح -1د

 اسهٕب انحٕاس تٍٛ انطانة ٔاالستار -2د

 انتماسٚش انٕٛيٛح -3د

 انثحٕث انسُٕٚح -4د

  

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 االختثاساخ -انذسجاخ 

 

 

 طشائك انتمٛٛى    

 

 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

 انتماسٚش انٕٛيٛح ٔانثحٕث انسُٕٚح



  
 3الصفحة 

 
  

 

 االيتحاَاخ انفصهٛح

 االيتحاٌ انُٓائٙ
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 تُٛح انًمشس .12

 انساػاخ األسثٕع
يخشجاخ انتؼهى 

 انًطهٕتح
اسى انٕحذج / انًساق 

 أٔ انًٕضٕع
 طشٚمح انتمٛٛى طشٚمح انتؼهٛى

1-2-3-4 8 
اٌ ٚفٓى انطانة يا 

 تهماِ تانًحاضشج

 اجلملة االمسية 
 انُظش٘ املبتدأ واخلرب

االختثاساخ

انٕٛيٛح —

 ٔانشٓشٚح

5-6-7-8 8 
اٌ ٚفٓى انطانة يا 

 تانًحاضشج ّتؼهً

 نواسخ االبتداء
 كان وأخواهتا
 إن وأخواهتا

 ال النافية للجنس

 انُظش٘
االختثاساخ

انٕٛيٛح —

 ٔانشٓشٚح

9-12-

11-12 
8 

اٌ ٚفٓى انطانة يا 

 تهماِ تانًحاضشج

 خمتارات من النصوص القرآنية
نص قرآين من سورة الكهف ودراسة 

 قصة تضمنها النص
سورة الكهف ودراسة قصتني 

 النصتضمنهما 

 انُظش٘
االيتحاَاخ 

 االسثٕػٛح

13-14-

15-16 
8 

اٌ ٚفٓى انطانة يا 

 تهماِ تانًحاضشج

 خمتارات من النصوص الشعرية
 عينية القشريي
 نونية املتنيب

 خمتارات من النثر العريب
 نص )املراضع( لطو حسني

 

 االيتحاَاخ ُظش٘ان

17-18-

19-22 
8 

اٌ ٚفٓى انطانة يا 

 تهماِ تانًحاضشج

 الفعلية اجلملة
 الفعل املاضي
 الفعل املضارع

 فعل األمر

 انُظش٘
تطثٛماخ 

ٔتجاسب 

 َظشٚح

21-22 4 
اٌ ٚفٓى انطانة يا 

 تهماِ تانًحاضشج
 االختثاساخ انُظش٘ الفاعل واملفعول بو

23-24- 

25-26 
8 

اٌ ٚفٓى انطانة يا 

 تهماِ تانًحاضشج

 اإلمالء العريب مقدمة يف
وسط  رسم اهلمزة يف أول الكلمة ويف
 الكلمة ويف آخر الكلمة

 عالمات الرتقيم

 االختثاساخ انُظش٘

يٍ االسثٕع 

27-32 
12 

اٌ ٚفٓى انطانة يا 

 تهماِ تانًحاضشج

 العدد
 أحوال العدد

 العدد وأتنيثو تذكري
 متييز العدد

 تعريف العدد وتنكريه
 

 االختثاساخ انُظش٘
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 انثُٛح انتحتٛح  .11

 انمشاءاخ انًطهٕتح :

 ساسٛح انُصٕص األ 
 كتة انًمشس 
      ٖأخش 

 حماضرات يف اللغة العربية
 نصوص من القرآن الكرمي

 شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك
 جامع الدروس العربية

 املنهاج يف القواعد واإلعراب

يتطهثاخ خاصح ) ٔتشًم ػهٗ سثٛم انًخال 

ٔسش انؼًم ٔانذٔسٚاخ ٔانثشيجٛاخ 

 ٔانًٕالغ االنكتشَٔٛح (

 ايت العربيةالرو القصص وا
 مواقع اإلنرتنت

 بعض البحوث واملصادر العربية

انخذياخ االجتًاػٛح )ٔتشًم ػهٗ سثٛم 

انًخال يحاضشاخ انضٕٛف ٔانتذسٚة 

 انًُٓٙ ٔانذساساخ انًٛذاَٛح ( 
 تطبيق ما تعلموه على بعض النصوص العربية الفصيحة ونقل املعرفة إىل بيتئهم

 

 انمثٕل  .12

  انًتطهثاخ انساتمح

  ألم ػذد يٍ انطهثح 

  أكثش ػذد يٍ انطهثح 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جايؼح دٚانٗ / كهٛح انتشتٛح نهؼهٕو انصشفح انًؤصضح انتؼهًٛٛح .1

 لضى ػهٕو انذاصٕب  انمضى انجايؼٙ / انًشكز .2

 110CsHR  /دمٕق االَضاٌ ٔانذٚمشاطٛح  اصى / سيز انًمشس .3

 انذضٕس انٕٛيٙ  أعكال انذضٕس انًتادح .4

 2022/2023 انفصم / انضُح .5

  65 )انكهٙ(ػذد انضاػاخ انذساصٛح  .6

 3/11/2022                       تاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8
فشاد ايخ ٔانتؼأٌ تٍٛ أفٙ خهك سٔح يٍ انتضٔيانٓا يٍ دٔس يٓى ًْٛح دمٕق االَضاٌ انتؼشٚف تأ -1

نؼُف نتالفٙ م تذال يٍ اصتخذاو أاصتخذاو نغح انذٕاس فٙ دم انًغاك .انًجتًغ نتؼزٚز انضهى االْهٙ

 .فٙ انمشٌٔ انًاضٛحهى ٔاضطٓاد َضاٌ يٍ ظيانذك تاإل
ًَا ٔإ ،ضشاس تانغٛش تذجح انذشٚحٔيؼشفح انذمٕق ٔانٕاجثاخ ٔػذو اإلاالنتزاو تانمإٌَ  تشصٛخ يثذأ -2

 .خشٍٚدشٚح اٜتُتٓٙ ػُذ  ِٚجة ػهٗ االَضاٌ اٌ ٚؼشف اٌ دذٔد
   ح انًجتًغ انز٘ ٚؼٛظ فّٛ.ضاٌ ٔانذشٚح ٔانذًٚمشاطٛح تًا ٚتالئى يغ طثٛؼيؼشفح انؼاللح تٍٛ دمٕق اإلَ -3
 

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

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

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

 البرنامج.

 يخشجاخ انتؼهى ٔطشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى .9
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 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
                                             ضاتمح يٍ ظهى  فٙ انضٍُٛ ان ٛح دساصح دمٕق االَضاٌ نًا نذك تّانطانة اًْ ٚؼشف ٌ أ  -1أ

 ك جٛم ٔاػٙ تهغح انذٕاس هاالَضاٌ نخ تًكٍٛ انطانة يٍ انتضهخ تثمافح دمٕق  -2أ

يٍ خالل يؼشفتّ تذمٕلّ ٔٔاجثاتّ ٔكٛفٛح يًاسصح فٙ انًجتًغ  خهك طانة يؤْم الٌ ٚأخز دٔسِ -3أ

 نهضهطح  انتذأل انضهًٙ انذشّٚ ٔانذًٚمشاطٛح تًا ٚتُاصة يغ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 ٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع انً  -ب 

 يٓاسج انتذسٚش   - 1ب

 انمذسج فٙ انؼًم ٔصظ انُاس فٙ تث انٕػٙ تثمافح دمٕق االَضاٌ   - 2ب

 يٓاسج انذٕاسٔااللُاع   - 3ب

     -4ب

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 

 يٍ خالل األيثهح تطثٛك انجاَة انُظش٘ ػهٗ ٔالغ انذٛاج --- انًُالغح ٔانذٕاس ---انًذاضشج            

 االيتذاَاخ انٕٛيٛح ٔانغٓشٚح            

 

 طشائك انتمٛٛى      

 تفاػم انطهثح  ---االختثاساخ  ---االصثٕػٛح  انطهثح تماسٚش         

 

 

 
 يٓاساخ انتفكٛش -ج

 انًُالغح   -1ج

 ٍ انطانة ٔاالصتاراصهٕب انذٕاس تٛ   -2ج

 اخ انذٕاسػهٗ عكم يجًٕػ  -4ج

  

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 

  اػذاد تماسٚش ػٍ كم يٕضٕع ---تطثٛك انجاَة انُظش٘ ػهٗ انٕالغ  ---انًُالغح انجًاػٛح   

 

 طشائك انتمٛٛى    

 انُٓائٛح  ذاَاخااليت ---االختثاساخ  ---تمٛٛى تماسٚش انطهثح  ---تمٛٛى تفاػم انطهثح انٕٛيٙ        
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 نًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًتؼهمح تماتهٛح انتٕظٛف ٔانتطٕس انغخصٙ (.انًٓاساخ  انؼايح ٔا -د 

 مٕق االَضاٌ ٔانًؼشفح نتٕظٛفٓا فٙ خذيح انًجتًغ اٌ ٚتضهخ انطانة تثمافح د  -1د

 كٌٕ لذٔج فٙ انٕصظ انذ٘ ٚؼٛظ فّٛاٌ ٚ  -2د

 نغح انذٕاس اٌ ٚكتضة يٓاسج انتذسٚش ٔ  -3د

    -4د
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 انثُٛح انتذتٛح  .11

 تُٛح انًمشس .11

 يخشجاخ انتؼهى انًطهٕتح انضاػاخ األصثٕع
اصى انٕدذج / انًضاق أٔ 

 انًٕضٕع
طشٚمح 

 انتؼهٛى
طشٚمح 

 انتمٛٛى

1-2-3      6 
اٌ ٚفٓى انطانة يا تهماِ 

 يٍ يفاْٛى تانًذاضشج

 -مٕق االَضاٌديفٕٓو 

جزٔسِ  -اًْٛتّ

 خصائصّ -خٛحانتاسٚ

انًذاضشج+

 انمصح
تفاػم 

  انطهثح

4-5-6 6 
 تهماِ انطانة يا اٌ ٚفٓى

 يٍ يفاْٛى  تانًذاضشج

ذمٕق انًصادس انمإََٛح ن

انًصادس  -االَضاٌ

يصادس دمٕق  -االجُثّٛ

االَضاٌ فٙ اَكهتشا 

ٔانٕالٚاخ انًتذذج 

 االيشٚكٛح ٔفشَضا

انًذاضشج 

 + انذٕاس

تفاػم 

 انطهثح+

 االختثاساخ

7-8-9-11-

11-12-13 
14 

س اٌ ٚفٓى انطانة دٔ

 تًغانذمٕق فٙ تٕػٛح انًج

  الٙانؼش

يصادس دمٕق االَضاٌ 

االػتشاف  -فٙ انؼشاق

 -ٌاانذٔنٙ تذمٕق االَض

َغٕء انًُظًاخ غٛش 

انذكٕيٛح ٔدٔسْا فٙ 

 يٛذاٌ دمٕق االَضاٌ

 

انًذاضشج 

 + انًُالغح

تفاػم 

انطهثح + 

االختثاساخ 

انٕٛيٛح 

 فصهٛحٔان

14-15-16 6 

ٚكتضة انطانة انًؼشفح اٌ 

ْزِ  ٛحًْٔانذساٚح تأ

ّٛ ٛفانًصطهذاخ ٔك

 انًصادست انٕثٕق

االػالٌ انؼانًٙ نذمٕق 

-انًهكٛح انفكشٚح -االَضاٌ

ٔكٛفٛح  االسْاب ٔأصثاتّ

 انتصذ٘ نّ

انًذاضشج 

 + انًُالغح
تفاػم 

 انطهثح

17-18-19 6 

أٌ ٚفٓى انطانة ْزِ 

انًصطهذاخ ٔٚكٌٕ نّ 

انمذسِ ػهٗ انتؼايم يؼٓا 

 تضالصح

-يفٕٓيٓا -انذشٚح

تثاٍٚ يضتٕٖ  -تصُٛفاتٓا

-ٚح تٍٛ  دٔل انؼانىانذش

 -يفٕٓيٓا -انذًٚمشاطٛح

 -انًكَٕاخ انشئٛضٛح نٓا

 يزاٚاْا

انًذاضشج 

 + انًُالغح

تفاػم 

انطهثح + 

االختثاساخ 

 انٕٛيٛح 

21-21-22 6 

أٌ ٚفٓى انطانة ْزِ 

انًصطهذاخ ٔٚكٌٕ نّ 

انمذسِ ػهٗ انتؼايم يؼٓا 

 تضالصح

-انذصتٕس انذًٚمشاطٙ

انذًٚمشاطٛح  -يثادئّ

يؼٕلاخ  -انذصتٕسٚح

 -انًًاسصح انذًٚمشاطٛح

 -إَاع انذٚمشاطّٛ

 آنٛاتٓا -سكائزْا

انًذاضشج 

 + انًُالغح

تفاػم 

انطهثح + 

االيتذاَاخ 

 انفصهٛح

23-24 4 
انمذسج فٙ تٕػٛح انطهثح 

 ػهٗ اداسج انذٕاسٔدثٓى 

 انضهًٙ انًتذضش

انؼاللح تٍٛ دمٕق 

 االَضاٌ ٔانذًٚمشاطٛح
انًذاضشج 

 + انًُالغح
تفاػم 

 طهثحان
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 انمشاءاخ انًطهٕتح :

  انُصٕػ األصاصٛح 
 كتة انًمشس 
      ٖأخش 

 اعية ردات املقررة من الوزارة ضمن القطاملف

يتطهثاخ خاصح ) ٔتغًم ػهٗ صثٛم انًثال 

ٔسط انؼًم ٔانذٔسٚاخ ٔانثشيجٛاخ 

 ٔانًٕالغ االنكتشَٔٛح (
 البحوث –املصادر عرب االنرتنيت 

نخذياخ االجتًاػٛح ) ٔتغًم ػهٗ صثٛم ا

انًثال يذاضشاخ انضٕٛف ٔانتذسٚة 

 انًُٓٙ ٔانذساصاخ انًٛذاَٛح ( 
 الزايرات املبدانية لالشراف على طلبة التطبيق 

 

                       انمثٕل  .12

 دضة انمثٕل انًشكز٘ ٔانخطح انًمشسج انًتطهثاخ انضاتمح

  ألم ػذد يٍ انطهثح 

 اكثش يٍ انؼذد انًطهٕب  يٍ انطهثح  أكثش ػذد
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / ظايؼح دٚانٗ انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

 لسى ػهٕو انحاسٕب انمسى انعايؼٙ / انًشكض .2

 211CsCtانُظشٚح االحرساتٛح/  اسى / سيض انًمشس .3

 أشكال انحعٕس انًراحح .4
خرثشتاالظافح انحعٕس انفؼهٙ نهطهثّ فٙ انماػاخ انذساسّٛ أ انً

 انٗ انحعٕس االنكرشَٔٙ ٔانذسٔط انرفاػهٛح 

 2022/2023 انفصم / انسُح .5

 َظشٚح ساػح 99 )انكهٙ(ػذد انساػاخ انذساسٛح  .6

 2022/2023 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8
 

 
 ذعٓٛض انطانة ٔاػطائّ االساسٛاخ انالصيح نفٓى ٔدساسح يادج االحرساتٛح فٙ انصف انصاَٙ .1

 فٓى انهغاخ انًسرخذيح فٙ االحرساتٛح نحم انًشاكم انؼايح انثشيعٛح ٔانشٚاظٛحن .2

 فٙ يادج االحرساتٛح ٔانرفشٚك تًُٛٓا  TGٔال  NFSٔال  FAفٓى يؼُٗ كم يٍ  .3

 انرؼشف ػهٗ انمٕاػذ ٔانمٕاٍَٛ انرٙ ذًصم انشسى انؼاو نٓزِ انطشق .4

 ح اخشٖ يٍ انثذاٚح ٔصٕال انٗ انُٓاٚحفٓى غشٚمح انرؼثٛش انهغٕ٘ ٔاالَرماالخ يٍ حانح انٗ حان .5

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 .البرنامج
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 يخشظاخ انرؼهى ٔغشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .9

 االْذاف انًؼشفٛح -أ    
 انرؼشٚف تانُظشٚح االحرساتٛح-1أ

 ذؼشٚف انطهثح تاًْٛح انُظشٚح االحرساتٛح-2أ

 انرًٛض تٍٛ إَاع اَظًح االذًرح ٔغشٚمح اٚعاد انهغاخ انمٛاسٛح-3أ

 ًُٛح يفاْٛى انهغاخ انمٛاسٛح ٔذٕنٛذ انمٕاػذ انمٛاسٛحذ-4أ

   

 انخاصح تانًٕظٕع  ٛحانًٓاساذ االْذاف   -ب 

 يؼشفح تانًعًٕػاخ ٔانؼاللاخ تُٛٓا – 1ب
 يؼشفح ظٛذج تانشٚاظٛاخ – 2ب

 

 غشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 يحاظشاخ ذمهٛذٚح ٔذؼرًذ اسهٕب انًُالشح ٔانًشاسكح. -1
 كٕاظثاخ نهحم اشُاء انًحاظشاخ أ ٔاظة تٛرٙ. ذًاسٍٚ اظافٛح -2
 ذًاسٍٚ اظافٛح نهحم ذؼشض داخم يعًٕػح خاصح تطهثح انًادج ػهٗ يٕالغ انرٕاصم االظرًاػٙ -3
 انكرة انؼهًٛح. -4
 اليرحاَاخ انٕٛيٛح ٔانشٓشٚحا -5

 غشائك انرمٛٛى      

 اظشاء االخرثاساخ انُظشٚح ٕٚيٛح/شٓشٚح/َٓائٛح. -1
 أ ذحشٚشٚح ا فٙ اغهة انًحاظشاخ ٔذكٌٕ شفٓٛحاظشاء اخرثاساخ ذمشٚث -2
 
 يٓاساخ انرفكٛش -ض

 اسرخذاو انًٓاساخ انؼهًٛح يٍ خالل انًُالشح ٔانرفكٛش انرشاكًٙ-1ض
 انؼًم ػهٗ انثحس ػهٗ يعًٕػح انحهٕل ٔاخرٛاس اكصش انحهٕل يُاسثح نحم انًشاكم-2ض

 انٕاظثاخ نًؼشفح يذٖ ذطٕس ذفكٛشِ ٔذصٕسِ نهًٕظٕع-3ض

ذحفٛض انؼًم انعًاػٙ ػٍ غشٚك يشاسكح انطهثح فٙ اٚعاد انحهٕل انًخرهفح شى انرُالش نهٕصٕل   -4ض

 انٗ افعم انحهٕل انًًكُح.

 

 غشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 يحاظشاخ ذمهٛذٚح ٔاسهٕب انًُالشح ٔانحٕاس يغ انطهثح. -1
حم تؼط انرًاسٍٚ انصفٛح ػهٗ انرًاسٍٚ األظافٛح انثٛرٛح ٔذشعٛغ انطهثح ػهٗ انًشاسكح انفاػهح فٙ  -2

 انهٕحح داخم انماػح انذساسٛح.  
 ذًاسٍٚ اظافٛح نهحم ذؼشض داخم يعًٕػح خاصح تطهثح انًادج ػهٗ يٕالغ انرٕاصم االظرًاػٙ -3

 انكرة انؼهًٛح. -4
 االيرحاَاخ انٕٛيٛح - 5
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 غشائك انرمٛٛى 

 اظشاء االخرثاساخ انُظشٚح ٔانؼًهٛح/ ٕٚيٛح/شٓشٚح/َٓائٛح. -3
 .أظشاء االخرثاساخ انشفٕٚحًاسٍٚ األظافٛح ٔانر -4

 
 انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (. -د 

 

 اٌ ٚرى ادسان انًادج ٔلاتهٛح ذٕظٛفٓا فٙ انًسرمثم-1د
م افعم يٍ  خالل يؼشفح اٌ ٚسرطٛغ انرؼايم يغ انحاسٕب ٔيؼشفح كٛفٛح ظؼهّ ٚؼانط انثٛاَاخ تشك-2د

 تًشاحم ذحٕٚم انثٛاَاخ انٗ تٛاَاخ سلًٛح يفٕٓيح نهحاسثح
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 تُٛح انًمشس .1

 انساػاخ األسثٕع
يخشظاخ انرؼهى 

 انًطهٕتح
اسى انٕحذج / انًساق 

 أٔ انًٕظٕع
 غشٚمح انرمٛٛى غشٚمح انرؼهٛى

1 3 
انرؼشف ػهٗ َظشٚاخ 

 االحرساتٛح

Set theory 

االنماء +يُالشّ 

 ش+يخرث

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

2 3 
إَاع انمٕاػذ داخم 

 انُظشٚاخ انًسرخذيح

Set theory and 
grammar types  ّاالنماء +يُالش

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

3 3 
إَاع انمٕاػذ فٙ يادج 

 االحرساتٛح

Grammar types 

االنماء +يُالشّ 

 +يخرثش

ٕٚيّٛ  ايرحاَاخ

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

4 3 
انرؼاتٛش االػرٛادٚح 

 ٔكٛفٛح انرؼايم يؼٓا

Regular expression 

االنماء +يُالشّ 

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

5 3 
انرؼاتٛش االػرٛادٚح 

 ٔكٛفٛح انرؼايم يؼٓا

Regular expression 

االنماء +يُالشّ 

 +يخرثش

 ايرحاَاخ ٕٚيّٛ

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

 االنٛح انًحذدج 3 6

Finite automata 

االنماء +يُالشّ 

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

 انشسى االَرمانٙ 3 7

Transition graph 

االنماء +يُالشّ 

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

8 3 
انرحٕٚالخ تٍٛ 

 ذدجانًحذدج ٔغٛش انًح

Convert from NDFA-€ 
to NDFA without €  ّاالنماء +يُالش

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

9 3 

ايرحاٌ َصف انسُح 

أ انفصم انذساسٙ 

 االٔل

Mid course test  

االنماء +يُالشّ 

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

19 3 
انرحٕٚالخ تٍٛ غٛش 

 ج ٔ انًحذدجانًحذد

Convert from NDF to 
DFA  ّاالنماء +يُالش

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

11 3 

انرحٕٚم يٍ انرؼثٛش 

انٗ انصٛغح انغٛش 

 يحذدج

Convert RE to NDFA 

االنماء +يُالشّ 

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

12 3 
انًماسَح تٍٛ انرؼاتٛش 

ٔانشسٕو االَرمانٛح 

Compare FA,TG,RE  ّاالنماء +يُالش

 +يخرثش
ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 
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+ذماسٚش  ٔانًحذداخ

 يخرثشّٚ

 يمذيح انٗ َظشٚح كهٍٛ 3 13

Introduction to kleen 
theory   ّاالنماء +يُالش

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

 ظؼحيشا 3 14

Review 

االنماء +يُالشّ 

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

 ايرحاٌ انفصم االٔل 3 15

Final course test  

االنماء +يُالشّ 

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

 ايرحاٌ انفصم االٔل 3 16

Final course test  

االنماء +يُالشّ 

 +يخرثش

ّٛ ايرحاَاخ ٕٚي

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

17 3 
اشثاخ َظشٚح كهٍٛ 

 انعضء االٔل

kleen theory review 
& prove first section  ّاالنماء +يُالش

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

18 3 
اشثاخ َظشٚح كهٍٛ 

 انعضء انصاَٙ

Prove second 
section with EX  ّاالنماء +يُالش

 +يخرثش

اَاخ ٕٚيّٛ ايرح

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

19 3 

اشثاخ َظشٚح كهٍٛ 

انعضء انصانس يغ ايصهح 

ػٍ انعضء انصاَٙ 

 انساتك

EX on second and 
prove third section 

االنماء +يُالشّ 

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

29 3 

اشثاخ َظشٚح كهٍٛ 

انعضء انشاتغ يغ ايصهح 

صانس ػٍ انعضء ان

 انساتك

EX on third section 
and prove fourth 

section  ّاالنماء +يُالش

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

21 3 

اشثاخ َظشٚح كهٍٛ 

انعضء انشاتغ يغ ايصهح 

ػٍ انعضء انصاَٙ 

 انساتك

Ex on fourth section 
and introduction on 

CFG  ّاالنماء +يُالش

 +يخرثش

رحاَاخ ٕٚيّٛ اي

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

22 3 

لٕاػذ تال 

ْٙ  (CFG) سٛاق

َٕع يٍ إَٔاع انمٕاػذ 

انشسًٛح: يعًٕػح يٍ 

لٕاػذ االشرماق انرٙ 

ذصف ظًٛغ انسالسم 

انًًكُح فٙ نغح سسًٛح 

يا الشرماق انكهًاخ, 

ًٔٚكٍ ذطثٛك ْزِ 

انمٕاػذ تغط انُظش 

CFG 

االنماء +يُالشّ 

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ
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 .ػٍ انسٛاق

23 3 

ًَٕرض ذشٕيسكٙ 

 انطثٛؼٙ
 

Convert CFG to CNF 

االنماء +يُالشّ 

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

24 3 

انرحٕٚم يٍ انمٕاػذ 

حشج انسٛاق انٗ 

ًَٕرض ذشٕيسكٙ 

 انطثٛؼٙ

Convert CFG to CNF 

االنماء +يُالشّ 

 +يخرثش

َاخ ٕٚيّٛ ايرحا

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

25 3 
ياكُح يٕس ٔ ياكُح 

 يٛهٙ

Moore and mealy 
machine  ّاالنماء +يُالش

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

26 3 

التحويل من موور الى 
ميلي و األوتومات الدفع 

 أو باختصار السفلي
"PDA" 

Convert from moore 
to mealy and 

converse and PDA 
االنماء +يُالشّ 

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

 يشاظؼح 3 27

Review 

االنماء +يُالشّ 

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

28 3 

التحويل من موور الى 
ميلي و األوتومات الدفع 

 أو باختصار السفلي
"PDA" 

PDA and TM 

االنماء +يُالشّ 

 يخرثش+

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ

29 3 

التحويل من موور الى 
ميلي و األوتومات الدفع 

 أو باختصار السفلي
"PDA" 

TM and review 

االنماء +يُالشّ 

 +يخرثش

ايرحاَاخ ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

+ذماسٚش 

 يخرثشّٚ
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 انثُٛح انرحرٛح  .2

 انكرة انًمشسج انًطهٕتح -1

 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 
 

 انًشاظغ انشئٛسٛح )انًصادس( -2

Theory of Computation and Application- 2nd Edition 
(Automata, Formal Languages, Computational Complexity)- 
S.R. Jena, S.K. Swain, March 2020,Edition: 2nd,Publisher: 
Laxmi Publications Pvt. Ltd, New Delhi, India 

 

انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚصٗ  - أ

تٓا )انًعالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش 

) ....... ، 

Journals like  
https://theoryofcomputing.org/ 
 

 

انًشاظغ االنكرشَٔٛح ، يٕالغ  - ب

 االَرشَد ، ...... 

https://cglab.ca/~michiel/TheoryOfComput
ation/TheoryOfComputation.pdf 
 
https://people.math.sc.edu/mlevet/Lecture_
Notes.pdf 
 
http://fuuu.be/polytech/INFOF408/Introdu
ction-To-The-Theory-Of-Computation-
Michael-Sipser.pdf 
 
https://csustan.csustan.edu/~tom/SFI-
CSSS/Lecture-
Notes/Computation/computation.pdf 
 
https://www.cis.upenn.edu/~jean/gbooks/t
oc.pdf 
 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساسٙ   .3

 يراتؼح انرماسٚش ٔانثحٕز راخ انصهح تانًٕظٕع. -1
 اػطاء ايصهح ػًهٛح ػٍ انٕالغ انحمٛمٙ الٚصال انًؼهٕيح اكصش انٗ انطانة. -2
 نهغاخ انثشيعٛح انًرٕفشج ٔانرٙ فٙ االساط ٚرؼهًٓا انطانةستػ أ حم انًٕاظٛغ تا -3

 

https://theoryofcomputing.org/
https://cglab.ca/~michiel/TheoryOfComputation/TheoryOfComputation.pdf
https://cglab.ca/~michiel/TheoryOfComputation/TheoryOfComputation.pdf
https://people.math.sc.edu/mlevet/Lecture_Notes.pdf
https://people.math.sc.edu/mlevet/Lecture_Notes.pdf
http://fuuu.be/polytech/INFOF408/Introduction-To-The-Theory-Of-Computation-Michael-Sipser.pdf
http://fuuu.be/polytech/INFOF408/Introduction-To-The-Theory-Of-Computation-Michael-Sipser.pdf
http://fuuu.be/polytech/INFOF408/Introduction-To-The-Theory-Of-Computation-Michael-Sipser.pdf
https://csustan.csustan.edu/~tom/SFI-CSSS/Lecture-Notes/Computation/computation.pdf
https://csustan.csustan.edu/~tom/SFI-CSSS/Lecture-Notes/Computation/computation.pdf
https://csustan.csustan.edu/~tom/SFI-CSSS/Lecture-Notes/Computation/computation.pdf
https://www.cis.upenn.edu/~jean/gbooks/toc.pdf
https://www.cis.upenn.edu/~jean/gbooks/toc.pdf
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 خايؼح دّانَ / كهْح انتزتْح نهؼهٌو انصزفح انًؤسسح انتؼهًْْح .1

 لسى ػهٌو انحاسٌب  انمسى اندايؼِ / انًزكز .2

 CsMm 220/ تحهْم ػذدُ  اسى / ريز انًمزر .3

 تكانٌرٌّس انثزايح انتِ ّذخم فْيا .4

 طهثح فِ انماػاخ انذراسْح اً انًختثزانحضٌر انفؼهِ نه أشكال انحضٌر انًتاحح .5

 سنٌُ انفصم / انسنح .6

 151 )انكهِ(ػذد انساػاخ انذراسْح  .7

 2022/2023 تارّخ إػذاد ىذا انٌصف  .8

تمكين الطالب من حل المعادالت الرياضيه المعقده والتي يصعب حلها   أىذاف انًمزر .9
 باستعمال طرائق التحليل العددي

 ديه للرايضيات املتقدمهتعريف الطلبة ابلطرق العد -1

 متكني الطلبة على حل املعادالت املتقدمة -2

 

 مدرس المادة أ.م.د. ارشد ادهم احمد
 

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

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

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

 البرنامج.
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 يخزخاخ انتؼهى ًطزائك انتؼهْى ًانتؼهى ًانتمْْى .11

 انًؼزفح ًانفيى  -أ
 انًؼزفح تانطزق انؼذدّح نهزّاضْاخ انًتمذيح-1أ

 تاىْم انطانة ػهَ حم انًشاكم انزّاضْح-2أ

 فيى انطزائك انزّاضْو انًتؼهمو تانًؼادالخ انتفاضهْح -3أ

 انًياراخ انخاصح تانًٌضٌع   -ب 

 ّتؼهى انطانة ػهَ حم انًؼادالخ– 1ب

 ّكتسة انطانة يياره تانطزق انؼذدّح – 2ب

 ّتمن انطانة تحم انًؼادالخ ػن طزّك انحاسٌب – 3ب

 طزائك انتؼهْى ًانتؼهى      

 ب انًنالشويحاضزه تمهْذّو ًاسهٌ

 االنشطو انًختثزّو ًاػذاد انتمارّز

 انكتة انؼهًْو

 طزائك انتمْْى      

 اخزاء االختثاراخ اننظزّو ًانؼًهْو ٌّيْح /شيزّو/سنٌّو

 اخزاء االختثاراخ انشفٌّح

 انتمارّز انؼهًْو

 يياراخ انتفكْز -ج

 استخذاو انًياراخ انؼهًْو -1ج

 الخ انزّاضْوّستنتح انطانة كْفْح حم انًؼاد-2ج

 ّحهم انطانة انًشكالخ انزّاضْو-3ج

 لذرج انطانة ػهَ انًمارنو تْن انزّاضْاخ االػتْادُ ًانزّاضْاخ انؼذدّو  -4ج

 طزائك انتؼهْى ًانتؼهى     

 االنشطو انؼهًْو

 انٌاخثاخ انصفْو ػهَ انهٌحو

 انتمارّز

 طزائك انتمْْى    

 انًشارّغ انفزدّح

 نظزّح ًانؼًهْواخزاء االختثاراخ ان

 انًياراخ  انؼايح ًانًنمٌنح ) انًياراخ األخزٍ انًتؼهمح تماتهْح انتٌظْف ًانتطٌر انشخصِ (. -د 

 انتفكْز االّداتِ تحم انًشكالخ انزّاضْو-1د

   لذرج انطانة ػهَ انًمارنو تْن انزّاضْاخ االػتْادّو ًانزّاضْاخ انًتمذيو-2د
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 تنْح انًمزر .11

اسى انٌحذج / انًساق أً  يخزخاخ انتؼهى انًطهٌتح انساػاخ األسثٌع

 انًٌضٌع
 طزّمح انتمْْى طزّمح انتؼهْى

 The Eerror ( Type of االخطاءانتؼزف ػهَ  ػًه2ِنظزُ+2 1
Errors) 

ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

م انطانة ػهَ حتؼهْى  ػًه2ِنظزُ+2 2

 هْوانًؼادالخ انتفاض
Solution of non linear 

equation 
Bisection method 

ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

ينالشو االنماء+ False position انتؼزف ػهَ استخزاج اندذًر ػًه2ِنظزُ+2 3

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

ينالشو االنماء+ Secant method ستخزاج اندذًرانتؼزف ػهَ ا ػًه2ِنظزُ+2 4

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

انتؼزف ػهَ استخزاج اندذًر  ػًه2ِنظزُ+2 5

 ين انذرخو انثانْو
Newton raphson 

method 
ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

ػهَ اّداد اندذًر  تؼهْى انطانة ػًه2ِنظزُ+2 6

 انثاتتو اننمطْو
Fixed point interactive 

method 
ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

تؼهْى انطانة ػهَ استخزاج  ػًه2ِنظزُ+2 7

 اندذًر انؼذدّح 
Numerical solution of 

set of equation 
ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

انتؼزف ػهَ كْفْح استخزاج  ػًه2ِنظزُ+2 8

 اندذًرنهًصفٌفاخ
Gaussian elimination 

method  
ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

انتؼزف ػهَ كْفْح استخزاج  ػًه2ِنظزُ+2 9

 Gauss Jordan method اندذًرنهًصفٌفاخ
شو ينالاالنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

انتؼزف ػهَ كْفْح استخزاج  ػًه2ِنظزُ+2 11

 Jacobi method اندذًرنهًصفٌفاخ
ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

انتؼزف ػهَ كْفْح استخزاج  ػًه2ِنظزُ+2 11

 Gauss seidel method اندذًرنهًصفٌفاخ
ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

انتؼزف ػهَ انطزق االستكًانْو  ػًه2ِنظزُ+2 12

 انؼذدّح
Interpolation 

(Lagrange 
interpolation method) 

ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

انتؼزف ػهَ انًؼادالخ  ػًه2ِنظزُ+2 13

 انتفاضهْو انًحذًده
Calculus of finite 

differences  
ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

اّداداندذًر نهًصفٌفاخ  ػًه2ِنظزُ+2 14

 االيايْح ًانخهفْو
Forward and 

backward differences 
ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 زّويختث

اّداداندذًر نهًصفٌفاخ  ػًه2ِنظزُ+2 15

 Divided differences االيايْح
ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

 اّداداندذًر نهًصفٌفاخ انخهفْح ػًه2ِنظزُ+2 16
Divided differences 

ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

17   Mid exam   

18   Half year break   

19   Half year break   

 Numerical integration طزق انتكايالخانتؼهى ػهَ  ػًه2ِنظزُ+2 21
 

ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 
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 يختثزّو

 طزق انتكايالخانتؼهى ػهَ  ػًه2ِنظزُ+2 21
Trapezoidal method 

ينالشو ء+االنما

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

 3\1انطزق انتكايهْو تصْغح  ػًه2ِنظزُ+2 22
Simpsons method 1/3 

ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

 8\ 3انطزق انتكايهْو تصْغح ػًه2ِنظزُ+2 23
Simpsons method 3/8 

ينالشو االنماء+

 تثزخ+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

انتؼزف ػهَ كْفْح احتساب  ػًه2ِنظزُ+2 24

 Bools method انتكايالخ انًحذًده
ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

انتؼزف ػهَ كْفْح احتساب  ػًه2ِنظزُ+2 25

 Weddles formula انتكايالخ انًحذًده
ينالشو +االنماء

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

انتؼزف ػهَ كْفْح احتساب  ػًه2ِنظزُ+2 26

 Taylor method انتكايالخ انًحذًده
ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

انتؼزف ػهَ كْفْح احتساب  ػًه2ِنظزُ+2 27

 Euler method انتكايالخ انًحذًده
ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

انتؼزف ػهَ كْفْح احتساب  ػًه2ِنظزُ+2 28

 Euler method انتكايالخ انًحذًده
ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

انتؼزف ػهَ كْفْح احتساب  ػًه2ِنظزُ+2 29

 Runge kutta method انتكايالخ انًحذًده
ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

انتؼزف ػهَ كْفْح احتساب  ػًه2ِنظزُ+2 31

 Runge kutta method انتكايالخ انًحذًده
ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

انتؼزف ػهَ كْفْح احتساب  ػًه2ِنظزُ+2 31

من الرتب  تكايالخ انًحذًدهان
 العليا

Higher order 
Differential equations 

ينالشو االنماء+

 ختثز+ي

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو

انتؼزف ػهَ كْفْح احتساب  ػًه2ِنظزُ+2 32

من الرتب  انتكايالخ انًحذًده
 العليا

Higher order 
Differential equations 

ينالشو االنماء+

 ختثزي+

ٌّيْو ايتحاناخ 

ًشيزّح ًتمارّز 

 يختثزّو
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 انمزاءاخ انًطهٌتح :

  اننصٌص األساسْح 
 كتة انًمزر 
      ٍأخز 

  .مقدمة يف التحليل العددي , )د. امحد صاحل االلوسي و د

 9191عادل زنيل البيايت(, 

Numerical methods, (P. Kandasamy, K. 
Thilagavathy & K. Gunavathy), 2009 

يتطهثاخ خاصح ) ًتشًم ػهَ سثْم انًثال 

ًرش انؼًم ًانذًرّاخ ًانثزيدْاخ 

 ًانًٌالغ االنكتزًنْح (
 القاعات الدراسية + خمترب احلاسوب

انخذياخ االختًاػْح ) ًتشًم ػهَ سثْم 

انًثال يحاضزاخ انضٌْف ًانتذرّة 

 انًينِ ًانذراساخ انًْذانْح ( 
 املدرسي السنويالتطبيق 

 انمثٌل  .13

 انمثٌل حسة استًارج انمثٌل انًزكزُ انًتطهثاخ انساتمح

 25 ألم ػذد ين انطهثح 

 151 أكثز ػذد ين انطهثح 



  
 1انصفحت 

 
  

 ًىرج وصف انًمشسَ

 

 وصف انًقرر

 

 خايؼح دَانً / كهُح انتشتُح نهؼهىو انصشفح انًؤعغح انتؼهًُُح .1

 لغى ػهىو انحاعىب  انمغى اندايؼٍ / انًشكض .2

 213CsAp/    انثشيدح انكُاَُح اعى / سيض انًمشس .3

 انثكانىسَىط انثشايح انتٍ َذخم فُها .4

5.  
 أشكال انحضىس انًتاحح .6

انفؼهٍ نهطهثه فٍ انماػاخ انذساعُه او انًختثشتاالضافح  انحضىس

 انً انحضىس االنكتشوٍَ وانذسوط انتفاػهُح

 2022/2023 انفصم / انغُح .7

 ػًهٍ(  2  -َظشٌ   2عاػاخ  ) 4 )انكهٍ(ػذد انغاػاخ انذساعُح  .8

 3/9/2022 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .9

 أهذاف انًمشس .11

 .كيانيةافهام الطلبة مبادئ الربجمة ال -1

 .stringsفهم بعض مفاهيم هياكل البياانت مثل السالسل الرمزية   -2

 .فهم الربامج الفرعية ودجمها مع مفاهيم الربجمة الكيانية -3

 .classesتنفيذ اخلوارزميات ادلستعملة حلل ادلشاكل الربجمية ابستخدام الـفئات  -4

 ت والتغليف والوراثة أبنواعها وتعدد االشكال.فهم وتطبيق مفاهيم الربجمة الكيانية مثل الفئات والكياان -5

 

 يراجعت أداء يؤسسبث انتعهٍى انعبنً ))يراجعت انبرَبيج األكبدًًٌ((

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

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

 البرنامج.
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 يخشخاخ انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .11

 انًؼشفح وانفهى  -أ
 أٌ َفهى انطانة يادج انثشيدح انكُاَُح وَتمُها -1أ

 اٌ َذسن اهًُح يادج انثشيدح انكُاَُح -2أ

 ح تشايدهاٌ َذسن اهًُح اعتخذاو انثشيدح انكُاَُح فٍ كتات  -3أ
  

 انًهاساخ انخاصح تانًىضىع   -ب 

 يهاساخ انثشيدح االعاعُح – 1ب

 يهاساخ انتحهُم انًُطمٍ وانخىاسصيُاخ – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 انًحاضشج انُظشَح 

 انًختثشاخ انؼًهُح

 

 

 طشائك انتمُُى      

 انًُالشح وانحىاس انصفٍ -1
 ُح وانشهشَحاالختثاساخ انُىي -2

 

 

 
 يهاساخ انتفكُش -ج

 اعتخذاو انًهاساخ انؼهًُح وانًؼشفُح يٍ خالل اعهىب انًُالشح  فٍ يىاضُغ يُطك انثشيدح -1ج        

 َغتُتح انطانة كُفُح تُفُز خىاسصيُاخ حم انًشاكم انثشيدُح -2ج

 حَحهم انطانة انًشكالخ انثشايدُح  وتُفُزها تاعانُة انثشيدح انكُاَُ -3ج

 لذسج انطانة ػهً انًماسَح تٍُ انحهىل انثشيدُح وانًماسَح يغ يختهف اعانُة انثشيدح -4ج

  

  

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 انًشاسَغ انفشدَح وانًدًىػاخ

 االَشطح انؼًهُح

 اػذاد انثحىث
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 طشائك انتمُُى    

 اخشاء االختثاساخ انُظشَح وانؼًهُح/ َىيُح/شهشَح/َهائُح

 سَغ انفشدَح انًغتمهحانًشا

 اػذاد انثحىث 

 

 انًهاساخ  انؼايح وانًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. -د 

 لذسج انطهثح ػهً انؼًم ضًٍ فشَك انؼًم انتشتىٌ و انًهٍُ -1د

 انتفكُُش االَداتٍ وتىظُف انًؼشفح انتٍ تهماها -2د

 تؼهًه يهُح انتذسَظ واتماَهااٌ َتًكٍ انطانة  -3د
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 تُُح انًمشس .12

 انغاػاخ األعثىع
يخشخاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اعى انىحذج / انًغاق 

 أو انًىضىع
 طشَمح انتمُُى طشَمح انتؼهُى

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش يقديت انى انبريجت انكٍبٍَت انتعرٌف ببنبريجت انكٍبٍَت عًه2ًَظري+ 2 1
 وشهشَح ايتحاَاخ اعثىػُح

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش انبرايج انفرعٍت انبرايج انفرعٍت عًه2ًَظري+ 2 2
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش اسبنٍب واَىاع نغبث انبريجت تأرٌخ واَىاع نغبث انبريجت عًه2ًَظري+ 2 3
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش اسبنٍب واَىاع نغبث انبريجت انهغبث غٍر انًهٍكهت عًه2ًَظري+ 2 4
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش اسبنٍب واَىاع نغبث انبريجت انهغبث ذاث انىحداث انًُطٍت عًه2ًَظري+ 2 5
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش اسبنٍب واَىاع نغبث انبريجت انبريجٍت انكٍبٍَت عًه2ًظري+َ 2 6
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش انسالسم انريزٌت انعرف وفهى انسالسم انريزٌت عًه2ًَظري+ 2 7
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش انفئبث وانكٍبٍَبث فهى انفئبث وانكٍبٍَبث عًه2ًَظري+ 2 8
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش خهك انكٍبٍَبث كٍفٍت خهك انكٍبٍَبث عًه2ًَظري+ 2 9
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش تغهٍف وانىصىل نهفئتان فهى انتغهٍف وانىصىل نهفئبث عًه2ًَظري+ 2 11
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش انتغهٍف وانىصىل نهفئت فهى انتغهٍف وانىصىل نهفئبث عًه2ًَظري+ 2 11
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش scopeق عًهٍت انُطب  scopeفهى عًهٍبث انـ  عًه2ًَظري+ 2 12
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش انًشٍداث فهى وكتببت انًشٍداث عًه2ًَظري+ 2 13
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش انًهديبث فهى وكتببت انًهديبث عًه2ًَظري+ 2 14
وشهشَح  ايتحاَاخ اعثىػُح

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش انىراثت انتعرف عهى يفهىو انىراثت عًه2ًَظري+ 2 15
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش انىراثت انًفردة فهى انىراثت انًفردة عًه2ًَظري+ 2 16
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 فهى انىراثت انًركبت وانًتعددة عًه2ًي+َظر 2 17
انىراثت انًركبت وانًتعددة 

 انًستىٌبث
 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش

ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش انىراثت انهجٍُت فهى انىراثت انهجٍُت عًه2ًَظري+ 2 18
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش اندوال انصدٌقت فهى وكتببت اندوال انصدٌقت عًه2ًي+َظر 2 19
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش انتحًٍم انزائد نهدوال انتعرف عهى انتحًٍم انزائد نهدوال عًه2ًَظري+ 2 21
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ًعًه2َظري+ 2 21
انتعرف عهى انتحًٍم انزائد 

 نهعًهٍبث
انتعرف عهى انتحًٍم انزائد 

 نهعًهٍبث
 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش

ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش انًؤشراث انى انكٍبَبث فهى وكتببت يؤشراث انكٍبَبث عًه2ًَظري+ 2 22
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 حوتماسَش يختثشَ

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش انًؤشراث انى انكٍبَبث فهى انًشراث نهكٍبٌ االبٍ عًه2ًَظري+ 2 23
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش تطبٍقبث انًؤشراث نهكٍبَبث فهى أيثهت وتطبٍقبث  انًؤشراث عًه2ًَظري+ 2 24
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 حوتماسَش يختثشَ

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش يصفىفت انًؤشراث نهكٍبَبث فهى يصفىفت انًؤشراث نهكٍبَبث عًه2ًَظري+ 2 25
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش اندوال االفتراضٍت كتببت اندوال االفتراضٍت عًه2ًَظري+ 2 26
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح

 ػشض تمذًٍَ+ انًختثش تجرٌد انبٍبَبث فهى انفئت انًجردة عًه2ًَظري+ 2 27
ايتحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وتماسَش يختثشَح
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 انمشاءاخ انًطهىتح :

  انُصىص األعاعُح 
 كتة انًمشس 
      أخشي 

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

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

يتطهثاخ خاصح ) وتشًم ػهً عثُم انًثال 

وسػ انؼًم وانذوسَاخ وانثشيدُاخ 

 وانًىالغ االنكتشوَُح (

 القاعات الدراسية وخمتربات الربجمة الكيانية اليت حتوي لغة 
 السي بلس بلس لتنفيذ الربامج

ػهً عثُم انخذياخ االختًاػُح ) وتشًم 

انًثال يحاضشاخ انضُىف وانتذسَة 

 انًهٍُ وانذساعاخ انًُذاَُح ( 
 الزايرات ادلدرسية/ التطبيقات ادلدرسية

 

 انمثىل  .14

 انمثىل حغة اعتًاسج انمثىل انًشكضٌ انًتطهثاخ انغاتمح

 أكثش ػذد يٍ انخطح انًمشسج نالعتُؼاب ألم ػذد يٍ انطهثح 

  أكثش ػذد يٍ انطهثح 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / جبيؼخ دَبنً انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى ػهىو انحبسىة انمسى انجبيؼٍ / انًزكش .2

 ػهى َفس انًُى اسى / ريش انًمزر .3

 كززوٍَانانشايٍ / أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 سُىٌ انفظم / انسُخ .5

 66 نكهٍ()اػذد انسبػبد انذراسُخ  .6

 2022/2023 ربرَخ إػذاد هذا انىطف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 

 عريف الطالب مبفهوم علم النفس النمو وأمهيته وأهدافه ان ي -1
 مبراحل النمو النفسي وخصائص كل مرحلة,  ان يكون ملما -2
 العوامل املؤثرة فيها, ومبادئ النمو,ان يعرف  -3
 س النمو,مناهج البحث يف علم نفان يتعرف على  -4
 بعض نظرايت النمو مثل نظرية بياجية وأريكسون ان يتعرف على  -5
 .مرحلة املراهقة وخصائصها مع التعرض لبعض مشكالت الطفولة واملراهقة, وكيفية التغلب عليهاان يتعرف على  -6
 
 
 

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

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

 .البرنامج



  
 2الصفحة 

 
  

 يخزجبد انزؼهى وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .9

 انًؼزفخ وانفهى  -أ
انًُى انُفسٍ وأهًُزه وفهى يزاحهه وانخظبئض انؼمهُخ وانًؼزفُخ واالَفؼبنُخ واالجزًبػُخ  انىػٍ ثًؼًُ-1أ

 نكم يزحهخ.

أٌ َكزست انطبنت انمذرح ػهً يؼزفه أهذاف انًُى انُفسٍ.- 2   

  

 
  
 انخبطخ ثبنًىضىع  ُخانًهبرار االهذاف   -ة 

 اكزسبة يهبرح رمُُى خظبئض كم يزحهخ ًَبئُخ. -1

 برح انزؼزف ػهً انؼىايم انًؤثزح ػهً انًُى.اكزسبة يه - 2

 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 يحبضزاد رمهُذَخ واسهىة انًُبلشخ. -1
 

 طزائك انزمُُى      

 .وانشهزَخ انُىيُخ اليزحبَبدا -1
 رمبرَز ػهًُخ ػٍ يىضىػبد ػهى َفس انًُى -2

 
 يهبراد انزفكُز -ج

 ٍ خالل اسهىة انحىار.سزخذاو انًهبراد انؼهًُخ وانًؼزفُخ يأ -1ج

 انُظزَبد انؼهًُخ لذرح انطبنت ػهً انًمبرَخ ثٍُ  -2ج

 .كُفُخ انزفزَك ثٍُ يزحهخ ػًزَخ واخزي -4 ج

 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 يحبضزاد رمهُذَخ واسهىة انًُبلشخ وانحىار يغ انطهجخ. -1
2-  
 
    

 

 طزائك انزمُُى 
ىضىع ويُبلشخ االفكبر انًطزوحخ يٍ لجم انطهجخ فًُب ثُُهى طزح االسئهخ انًفزىحخ وانًغهمخ حىل انً

 وثئداررٍ
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 انًهبراد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخظٍ (. -د 

 .رهمبهب انزٍ انًؼزفخ رىظُف انطبنت َسزطُغ اٌ-1د

 هفخاٌ َسزطُغ انطبنت انزؼبيم يغ انفئبد انؼًزَخ انًخز-2د

 انزذرَس يهبرح َكزست اٌ-3د        

 

 ثُُخ انًمزر .10

 يخزجبد انزؼهى انًطهىثخ انسبػبد األسجىع
اسى انىحذح / انًسبق 

 أو انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

 
 

1 

ان يتعرف الطالب  2

علً مفهىم النمى 

 واهميته وعالقته

 بالعلىم االخري

مفهوم النمو 
وامهيته وعالقته 

 م االخرىابلعلو 

انًُبلشخ 

 وانحىار

 

طزح اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

 
 

2 

ان يتعرف الطالب على  2
 العهامل المؤثرة في النمه 

انهاعها ومدى تاثير كل نهع 
 منها على نمه االندان

العوامل املؤثرة يف 
انؼظف  النمو 

 انذهٍُ
 

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

3 
يفرق الطالب بين نظريات ان  2

العلم النفس الخاصة بعلم 
نفس النمه وغيرها من 

 النظريات االخرى 

 نظرايت النمو
انًُبلشخ 

 وانحىار

 

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

4 

ان يحرل الطالب على  2
 التغذية الراجعة 

امتحان الشهر 
 االول

اسئهخ يزُىػخ 

حست رظُُف 

 ثهىو

اسئهخ 

 رحزَزَخ

 
 

5 

يحدد الطالب المنهج الذي  ان 2
يمكن استخدامه في بحهث علم 

 نفس النمه

بحث يف اتمناهج 
انؼظف  علم نفس النمو 

 انذهٍُ

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

6 

ان يتعرف الطالب على  2
 تهااالمراحل العمرية ومتطلب

تقسيم النمو اىل 
مراحل /مرحلة 

  الرضاعة

انًُبلشخ 

 وانحىار

طزح اسئهخ 

هبَخ فٍ َ

 انًحبضزح

 
 
 

2 
ان يفهم الطالب طبيعة مرحلة 
 الطفهلة وكيفية التعامل معها 

 

مرحلة الطفولة 
 والوسطىاملبكرة 

انًُبلشخ 

 وانحىار

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح
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7 

 
 

8 

ان يحرل الطالب على  2
 التغذية الراجعة 

امتحان الشهر 
 الثاين

اسئهخ يزُىػخ 

حست رظُُف 

 ثهىو

اسئهخ 

 زَخرحزَ

 
 

9 

ان يفهم الطالب طبيعة مرحلة  2
الطفهلة المتاخرة وكيفية التعامل 

 معها

مرحلة الطفولة 
انًُبلشخ  املتاخرة 

 وانحىار

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 
 

16ا  

ان يتعرف الطالب على المذكالت النفدية  2
لمرحلة الطفهلة ، انهعها وكيفية التعامل 

 معها

 مشكالت الطفولة
لشخ انًُب

 وانحىار

طزح اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

 
 
 

11 

ان يتعرف الطالب على مراحل المراهقة  2
 واساليب التعامل مع المراهقين

واملراهقة املراهقة 
انًُبلشخ  املبكرة

 وانحىار

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

12 

ان يحرل الطالب على  2
 التغذية الراجعة 

امتحان الشهر 
 الثالث/ الفصل
 الدراسي الثاين

اسئهخ يزُىػخ 

حست رظُُف 

 ثهىو

اسئهخ 

 رحزَزَخ

 
 

13 

ان يتعرف الطالب على مرحلة المراهقة  2
 واساليب التعامل مع المراهقين

 لوسطىاملراهقة ا
 واملتاخرة

  

انًُبلشخ 

 وانحىار

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

14 

ان يفهم الطالب طبيعة المذكالت التي يتعرض  2
 المراهق وكيفية التعامل معها لها

مشكالت مرحلة 
 املراهقة

انًُبلشخ 

 وانحىار

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

15 

ان يحرل الطالب على  2
 التغذية الراجعة 

امتحان الشهر 
الرابع/ الفصل 
 الدراسي الثاين

اسئهخ يزُىػخ 

حست رظُُف 

 ثهىو

اسئهخ 

 رحزَزَخ
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 انجُُخ انزحزُخ  .11

 نًمزرح انًطهىثخانكزت ا -1

ػهى َفس انًُى )انطفىنخ وانًزاهمخ ( / حبيذ يخزظز كزبة 

  2005ػجذ انسالو  سهزاٌ 
  

 

 

 انًزاجغ انزئُسُخ )انًظبدر( -2
كزبة ػهى َفس انًُى )انطفىنخ وانًزاهمخ ( / حبيذ ػجذ 

  2005انسالو  سهزاٌ 

 

انكزت وانًزاجغ انزٍ َىطً  - أ

ثهب )انًجالد انؼهًُخ ، انزمبرَز 

، ) ....... 

انؼزالُخ االكبدًَُخ يىلغ انًجالد انؼهًُخ  

انًزاجغ االنكززوَُخ ، يىالغ  - ة

 االَززَذ ، ...... 
 يىالغ االرظبل انًخزهفخ انًزؼهمخ ثبالخزظبص

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ   .12

ٍ لجم  انًؼزًذح يرطىَز انًبدح انذراسُخ حست انخطخ انسُىَخ  نزحذَث انجزايج انذراسُخ انًؼزًذح  -

 انهجبٌ انمطبػُخ
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / خبيؼخ دَبنً انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى ػهىو انحبسىة انمسى اندبيؼٍ / انًزكز .2

 اسى / ريز انًمزر .3
 االدارح واالشزاف انززثىٌ

 أشكبل انحضىر انًزبحخ .4
 / انكززوٍَانزايٍ

 انفصم / انسُخ .5
2022/2023 

 )انكهٍ(بػبد انذراسُخ ػذد انس .6
64 

 2022/2023 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

  ثبنًؼهىيبد وانًجبدئ االسبسُخ ػٍ االدارح انطبنت َزود اٌ -1

 اٌ َسزىػت انطبنت يؼًُ االدارح  -2

 فٍ انزؼهى  ورىظُفهاٌ َزؼزف انطبنت ػهً يفهىو االدارح انصفُخ يٍ حُث طجُؼزه  -3

 الردبهبد انحذَثخ فٍ االدارح واالشزافاٌ َزؼزف انطبنت ػهً ا -4

 االهذاف االشزاف انززثىٌ واَىاػه اٌ َسزىػت انطبنت يفهىو -5

 اٌ َزؼزف انطبنت ػهً ػاللخ انًذرسخ ثبنًدزًغ ووسبئم انزىاصم -6

 اٌ َزؼزف انطبنت ػهً يؼًُ انمُبدح يىاصفبرهب واهًُزهب  -7

 اٌ َزؼزف انطبنت ػهً يؼًُ االشزاف انززثىٌ واهًُزه  -8

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

 تحمٌمھا الطالب من المتولعة التعلم ومخرجات الممرر خصائص ألھم ممتضٌا إٌجازا   ھذا الممرر وصف ٌوفر
 وصف وبٌن بٌنھا الربط من بدوال .المتاحة التعلم فرص من المصوى االستفادة حمك لد كان إذا عما مبرھنا

 .البرنامج
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 خزخبد انزؼهى وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُىي .9

 انًؼزفخ وانفهى  -أ
 اٌ َؼزف انطبنت االدارح انززثىَخ-1أ

 اٌ َؼزف انطبنت اهًُخ االدارح انززثىَخ وػُبصزهب -2أ

 اٌ َؼزف انطبنت اهذاف وخصبئص االدارح   -3أ
  اٌ  َؼزف انطبنت انُظزَبد واردبهبد االدارح واالشزاف  -4أ

 انخبصخ ثبنًىضىع  ُخانًهبرار االهذاف   -ة 

 اٌ ًَزهك انطبنت يهبراد االدارَخ –1ة

 وانالصفُخ اٌ ًَزهك انطبنت يهبراد انزخطُظ واالػذاد نالَشطه – 2ة

 اٌ َزًهك يهبرح انمُبدح انصفُخ وانًذرسُخ – 3ة

 اٌ ًَزهك يهبرح االدارح انصفُخ وانًذرسُخ    -4ة

 انزمىًٍَاٌ ًَزهك يهبرح ااالشزاف  -5ة
 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 يحبضزاد رمهُذَخ واسهىة انًُبلشخ. -1
 اػذاد رمبرَز ػٍ يىضىػبد انًبدح انؼهًُخ -2
 طزَمخ انؼصف انذهٍُ -3

 طزائك انزمُُى      

 االيزحبَبد انشهزَخ وانُىيُخ -

 يهبراد انزفكُز -ج

 .وانًُبلشخ ىارسزخذاو انًهبراد انؼهًُخ وانًؼزفُخ يٍ خالل اسهىة انحأ -1ج

 ثٍُ َظزَبد االدارح وكُفُخ رطجُمهب لذرح انطبنت ػهً انًمبرَخ  -2ج

 لذرح انطبنت ػهً رحذَذ االهذاف واخزاء ػًهُبد انزخطُظ وانزُظُى وانزمىَى -3ج

 لذرح انطبنت ػهً انزًُُز ثٍُ انًذَز انمبئذ وانمبئذ انًذَز -4ج

 

 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 ُذَخ واسهىة انًُبلشخ وانحىار يغ انطهجخ.يحبضزاد رمه -
-  

 
    

 

 طزائك انزمُُى 
 خزجبراد انشهزَخاخزاء اال -
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 انًهبراد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (. -د 

 يهبراد يزاػبد انفزوق انفزدَخ -1

 يهبراد رًُُخ واسزثًبر انذافؼُخ نذي انطهجخ  -2

 هبراد ادارح انصفي -3

 يهبراد ادارح انىلذ -4
 يهبرح االدارح فٍ اٌ يدبل ػًهٍ -5
.   

 ثُُخ انًمزر .10

 يخزخبد انزؼهى انًطهىثخ انسبػبد األسجىع
اسى انىحذح / انًسبق أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزؼهُى

طزَمخ 

 انزمُُى

 
 

1 

على تاريخ ان يعرف الطالب  2
االدارة ومسار تطورها 

 واهميتها في العمل

دارح رطىرهب اال

 انزبرَخٍ
انًُبلشخ 

 وانحىار

 

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

 
 

2 

ان ٌعرف الطالب ما  2
 االدارة االلكترونٌة 

ان ٌعرف الفرق بٌنھا 
 وبٌن االدارة التملٌدٌة
ان ٌعرف اھمٌتھا 
 ومجاالت تطبٌمھا

 االدارح االنكززوَُخ

 انؼصف انذهٍُ
 

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

3 

ان ٌعرف مفھوم  - 2
 االدارة التربوٌة 

انًُبلشخ  االدارح انززثىَخ

 وانحىار

 

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

4 

ان ٌعرف ما االدارة  2
المدرسٌة وانواعھا 

 واھمٌتھا

 االدارح انًذرسُخ
 انؼصف انذهٍُ

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

5 

ان ٌعرف ما االدارة  2
 اھمٌتھاالمدرسٌة وانواعھا و

 االدارح انًذرسُخ

 انؼصف انذهٍُ
يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

6 

ان ٌعرف ما االدارة  2
وانواعھا  الصفٌة
 واھمٌتھا

 االدارح انصفُخ
انًُبلشخ 

 وانحىار

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

 
 
 

7 

ان ٌعرف كٌفٌة  2
االتصال التربوي 
واھمٌته فً ادارة 
 الصف والمدرسة

ُخ االرصبل ػُبصز ػًه

 انصفٍ
انًُبلشخ 

 وانحىار

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

ان ٌتمكن الطالب من  2 
معرفة واستٌعاب 

ايزحبٌ انشهز االول/ 

 انفصم انذراسٍ االول
اسئهخ يزُىػخ 

حست رصُُف 

اسئهخ 

 رحزَزَخ
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8 

 ثهىو المعرفة التً اكتسبھا

 
 

9 

ان ٌعرف الطالب  2
النظرٌات التً تتعلك 

 باالدارة بشكل عام
 ان ٌمٌز بٌن النظرٌات

 َظزَبد االدارح
انًُبلشخ 

 وانحىار

 

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

 
 
 

11 

ان ٌمٌز الطالب بٌن  2
النظرٌات التً ٌمكن 

 تطبٌمھا

فصم  اندزء انثبٍَ يٍ

 انؼصف انذهٍُ َظزَبد االدارح
 

يشبركخ 

بء انطهجخ اثُ

 انًحبضزح

 
 
 

11 

ان ٌعرف اھمٌة دراسة  2
 النظرٌات

اندزء انثبنث يٍ فصم 

انًُبلشخ  َظزَبد االدارح

 وانحىار

 

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

12 

ان ٌعرف الطالب انواع  2
 انماط االدارة المدرسٌة

 اًَبط االدارح انًذرسُخ 

 انؼصف انذهٍُ
يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

13 

ان ٌعرف الطالب انواع  2
 انماط االدارة المدرسٌة

اندزء انثبٍَ يٍ فصم 

 انؼصف انذهٍُ اًَبط االدارح انًذرسُخ
يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 
 

14 

يزاخؼخ نًبدح انفصم  تغذٌة راجعة 2

انًُبلشخ  االول

 وانحىار

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

 
 

15 

فصم يزاخؼخ نًبدح ان تغذٌة راجعة 2

انًُبلشخ  االول

 وانحىار

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

االيزحبٌ انثبٍَ/ انفصم  تغذٌة راجعة 2 61

 انذراسٍ االول

اسئهخ يزُىػخ 

حست رصُُف 

 ثهىو

اسئهخ 

 رحزَزَخ

ان ٌعرف الطالب معنى  2 61
المٌادة واھمٌتھا فً نجاح 

 العمل االداري

انًُبلشخ  انمُبدح

 وانحىار

 

طزذ اسئهخ 

َهبَخ  فٍ

 انًحبضزح

ان ٌعرف النظرٌات العلمٌة  2 61
 للمٌادة 

 انؼصف انذهٍُ َظزَبد انمُبدح
 

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

ان ٌعرف الطالب أي  2 61
 النظرٌات ٌمكن تطبٌمھا 

انًُبلشخ  َظزَبد انمُبدح

 وانحىار

 

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

ان ٌعرف الطالب اھمٌة  2 02
 ل التربوي وانواعهاالتصا

 االرصبل انززثىٌ
 انؼصف انذهٍُ

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

 انؼصف انذهٍُاندزء انثبٍَ يٍ فصم   2 06
يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 انجُُخ انزحزُخ  .11

 انكزت انًمزرح انًطهىثخ -1

 االدارة واالشراف الرتبوي 

ان ٌعرف الطالب كٌفٌة 
تطبٌك االتصال التربوي فً 

 العمل التربوي

 انًحبضزح االرصبل انززثىٌ

00 2  
ان ٌعرف الطالب كٌفٌة 

التصال التربوي فً تطبٌك ا
 العمل التربوي

اندزء انثبنث يٍ فصم 

انًُبلشخ  االرصبل انززثىٌ

 وانحىار

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

ايزحبٌ انفصم انذراسٍ  تغذٌة مرتدة 2 02

 انثبٍَ

اسئهخ يزُىػخ 

حست رصُُف 

 ثهىو

اسئهخ 

 رحزَزَخ

ان يعرف الطالب اهمية  2 02
االشراف التربهي واليات 

 عمله

 االشزاف انززثىٌ

انًُبلشخ 

 وانحىار

يشبركخ 

انطهجخ اثُبء 

 انًحبضزح

ان يعرف الطالب انهاع  2 02
االشراف التربهي 

 واالتجاهات الحديثة له

اندزء انثبٍَ يٍ فصم 

انًُبلشخ  االشزاف انززثىٌ

 وانحىار

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

ان يعرف الطالب اهمية  2 01
تقييم التقهيم والفرق بين ال

 والتقهيم

انزمىَى فٍ االشزاف 

انًُبلشخ  انززثىٌ 

 وانحىار

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

ان يعرف الطالب كيف يتم  2 01
التقهيم في االشراف التربهي 
ومهمة المشرف التربهي في 

 زيارة المدارس

اندزء انثبٍَ يٍ فصم 

انزمىَى فٍ االشزاف 

انًُبلشخ  انززثىٌ

 وانحىار

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

يزاخؼخ نهًحبضزاد  تغذية مرتدة 2 01

 انًبضُخ
انًُبلشخ 

 وانحىار

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

ركًهخ انًزاخؼخ  تغذية مرتدة 2 01

 نهًحبضزاد انًبضُخ
انًُبلشخ 

 وانحىار

طزذ اسئهخ 

فٍ َهبَخ 

 انًحبضزح

ايزحبٌ نهفصم انذراسٍ  تغذية مرتدة  22

 انثبٍَ

ىػخ اسئهخ يزُ

حست رصُُف 

 ثهىو

اسئهخ 

 رحزَزَخ



  
 6الصفحة 

 
  

 انًزاخغ انزئُسُخ )انًصبدر( -2
 االدارة واالشراف  / نظرايت االدارة 

انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً  - أ

ثهب )انًدالد انؼهًُخ ، انزمبرَز 

) ....... ، 

 علوم االنسانيةجملة كلية الرتبية لل

انًزاخغ االنكززوَُخ ، يىالغ  - ة

 االَززَذ ، ...... 

 مواقع االتصال املختلفة املتعلقة ابالختصاص

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ   .12

انًؼزًذح يٍ لجم  رطىَز انًبدح انذراسُخ حست انخطخ انسُىَخ  نزحذَث انجزايح انذراسُخ انًؼزًذح  -

 انهدبٌ انمطبػُخ
 دىدح انشبيهخ واهًُزهب فٍ انؼًم االدارٌاضبفخ يىضىع ان -

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / ظايؼح ديانٗ انًؤسسح انرؼهيًيح .1

 لسى ػهٕو انحاسٕب انمسى انعايؼي / انًزكز .2

 214CSRMيُٓط انثحس انؼهًي /  اسى / ريز انًمزر .3

 يٕيي أشكال انحضٕر انًراحح .4

 2022/2023 انفصم / انسُح .5

 112 )انكهي(اسيح ػذد انساػاخ انذر .6

 2022/2023 ذاريخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 

انزكيزج االساسيح نرطٕيز انثهذاٌ يٍ خالل  ِتاػرثارانثحس انؼهًي  تأًْيحأْذاف انًمزر      ذؼزيف انطانة 

 دال ػذاًيح ذطٕيز انًؼزفح انؼهًيح تاسرخذاو انياخ انثحس انؼهًي انصحيحح ٔاكرساب انًٓاراخ ٔاالسانية انؼه

 انثحس انؼهًي في انرًُيح ٔانثُاء ٔخذيح انًعرًغ   فذحميما ْذاطانة لادر ػهٗ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

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

 .البرنامج



  
 2الصفحة 

 
  

 

 يخزظاخ انرؼهى ٔطزائك انرؼهيى ٔانرؼهى ٔانرمييى .9

 انًؼزفح ٔانفٓى  -أ
 .يؼانعح انصٕر نًادج فٓى ػهٗ انحصٕل في انطانة ذًكيٍ-1أ

       .صٕر انزلًيحٔإَاع يؼانعح انتطزق  انًؼزفح   - -2أ

 ػهٗ يُظٕيح يؼانعح انصٕر انزلًيحانرؼزف  -3أ

 . إَاع انصٕر انًمارَح تيٍذًكيٍ انطانة يٍ  -4أ

 نهؼًهياخ انًخرهفح في يؼانعح انصٕر انزلًيحفٓى انطانة  -5أ
   

 انًٓاراخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 
 يًكٍ انطانة يٍ اكرساب يٓاراخ انرذريس      - 1ب

 يٓاراخ اسرخذاو انياخ انثحس انؼهًي في حم انكصيز يٍ انًشاكم في يعال انؼًم     - 2ب

 يًكٍ انطانة يؼزفح كيفيح اسرخذاو انًكرثح ٔاسرخزاض انًزاظغ    -4ب

 طزائك انرؼهيى ٔانرؼهى      

 يحاضزاخ ذمهيذيح ٔاسهٕب انًُالشح. -1
 ٔانرًاريٍ األضافيح كٕاظثاخ.االَشطح انًخرثزيح  -2
 .ًيحانكرة انؼه -3
 .ٔانشٓزيح انيٕييح اليرحاَاخا -4

 

 طزائك انرمييى      

 تحٕز انرخزض انري ذمذو يٍ لثم انطهثح  .

 انرماريز ٔاالخرثاراخ االسثٕػيح            

 
 يٓاراخ انرفكيز -ض

 اسهٕب انحٕار تيٍ انطانة ٔاالسراد    -1ض

 انًُالشح    -2ض

 انثحٕز    -3

 طزائك انرؼهيى ٔانرؼهى     

 تحٕز انرخزض                             -االيرحاَاخ انُٓائيح              -1

    

 

 طزائك انرمييى 
 اظزاء االخرثاراخ انُظزيح ٔانؼًهيح/ يٕييح/شٓزيح/َٓائيح. -1
 .أظزاء االخرثاراخ انشفٕيحانرًاريٍ األضافيح ٔ -2

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 انثُيح انرحريح  .11

 انكرة انًمزرج انًطهٕتح -1

 : انمزاءاخ انًطهٕتح
  انُصٕص األساسيح 

 كرة انًمزر 
  أخزٖ      

 انًفزداخ انًمزر يٍ انعايؼح ضًٍ انمطاػيح انًزاظغ انزئيسيح )انًصادر( -2

 تماتهيح انرٕظيف ٔانرطٕر انشخصي (. انًٓاراخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح -د 

 يًكٍ نهطانة ذٕظيف انًٓاراخ ٔانًؼزفح انري اكرسثٓا في يعال ػًهح    -1د

 اكرساب يٓارج انرذريس   -2د

 تُيح انًمزر .10

 يخزظاخ انرؼهى انًطهٕتح انساػاخ األسثٕع
اسى انٕحذج / انًساق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزيمح انرؼهيى

طزيمح 

 انرمييى

1 2 3 4          
                     
                     

            

اهدافة –تعريفة –منهج البحث  ان يفهم الطالب ما تلقاةيف احملاضرة  16        
 مراحل تطورة

  االختبارات اليومية نظري  

5-6-7-8       16        
   

البحث يف  خطوات اعداد ان يفهم الطالب مهارات واساليب البحث العلمي 
اختيار املشكلة مصادرها ومعايري 

 اختيارها 

االمتحاانت  نظري  
 األسبوعية

املناهج املتبعة يف  أبهمالتعريف  ان يفهم الطالب مىت يستخدم هدة االنواع من املتاهج    16       9-10-11-12
 البحث العلمي 

  االمتحاانت نظري   

االدوات املستخدمة يف مجع  يتعرف الظالب على 16       13-14-15-16
 املعلومات 

-ادوات مجع املعلومات انواعها 
 مصادرها

 االختبارات نظري  

انواع االدوات املستخدمة يف  ان يتعرف الطالب اساليب مجع املعلومات 16      17-18-19-20
 البحث العلمي

االختبارات  نظري   
االسبوعية 

 املتحاانت الشهرية

التعريف على كيفية تنقيح البحث واستخدام االساليب  16     21-22-23-24
 املتفق عليها يف كتابة البحث 

الشكل النهائي يف كتابة البحث 
–تنقية –ويتضمن لغة البحث 

الشكل املادي والفين –اقسامة 
 للبحث 

االمتحاانت   نظري  
االسبوعية  

 والشهرية

االختبارات  نظري   الشكل النهائي لكتابة البحث  صادر ان يفهم الطالب قواعد توثيق امل 16     25-26-27-28
 مناقشة حبوث

      

 مناقشة حبوث نظري الشكل النهائي لكتابة البحث قواعد توثيق املعلومات املصادر يف احلواشي 16 29-30-31-32

                      



  
 4الصفحة 

 
  

انكرة ٔانًزاظغ انري يٕصٗ  - أ

تٓا )انًعالخ انؼهًيح ، انرماريز 

) ....... ، 

(انذكرٕر كًال دشهي)يُٓعيح انثحس انؼهًي  
 احًذ انيٕسفي )يُاْط انثحس انؼهًي(

انًزاظغ االنكرزَٔيح ، يٕالغ  - ب

 االَرزَد ، ...... 

http://un.uobasrah.edu.iq/lectures/14847.p
df 
https://ajsrp.com/%D9%85%D9%82%D8
%AF%D9%85%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8
%AC-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8
%AB-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9
%85%D9%8A.html 

 

 خطح ذطٕيز انًمزر انذراسي   .12

 انفاػاخ انذراسيّ -1
 دػى انثحس انؼهًي نهطالب -2
 ذٕفيز يسرهزياخ نًساػذِ انطالب في اػذاد تحٕشٓى -3

 

http://un.uobasrah.edu.iq/lectures/14847.pdf
http://un.uobasrah.edu.iq/lectures/14847.pdf


 

 

 

  
 1انصفحت 

 
  

 ًىرج وصف انًمشسَ

 

 ًصف انمقزر

 

 خايؼح دَانً / كهُح انرشتُح نهؼهىو انصشفح انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 لسى ػهىو انحاسىب  انمسى اندايؼٍ / انًشكض .2

 213CsAp /وانهغه انردًُؼُه 8886انًؼانح  اسى / سيض انًمشس .3

  حضىسٌانضايٍ /  أشكال انحضىس انًراحح .4

 2022/2023 انفصم / انسُح .5

 128 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .6

 2022/2023 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 ..تعليم الطالب االجزاء الداخليه للمعاجل وكيفيه عمله. 1
 .0808. شرح الرتكيب الداخلي للمعاجل الدقيق 2
 .و طرق تطويره الدقيق عة املعاجلر الطالب طرق تعزيز س . ادراك3
 متكني الطالب من الربجمه ابللغه التجميعيه اليت تدخل يف كثري من جماالت احلاسوب . 4

 

 مزاخؼت أداء مؤسساث انتؼهيم انؼاني ))مزاخؼت انبزنامح األكاديمي((

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

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

 البرنامج.



 

 

 

  
 2انصفحت 

 
  

 يخشخاخ انرؼهى وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى .9

 -انًؼشفح وانفهى : - أ

 تشكم يفصم. 8886ذًكٍُ انطانة يٍ يؼشفح يؼًاسَه انًؼانح -1أ
       . نهغح  انردًُؼُح نهًؼانحايؼشفح انطانة تاَؼاصاخ   -2أ

 .يؼشفح انطانة انثشيده  وحم انًشكالخ تانهغه انردًُؼُه  -3أ

 تشكم خاص.  0008يؼشفح انطانة ترفاصُم ػًم انًؼانح تشكم ػاو وال  -4أ

 انًهاساخ انخاصح تانًىضىع   -ب 

 يهاسج أخرُاس يدًىػح االَؼاصاخ انًُاسثح نحم انًشكهح.– 1ب

     تشكم ػًهٍ فٍ انًخرثش. ذًثُم يا ذؼهًه َظشَاَرمٍ انطانة  – 2ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 واسهىب انًُالشح. االنكرشوٍَ طشَمح االنماء -1

 االَشطح انًخرثشَح وانرًاسٍَ األضافُح كىاخثاخ. -2
 انكرة انؼهًُح. -3
 .اليرحاَاخ انُىيُح وانشهشَحا -4
 

 طشائك انرمُُى      

 

 شَح/َهائُح.اخشاء االخرثاساخ انُظشَح وانؼًهُح/ َىيُح/شه -1

  أخشاء االخرثاساخ انشفىَح.انىاخثاخ و -2
 يهاساخ انرفكُش -ج

 سرخذاو انًهاساخ انؼهًُح وانًؼشفُح يٍ خالل اسهىب انحىاس.أ -1ج

 .لذسج انطانة ػهً انًماسَح تٍُ انحهىل انؼهًُح وانؼًهُح ويؼشفح ذاثُشها -2ج   

 انىاخثاخ نحم انرًاسٍَ األضافُح. -3ج         
 شائك انرؼهُى وانرؼهى ط    

 طشَمح االنماء واسهىب انًُالشح وانحىاس يغ انطهثح. -1

 انرطثُماخ انًخرثشَح)انؼًهُح(. -2
انرًاسٍَ األضافُح انثُرُح وذشدُغ انطهثح ػهً انًشاسكح انفاػهح فٍ حم تؼض انرًاسٍَ انصفُح ػهً  -3

 انهىحح داخم انماػح انذساسُح.  
 انكرة انؼهًُح. -4

 طشائك انرمُُى    

 

 اخشاء االخرثاساخ انُظشَح وانؼًهُح/ َىيُح/شهشَح/َهائُح. -3

 أخشاء االخرثاساخ انشفىَح.انرًاسٍَ األضافُح و -4



 

 

 

  
 3انصفحت 

 
  

 

 

 انًهاساخ  انؼايح وانًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ (. -د 

 اٌ َسرطُغ انطانة ذىظُف انًؼشفح انرٍ ذهماها.-1د

 يٍ االسرفادج يٍ انًؼشفح.اٌ َرًكٍ -2د

 اٌ َكرسة يهاسج انرذسَس.-3د

   نرفكُُش االَداتٍ.ا -4د
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 تُُح انًمشس .18

 انساػاخ األسثىع
يخشخاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق 

 أو انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

 Cpu architecture تؼهيم انطانب مؼماريو انمؼانح ػمهي2نظزي+ 2 1
نقاء + اال

 مناقشت)امثهت(+ مختبز

امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

 Fetch and execute cycle تؼهيم انطانب ػمم انمؼانح ػمهي2نظزي+ 2 2
االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز

امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

 Explain the bus system تؼهيم انطانب انٌاع اننٌاقم في انحاسبو ػمهي2نظزي+ 2 3
االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز

امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

 ػمهي2نظزي+ 2 4
اكزه انذتؼزيف انطانب بانٌاع 

 ًخصائصيا
memory 

االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

5 
 ػمهي2نظزي+ 2

 mp architecture 8086 0806انتؼزيف بمؼماريو انمؼانح 
اء + االنق

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

6 
تؼزيف انطانب باخشاء انمؼانح ًمنيا  ػمهي2نظزي+ 2

 ة انتنفيذذًح
Execution unit 

االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

7 
 ػمهي2نظزي+ 2

 Flags register تؼزيف انطانب بمسدم انؼهم 
ء + االنقا

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

8 
انتؼزيف بٌحذه اننقم في مؼماريو  ػمهي2نظزي+ 2

 انمؼانح
Bus interface unit 

االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

9 
 ػمهي2نظزي+ 2

 Addressing modes شزذ النٌاع انؼنٌنو
االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

10 
 ػمهي2نظزي+ 2

= Addressing modes 
االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

11 

 ػمهي2نظزي+ 2
 شزذ نغو انحاسبو ًىيكهيو االيؼاساث

Machine code and 
instruction format 

 

االنقاء + 

 اقشت)امثهت(+ مختبزمن
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

12 
 ػمهي2نظزي+ 2

 نتؼزيف بااليؼاساث انزياضيوا
Arithmetic instruction 

 
االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

13 
 ػمهي2نظزي+ 2

االنقاء +  = =

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ثًشيزيت+ًاخبا

14 
االنقاء +  Logic instruction ث انمنطقانتؼزيف بايؼاسا ػمهي2نظزي+ 2

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

15 
االنقاء +  Shift and rotate instruction انتشحيف ًانتذًيزانتؼزيف بايؼاساث  ػمهي2نظزي+ 2

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 خباثًشيزيت+ًا

16 
 ػمهي2نظزي+ 2

= 
االنقاء +  =

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

17 
االنقاء +  Transfer control instruction نقم انسيطزهانتؼزيف بايؼاساث  ػمهي2نظزي+ 2

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

18 
االنقاء +  = = ػمهي2نظزي+ 2

 شت)امثهت(+ مختبزمناق
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

19 
شزذ تؼزيف ًانتؼامم مغ متسهسهو في  ػمهي2نظزي+ 2

 انذاكزه
Block of mem.  deals  + االنقاء

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

20 
تؼهيم انطانب انبزمدو بايؼااساث  ػمهي2نظزي+ 2

 انمتسهسهو
string instruction  + االنقاء

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

21 
 = ػمهي2نظزي+ 2

االنقاء +  =

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

22 
االنقاء +  stack شزذ انمكذص ػمهي2نظزي+ 2

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

23 
االنقاء +  interrupt تؼزيف انقطغ يػمه2نظزي+ 2

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

24 
 ػمهي2نظزي+ 2

االنقاء +  Interrupt type انٌاع انقطغتؼهيم انطانب 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

25 
االنقاء +  i/o port شزذ ػنٌنو اخيشه االدخال ًاالخزاج ػمهي2نظزي+ 2

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

26 
تؼزيف ًانتؼامم مغ تؼهيم انطانب كيفيت  ػمهي2نظزي+ 2

 انمصفٌفاث ًخشن انباناث بيا
array  + االنقاء

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

27 
 = ػمهي2نظزي+ 2

array  + االنقاء

 هت(+ مختبزمناقشت)امث
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

28 
تؼهيم انطانب كيفيت كتابت انبزامح  ػمهي2نظزي+ 2

االنقاء +  procedure انفزػيت

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

29 
 ػمهي2نظزي+ 2

= procedure  + االنقاء

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

30 
 ػمهي2نظزي+ 2

 Review of Pentium حم امثهو اضافيو
االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث
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 انثُُح انرحرُح  .11

  انكرة انًمشسج انًطهىتح -1

 انًشاخغ انشئُسُح )انًصادس( -2

Richard blum, professional assembly 

language,wiley publishing, inc, 2005. 

 

انكرة وانًشاخغ انرٍ َىصً  - أ

تها )انًدالخ انؼهًُح ، انرماسَش 

) ....... ، 

 
Walter a. triebel," the 8086 microprocessor 
architecture, software and interfacing 
techniques".prentice hall, 1985. 

انًشاخغ االنكرشوَُح ، يىالغ  - ب

 االَرشَد ، ...... 

 
Computer System Architecture By M.morris Mano  
 
 

 

 

 خطح ذطىَش انًمشس انذساسٍ   .12

 ٍ تشيدرها.ورنك نرًكٍُ انطهثح ي Microcontrollerانسؼٍ الضافح يكىَاخ حاسىتُح يادَح يثم ال 

 

 

 

 

https://www.powershow.com/search/presentations/ppt/computer_system_architecture_by_m.morris_mano
https://www.powershow.com/search/presentations/ppt/computer_system_architecture_by_m.morris_mano
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 1ت انصفح

 
  

 ًوذج وصف انًقسزن

 وصف انًقسز

لطالب صفوف المرحلة الثانية لمسم  تحليل ولواعد البيانات يتضمن هذا الممرر تدريس مادة  وصف انًقسز:

دورة علوم الحاسبات نظريا وعمليا وعلى مدى سنة دراسية كاملة ) فصلين دراسيين( لغرض تعريف الطالب ب

المعلومات وتطبيك االنظمة الجديدة والتركيز على لواعد البيانات واهميتها حياة النظام واهمية وطرق جمع 

 ة.واستخدام لغة االستفسار المهيكل وهيكليتها وانواعها وتصميم انظمة لواعد البيانات كفؤءة

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / خايؼح دَانً انًؤسست انتعهيًيت .1

 بلسى ػهىو انحاسى انقسى انجايعي / انًسكز .2

 CS 204/   حتليل وقواعد البياانت  اسى / زيز انًقسز .3

 اسثىػُا أشكال انحضوز انًتاحت .4

 2022/2023 انفصم / انسنت .5

 ػًهٍ(( 2َظرٌ /  2) 4ساػح ) 424 )انكهي(عدد انساعاث اندزاسيت  .6

 2022/2023 تازيخ إعداد هرا انوصف  .7

بيانات من خالل البدء بدورة حياة النظام ومن تعليم الطالب اهمية تحليل النظم وجمع ال :أهداف المقرر .8
وبناء انظمة ثمة الدخول الى اهمية وهيكلية لواعد البيانات من الناحية النظرية والعملية  لغرض تصميم 

الى المهارات الالزمة لتدريس هذه المادة لطلبة المدارس  باإلضافةهذا  كفوءة وحسنة التصميم
 المتوسطة واالعدادية

 

 

 ادة: أ.و.د. عهي دمحم صانح احًديدزس انً

 

 يساجعت أداء يؤسساث انتعهيى انعاني ))يساجعت انبسنايج األكاديًي((

 تحميمها الطالب من المتولعة التعلم ومخرجات الممرر خصائص ألهم ممتضيا إيجازا   هذا الممرر وصف يوفر
 وصف وبين بينها الربط من بدوال .المتاحة التعلم فرص من المصوى االستفادة حمك لد كان إذا عما مبرهنا

 .البرنامج
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 وانتمُُى وانتؼهى انتؼهُى وطرائك انتؼهى يخرخاخ .9

 -: وانفهى انًؼرفح - أ
 اهًُح تحهُم االَظًح واهًُح استخذاو لىاػذ انثُاَاخ. فهى ػهً انطانة تًكٍُ-4أ

       .َىاع وهُكهُح لىاػذ انثُاَاخ وكُفُح تُاء اندذاول وانتالػة تانثُاَاخا  - -2أ

 .كُفُح ادارج لىاػذ انثُاَاخ يٍ خالل يذَر لاػذج انثُاَاخفهى  -3أ

 استخذاو ًَارج انؼاللاخ وانكُاَاخ وانصُغ انًؼًارَح وتحىَهها انً خذاول . -4أ

 Selectانتؼرف ػهً نغح االستفسار انًهُكهُح واستخذاو ػثارج انـ-5أ

ُاء اندذاول وػاللاتها وانًُارج نث Microsoft Access 2010ترَايح  انمذرج ػهً أستخذاو -6أ

  .واالستؼالياخ وانتمارَر
  

  تانًىضىع انخاصح انًهاراخ  - ب

 تصًُى خذاول لىاػذ انثُاَاخ وانؼاللاخ وانًفاتُح يهارج– 4ب

     تًثُم يا تؼهًه َظرَا تشكم ػًهٍ فٍ انًختثرَتمٍ انطانة  – 2ب

  وانتؼهى انتؼهُى طرائك     

 َظرَح.ج يحاضر -4
 ثُك ػًهٍ فٍ انًختثر.تط -2
 .انكتة انؼهًُح -3
 .وانشهرَح انُىيُح اليتحاَاخا -4

 

  انتمُُى طرائك     

 

 اخراء االختثاراخ انُظرَح وانؼًهُح/ َىيُح/شهرَح/َهائُح. -1
  .أخراء االختثاراخ انشفىَحانىاخثاخ و -2
 انتفكُر يهاراخ -ج

 ىار.انًهاراخ انؼهًُح وانًؼرفُح يٍ خالل اسهىب انح ستخذاوا -4ج

 انُظاو. َىاع انُظاو وطرَمح وخًغ انثُاَاخ نثُاءَحهم انطانة  -2ج

 تحىَم انتحهُم انً خذاول وػاللاخ.  -3ج   

 ضافح انًُارج وانتمارَر نتكايم انُظاو.ا -4 ج        
  وانتؼهى انتؼهُى طرائك    

 يحاضراخ تمهُذَح واسهىب انحىار يغ انطهثح. -1
 .َظًح )كًشارَغ نهطهثح(وتُاء اال انتطثُماخ انؼًهُح -2
 .انكتة انؼهًُح -3

 اخراء االختثاراخ انُظرَح وانؼًهُح/ َىيُح/شهرَح/َهائُح. -1
 .أخراء االختثاراخ انشفىَحانتًارٍَ األضافُح و -2

 (. انشخصٍ وانتطىر انتىظُف تماتهُح انًتؼهمح األخري انًهاراخ)  وانًُمىنح انؼايح  انًهاراخ -د 

 انتمُُى طرائك

 .تهماها انتٍ انًؼرفح وتطىَر تىظُف انطانة تطُغَس اٌ-4د

 .انتذرَس يهارج َكتسة ٌا-2د
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 تُُح انًمرر .11

 يخرخاخ انتؼهى انًطهىتح انساػاخ األسثىع
اسى انىحذج / انًساق 

 أو انًىضىع
طرَمح 

 انتؼهُى
طرَمح 

 انتمُُى

1.  
 نظري 2
 عملي 2 

 مقدمة يف حتليل وتصميم أنظمة املعلومات
 +خمترب حماضرة تعريف النظام وانواعو

 امتحان
 شهرية+عمل خمترب

2.           = 
 ,Business profileمفهوم االنظمة)

Bus processer 

 =      =          النظامحتليل وتطوير و  يفمتهيد 

   دورة حياة النظام SDLC دورة حياة النظام   .3
   1اطوار حياة النظام  التخطيط والتحليل   .4

   2اطوار حياة النظام  تصميم و التنفيذ واملساندةال   .5

 DataFlow خمطط سري البياانت    .6
Diagram   

    اىداف وطبقات وفوائد خمطط سري البياانت   .7

   DBMS  قواعد البياانت لتصميم مقدمة   .8

   Why DB مقدمة يف نظام ادارة قواعد البياانت وامهيتها    .9

   DBعمارية م معمارية قواعد البياانت   .11

11.   -ACID Transaction  خصائصTranscation   

12.   
قواعد البياانت العالئقية:اخلواص و القواعد 

 والسجالت واجملال
   قواعد البياانت العالئقية

   DB Keys مفاتيح اجلداول وانواعها وامهية استخدامها   .13

14.   
تعريف النموذج والكيان والصفات والربط بني 

   RDB Structure اجلداول

 انواع الربط بني اجلداول و كيفية تطبيقها   .15
DB 

Relationships 
 

  

   E-R Diagram  منوذج العالقات والكياانت     .16

   ربط اجلداول وانواع العالقات حتويل النماذج اىل جداول عالئقية   .17

   Normalization مقدمة يف الصيغ املعمارية ومشاكل التكرار    .18

   االعتمادية الوظيفية لوظيفية وقواعد االستنتاجاالعتمادية ا   .19

21.   
تطبيق الصيغ املعمارية الثالثة 

(1NF,2NF,3NF) الصيغ املعمارية   

   الصيغ املعمارية وتعريفها واقسامها  SQLلغة االستعالم     .21

   SELECT عبارات االسرتجاع وتطبيقاهتا    .22

   SQL لغة االستفسار انواعها وتطبيقاهتا SQLدوال    .23

   SQLلغة االستفسار  1انواعها وتطبيقاهتا   SQLدوال الصف الواحد    .24

   SQLدوال  2انواعها وتطبيقاهتا   SQLدوال الصف الواحد    .25

   SQLدوال  1وتطبيقها وانواعها  SQLدوال متعددة الصفوف    .26

   SQLدوال  2وتطبيقها وانواعها  SQLدوال متعددة الصفوف    .27

   Nested Select ات املتداخلة وتنفيذهاالستعالم   .28

   SQLدوال  عبارات انشاء اجلداول   .29
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 انثُُح انتحتُح  .11

 انمراءاخ انًطهىتح :

  انُصىص األساسُح 
 كتة انًمرر 
      أخري 

 Molina, Jeffrey D. Ullman and -Hector Gorrciaكتب منهجية:

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

 ,Developing  C. Avgerou And T. Cornford“مصادر اخرى:

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

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

يتطهثاخ خاصح ) وتشًم ػهً سثُم انًثال 

ورش انؼًم وانذورَاخ وانثريدُاخ 

 وانًىالغ االنكتروَُح (
 القاعات الدراسية وخمتربات احلاسبات

ًم ػهً سثُم انخذياخ االختًاػُح ) وتش

انًثال يحاضراخ انضُىف وانتذرَة 

 انًهٍُ وانذراساخ انًُذاَُح ( 
 التطبيق املدرسي السنوي

 انمثىل  .12

 انمثىل حسة استًارج انمثىل انًركزٌ انًتطهثاخ انساتمح

  ألم ػذد يٍ انطهثح 

 اكثر ػذد يٍ انخطح انًمررج نالستُؼاب أكثر ػذد يٍ انطهثح 

 

31.   
 انواع البياانت يف لغة االستفسار

Attribute data type 

Attribute data 
type 

  

     حالة دراسية :تصميم قاعدة بياانت   .31



  
 1انصفسح 

 
  

 ًىرج وصف انًمشسَ

 وصف انًمشس

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / خايؼح دَانً انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 لسى ػهىو انحاسىب انمسى اندايؼٍ / انًزكش .2

 CsDa 212 /  هياكل البياانت اسى / ريش انًمزر .3

 (ػًهٍ-َظزٌ) أسثىػُا يزذٍُ أشكال انحضىر انًراحح .4

 2022/2023 انفصم / انسُح .5

 ساػح 121 نُصثح اسثىػُا (ػًهٍ 2/ َظزٌ 2) 4 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذراسُح  .6

 2022/2023 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 

 -: انً انًمزر َهذف

 . انرًثُهُح هُاكهها يغ انرؼايم وأسانُة انثُاَاخ ذًثُم طزق ػهً انرؼزف -1
 .وكفىءج سزَؼح تطزق انُرائح انً وانىصىل انثُاَاخ نًؼاندح كفىءج خىارسيُاخ اسرخذاو -2
 

 

 

 
 

 

 

 

 يشاخؼح أداء يإسساخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ((

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

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

 البرنامج.
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 يخزخاخ انرؼهى وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى .9

 انًؼزفح وانفهى  -أ
 .يؼاندح انصىر نًادج فهى ػهً انحصىل فٍ انطانة ذًكٍُ-1أ

       .واَىاع يؼاندح انصىر انزلًُحتطزق  انًؼزفح   - -2أ

 صىر انزلًُحػهً يُظىيح يؼاندح انانرؼزف  -3أ

 . اَىاع انصىر انًمارَح تٍُذًكٍُ انطانة يٍ  -4أ

 نهؼًهُاخ انًخرهفح فٍ يؼاندح انصىر انزلًُحفهى انطانة  -5أ
   

 انخاصح تانًىضىع  ُحانًهاراذ االهذاف   -ب 

 اسرخذاو نغاخ انثزيدح انحذَثح – 1ب

     ذًثُم يا ذؼهًه َظزَا تشكم ػًهٍ فٍ انًخرثزَرمٍ انطانة   - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 يحاضزاخ ذمهُذَح واسهىب انًُالشح. -1
 وانرًارٍَ األضافُح كىاخثاخ.االَشطح انًخرثزَح  -2
 .انكرة انؼهًُح -3
 .وانشهزَح انُىيُح اليرحاَاخا -4

 

 طزائك انرمُُى      

 يحاضزاخ ذمهُذَح واسهىب انًُالشح. -5
 ألضافُح كىاخثاخ.وانرًارٍَ ااالَشطح انًخرثزَح  -6
 .انكرة انؼهًُح -7
 .وانشهزَح انُىيُح اليرحاَاخا -8

 
 يهاراخ انرفكُز -ج

 سرخذاو انًهاراخ انؼهًُح وانًؼزفُح يٍ خالل اسهىب انحىار.أ -1ج

 تانطزق انًخرهفح.وذُفُذ انة رايح َحهم انطانة انًشكالخ انثزايدُح فٍ ذًثُم انثُاَاخ  -2ج

 .رَح تٍُ انحهىل انؼهًُح وانؼًهُح ويؼزفح ذاثُزهالذرج انطانة ػهً انًما -3ج   

 .األضافُح انرًارٍَ نحم انىاخثاخ -4 ج

 

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 يحاضزاخ ذمهُذَح واسهىب انًُالشح وانحىار يغ انطهثح. -1
 )انؼًهُح(.انًخرثزَح انرطثُماخ -2
  فٍ حم تؼض انرًارٍَ انصفُح ػهً انرًارٍَ األضافُح انثُرُح وذشدُغ انطهثح ػهً انًشاركح انفاػهح -3

 انهىحح داخم انماػح انذراسُح.  
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 طزائك انرمُُى 

 اخزاء االخرثاراخ انُظزَح وانؼًهُح/ َىيُح/شهزَح/َهائُح. -1
 .أخزاء االخرثاراخ انشفىَحانرًارٍَ األضافُح و -2

 
 رىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انًهاراخ  انؼايح وانًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح ان -د 

 .ذهماها انرٍ انًؼزفح ذىظُف انطانة َسرطُغ اٌ-1د

 .انًؼزفح يٍ االسرفادج يٍ َرًكٍ اٌ-2د

 .انرذرَس يهارج َكرسة اٌ-3د

   نرفكُُز االَداتٍ.ا -4د
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 انًمزر تُُح .11

 انساػاخ األسثىع
 انرؼهى يخزخاخ

 انًطهىتح
 أو انًساق/  انىحذج اسى

 انًىضىع
 طزَمح

 ُىانرؼه
 انرمُُى طزَمح

 2َظشٌ,  2 1

 ػًهٍ
تاَىاع هُاكم  انتؼشَف

 انثُاَاخ
واَىاع انهُاكم  -تؼشَفها –يمذيح ػٍ هُاكم انثُاَاخ 

 وكُفُح اختُاس انهُكم انثُاٍَ انًُاسة
انًساظشج 

 + يختثش

 انشفىَح االختثاساخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

2 
 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
 )أزذ تانًصفىفاخ انتؼشَف

 أَىاع هُاكم انثُاَاخ(
 خىاص اانًصفىفاخ 

 وطشَمح تًثُهها تانزاكشج   

انًساظشج 

 + يختثش

 انشفىَح االختثاساخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

3 
 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼشَف تانًكذط )أزذ 

 أَىاع هُاكم انثُاَاخ(
تؼشَف انًكذط وانؼًهُاخ انتٍ ًَكٍ اخشاؤها ػهُه 

 وخىاسصيُاته
ج انًساظش

 + يختثش

 انشفىَح االختثاساخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

4 
 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼشَف تكُفُح تًثُم 

 انًكذط
 تًتُم انًكذط تستخذاو انًصفىفح وتاستخذاو انمُذ

انًساظشج 

 + يختثش

 انشفىَح االختثاساخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

5 
 2َظشٌ,  2

 تتطثُماخ انًكذط انتؼشَف ػًهٍ
 -ندح انثشايح انتٍ تستىٌ ػهً تشايح فشػُحيؼا

 تطثُماخ اخشي–يؼاندح انتؼاتُش انسساتُح 

انًساظشج 

 + يختثش

 انشفىَح االختثاساخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

6 
 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼشَف تكُفُح استخذاو 

فٍ انتسىَم يٍ  انًكذط

 تؼثُش زساتٍ انً اخش 
  postfixانً   infixاستخذاو انًكذط نتسىَم صُغح 

انًساظشج 

 + يختثش

 انُىيُح االختثاساخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

7 
 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
تكُفُح استخذاو  انتؼشَف

انًكذط الزتساب انتؼثُش 

 انسساتٍ

 postfixازتساب انتؼثُش انسساتٍ انًسىل انً صُغح
  infixوازتساب انتؼثُش انسساتٍ تصُغح ال

انًساظشج 

 + يختثش

 وانتطثُك اخثاخانى

 انًختثش فٍ انؼًهٍ

8 

 2َظشٌ,  2

انتؼشَف تانطاتىس )أزذ  ػًهٍ

 أَىاع هُاكم انثُاَاخ(

تؼشَف انطاتىس وانؼًهُاخ انتٍ ًَكٍ اخشاؤها ػهُه 

 وخىاسصيُاته

انًساظشج 

 + يختثش

 نشفىَحا االختثاساخ

 انؼًهٍ وانتطثُك

 فٍ انُىيٍ واألختثاس

 انًختثش

9 
 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
شَف تكُفُح تًثُم انتؼ

 وتطثُماته انطاتىس
 تًتُم انطاتىس تستخذاو انًصفىفح وتاستخذاو انمُذ

 وششذ تؼط تطثُماته
انًساظشج 

 + يختثش

 انشفىَح االختثاساخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

10      
 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼشَف تانطاتىس انذائشٌ 

 )أزذ أَىاع هُاكم انثُاَاخ(

ائشٌ وانؼًهُاخ انتٍ ًَكٍ تؼشَف انطاتىس انذ

 اخشاؤها ػهُه وخىاسصيُاته

انًساظشج 

 + يختثش

 انشفىَحا االختثاساخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

11 
 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼشَف تكُفُح تًثُم 

  انذائشٌ انطاتىس
انًساظشج  تًتُم انطاتىس تستخذاو انًصفىفح 

 + يختثش

 انشفىَح االختثاساخ

 ٍف انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

12 
 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼشَف تانطاتىسانًضدوج 

وطاتىس األسثمُح )يٍ 

 أَىاع هُاكم انثُاَاخ(

تؼشَف انطاتىس انًضدوج وانؼًهُاخ انتٍ ًَكٍ 

 اخشاؤها ػهُه وتؼشَف طاتىس األسثمُح وتطثُماته

انًساظشج 

 + يختثش

 انشفىَح االختثاساخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

13 
 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
تانخضٌ انتسهسهٍ  انتؼشَف

وانُُايُكٍ وكُفُح استخذاو 

 انًإششاخ

انخضٌ انتسهسهٍ وانذَُايُكٍ  وتُاٌ يضاَا كم  تؼشَف

َىع وػُىته واخشاء يماسَح تُُهًا  وكُفُح استخذاو 

 انًإششاخ

انًساظشج 

 + يختثش

 انشفىَح االختثاساخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

14 

 2َظشٌ,  2

انتؼشَف تانمائًح  ػًهٍ

)أزذ أَىاع انًىصىنح 

 هُاكم انثُاَاخ(

تؼشَف انمائًح انًىصىنح وتكىٍَ لائًح يىصىنح يٍ 

يٍ انؼُاصش واظافح ػُصش    nػُصش وازذ ويٍ 

انً انمائًح انًىصىنح تؼذ ػُصش آخش فُها وتؼذ 

انؼُصش األخُش وطثاػح خًُغ او تؼط ػُاصش 

 انمائًح انًىصىنح 

انًساظشج 

 + يختثش

 انشفىَح االختثاساخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

15 
 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
كُفُح انسزف يٍ انمائًح 

 انًىصىنح

انسزف  –ززف انؼُصش األخُش   –خزف انؼُصش األول 

يٍ وسط انمائًح انًىصىنح تاالػتًاد ػهً لًُح 

 انثُاَاخ أو ػهً يىلغ انؼُصش يٍ انمائًح

انًساظشج 

 + يختثش
 وانتطثُك اخانىاخث

 انًختثش فٍ انؼًهٍ

16 
 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
تؼضَض انًؼشفح تانمائًح 

 انًىصىنح
 تًاسٍَ يتُىػح الثشاء انًىظىع

انًساظشج 

 + يختثش

 انفصهٍ االختثاس

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

17 
 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼشَف تانًكذط 

)أزذ أَىاع انًىصىل 

 هُاكم انثُاَاخ(

ىصىل وانؼًهُاخ انتٍ ًَكٍ تؼشَف انًكذط انً

 اخشاؤها ػهُه وخىاسصيُاته

انًساظشج 

 + يختثش

 انشفىَح االختثاساخ

 ألختثاسانفصهٍوا

 انًختثش فٍ انؼًهٍ

18 
 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼشَف تانطاتىس 

)أزذ أَىاع انًىصىل 

 هُاكم انثُاَاخ(

تؼشَف انطاتىس انًىصىل وانؼًهُاخ انتٍ ًَكٍ 

 هاخشاؤها ػهُه وخىاسصيُات

انًساظشج 

 + يختثش

 نشفىَحا االختثاساخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

19 

 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼشَف تانمائًح 

انًىصىنح انذائشَح 

)يٍ أَىاع وانًضدوخح 

 هُاكم انثُاَاخ(

تؼشَف انمائًح انًىصىنح انذائشَح وانًضدوخح 

 وانؼًهُاخ انتٍ ًَكٍ اخشاؤها  وانخىاسصيُاخ

انًساظشج 

 + يختثش

 انشفىَح االختثاساخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

20 

 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
 تانًخطط وأَىاػه انتؼشَف

وكُفُح تًثُهه )يٍ أَىاع 

 هُاكم انثُاَاخ(

 

انًخطط انًتده وانًخطط غُش –تؼشَف انًخطط 

 انًساس وطىنه وطشق تًثُم انًخطط-انًتده

 

انًساظشج 

 + يختثش

 انُىيُح االختثاساخ

 فٍ ؼًهٍان وانتطثُك

 انًختثش

21 
 2َظشٌ,  2

تؼشَف انشدشج وتىظُر يفاهًُها  وأَىاػها انتؼشَف تهُكم انشدشج  ػًهٍ
انًساظشج 

 + يختثش

 انشفىَح االختثاساخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك
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 انثُُح انرحرُح  .11

 ػصاو انصفاس -هُاكم انثُاَاخ نطهثح الساو ػهى انساسىب -1 انًمزرج انًطهىتح انكرة -1

 انًزاخغ انزئُسُح )انًصادر( -2

 

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

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

 

انكرة وانًزاخغ انرٍ َىصً  - أ

تها )انًدالخ انؼهًُح ، انرمارَز 

) ....... ، 

 (++Cنغح سٍ تهس تهس  )

وأَىاػها وطشق 

 أستؼشاظها

وأستؼشاظها زسة انًستىَاخ واألستؼشاض 

                                                                                     تانتشتُة انساتك وانهالزك وانثٍُُ                                                                     

 انًختثش

22 

 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼشَف تطشق تًثُم 

األشداس األػتُادَح 

 وانثُائُح

انًىصىنح  تًثُم األشداس األػتُادَح تأستخذاو انمائًح

وتًثُم انشداس انثُائُح تأستخذاو انًصفىفح 

 وتأستخذاو انمُذ

انًساظشج 

 + يختثش

 نشفىَحا االختثاساخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

23 

 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼشَف تكُفُح تًثُم 

انتؼاتُش انسساتُح تأستخذاو 

انشدشج انثُائُح وكُفُح 

تسىَم انشدشج األػتُادَح 

 انً ثُائُح

ستؼشاض انشدشج انثائُح تطشَمح انتشتُة انثٍُُ ا

  infix نهسصىل ػهً انتؼثُش انسساتٍ تصُغح 

notation   وأستؼشاظها تطشَمح انتشتُة انساتك

 prefixنهسصىل ػهً انتؼثُش انسساتٍ تصُغح 

notation    وأستؼشاظها تطشَمح انتشتُة انالزك

 postfixنهسصىل ػهً انتؼثُش انخساتٍ تصُغح 

notation وتسىَم انشدشج األػتُادَح انً ثُائُح 

انًساظشج 

 + يختثش

 نشفىَحا االختثاساخ

 انؼًهٍ وانتطثُك

 فٍ انُىيٍ واألختثاس

 انًختثش

24 

 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼشَف تشدشج انثسث 

 انثُائُح

تؼشَف شدشج انثسث انثُائُح وخطىاخ اظافح وززف 

 ػُصش يٍ شدشج انثسث انثُائُح

انًساظشج 

 ثش+ يخت

 وانتطثُك انىاخثاخ

 انًختثش فٍ انؼًهٍ

25 

 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
 تًاسٍَ يتُىػح الثشاء انًىظىع تانساتكتؼضَض انًؼشفح 

انًساظشج 

 + يختثش

 انفصهٍ االختثاس

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

26 

 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼشَف تانتشتُة وتطشَمح 

 تشتُة انفماػح

انتشتُة وخطىاخ تؼشَف انتشتُة وتُاٌ انغشض يٍ 

ػًهُح انتشتُة وأَىاع خىاسصيُاخ انتشتُة وانؼىايم 

تشتُة  -انشئُسُح انًسذدج ألختُاس خىاسصيُح انتشتُة

 انفماػه

انًساظشج 

 + يختثش

 ُىيُحان االختثاساخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

27 

 2َظشٌ,  2

 ػًهٍ
ف تطشَمتٍ انتشتُة َانتؼش

 تاألظافح وانتشتُة انسشَغ
 انتشتُة انسشَغ –ُة تاألظافح انتشت

انًساظشج 

 + يختثش

 نشفىَحا االختثاساخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثش

28 

 2َظشٌ,  2

 ف تانثسث  َانتؼش ػًهٍ
انثسث  –تؼشَف انثسث وتُاٌ أَىاع خىاسصيُاته 

 انثسث انثُائٍ –انتسهسهٍ 

انًساظشج 

 + يختثش

 انشفىَح االختثاساخ

 انفصهٍ واألختثاس

 انًختثش فٍ انؼًهٍ

29 

 2نظري,  2
 عملي

احملاضرة +  مراجعة تعزيز املعرفة ابلسابق
 خمترب

التمارين األضافية 
والتطبيق العملي يف 

 املخترب

30 

 2نظري,  2
 عملي

احملاضرة +  مراجعة تعزيز املعرفة ابلسابق
 خمترب

التمارين األضافية 
والتطبيق العملي يف 

 املخترب
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انًزاخغ االنكرزوَُح ، يىالغ  - ب

 االَرزَد ، ...... 
www.cplusplus.com 

 

 خطح ذطىَز انًمزر انذراسٍ   .12

 ذَذ تذل نغح سٍ يثم نغح تاَثىٌ  تًا َرُاسة يغ انرطىر انحاصم فٍ سىق انؼًماسرخذاو نغح تزيدح خ -
 %  سُىَا نكم ياهى خذَذ فٍ يدال تُاء هُاكم انثُاَاخ 5اضافح يؼهىيا خذَذج تُسثح  -
 

 

http://www.cplusplus.com/
http://www.cplusplus.com/
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خايؼح دٚانٗ / كهٛح انرشتٛح نهؼهٕو انصشفح انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

 لسى ػهٕو انساسٕب  انمسى اندايؼٙ / انًشكض .2

  304CsWP( /فٛدٕل تٛسكتشيدح َٕٔافز ) اسى / سيض انًمشس .3

 (ػًهٙ-َظش٘) أسثٕػٛا يشذٍٛ أشكال انسعٕس انًرازح .4

 2023-2022 سُحانفصم / ان .5

 ساػح 121 نٛصثر( ػًهٙ 2/ َظش٘ 2) 4 )انكهٙ(ػذد انساػاخ انذساسٛح  .6

 2022/2023 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

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

 البيانات
 
 
 
 

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

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

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

 البرنامج.
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 يخشخاخ انرؼهى ٔغشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .9

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
 لذسج انطانة ػهٗ انثشيدح تاسرخذاو نغاخ انثشيدح انًشئّٛ -1أ

 ذًكٍٛ انطانة يٍ اسرخذاو انهغح نسم يشاكم يرؼذدِ-2أ

 سك يغ انثشايح االخشٖ يثم االٔفس ٔلٕاػذ انثٛاَاخلذسج انطانة ػهٗ ستػ نغح انفٛدٕل تٛ -3أ
 -4أ
  -5أ
  -6أ

  
 انًٓاساخ انخاصح تانًٕظٕع   -ب 

 ذصًٛى اتشايح ٔػًم انٕاخٓح انًالئًح نكم تشَايح يٓاسج – 1ب

     ذًثٛم يا ذؼهًّ َظشٚا تشكم ػًهٙ فٙ انًخرثشٚرمٍ انطانة  – 2ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 ٔانرؼهى غشائك انرؼهٛى      

 يساظشاخ ذمهٛذٚح ٔاسهٕب انًُالشح. -1
 ٔانرًاسٍٚ األظافٛح كٕاخثاخ.االَشطح انًخرثشٚح  -2
 .انكرة انؼهًٛح -3
 .ٔانشٓشٚح انٕٛيٛح اليرساَاخا -4

 انًشاسٚغ انؼًهٛح -5

 غشائك انرمٛٛى      

 

 اخشاء االخرثاساخ انُظشٚح ٔانؼًهٛح/ ٕٚيٛح/شٓشٚح/َٓائٛح. -1
  .نشفٕٚحأخشاء االخرثاساخ اانٕاخثاخ ٔ -2

 ػًم انًشاسٚغ -3
 يٓاساخ انرفكٛش -ج

 سرخذاو انًٓاساخ انؼهًٛح ٔانًؼشفٛح يٍ خالل اسهٕب انسٕاس.أ -1ج

 .يدٛح ٔٚسٕنٓا انٗ تشايح ٚسهم انطانة انًشكالخ انثش -2ج

 .ذسج انطانة ػهٗ ذسٕٚم انًؼهٕياخ انٗ خذأل ٔستطٓا يغ انفٛدٕل تٛسكل -3ج   

  .األظافٛح انرًاسٍٚ نسم انٕاخثاخ -4 ج

  

 غشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 يساظشاخ ذمهٛذٚح ٔاسهٕب انًُالشح ٔانسٕاس يغ انطهثح. -1
 )انؼًهٛح(.انًخرثشٚح انرطثٛماخ -2
انرًاسٍٚ األظافٛح انثٛرٛح ٔذشدٛغ انطهثح ػهٗ انًشاسكح انفاػهح فٙ زم تؼط انرًاسٍٚ انصفٛح ػهٗ  -3

 انهٕزح داخم انماػح انذساسٛح.  
 .ٛحانكرة انؼهً -4

 غشائك انرمٛٛى    
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 اخشاء االخرثاساخ انُظشٚح ٔانؼًهٛح/ ٕٚيٛح/شٓشٚح/َٓائٛح.-1
 .أخشاء االخرثاساخ انشفٕٚحانرًاسٍٚ األظافٛح ٔ -2

 انًشاسٚغ انرطثٛمٛح. -3
 

 (. انشخصٙ ٔانرطٕس انرٕظٛف تماتهٛح انًرؼهمح األخشٖ انًٓاساخ)  ٔانًُمٕنح انؼايح  انًٓاساخ - د

 .ذهماْا انرٙ انًؼشفح ذٕظٛف انةانط ٚسرطٛغ اٌ-1د

 .انًؼشفح يٍ االسرفادج يٍ ٚرًكٍ اٌ-2د

 .انرذسٚس يٓاسج ٚكرسة اٌ-3د

   نرفكٛٛش االٚداتٙ.ا -4د         
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 تُٛح انًمشس .10

اسى انٕزذج / انًساق أٔ  يخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح انساػاخ األسثٕع

 انًٕظٕع
 غشٚمح انرمٛٛى غشٚمح انرؼهٛى

 َظش٘ 2 1

 ًهٙػ 2
يخرثش انثشيدح انًشئٛح 

 ششذ انٕاخٓاخ
ٔاخٓاخ نغح انفٛدٕل 

  تٛسك
ػشض ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 2

 ػًهٙ 2
يخرثش انثشيدح انًشئٛح 

ذٕظٛر ػًم االدٔاخ  

 Form ػهٗ

ػشض ذمذًٚٙ+  صُذٔق االدٔاخ

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 +ح+ يُالش
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 3

 ػًهٙ 2
يخرثش انثشيدح انًشئٛح  

ذٕظٛر ػًم االدٔاخ  

 Form ػهٗ

ػشض ذمذًٚٙ+  انًرغٛشاخ

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 4

 ػًهٙ 2
ذطثٛك تشيدٙ نهذٔال 

 انداْضِ ٔانذٔال انخاصح
انذٔال انداْضِ ٔانذٔال 

انخاصح تانًرغٛشاخ 

 انسشفٛح

ػشض ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 5

 ػًهٙ 2
ذطثٛك تشيدٙ نهذٔال 

 Input تاسرخذاو ػثاسج
Box 

ػشض ذمذًٚٙ+  خًم انرفشع

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

ذصًٛى تشايح ندًم  َظش٘ 2 6

 IF.. then انرفشع
…Else 

ػشض ذمذًٚٙ+  خًم انركشاس

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

7 

 
 َظش٘ 2

 ػًهٙ 2
ذصًٛى تشايح ندًم 

  انركشاس
ػشض ذمذًٚٙ+  ادٔاخ انرسكى

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 8

 ػًهٙ 2

ذصًٛى تشايح ندًم 

 select انركشاس االخشٖ
… case  ِانذٔال انداْض

 ندًم انرفشع

 انرؼايم يغ ادٔاخ انرسكى
comboBox , option 

Box, checkbox 

ػشض ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 9

 ػًهٙ 2

ذصًٛى تشايح الدٔاخ 

انرسكى ٔصُذٔق انمٕائى 

 ٔصُذٔق انًضدٔج

االدٔاخ انًشغم ,انًٕخّ , 

 فاخلائًح انًه
ػشض ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

10 
 

 َظش٘ 2

 ػًهٙ 2

ذصًٛى تشايح نهرؼشف 

ػهٗ ادٔاخ انًشغم 

ٔانًٕخّ ٔانًهف 

ٔاسرخذاو االشكم 

 ٔصُذٔق انصٕسج

االشكال , صُذٔق 

انصٕسج , اكرشاف 

 االخطاء ٔذصسٛسٓا

ػشض ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

11 
 
 

 َظش٘ 2

 ػًهٙ 2

ذصًٛى تشايح تاسرخذاو 

اشكال ٔتؼط ذطثٛماخ 

  صُذٔق انشسائم

انًصفٕفاخ ذؼشٚفٓا , 

إَاػٓا , راخ انثؼذ انٕازذ 

, انًصفٕفح انسشكٛح, 

 يالزظاخ ػايح

ػشض ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 12

 ػًهٙ 2

ذطثٛك ٔزم تؼط 

انثشايدٛاخ زٕل 

 انًٕاظٛغ انساتمح

انًصفٕفح راخ انثؼذٍٚ , 

انًصفٕفح انًرذاخهح , 

 انًصفٕفح انًرسهسهح

ػشض ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 13

 ػًهٙ 2

ذصًٛى تشايح زٕل 

انًصفٕفاخ راخ انثؼذ 

 ٛحانٕازذ ٔانسشك

ػشض ذمذًٚٙ+   ذشذٛة انًصفٕفح

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 14

 ػًهٙ 2

ذصًٛى تشايح زٕل 

انًصفٕفاخ راخ انثؼذٍٚ 

ػشض ذمذًٚٙ+   انثسث تانًصفٕفح

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
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 ايرساٌ ٕٚيٙ ٔذطثٛماذٓا انثشيدٛح

 َظش٘ 2 15

 ػًهٙ 2

ذصًٛى تشايح نرشذٛة 

 انًصفٕفح ٔانثسث فٛٓا
ػشض ذمذًٚٙ+  انردًؼاخ

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 16

 ػًهٙ 2

ذصًٛى تشايح السرخذاو 

انردًؼاخ ٔاَشاء تشايح 

 نًصفٕفاخ انرسكى

ػشض ذمذًٚٙ+   يصفٕفح انرسكى

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 يرساٌ ٕٚيٙا

 َظش٘ 2 17

 ػًهٙ 2

ذصًٛى تشايح نهرؼايم يغ 

انصٛغ انًرؼذدج )االخفاء 

 ٔانؼشض(

انصٛغ انًرؼذدج ٔلٕائى 

  االخرٛاس
ػشض ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 18

 ػًهٙ 2

ذصًٛى تشايح نمائى 

االخرٛاس ٔاسرخذاو انصٛغ 

 انًرؼذدج

ًرؼذدج )ذسًٛم , انصٛغ ان

ػشض ٔاخفاء انصٛغ( 

ٔانسٛطشِ ػهٗ صٛغح يٍ 

 داخم صٛغح

ػشض ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 19

 ػًهٙ 2

ذطثٛك لٕائى االخرٛاس 

ٔانمٕائى انسشٚؼح 

 نالخرٛاساخ

ذصًٛى لٕائى االخرٛاس) 

يسشس انمٕائى , انمٕائى 

 اندضئٛح(

ًٚٙ+ ػشض ذمذ

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 20

 ػًهٙ 2

ذصًٛى تشايح شايهح نًا 

 سثك
ػشض ذمذًٚٙ+   لٕائى االخرٛاساخ انسشٚؼح

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 21

 ػًهٙ 2

ذُفٛز تشايح نصُادٚك 

 انًخاغثح
شاشاخ انًخاغثح 

  شكحانًشر
ػشض ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 22

 ػًهٙ 2

ذصًٛى تشايح السرخذاو 

 خًٛغ االٚؼاصاخ انساتمح
ػشض ذمذًٚٙ+  االخشاءاخ ٔانًٕدٚالخ

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 23

 ػًهٙ 2

ذصًٛى  تشايح االخشاءاخ 

  ندضئٛحا
ػشض ذمذًٚٙ+   االخشاء اندضئٙ ٔانذٔال

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 24

 ػًهٙ 2

ذًشٚش انًرغٛشاخ  ذصًٛى تشايح نهذٔال

 نالخشاءاخ ٔانذٔال
ػشض ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 25

 ػًهٙ 2

يح نرطثٛك ذصًٛى تشا

انشسٕياخ ٔاالشكال 

 ٔانخطٕغ

انشسٕياخ ٔادٔاخ انرسكى 

 تٓا
ػشض ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 26

 ػًهٙ 2

ذصًٛى تشَايح  الداسج 

انًهفاخ ٔذطثٛك تؼط 

 انذٔال

ازذاثٛاخ انُظاو غشق 

  سسى االشكال ٔانخطٕغ
ػشض ذمذًٚٙ+ 

 جأسرخذاو سثٕس
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ
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 َظش٘ 2

 ػًهٙ 2

اَشاء انًهفاخ انرسهسهٛح 

 ٔتؼط انذٔال
انًهفاخ ٔانًهفاخ 

  انرسهسهٛح
ػشض ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 28

 ػًهٙ 2

ذٕظٛر ٔاخٓاخ انرؼايم 

 يغ لٕاػذ انثٛاَاخ
 name, kill,dir دانح

 ٔذشذٛة انًهفاخ انرسهسهٛح
ػشض ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 29

 ػًهٙ 2

ذصًٛى تشَايح لٕاػذ 

انثٛاَاخ ػٍ غشٚك يُظى 

 انثٛاَاخ

لٕاػذ انثٛاَاَد اداج 

 ذسكًٓا ٔذؼشٚفٓا
ػشض ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ساٌ ٕٚيٙاير

أيرساَاخ شٓشّٚ ػشض ذمذًٚٙ+ يُظى لٕاػذ انثٛاَاخ ذصًٛى تشايح السرخذاو  َظش٘ 2 30
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 انثُٛح انرسرٛح  .11

 انكرة انًمشسج انًطهٕتح -1

البرمجة بلغة فيجول بيسك , سعد عبد العزيز  .1

 2002العاني 

 المرجع الشامل بالبرمجة اعداد مصطفى حبيب   .2

 (انًشاخغ انشئٛسٛح )انًصادس -2

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    
 

انكرة ٔانًشاخغ انرٙ ٕٚصٗ  - أ

تٓا )انًدالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش 

 ....... ،) 

 

انًشاخغ االنكرشَٔٛح ، يٕالغ  - ب

 االَرشَد ، ...... 
 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساسٙ   .12

 ذٕفٛش ػذد اكثش يٍ انًخرثشاخ  -1
 Vbasic.netاالَرمال  انٗ انثشيدح تهغح  -2

 

اداج انرسكى تانثٛاَاخ  ػًهٙ 2

 ٔيدايٛغ انمٕٛد
انًشئٙ ٔٔذصًٛى لاػذج 

  تٛاَاخ خذٚذِ
 ++ يُالشح أسرخذاو سثٕسج

 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 31

 ػًهٙ 2

 SQl نغح االسرفساس 
 ٔإَاع انشتػ

  

 َظش٘ 2 32

 ػًهٙ 2

اسرخذاو تشايح نشتػ 

االسرفساساخ يغ لٕاػذ 

 SQl انثٛاَاخ تهغح

   SQL اسرخذاو خًم
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 وٌرج ًصف الومررن

  

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / ظايؼح دٚانٗ انًؤصضح انرؼهًٛٛح .1

 لضى ػهٕو انحاصٕب انمضى انعايؼٙ / انًشكز .2

 324CsCTانًُاْط ٔطشائك انرذسٚش/   اصى / سيز انًمشس .3

 كم الضاو ػهٕو انحاصثاخ أشكال انحضٕس انًراحح .4

 2022/2023صُٕ٘: انفصم / انضُح .5

  )انكهٙ(ػذد انضاػاخ انذساصٛح  .6

 2/6/2022 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 ذؼشٚف انطهثح تًفٕٓو انؼهى ٔيكَٕاذّ -1
 ذؼشٚف انطهثح تًفٕٓو  انًُٓط  لذًٚا ٔحذٚصا. -2
 هثح تأصش تُاء انًُٓط ٔػُاصشِ، ٔذُظًّٛ ٔذمًّٕٚ ٔذطٕٚشِ.ذؼشٚف انط -3

 ذسس ٔذُفٛزِ ٔذمًّٕٚ.ذذسٚة انطهثح  ػهٗ يٓاساخ ذخطٛظ ان -4

 إطالع انطهثح ػهٗ االذعاْاخ انحذٚصح فٙ انًُاْط ٔطشق انرذسٚش . -5

6-  
 

 

 

 

 

 

 

 هراجؼخ أداء هؤضطبد الزؼلْن الؼبلِ ))هراجؼخ الجرنبهج األكبدّوِ((

 تحقیقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألھم مقتضیا إیجازا   ھذا المقرر وصف یوفر
 وصف وبین بینھا ربطال من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرھنا

 .البرنامج
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 يخشظاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .9

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ 

 انرؼشف ػهٗ انًُٓط تًفٕٓيّٛ انمذٚى ٔانحذٚس -1أ

 انرؼشف ػهٗ أصش تُاء انًُٓط -2أ

 ػُاصش انًُٓط كُظاو ستاػٙ انرؼشف ػهٗ -3أ

 انرؼشف ػهٗ إَٔاع انًُاْط انذساصٛح-4أ

 انرؼشف ػهٗ انطشٚمح ٔاالصهٕب ٔاالصرشاذٛعٛح انرذسٚضٛح  -5أ

 انرؼشف ػهٗ إَاع طشائك انرذسٚش ٔيؼاٚش اخرٛاس انطشٚمح انًصهٗ  -6أ
   
 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب     

 يٓاسج انرخطٛظ نهرذسٚش– 1ب

 ٓاسج انرذسٚشي – 2ب

 ػًهٛاخ انؼهى – 3ب

   يٓاساخ انرمٕٚى    -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 يحاضشاخ ذمهٛذٚح ) ػشض ٔذفضٛش ( -

 يُالشح ٔحٕاس

 انرؼهٛى  انرؼأَٙ

 يشاْذج دسٔس ذطثٛمٛح فٙ انًذاسس

 ذمذٚى دسس يصغش

 يُالشح االلشاٌ فٙ انذسس انًصغش

 اػذاد خطظ ذذسٚش ٕٚيٛح    

 

 طشائك انرمٛٛى      

 االيرحاَاخ انفصهٛح ٔانشٓشٚح –االيرحاَاخ انمصٛشج  –انرحضٛش انٕٛيٙ  –انرماسٚش   

 يُالشح ٔحٕاس يغ االلشاٌ

 يُالشح ٔاػذاد تحٕز يشاسٚغ انرخشض

 
 

 يٓاساخ انرفكٛش -ض  

 انرفكٛش انؼهًٙ ٔخطٕاذّ انًؼرًذج -1ض

 انرفكٛش االصرمشائٙ ٔاالصرُراظٙ -2ض

 فكٛش انُالذ ٔيٓاساذّانر -3ض

 انرفكٛش االتذاػٙ ٔيٓاساذّ   -4ض
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 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 ذمذٚى خطظ ذذسٚش ٕٚيٛح

 يُالشح انخطظ داخم غشفح انصف

 ذمذٚى اصرًاسج ذمٕٚى نذسس ًَٕرظٙ

 ذمذٚى دسس يصغش ضًٍ يادج االخرصاص
 
    

 

 طشائك انرمٛٛى 
 ٕٚيٛح/شٓشٚح/َٓائٛح.اظشاء االخرثاساخ انُظشٚح ٔانؼًهٛح/  -1
 .أظشاء االخرثاساخ انشفٕٚحانرًاسٍٚ األضافٛح ٔ -2

 
 انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (. -د 

 .ذهماْا انرٙ انًؼشفح ذٕظٛف انطانة ٚضرطٛغ اٌ-1د

 .انًؼشفح يٍ االصرفادج يٍ ٚرًكٍ اٌ-2د

 .انرذسٚش ٓاسجي ٚكرضة اٌ-3د

   نرفكٛٛش االٚعاتٙ.ا -4د

 تُٛح انًمشس .10

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح انضاػاخ األصثٕع
اصى انٕحذج / انًضاق 

 أٔ انًٕضٕع
 طشٚمح انرؼهٛى

طشٚمح 

 انرمٛٛى

1 2  

 , انًُٓط 

يفٕٓو انًُٓط  

)انمذٚى ٔانحذٚس 

 ) 

 ذُظًٛاخ انًُٓط    

 انًُطمٙ

 ٔانضاٚكهٕظٙ 

 -انًحاضشج 

 شحانًُال
 انًُالشح

2-3 4  

أضص ثنبء   

الونيج الذراضِ 

:-                                           

  األضبش

 الوؼرفِ 

 األضبش 

 االجزوبػِ 

  األضبش

 النفطِ 

  األضبش

 الفلطفِ 

 

 انًحاضشج 

 انرماسٚش
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4-8 11  

أنٌاع الونبىج 

  -الذراضْخ:

  هنيج الوٌاد

 الونفصلخ 

  هنيج النشبط 

  هنيج

 الٌحذاد 

  هنيج

الوجبالد 

الٌاضؼخ 

الوٌاد )

 الوزراثطخ ( 

  الونيج

 الوحٌرُ

 انًحاضشج

 انًُالشح

  االصرعٕاب

 انرماسٚش

9-13 11  

ػنبصر الونيج 

الذراضِ / الونيج 

 كنظبم رثبػِ :             

األىذاف  -1

 الزرثٌّخ : 

  هؼنَ األىذاف

 الزرثٌّخ ًأىوْزيب 

  هصبدر

ىذاف اشزمبق اال

 رثٌّخ الز

  هطزٌّبد

 األىذاف الزرثٌّخ 

  -خبصخ    -ػبهخ )

 ضلٌكْخ ( 

  األغراض

الطلٌكْخ ) 

شرًطيب 

 ًصْبغزيب ( 

  رصنْف

ألغراض ا

 الطلٌكْخ . 

  أىذاف رذرّص

الؼلٌم  االجزوبػْخ 

فِ هراحل الزؼلْن 

 الؼبم . 

  رطجْمبد

 ػولْخ 

 

 انًحاضشج 

 انًُالشح

االخرثاسا

خ 

 انمصٛشج 

14-16 6  
بد الوحزٌّ -

ًالخجراد 

االخرثاسا انًحاضشج 

خ 
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الزؼلْوْخ :                                          

 أضبثْغ (  5) 

  هفيٌم

الوحزٌٍ , 

الخجرح 

 الزؼلْوْخ .

  لٌاػذ اخزْبر

هحزٌٍ 

الونيج 

)الوؼبرف 

ًالخجراد 

 الزؼلْوْخ ( .

  ٌٍرنظْن هحز

 الونيج 
  الكزبة

    الوذرضِ                                                  

  أىوْزو

 ًًظبئفو .  
  . أضص إػذاده 
  خصبئص

الكزبة 

الوذرضِ 

 الجْذ . 
رطجْمبد ػولْخ ) 

رحلْل هحزٌّبد 

 الكزبة الوذرضِ

 انمصٛشج

17-24 16  

طرائك الزذرّص 

ًالزمنْبد 

 الزؼلْوْخ :                                    

هؼنَ الطرّمخ 

,األضلٌة 

جْخ ,اإلضزرارْ

 فِ الزذرّص  

أضص الزذرّص 

 الجْذ 

طرائك  .1

الزذرّص 

الوررجطخ 

ثبلنظرّبد 

 الوؼرفْخ .

  الوحبضرح

االضزكشبف 

 الوٌجو 

 . حل الوشكالد 

 انًحاضشج 

 

انؼشض 

 انؼًهٙ

 انرماسٚش
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طرائك الزذرّص  .2

الوررجطخ 

ثبلنظرّبد 

 الطلٌكْخ 

  الزؼلْن

 الوجرهج .
  اضزخذام

الحبضٌة فِ 

 الزؼلْن . 
طرائك الزذرّص  .3

الوررجطخ 

ثبلنظرّبد 

 :االجزوبػْخ 

  الزؼلن

 الزؼبًنِ . 
  . الونبلشخ 
  . الوشبرّغ 
  األلؼبة

 الزؼلْوْخ . 
طرائك رذرّص  .4

 أخرٍ: 

 ٌاالضزج

 اة ,
  

السّبراد 

الوْذانْخ 

 , 
  إػذاد

الزمبرّر 

 . 
 

الزمنْبد  -

الزؼلْوْخ / 

هفيٌهيب 

 ًأنٌاػيب 

25-27 6  

                                                                      -الزمٌّن :  -

هفيٌهو ,  -

خصبئصو , 

 أنٌاػو . 
رمٌّن الونيج  -

 الذراضِ. 
هٌاصفبد  -

ًخصبئص 

األضئلخ الصفْخ 

 انًحاضشج 

االخرثاسا

خ 

 انمصٛشج



  
 7الصفحخ 

 
  

 انثُٛح انرحرٛح  .11

 انمشاءاخ انًطهٕتح :

  انُصٕص األصاصٛح 

 كرة انًمشس 
      ٖأخش 

رّص , د.غبزُ الونبىج ًطرق الزذالكزت الؼلوْخ الومررح  

 خوّْص الحطنِ

 االنزرنذ

  

 

انًشاظغ االنكرشَٔٛح ، يٕالغ  - أ

 االَرشَد ، ...... 
 انرذسٚش:  يكرثح يُاْط ٔطشق

،https://www.facebook.com    

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساصٙ   .12

ى انفشد٘، ٔانرؼهٛى انرشكٛز ػهٗ ػًهٛاخ انؼهى كؼًهٛاخ ػمهٛح ، شى االَرمال انٗ طشائك انرذسٚش انحذٚصح كانرؼه

انرؼأَٙ، شى انرشكٛز ػهٗ يٓاساخ انرؼايم ، ٔكٛفٛح ذحمٛك االْذاف انًٓاسٚح  ٔانٕظذاَٛح يٍ خالل ذحمٛك 

 االْذاف انًؼشفٛح.

 

 ًأنٌاػيب

28-31 6  

الزخطْط فِ 

 الزذرّص                                                 

خطْط هفيٌم الز -

 ًأىوْزو  
أنٌاع الخطط  -

 الذراضْخ 
)  الخطط    

الطنٌّخ ، الخطط 

الفصلْخ ، الخطط 

الٌْهْخ(             

 رطجْمبد ػولْخ -

 انًحاضشج 

ذطثٛك 

 خطح 
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 مىذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 خايؼح دٚانٗ / كهٛح انرشتٛح نهؼهٕو انظشفح انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

 لسى ػهٕو انحاسٕب  انمسى اندايؼٙ / انًشكز .2

 CsSw 325/  ُْذسح انثشايدٛاخ اسى / سيز انًمشس .3

 ٕٚيٛا أشكال انحؼٕس انًراحح .4

 2022/2023 انفظم / انسُح .5

 ساػح سُٕٚا 66اسثٕػٛا يدًٕع  َظش٘ 2 )انكهٙ(انذساسٛح ػذد انساػاخ  .6

 2022/2023 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 لتعليم الطالب

 تطبيقات البرامجيات-2خصائص البرامجيات                   -1

 فهم طرائق وخبرات هندسة البرامجيات بمرحلة بناء البرامجيات -3

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

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

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

 البرنامج.
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 انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛىيخشخاخ انرؼهى ٔؽشائك  .9

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
 ذًكٍٛ انطهثح يٍ فٓى يادج ُْذسح انثشايدٛاخ -1أ

 ذؼشٚف انطهثح تكٛفٛح ذحهٛم انُظاو -2أ

 فٓى انطهثّ تًًٛزاخ ٔخظائض انُظاو اندٛذ -3أ
 يؼشفح انطهثح تًشاحم تُاء ا٘ َظاو تشيدٙ -4أ

 انًٓاساخ انخاطح تانًٕػٕع   -ب 

 ذحهٛم ا٘ َٕع يٍ انًرطهثاخ انرٙ يٍ انًفشٔع اٌ ٚحممٓا انُظاو يٓاسج – 1ب

 يٓاسج تُا اَظًّ تشيدّٛ – 2ب

 يٓاسج تشيدٛح نثُاء انُظاو – 3ب

 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انكرة انؼهًٛح يٍ انًكرثح أ يٍ االَرشَٛد -1
 انًحاػشاخ ٔانًُالشاخ -2
 االيرحاَاخ انشٓشٚح ٔانفظهٛح -3
 اػطاء ٔاخثاخ -4

 ؽشائك انرمٛٛى      

 

 االيرحاَاخ انشٓشٚح ٔانفظهٛح ٔانُٓائٛح -1
 انٕاخثاخ -2
 انًُالشاخ -3

 

 
 يٓاساخ انرفكٛش -ج

 اسرخذاو انًٓاساخ انؼهًٛح ٔانًؼشفٛح يٍ خالل اسهٕب انحٕاس -1ج

 لذسج انطانة ػهٗ انًماسَح تٍٛ انحهٕل انؼهًٛح ٔانؼًهٛح ٔيؼشفح ذاثٛشْا -2ج

 ح انٕاخثاخ نحم ذًاسٍٚ اػافٛ-3ج

 

 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 يحاػشاخ ذمهٛذٚح ٔاسهٕب انًُالشح ٔانحٕاس يغ انطهثح -1
 انٕاخثاخ ٔذشدٛغ انطهثح ػهٗ انًشاسكح انفاػهح فٙ حم تؼغ انرًاسٍٚ فٙ انظف -2

 انكرة انؼهًٛح

 

 ؽشائك انرمٛٛى    
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 اخشاء االخرثاساخ انشٓش٘ ٔانفظهٛح ٔانُٓائٛح-1

 انًُالشاخانرًاسٍٚ االػافٛح ٔ-2

 
 انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ (. -د 

 اٌ ٚسرطٛغ انطانة ذٕظٛف انًؼشفح انرٙ ذهماْا-1د

 اٌ ٚرًكٍ يٍ االسرفادِ يٍ انًؼشفح-2د

 اٌ ٚكرسة يٓاسج انرذسٚس-3د

 انرفكٛش االٚداتٙ   -4د
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 تُٛح انًمشس .16

 انساػاخ عاألسثٕ
يخشخاخ انرؼهى 

 انًطهٕتح
اسى انٕحذج / انًساق أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمح انرمٛٛى ؽشٚمح انرؼهٛى

 َظش٘ 2 1
ذؼشٚف انطانة تًا 

 ْٙ ُْذسح انثشايدٛاخ

يمذيح ػٍ ُْذسح 

 اانثشايدٛاخ ٔخظائظٓ

 

 

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 2
ذؼشٚف انطانة 

 ذٓاترطثٛما
 نثشايدٛاخاذطثٛماخ ُْذسح 

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 3
ذؼشٚف انطانة 

 تًشاكهٓا

 يشاكم انثشايدٛاخ 

يًٛزاخ انرظًٛى اندٛذ 

 نهُظاو

 

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 4
ذؼشٚف انطانة تذٔسج 

 انحٛاج
 اء تُ دٔسج حٛاج

 انثشايدٛاخ

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘  2 5
ذؼشٚف انطانة 

 تًُٕرج انشالل 
ًَٕرج انشالل ٔيشاحهّ 

 ٔيسأئّ ٔيحاسُّ

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘  2 6
ذؼشٚف انطانة 

 تانًُٕرج االٔنٙ

ًَٕرج انًُٕرج األٔنٙ  

احهّ ٔيسأئّ ٔيش

 ٔيحاسُّ

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 7
ذؼشٚف انطانة 

 تانًُٕرج انرزاٚذ٘

انًُٕرج انرزاٚذ٘ 

ٔيشاحهّ ٔيسأئّ 

 ٔيحاسُّ

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 8
ذؼشٚف انطانة 

 تانًُٕرج انحهزَٔٙ

َٙ ًَٕرج انحهزٔ

ٔيشاحهّ ٔيسأئّ 

 ٔيحاسُّ

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 9
ذؼشٚف انطانة 

تًدًٕػّ يٍ 

 انًرطهثاخ

 

ذؼشٚف يرطهثاخ انُظاو 

ٔانزتٌٕ ٔخظائض 

 انثشايدٛاخ 

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 16
ذؼشٚف انطانة تؼًهٛح 

 ٛمانرحه
ػًهٛح ذحهٛم انثشايدٛاخ 

 ٔانٓذف يُٓا

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح
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 سثٕسج

11 

 
 َظش٘ 2

ذؼشٚف انطانة 

 تطشاثك انرحهٛم

 ػُاطش انًُزخّ انًٓٛكهّ

  ٔؽشق انرحهٛم:

Data Dictionary 
 

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘  2 12
ذؼشٚف انطانة 

 تطشاثك انرحهٛم

Entity 
Relationship 

Diagram  

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 13
ذؼشٚف انطانة 

 تطشاثك انرحهٛم
Data Flow 

Diagram  

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 فٓى انطانة تشكم اكثش َظش٘ 2 14
فّٛ ػٍ ؽشائك أيثهح اػا

 انرحهٛم انثالثح اػالِ

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 15
يشاخؼح انطانة تًا 

 سثك دساسرّ 

يُالشح تًا سثك دساسرّ 

 خالل انفظم

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

16  
أيرحاَاخ فظهٛح 

 يشكزٚح
   

17  
ٛح أيرحاَاخ فظه

 يشكزٚح
   

 َظش٘ 2 18
ذؼشٚف انطانة 

 ترظًٛى انثشايدٛاخ
 ذظًٛى انثشايدٛاخ

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 19

ذؼشٚف انطانة 

تًشاحم ػًهٛح 

 انرظًٛى 

يشاحم ػًهٛح انرظًٛى 

 نهثشايدٛاخ

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 ظشَ٘ 2 26
ذؼشٚف انطانة تإَاع 

 انرظًٛى
إَٔاع ػًهٛح ذظًٛى 

 انثشايدٛاخ

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 21
ذؼشٚف انطانة 

 تاخرثاس انثشايدٛاخ
ػًهٛح أخرثاس 

 انثشايدٛاخ

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 22
ذؼشٚف انطانة 

 افٓا ٔيثادئٓاتاْذ
اْذافّ  ٔيثادئ اخرثاس 

 انثشايدٛاخ

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 
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 انثُٛح انرحرٛح  .11

 انكرة انًمشسج انًطهٕتح -1

1-"Software Engineering – Apractitioner's 
Approach ", Roger S., Pressman , 6th Ed. 2005 
2-" Software Engineering", Ian Sommerville, 
9th Ed. 2010. 

أسرخذاو 

 سثٕسج

 يُالشح

 َظش٘ 2 23
ذؼشٚف انطانة 

 تًشاحم اٜخرثاس
يشاحم اخرثاس 

 انثشايدٛاخ

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 24

ذؼشٚف انطانة 

تطشائك ذظًٛى حاالخ 

 خرثاساال

ك ذظًٛى حاالخ ائؽش

 ػًهٛح االخرثاس 

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 25
ذؼشٚف انطانة تاداسج 

 يششٔع انثشايدٛاخ
ذؼشٚف أداسج يششٔع 

 انثشايدٛاخ 

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 26
ذؼشٚف انطانة تإَاع 

 ؾانرخطٛ
 إَاع انرخطٛؾ نألداسج

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 27
ذؼشٚف انطانة 

 تفؼانٛاخ انرخطٛؾ
فؼانٛاخ انرخطٛؾ 

 نًششٔع انثشايدٛاخ

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 28
ذؼشٚف انطانة 

 تؼًاٌ اندٕدِ
 ػًاٌ خٕدج انثشايدٛاخ

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 29

ذؼشٚف انطانة 

تفؼانٛاخ ػًاٌ 

 اندٕدِ

فؼانٛاخ ػًاٌ خٕدج 

 انثشيدٛاخ

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 يُالشح نًا سثك دساسرّ  يشاخؼح  َظش٘ 2 36

ػشع 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

+  شٓشّٚ

 يُالشح
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 انًشاخغ انشئٛسٛح )انًظادس( -2

1- Kevin McCormack, Mary Smyth. : A Mathematical Solution to 
String Matching for Big Data Linking. Journal of Statistical Science 
and Application 5 (2017). 
 2- Priya dhir and Sushil Garg. : Survey on Cloud Computing and 
Data Masking Techniques. International Journal of Innovations & 
Advancement in Computer Science IJIACS. (2017).  
 

انكرة ٔانًشاخغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا  - أ

)انًدالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش ، 

) ....... 

1- Omid A., Hongqiang H. and Jianshu C., Shivaram V., Minlan 
Yu. : CherryPick: Adaptively Unearthing the Best Cloud 
Configurations for Big Data Analytics. (2017). 

 

انًشاخغ االنكرشَٔٛح ، يٕالغ  - ب

 االَرشَد ، ...... 
 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساسٙ   .12

 رخذاو يشاخغ حذٚثح  فٙ ذذسٚس انًُٓحاسر -1
  ذٕفٛش فشص نهرؼأٌ يغ انمطاع انخاص تًا ٚشفغ يٍ يسرٕٖ اداء انطانة  -2
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 ًىرج وصف انًمشسَ

 

 وصف انًمشس

 

 جايؼح ديانً / كهيح انرزتيح نهؼهىو انصزفح انًؤسسح انتؼهًٍٍح .1

 لسى ػهىو انحاسىب  انمسى اندايؼً / انًشكض .2

 321CsCg/  يخططاخ أو سسىو انحاسىب اسى / سيض انًمشس .3

 أشكال انحضىس انًتاحح .4
+انداَة انؼًهً فً  حانحضىس انفؼهً نهطالب فً انماػح انذساسٍ

 اسىبيختثش انح

 2022/2023 انفصم / انسُح .5

 ساػح ػًهً 12ساػاخ َظشي +  6 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح  .6

 2022/2023 تاسٌخ إػذاد هزا انىصف  .7

    أهذاف انًمشس .8
واستحذاث ويؼاندح انصىس انًشسىيح كىسٍهح نتحسٍٍ ػشض  ىبانحاساستخذاو تؼشٌف انشسىو ت   

تاإلضافح إنى تؼايهه يغ انصىس انثُائٍح وانثالثٍح  نهطانة تصىسج واضحح. ىبياخ انًتىنذج تانحاسانًؼهى

  األتؼاد.

 

 

  

 يشاخؼح أداء يؤسساخ انتؼهٍى انؼانً ))يشاخؼح انثشَايح األكادًًٌ((

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

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

 البرنامج.
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 يخزجاخ انرؼهى وطزائك انرؼهيى وانرؼهى وانرمييى .9

 انًؼزفح وانفهى  -أ

 ( . فهى نًادج انًخططاخ ) رسىو انحاسىب ذًكيٍ انطانة في انحصىل ػهً  -1أ

  .انحاسىبوذًثيهها ت دائزج ( خىارسيياخ يخرهفح في رسى ) َمطح, خط ,يُحُي,ت انًؼزفح  -2أ

  حيث انًًيشاخ وانؼيىب. ػًهيح انزسى يٍ انًسرخذيح في فهى انًخططاخ  -3أ
وإجزاء ػًهياخ انرحىيالخ  في ػًهيح انزسى طزائك يخرهفحواسرخذاو  ذًكيٍ انطانة يٍ انرؼزف -4أ

   ذويز,ذحجيى, ..... (. انثُائيح األتؼاد يٍ ) َمم, ذ
 ( ورتطها تانىالغ.   3Dذًكيٍ انطانة يٍ اسرخذاو وانرؼايم يغ انرحىيالخ انثالثيح األتؼاد يٍ )  -5أ

نرًثيم انخىارسيياخ في انزسى تاإلضافح إنً اسرؼًال   ++Cانمذرج ػهً اسرخذاو نغح انثزيجح    -6أ

    ال يؼيُح.االيؼاساخ انجاهشج ) انجاَة انؼًهي ( في رسى أشك

 

 انًهاراخ انخاصح تانًىضىع   -ب 

 .انخىارسييح انًُاسثح في انحم يهارج اخريار   - 1ب

    يرمٍ انطانة ذًثيم يا ذؼهًه َظزيا تشكم ػًهي في انًخرثز.  - 2ب

 طزائك انرؼهيى وانرؼهى      

 يحاضزاخ ذمهيذيح وأسهىب انًُالشح -1
 ح كىاجثاخ.األَشطح انًخرثزيح وانرًاريٍ اإلضافي -2
 انكرة انؼهًيح -3
 االيرحاَاخ انيىييح وانشهزيح. -4

 

 طزائك انرمييى      

 االخرثاراخ انُظزيح وانؼًهيح / يىييح / شهزيح / َهائيح. إجزاء -1
 انىاجثاخ وإجزاء االخرثاراخ انشفىيح. -2

 
 يهاراخ انرفكيز -ج

 .اسرخذاو انًهاراخ انؼهًيح وانًؼزفيح يٍ خالل أسهىب انحىار  -1ج

 في ذًثيم انثياَاخ تانطزق انًخرهفح.يحهم انطانة انًشكالخ انثزيجيح   -2ج

  ذأثيزها. لذرج انطانة ػهً انًمارَح تيٍ انحهىل انؼهًيح وانؼًهيح ويؼزفح  -3ج

  انىاجثاخ نحم انرًاريٍ األخزي.  -4ج

  

 طزائك انرؼهيى وانرؼهى     

 يحاضزاخ ذمهيذيح وأسهىب انًُالشح يغ انطهثح. -1
 انرطثيماخ انًخرثزيح  ) انؼًهيح (. -2
  ػهً انًشاركح انفاػهح في حم تؼض انرًاريٍ انصفيح. انرًاريٍ اإلضافيح انثيريح وذشجيغ انطهثح -3
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 انًهاراخ  انؼايح وانًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي (. -د 

 نري ذهماهاأٌ يسرطيغ انطانة ذىظيف انًؼزفح ا -1د

 أٌ يرًكٍ يٍ االسرفادج يٍ انًؼزفح  -2د

 أٌ يكرسة يهارج انرذريس -3د

  انرفكيز االيجاتي -4د
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 تُيح انًمزر .11

 يخشخاخ انتؼهى انًطهىتح انساػاخ األسثىع
اسى انىحذج / انًساق أو 

 انًىضىع
 طشٌمح انتمٍٍى طشٌمح انتؼهٍى

 ػًه2ًَظشي+2 1
نهطهثح  فكشج إػطاء

 ًخططاختانانًمصىد ت
1 – Introduction to 
Computer Graphics. 

 

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

 وشهشٌح+واخثاخ+

 ػًهً ششوعي

2 
 

 ػًه2ًَظشي+2

 
 تؼهٍى انطهثح كٍفٍح انشسى

 تاستخذاو انحاسىب

2- Drawing Elementary 
Figure. 

 

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

3 

 

 ػًه2ًَظشي+2

 

 سسىانطهثح كٍفٍح تؼهٍى 

تاستخذاو أو يُحًُ   خظ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    يحذدج خىاسصيٍاخ

 Bresenham`s 
Algorithm. 

 Integer Bresenham`s 
Algorithm.  

 

 

 اإلنماء+انًختثش

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

4 

 

 ػًه2ًَظشي+2
هٍى انطهثح كٍفٍح سسى تؼ

خظ  أو يُحًُ تاستخذاو 

 خىاسصيٍاخ يحذدج                   

 -General Bresenham`s 
Algorithm. 

 

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

5 

 

 ػًه2ًَظشي+2

تؼهٍى انطهثح كٍفٍح سسى 

دائشج تاستخذاو 

خىاسصيٍاخ يحذدج        

            

 Circle Drawing. 
 Circle General 

algorithm.  

 

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

6 

 

 ػًه2ًَظشي+2

تؼهٍى انطهثح كٍفٍح سسى 

دائشج تاستخذاو 

 خىاسصيٍاخ يحذدج      

 Circle Drawing by 
Using Circle 
Equation. 

 Ellipse. 

 

 

 اإلنماء+انًختثش

ٌىيٍح ايتحاَاخ 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

7 

 

 

 

 

 

 ػًه2ًَظشي+2

 

تؼشٌف انطهثح تانتحىٌالخ 

انثُائٍح اإلتؼاد يٍ َمم 

 وتذوٌش     

3-Two Dimensional 
Geometric 
Transformations. 
 Introduction. 
 Translation. 
 Rotation. 

 

 

 

 

 اإلنماء+انًختثش

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

8 

تؼشٌف انطهثح تانتحىٌالخ  ػًه2ًَظشي+2

انثُائٍح اإلتؼاد يثم 

 انتحدٍى     

 Scaling.  

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

9 

تؼشٌف انطهثح تانتحىٌالخ  ػًه2ًَظشي+2

انثُائٍح اإلتؼاد يثم 

 االَؼكاط 

 Reflection. 
 Shearing. 

 

 اإلنماء+انًختثش
خ ٌىيٍح ايتحاَا

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

11 

 

 

 ػًه2ًَظشي+2

 
تؼشٌف انطهثح تانتحىٌالخ 

انثُائٍح اإلتؼاد تاستخذاو 

 انًصفىفاخ يثم انُمم 

 Matrix 
Representation of 
Transformations. 

- Translation. 

 

 

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

11 

 

 ػًه2ًَظشي+2

تؼشٌف انطهثح تانتحىٌالخ 

انثُائٍح اإلتؼاد يثم 

 انتذوٌش وانتحدٍى     

 -Rotation. 
 -Scaling. 

 

ايتحاَاخ ٌىيٍح  اإلنماء+انًختثش

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً
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12 

 

 ػًه2ًَظشي+2

 .Reflection-  االَؼكاط
-Shearing. 

 

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 ًيششوع ػًه

 ػًه2ًَظشي+2 13

 

تؼشٌف انطهثح تًتطهثاخ 

تغٍٍشاخ انؼشض وَىافز 

انمطغ وغٍشها يٍ 

 انًفاهٍى

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

transformation. 

 

 

 

 

 اإلنماء+انًختثش

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

14 

 

 ػًه2ًشي+َظ2

تؼشٌف انطهثح تانمطغ 

وَىافز انمطغ ولطغ 

 َمطح

 Clipping. 
-Rectangular 
Clipping Windows.  
a-Point Clipping. 

 

 

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

15 

 

 ػًه2ًَظشي+2

تؼشٌف انطهثح تمطغ 

خظ تاستخذاو انماَىٌ 

وتاستخذاو خىاسصيٍح 

 يؼٍُح

b-Line Clipping. 
-Simple Visibility 

Algorithm. 

 

 

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

16 

 

 

 

 ػًه2ًَظشي+2

تؼشٌف انطهثح تئٌداد 

َماط انتماطغ تطشق 

 يؼٍُح

-Find Intersection 
Points.  
1-Midpoint 
subdivision. 
2-Line Intersections 

and Clipping. 

 

 

 

 

 إلنماء+انًختثشا

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

17 

 

 

 ػًه2ًَظشي+2

تؼشٌف انطهثح 

تخىاسصيٍح لطغ انشكم 

 انًُتظى.

انُىافز انًحذتح 

 وانًمؼشج. 

 Polygon Clipping 
Algorithm. 
-Convex and 
Concave Window. 

 

 

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 ًيششوع ػًه

18 

 

 ػًه2ًَظشي+2

تؼشٌف انطهثح تانُسثح 

 .Aspect Ration -5 وانؼشض
 

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

19 

 

 ػًه2ًَظشي+2

تؼشٌف انطهثح تثذائٍاخ 

 . Graphics primitives انشسىو 
 

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

21 

 

 ػًه2ًظشي+2َ

تؼشٌف انطهثح 

 تاإلحذاثٍاخ

-Normalized Device 
Coordinates. 
 Normalization. 

 

 

 اإلنماء+انًختثش

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

21 

 

 

 ػًه2ًَظشي+2

 ختؼشٌف انطهثح تانتحىٌال

 انثالثٍح اإلتؼاد

 انُمم -

6-Three Dimensional 
Transformations.   
 Coordinate System.  
-The transformations. 
a-Translation. 

 

 

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

22 

 

 ػًه2ًَظشي+2

 انتذوٌش -
 انتحدٍى -

b-Rotation. 
c-Scaling. 

 

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً
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 انثُيح انرحريح  .11

 انكرة انًمزرج انًطهىتح -1

 
 

 انكتة انؼهًٍح انًمشسج: 
 

1- 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.  

 

 ًصادر(انًزاجغ انزئيسيح )ان -3

 
1-  I.Viola, J.Rigau & M.Sbert, " Introduction 
theory tools for Computer graphics", Morgan & 
Cbypool publishers, 2009. 

23 

 

 

 ػًه2ًَظشي+2

 

 ألتؼادانًُزخح انثالثٍح ا

7- 3D Models. 
 Why do you see the 

movie in 3D? 
 
 

 

 

 

 اإلنماء+انًختثش

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

24 

 

 ػًه2ًَظشي+2

تانًُزخح  تؼشٌف انطهثح

 انثالثٍح
 3D Modeling.  
 

 

 

 اإلنماء+انًختثش

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

25 

 

 ػًه2ًَظشي+2

تؼًهٍاخ  شٌف انطهثحتؼ

 انًُزخح انثالثٍح األتؼاد
 3D Modeling 

Operations. 
 

 

 اإلنماء+انًختثش

ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

26 

 

 ػًه2ًَظشي+2

 تؼشٌف انطهثح

 تاستخذاياتها
 Usage of 3D 

Modeling. 
 

 

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

27 

 

 ػًه2ًَظشي+2

 . 3D Models Features تانًًٍضاخ تؼشٌف انطهثح
 

 

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

28 

 

 ػًه2ًَظشي+2

تانًؼانداخ  تؼشٌف انطهثح

انًًكُح فً انًُزخح 

 انثالثٍح

 The Process of 3D 
Modeling. 

 

 

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

خ+ وشهشٌح+واخثا

 يششوع ػًهً

29 

 

 ػًه2ًَظشي+2

 كتانطشائ تؼشٌف انطهثح

 انًستخذيح
 3D Models Creating 

Method. 
 

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 يششوع ػًهً

31 

 

 ػًه2ًَظشي+2

تًفاهٍى  تؼشٌف انطهثح

 يختهفح
 Stereoscopy.  

 اإلنماء+انًختثش
ايتحاَاخ ٌىيٍح 

وشهشٌح+واخثاخ+ 

 وع ػًهًيشش
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2-  B.E.Johnson," 3D Modeling and Animation 
",design, images& text copyrights©1976-2012. 
 

انكرة وانًزاجغ انري يىصً  - أ

انؼهًيح ، انرماريز تها )انًجالخ 

) ....... ، 

1- http://jcgt.org/ 
2- https://www.journals.elsevier.com/comp

uters-and-graphics 
 

انًزاجغ االنكرزوَيح ، يىالغ  - ب

 .. االَرزَد ، ....

- https://www.dgp.toronto.edu/~hertzm
an/418notes.pdf 

- http://www2.cs.uidaho.edu/~jeffery/co
urses/324/lecture.html 
 

 
 

 خطح ذطىيز انًمزر انذراسي   .12

أضافح يؼهىياخ جذيذج تُسثح يؼيُح سُىيا ونكم ياهى جذيذ في يجال انزسى تأسرخذاو انحاسىب وذؼهيى انطانة 

انطزق واالسانية انجذيذج الكرساب يهاراخ ذًكيُه يٍ انؼًم في هذا انًجال في يؤسساخ انذونح او انمطاع 

 انخاص
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jcgt.org/
https://www.journals.elsevier.com/computers-and-graphics
https://www.journals.elsevier.com/computers-and-graphics
https://www.dgp.toronto.edu/~hertzman/418notes.pdf
https://www.dgp.toronto.edu/~hertzman/418notes.pdf
http://www2.cs.uidaho.edu/~jeffery/courses/324/lecture.html
http://www2.cs.uidaho.edu/~jeffery/courses/324/lecture.html


  
 1ت الصفح

 
  

 وىرج وصف الومررن

 وصف الومرر

 

 خايؼح دَانً / كهُح انتزتُح نهؼهىو انصزفح انًؤصضح انتؼهًُُح .1

 لضى ػهىو انحاصىب  انمضى اندايؼٍ / انًزكز .2

 326CsC  /املرتمجات  اصى / ريز انًمزر .3

 انثكانىرَىس فٍ ػهىو انحاصثاخ أشكال انحضىر انًتاحح .4

 2022/2023 انفصم / انضُح .5

 120 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذراصُح  .6

 2022/2023 تارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 

 َهذف انًمزر انً 

 

 .  َظزَا وػًهُا انًتزخًاختؼهُى انطانة يهاراخ يادج  -1

 تؼهُى انطانة كُفُح يؼزفح يا َذور اثُاء تُفُذ انثزايح داخم انحاصىب . -2
 االههُح وانحكىيُحفٍ لطاػاخ يختهفح  تأهُم انطهثح نهؼًم -3
 

 

 

 

 

 
 

 هراخعت أداء هؤسساث التعلٍن العالً ))هراخعت البرناهح األكادٌوً((

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

 .البرنامج
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 يخزخاخ انتؼهى وطزائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .9

 انًؼزفح وانفهى  -أ
 .يؼاندح انصىر نًادج فهى ػهً انحصىل فٍ انطانة تًكٍُ-1أ

       .واَىاع يؼاندح انصىر انزلًُحتطزق  انًؼزفح   - -2أ

 ػهً يُظىيح يؼاندح انصىر انزلًُحانتؼزف  -3أ

 . اَىاع انصىر انًمارَح تٍُانطانة يٍ  تًكٍُ -4أ

 نهؼًهُاخ انًختهفح فٍ يؼاندح انصىر انزلًُحفهى انطانة  -5أ
   

 انخاصح تانًىضىع  ُحانًهارات االهذاف   -ب 

 اصتخذاو نغاخ انثزيدح انحذَثح – 1ب

     تًثُم يا تؼهًه َظزَا تشكم ػًهٍ فٍ انًختثزَتمٍ انطانة   - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى      

 يحاضزاخ تمهُذَح واصهىب انًُالشح. -1
 وانتًارٍَ األضافُح كىاخثاخ.االَشطح انًختثزَح  -2
 .انكتة انؼهًُح -3
 .وانشهزَح انُىيُح اليتحاَاخا -4

 

 طزائك انتمُُى      

 يحاضزاخ تمهُذَح واصهىب انًُالشح. -5
 وانتًارٍَ األضافُح كىاخثاخ.االَشطح انًختثزَح  -6
 .ة انؼهًُحانكت -7
 .وانشهزَح انُىيُح اليتحاَاخا -8

 
 يهاراخ انتفكُز -ج

 صتخذاو انًهاراخ انؼهًُح وانًؼزفُح يٍ خالل اصهىب انحىار.أ -1ج

 تانطزق انًختهفح.وتُفُذ انة رايح َحهم انطانة انًشكالخ انثزايدُح فٍ تًثُم انثُاَاخ  -2ج

 .ح وانؼًهُح ويؼزفح تاثُزهالذرج انطانة ػهً انًمارَح تٍُ انحهىل انؼهًُ -3ج   

 .األضافُح انتًارٍَ نحم انىاخثاخ -4 ج

 

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى     

 يحاضزاخ تمهُذَح واصهىب انًُالشح وانحىار يغ انطهثح. -1
 )انؼًهُح(.انًختثزَح انتطثُماخ -2
  نصفُح ػهًانتًارٍَ األضافُح انثُتُح وتشدُغ انطهثح ػهً انًشاركح انفاػهح فٍ حم تؼض انتًارٍَ ا -3

 انهىحح داخم انماػح انذراصُح.  
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 طزائك انتمُُى 

 اخزاء االختثاراخ انُظزَح وانؼًهُح/ َىيُح/شهزَح/َهائُح. -1
 .أخزاء االختثاراخ انشفىَحانتًارٍَ األضافُح و -2

 
 (.انًهاراخ  انؼايح وانًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىر انشخصٍ  -د 

 .تهماها انتٍ انًؼزفح تىظُف انطانة َضتطُغ اٌ-1د

 .انًؼزفح يٍ االصتفادج يٍ َتًكٍ اٌ-2د

 .انتذرَش يهارج َكتضة اٌ-3د

   نتفكُُز االَداتٍ.ا -4د

 تُُح انًمزر .10

 يخزخاخ انتؼهى انًطهىتح انضاػاخ األصثىع
اصى انىحذج / انًضاق 

 أو انًىضىع
 طزَمح انتؼهُى

طزَمح 

 انتمُُى

 التعرٌف بوراحل الوترخن  عولً 2, نظري 2 1
همذهت عن الوترخن 

 وهراحله 
عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 

2 
 عولً 2نظري,  2

 المىاعذ  طرق توثٍل التعرٌف  بالمىاعذ الوستخذهت 
عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 

3 
 عولً 2نظري,  2

 طرق تحىٌل المىاعذ  كٍفٍت التحىٌل بٍن الصٍغ المىاعذٌت  
عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 

4 
 عولً 2نظري,  2

 انتؼايم يغ انمىاػذ 
هرحلت التحلٍل 

 اللفظً 

عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 

5 
 عولً 2نظري,  2

 كُفُح تًثُم انصُغ تانحاصثح 
 FSAصُغح تًثُم 

 تانحاصثح 

عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 

6 
 عولً 2نظري,  2

 استخذام خىارزهٍاث التحىٌل 
التحىٌل هن الصٍغت 

الغٍر هحذدة الى 

 الصٍغت الوحذدة 

عرض تمذٌوً + 

اهتحاناث  هختبر

 شهرٌت 

7 
 عولً 2نظري,  2

 يؼزفح كُفُح تدزئح انًذخالخ 
استخذام خىارزهٍت 

AHO 

عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 

8 
 عولً 2نظري,  2

 هع المىاعذ  التعاهل
هرحلت التحلٍل 

 المىاعذي 

عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 

9 
 عولً 2نظري,  2

 تمنٍاث االعراب  هعرفت كٍفٍت االعراب 
عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 

10 
 عولً 2نظري,  2

 TREEكٍفٍت االعراب بطرٌمت 
طزق تًثُم شدزج 

 االػزاب 

عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اث اهتحان

 شهرٌت 

11 
- TOPكٍفٍت االعراب بطرٌمت  عولً 2نظري,  2

DOWN  
 تمنٍاث االعراب

عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 

12 
 عولً 2نظري,  2

 هعرفت الشروط االساسٍت لالعراب 
خطىاث ها لبل 

 االعراب 

عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 

13 
- BOTTOMت كٍفٍت االعراب بطرٌم عولً 2نظري,  2

UP 
 تمنٍاث االعراب

عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 

14 
 عولً 2نظري,  2

 هعرفت الشروط االساسٍت لالعراب 
خطىاث ها لبل 

 االعراب 

عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 

15 
 عولً 2نظري,  2

 طرٌمت وصف المىاعذ  CFGيؼزفح صُغح 
عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

  شهرٌت
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 انثُُح انتحتُح  .11

 انمزاءاخ انًطهىتح :

  انُصىص األصاصُح 
 كتة انًمزر 
      أخزي 

 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 دمحم امني د. جنان عبد الوهاب 

يتطهثاخ خاصح ) وتشًم ػهً صثُم انًثال 

اخ وانثزيدُاخ ورط انؼًم وانذورَ

 وانًىالغ االنكتزوَُح (
  ++Cخ انًتزخًاخ تهغح , ويختثزاانماػاخ انذراصُح

انخذياخ االختًاػُح ) وتشًم ػهً صثُم 

انًثال يحاضزاخ انضُىف وانتذرَة 

 انًهٍُ وانذراصاخ انًُذاَُح ( 
 انتطثُك انًذرصٍ انضُىٌ

 

 خطح تطىَز انًمزر انذراصٍ   .12

 

 

16 
 SYMBOLE TABLEهعرفت  عولً 2نظري,  2

MANEGER 
 حفظ البٍاناث 

عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 

17 
 عولً 2نظري,  2

 هعرفت  عولٍت تذلٍك االخطاء 
هرحلت التحلٍل 

 الوعنىي 

عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 

18 
 عولً 2نظري,  2

 هعرفت كٍفٍت تىلٍذ الشفرة 
 لٍذ الشفرة هرحلت تى

 وانىاعها 

عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 

19 
 عولً 2نظري,  2

 صٍغ تحىٌل الشفراث  هعرفت صٍغ تحىٌل الشفرة 
عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 

20 
 عولً 2نظري,  2

 هعرفت كٍفٍت تحسٍن الشفرة 
هرحلت تحسٍن 

 الكىداث 

عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 

21 
 عولً 2, نظري 2

 هرحلت تىلٍذ الشفرة   هعرفت كٍفٍت تىلٍذ الشفرة النهائٍت 
عرض تمذٌوً + 

 هختبر
اهتحاناث 

 شهرٌت 
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 ًىرج وصف انًقشسن

 وصف انًقشس

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / خايؼح دٚانٗ انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

 لسى ػهٕو انحاسٕب انمسى اندايؼٙ / انًشكز .2

 327CsCa / معمارية احلاسوب اسى / سيز انًمشس .3

 ٕٚيٛا / انكرشَٔٛا أشكال انحضٕس انًراحح .4

 2022/2023 انفصم / انسُح .5

 يُالشح( 1َظش٘ / 2) 3 )انكهٙ(نساػاخ انذساسٛح ػذد ا .6

 3/9/2022 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 

 ٚٓذف انًمشس انٗ 

    ٓا انثؼضذؼهٛى انطانة انًكَٕاخ انًادٚح نهحاسٕب ٔكٛفٛح ػًم كم خزء ٔكٛفٛح ستطٓا يغ تؼض -1
ٔذؼشٚفٓى تًكَٕاخ انحاسٕب انًادٚح ٔكٛفٛح  ة واالعداديةلطلبة املدارس املتوسط ذأْٛم انطهثح نرذسٚس ْزِ انًادج -2

 ػًهٓا 

 كٕيٛحفٙ انششكاخ انخاصح ٔانح لتأهيل الطلبة للعمل يف جمال تصليح األجزاء املادية للحاسبة وصيانتها -3

 
 
 

 يشاخعت أداء يؤسساث انتعهيى انعاني ))يشاخعت انبشنايح األكاديًي((

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

 .البرنامج

 يخشخاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .9
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 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
 .يؼاندح انصٕس نًادج فٓى ػهٗ انحصٕل فٙ انطانة ذًكٍٛ-1أ

       .ٔإَاع يؼاندح انصٕس انشلًٛحتطشق  انًؼشفح   - -2أ

 ػهٗ يُظٕيح يؼاندح انصٕس انشلًٛحانرؼشف  -3أ

 . إَاع انصٕس انًماسَح تٍٛذًكٍٛ انطانة يٍ  -4أ

 نهؼًهٛاخ انًخرهفح فٙ يؼاندح انصٕس انشلًٛحفٓى انطانة  -5أ
   

 انخاصح تانًٕضٕع  ٛحذانًٓاسا االْذاف   -ب 

 اسرخذاو نغاخ انثشيدح انحذٚثح – 1ب

     ذًثٛم يا ذؼهًّ َظشٚا تشكم ػًهٙ فٙ انًخرثشٚرمٍ انطانة   - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 يحاضشاخ ذمهٛذٚح ٔاسهٕب انًُالشح. -1
 ٔانرًاسٍٚ األضافٛح كٕاخثاخ.االَشطح انًخرثشٚح  -2
 .انكرة انؼهًٛح -3
 .ٔانشٓشٚح انٕٛيٛح اليرحاَاخا -4

 

 طشائك انرمٛٛى      

 يحاضشاخ ذمهٛذٚح ٔاسهٕب انًُالشح. -5
 ٔانرًاسٍٚ األضافٛح كٕاخثاخ.االَشطح انًخرثشٚح  -6
 .انكرة انؼهًٛح -7
 .ٔانشٓشٚح انٕٛيٛح اليرحاَاخا -8

 
 يٓاساخ انرفكٛش -ج

 سرخذاو انًٓاساخ انؼهًٛح ٔانًؼشفٛح يٍ خالل اسهٕب انحٕاس.أ -1ج

 تانطشق انًخرهفح.ٔذُفٛز انة سايح ٚحهم انطانة انًشكالخ انثشايدٛح فٙ ذًثٛم انثٛاَاخ  -2ج

 .لذسج انطانة ػهٗ انًماسَح تٍٛ انحهٕل انؼهًٛح ٔانؼًهٛح ٔيؼشفح ذاثٛشْا -3ج   

 .األضافٛح انرًاسٍٚ نحم انٕاخثاخ -4 ج

 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 ُالشح ٔانحٕاس يغ انطهثح.يحاضشاخ ذمهٛذٚح ٔاسهٕب انً -1
 )انؼًهٛح(.انًخرثشٚح انرطثٛماخ -2
  انرًاسٍٚ األضافٛح انثٛرٛح ٔذشدٛغ انطهثح ػهٗ انًشاسكح انفاػهح فٙ حم تؼض انرًاسٍٚ انصفٛح ػهٗ -3

 انهٕحح داخم انماػح انذساسٛح.  
 
    

 

 طشائك انرمٛٛى 
 اخشاء االخرثاساخ انُظشٚح ٔانؼًهٛح/ ٕٚيٛح/شٓشٚح/َٓائٛح. -1
 .أخشاء االخرثاساخ انشفٕٚحانرًاسٍٚ األضافٛح ٔ -2
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 انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (. -د 

 .ذهماْا انرٙ انًؼشفح ذٕظٛف انطانة ٚسرطٛغ اٌ-1د

 .انًؼشفح يٍ االسرفادج يٍ ٚرًكٍ اٌ-2د

 .انرذسٚس يٓاسج ٚكرسة اٌ-3د

   رفكٛٛش االٚداتٙ.نا -4د

 تُٛح انًمشس .10

 يخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح انساػاخ األسثٕع
اسى انٕحذج / انًساق 

 أٔ انًٕضٕع
 طشٚمح انرؼهٛى

طشٚمح 

 انرمٛٛى

 
 

1 

نظشي,  2

 يناقشت 1
 تصنيف يعًاسيت انساسىب 

Von newmann 
machin & Von 

newmann machine  

عشض تقذيًي + 

 يناقشت 
ايتساناث 

 شهشيت +

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

 
 

2 

نظشي,  2

 يناقشت 1
 ششذ بنيت نظاو انزاكشة يعًاسيت انزاكشة 

عشض تقذيًي + 

 يناقشت 
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

 
 

3 

نظشي,  2

 يناقشت 1
 خٕاص انزاكشج  يعًاسيت انزاكشة 

عشض تقذيًي + 

 يناقشت 
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 سيش+تقا

 
 

4 

نظشي,  2

 يناقشت 1
 يكَٕاذٓا  راكشة انىصىل انعشىائي 

عشض تقذيًي + 

 يناقشت 
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

 
 

5 

نظشي,  2

 يناقشت 1
 خٕاصٓا ٔذصًًٛٓا راكشة انىصىل انعشىائي

عشض تقذيًي + 

 يناقشت 
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

 
 

6 

نظشي,  2

 ناقشت ي1
 ذصًًٛٓا ْٔٛكهرٓا   cacheراكشج ال 

عشض تقذيًي + 

 يناقشت 
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

 
 
 

7 

نظشي,  2

 يناقشت 1

 لٕاػذ ذشغٛهٓا ٔػًهٓا  cacheراكشج ال 

عشض تقذيًي + 

 يناقشت 
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

 
 

8 

نظشي,  2

 يناقشت 1
Mapping function أنىاعها 

عشض تقذيًي + 

 يناقشت 
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

 
 

9 

نظشي,  2

 يناقشت 1
  ايثهت تىضيسيت 

عشض تقذيًي + 

 يناقشت 
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

 
 
 

نظشي,  2

 يناقشت 1
 طشق االستبذال 

 ايثهت عن كم طشيقت
 خىاسصيياتها 

 عشض تقذيًي +

 يناقشت 
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش
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11 

 
 
 

11 

نظشي,  2

 يناقشت 1

 سياساتها طشق انكتابت 

عشض تقذيًي + 

 يناقشت 
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

 
 

12 

نظشي,  2

 يناقشت 1
 خىاصها  انزاكشة انىهًيت 

عشض تقذيًي + 

 يناقشت 
أيتساناث 

شهشيت + 

 ايتساناث يىييت

 +تقاسيش

 
 

13 

نظشي,  2

 يناقشت 1
 Segment with paging تقنيت انتقسيى 

عشض تقذيًي + 

 يناقشت 
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

 
 

14 

نظشي,  2

 يناقشت 1
 طشقها نظاو االدخال واإلخشاج 

عشض تقذيًي + 

 يناقشت 
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

 
 

15 

نظشي,  2

 يناقشت 1
 Programmed IO طشيقت انبشيدت 

عشض تقذيًي + 

 يناقشت 
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

نظشي,  2 11

 يناقشت 1
 طشقها انىصىل انًباشش نهزاكشة 

عشض تقذيًي + 

 يناقشت 
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

نظشي,  2 11

 يناقشت 1
DMA controller 

Types of DMA 
DMA transfer   

تعشيف بطشيقت عًهها 

 وانىاعها وكيفيت سبطها 

عشض تقذيًي + 

 يناقشت 
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

نظشي,  2 11

 CPU structure Register      يناقشت 1
organization 

 خىاصها وعًهها ويكىناتها

عشض تقذيًي + 

 يناقشت
أيتساناث 

شهشيت + 

يت ايتساناث يىي

 +تقاسيش

نظشي,  2 11

 يناقشت 1
 خىاصها  ويكىناتها وعًهها وزذة انًعاندت انًشكضيت 

عشض تقذيًي + 

 يناقشت
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

نظشي,  2 20

 hard wired &microوزذة انسيطشة ال  يناقشت 1
programmed  ششذ أنىاعها وكيفيت سبطها 

عشض تقذيًي + 

 يناقشت
ساناث أيت

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

نظشي,  2 21

 يناقشت 1
& Multi bus  single bus  سبطها وخىاصها 

عشض تقذيًي + 

 يناقشت
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

نظشي,  2 22

 Execution of a complete instruction يناقشت 1
Example     

ششذ إشاساث انسيطشة 

 إليعاص كايم

عشض تقذيًي + 

 يناقشت
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

نظشي,  2 23

 Execution of a complete instruction يناقشت1
to different type of control unit    

عشض تقذيًي + 

 يناقشت
أيتساناث 

شهشيت + 

ايتساناث يىييت 

 +تقاسيش

24  Type of micro instruction horizontal 
&vertical  

  

تىضير نخىاسصيياث  عًهي 2نظشي,  2 

انًفتاذ انعاو 

((diffie,hellman 

خوارزميات املفتاا  
 العاااااااااااام

(DIFFIE,H

عشض تقذيًي + 

 يختبش
أيتساناث شهشيت + 

 تقاسيش يختبشيت
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 انثُٛح انرحرٛح  .11

 انكرة انًمشسج انًطهٕتح -1

              
-1. M. Morris Mano, "computer System 

Architecture," University of California, 
prentice Hall, 3rd Ed., 1993. 
2. Schaum' series," Computer 
Architecture", Nicholas Carter, 2001. 

3. John P. Hays, "computer 
Architecture and organization," 
university of Michigan, McGraw 
Hill, 2nd Ed., 1988. -  

 انًشاخغ انشئٛسٛح )انًصادس( -2
M. Morris Mano, "computer System 
Architecture," University of California, 
prentice Hall, 3rd Ed., 1993. 

انكرة ٔانًشاخغ انرٙ ٕٚصٗ  - أ

تٓا )انًدالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش 

) ....... ، 

 

انًشاخغ االنكرشَٔٛح ، يٕالغ  - ب

 االَرشَد ، ...... 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf
hnBieD_d5W2GEdmUdNcbgohuFhceDI4 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساسٙ   .12

 انحذٚثح. انًٕاضٛغضافح تؼض ا -1

 انحذٚثح ٔسائم االٚضاذاضافح تؼض  -2

 

ellman) 

 عًهي 2نظشي,  2 
تىضير نطشق 

وخىاسصيياث اخشي يثم 

rsa 

طاارو وخوارزميااات 
 اخرى             

RSA, 
Rijndeal 

عشض تقذيًي + 

 يختبش
أيتساناث شهشيت + 

 تقاسيش يختبشيت
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / خبيؼخ دٚبنٗ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى ػهٕو انسبسٕة انمسى اندبيؼٙ / انًزكش .2

 323CsMP انُفسٛخ/االرشبد ٔانصسخ  اسى / ريش انًمزر .3

 ٕٚيٛخ  ٔيٍ خالل انصف االنكززَٔٙ ثسجت خبئسخ كٕرَٔب أشكبل انسضٕر انًزبزخ .4

 2022/2023انُظبو سُٕ٘ ٔنهؼبو انذراسٙ  انفصم / انسُخ .5

 سبػخ دراسٛخ يُمسًخ ػهٗ كٕرسٍٛ دراسٍٛٛ  (66)  )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذراسٛخ  .6

 2022/2023 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 انًمزر أْذاف .8

 ى خذيبد اإلرشبد نهًؤسسبد انززثٕٚخ.ٚمذٚكٌٕ انطبنت لبدراً ػهٗ رأٌ  .1
 انمٛبو ثزٕظٛف انجزايح اإلرشبدٚخ فٙ انؼًهٛخ انززثٕٚخ.لذررّ ػهٗ  .2

 رصذ ٔرشخٛص انًشكالد ٔانظٕاْز انُفسٛخ فٙ انًسٛظ انززثٕ٘.أٌ ٚزًكٍ يٍ  .3

 انخبصخ ثبألطفبل ٔ انًزاْمٍٛ. أٌ ٚزؼبيم يغ انًشكالد انززثٕٚخ ٔانُفسٛخ ثصٕرح فؼبنخ .4
 أٌ ٚفٓى انطبنت يؼبَٙ انصسخ انُفسٛخ ٔأًْٛزٓب فٗ زٛبح انفزد ٔانًدزًغ .5
أٌ ٚزمٍ انطبنت انًؼزفخ األسبسٛخ ثبنًؼبٚٛز انزٗ ٚزركش إنٛٓب انسهٕن اإلَسبَٗ فٗ سٕائّ ٔفبػهٛزّ ،  .6

 ٔدالئم اَسزافّ ٔاضطزاثّ
 ٍ انُظزٚبد انًخزهفخ فٗ اضطزاثبد انشخصٛخ ٔانسهٕنأٌ ٚمبرٌ انطبنت ثٍٛ انزفسٛزاد انًسزًذح ي .7
أٌ ٚذرن انطبنت انؼاللخ ثٍٛ انصسخ انُفسٛخ ٔانصسخ اندسًٛخ ٔانزفبػم ثٍٛ يب ْٕ َفسٙ ٔيب ْٕ  .8

 خسًٙ
 أٌ ٚكٌٕ انطبنت اردبْبً َسٕ يسئٕنٛزّ كًؼهى ٔدٔرِ فٗ رًُٛخ انصسخ انُفسٛخ نذٖ انًزؼهًٍٛ .9

 براد اإلرشبدٚخ فٗ يٕاخٓخ يشكالد انصسخ انُفسٛخ نذٖ انزاليٛذأٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ اسزخذاو انًٓ .10
 

 

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

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

 .البرنامج
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 يخزخبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .9

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ
 .أٌ ٚسذد انطبنت دٔاػٙ االْزًبو ثبنصسخ انُفسٛخ - 1

 .أٌ ٚسذد انطبنت يؼبٚٛز انسٕٚخ ٔانالسٕٚخ -2

 أٌ ٚزؼزف ػهٗ يفٕٓو االرشبد. -3

 أٌ ًٚٛش ثٍٛ َظزٚبد االرشبد ٔأسس رطجٛمٓب. -4

 انخبصخ ثبنًٕضٕع  ٛخانًٓبرار االْذاف   -ة 

أٌ ٚسزُجظ انطبنت يٍ انؼٕايم ٔانًزغٛزاد انًدزًؼٛخ ٔانؼبنًٛخ يؤشزاد انخطز ػٍ رذاػٛبد  - 1  

 االضطزاثبد انُفسٛخ ٔانسهٕكٛخ ٔاززًبالد رفبلًٓب

انؼبنًٛخ ٔرسذٚبرٓب دالئم انسبخخ إنٗ انصسخ انُفسٛخ كًذخم نزًُٛخ أٌ ٚسزُجظ انطبنت يٍ انزغٛزاد  - 2

 اإليكبَبد انجشزٚخ

أٌ ٚسهم انطبنت انًفبْٛى انزفسٛزٚخ انًخزهفخ ٔٚخزبر يٍ ثُٛٓب أَست انزفسٛزاد انُظزٚخ فٗ إرشبد  - 3

 انزاليٛذ فٗ انًٕالف انززثٕٚخ انًخزهفخ ثبنًذرسخ

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

     .ًُبلشبدٔثبالػزًبد ػهٗ طزائك ٔأسبنٛت يزؼذدِ  فضال ػٍ ان يسبضزاد . 1

     .إػذاد لٕائى انًالزظخ ٔاسزخذايٓب. 2

 .ٔرش ػًم نهزذرٚت ػهٗ اسزخذاو األسبنٛت اإلرشبدٚخ فٗ رسمٛك أْذاف انصسخ انُفسٛخ.3

 

 طزائك انزمٛٛى      

 ٔاالرشبد انززثٕ٘ فٗ يٕضٕػبد انصسخ انُفسٛخ ضبفٛخأٌ ٚمذو انطبنت رمزٚزاً ػٍ لزاءارّ اإل. 1

   

ػهٗ َسٕ ٚزٛر نهطبنت أٌ ٚؼجز ػٍ َفسّ ٔػٍ لزاءارّ ٔػٍ فًّٓ ٕٚيٛخ شفٕ٘  بدايزسبَ. 2

     .ٔرصٕرارّ

ايزسبٌ رسزٚزٖ ػهٗ َسٕ ٚزٛر نهطبنت أٌ ٚدٛت ثًٕضٕػٛخ ػٍ يٕضٕػبد انًمزر انزٗ رى . 3

     .رذرٚسٓب

     .ت ٔيدٕٓدِ ٔلزاءارّ انًزؼذدحػًم يهف إلَدبس انطبن. 4

5 . ً  اخزجبر رسزٚزٖ َٓبئٗ، نزمٛٛى انُزبئح انزؼهًٛٛخ انًسزٓذفخ نهًمزر رسزٚزٚب

 
 يٓبراد انزفكٛز -ج

 سزخذاو انًٓبراد انؼهًٛخ ٔانًؼزفٛخ يٍ خالل اسهٕة انسٕار.أ -1ج

 ثبنطزق انًخزهفخ.ٔرُفٛذ انت رايح ٚسهم انطبنت انًشكالد انجزايدٛخ فٙ رًثٛم انجٛبَبد  -2ج

 .لذرح انطبنت ػهٗ انًمبرَخ ثٍٛ انسهٕل انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ ٔيؼزفخ ربثٛزْب -3ج   

 .األضبفٛخ انزًبرٍٚ نسم انٕاخجبد -4 ج

 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

     ًُبلشبدٔثبالػزًبد ػهٗ طزائك ٔأسبنٛت يزؼذدِ  فضال ػٍ ان يسبضزاد . 1

     .لٕائى انًالزظخ ٔاسزخذايٓبإػذاد . 2

 .ٔرش ػًم نهزذرٚت ػهٗ اسزخذاو األسبنٛت اإلرشبدٚخ فٗ رسمٛك أْذاف انصسخ انُفسٛخ.3
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 طزائك انزمٛٛى 
 اخزاء االخزجبراد انُظزٚخ ٔانؼًهٛخ/ ٕٚيٛخ/شٓزٚخ/َٓبئٛخ. -1
 .أخزاء االخزجبراد انشفٕٚخانزًبرٍٚ األضبفٛخ ٔ -2

 
 ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انًٓبراد  انؼبيخ  -د 

 .رهمبْب انزٙ انًؼزفخ رٕظٛف انطبنت ٚسزطٛغ اٌ-1د

 .انًؼزفخ يٍ االسزفبدح يٍ ٚزًكٍ اٌ-2د

 .انزذرٚس يٓبرح ٚكزست اٌ-3د

   نزفكٛٛز االٚدبثٙ.ا -4د

 ثُٛخ انًمزر .10

 انًطهٕثخيخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع
اسى انٕزذح / انًسبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمخ انزؼهٛى

طزٚمخ 

 انزمٛٛى

 
 

1 

يعرف  - 2
مفيهم 
 االرشاد

يبشي  -
ترهر 

عن نذأة 
 االرشاد

يتغرف  -
على 

مباديء 
 االرشاد

يبين  -
عالقة 

االرشاد 
بالعلهم 
 االخرى 

 مفيهم االرشاد
نبذة تاريخية عن نذأه 

 االرشاد التربهي.
مبررات االرشاد 

 التربهي.
السبادئ التي يدتشد 

الييا االرشاد 
 والتهجية.

عالقة االرشاد بالعلهم 
 االخرى 

 انًسبضزح 

 
 

2 

  مجاالت االرشاد الشفدي.يتعرف على  - 2
السذكالت التي يتشاوليا االرشاد يسيز بيش -

 العالجي
 

مجاالت االرشاد 
 الشفدي.

السذكالت التي 
 انًسبضزح 
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يتشاوليا االرشاد 
 العالجي.

خدمات االرشاد 
 العالجي.

 االرشاد التربهي.
السذكالت التي 
يتشاوليا االرشاد 

 التربهي.
خدمات االرشاد 

 التربهي.
 
 

3 

2 
 االرشاد السيشييتعرف على مفيهم  -

السذكالت التي يتشاوليا يقارن بين  -
 االرشاد السيشي

السذكالت التي يتشاوليا يسيز بين  -
 االرشاد الزوجي

 االرشاد السيشي.
السذكالت التي بعض 

يتشاوليا االرشاد 
 السيشي.

خدمات االرشاد 
 السيشي.

 االرشاد الزوجي.
السذكالت التي 
يتشاوليا االرشاد 

 الزوجي.
خدمات االرشاد 

 الزوجي

 انًُبلشخ 

 
 

4 

2 
 .االرشاد االسري يتعرف على مفيهم  -

بعد  مذكالت االطفاليقارن بين  -
 .التعرف علييا 

 االرشاد االسري.
التي السذكالت 

يتشاوليا االرشاد 
 االسري.

 ارشاد االطفال.
 مذكالت االطفال.
خدمات ارشاد 

 االطفال

 انًُبلشخ 

 
 

5 

 .يتعرف على مذكالت الذباب- - 2

و  يقارن بين مذكالت االطفال- -
 .مذكالت الذباب بعد التعرف علييا

 يحلل مذكالت الذيخهخة -

 ارشاد الذباب.
 مذكالت الذباب.
خدمات ارشاد 

 الذباب.
 ارشاد الكبار.

 مذكالت الذيخهخة.

 انًُبلشخ 
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 خدمات ارشاد الكبار
 
 

6 

 ارشاد غير العاديينيتعرف على  - 2

 الظرق االرشاديةيحدد  -
 ارشاد غير العاديين.
خدمات ارشاد غير 

 العاديين.
 الظرق االرشادية

  

 
7 

 
 

2 
 اسس االرشاديتعرف على  -

 يقارن بين اسس االرشاد -

 اسس االرشاد 
 الفلدفية.االسس 

 االسس الشفدية.
 االسس االجتساعية.
 االسس االخالقية.

 

 انًسبضزح 

 
 

8 

تشسية القدرة على التحليل والتركيب  - 2
 والتقهيم

 أمتحان تحريري 
 

أسئهخ يمبنٛخ 

 ٔيٕضٕػٛخ

 
 

9 

 .نغريات االرشاديتعرف على أىم  - 2

نغرية التحليل يدتهعب أىسية  -
 .الشفدي

في  الشغريات تهعيفويبين كيفية  -
 العسلية االرشادية

 نغريات االرشاد
نغرية التحليل 

 الشفدي.
االفكار االساسية 
لشغريات التحليل 
الشفدي وكيفية 

تهعيفيا في العسلية 
 االرشادية.

 
انًسبضزح 

 +

 االسزدٕاة

 
 
 

16 

واجبات السرشد في التعرف على  - 2
 ضهء الشغرية الدلهكية

واجبات السرشد في 
ضهء الشغرية 

 الدلهكية
تهعيف الشغريات 

الهجهدية في العسلية 
 االرشاد.

 
انًسبضزح 

 + 

 انًُبلشخ

 
 
 

11 

تظبيقات نغرية الذات التعرف على  - 2
 في مجال االرشاد الشفدي التربهي 

 الشغريات االندانية
تظبيقات نغرية الذات 

في مجال االرشاد 
 الشفدي التربهي.

 

 
انًسبضزح 

+ 

 انًُبلشخ

 
 

12 

 .السعلهماتاىسية بيان  - 2

 .انهاع السعلهماتتذكر  -

قهاعد كتابة بيان كيفية كتابة  -
 الدجالت القررية

المعلومات الالزمة 
 لعملية االرشاد 
 اىسية السعلهمات.

 

 انًسبضزح

 + 

انزؼهى 

 انزؼبَٔٙ
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 انهاع السعلهمات.
وسائل جسع 
 السعلهمات.

قهاعد كتابة الدجالت 
 القررية.

عهامل انجاح 
 الدجالت القررية.

 
 

13 

 .مزايا االختباراتبيان  - 2

 . انهاع االختباراتتذكر  -

و  مزايا السالحغةالسقارنة بين  -
 السقابلة

 .مزايا االختبارات
 .انهاع االختبارات

 .السالحغة
 .مزايا السالحغة

 .السقابلة
 انهاع السقابالت

 
 انًسبضزح 

+ 

 انًُبلشخ

 
 

14 

تشسية القدرات الحهارية لدى الظلبة  - 2
  ورشة عمل االفكاروتحليل 

طزذ 

يدًٕػخ يٍ 

 االسئهخ

 
 

15 

 تقهيم القدرات التحليلية لدى الظلبة - 2

  أختبار تحريري 
أسئهخ 

يٕضٕػٛخ 

 ٔيمبنٛخ

 االرشاد في السدارس التعرف على  - 2 16
 اىسيتة , وعائفو , اعداده. وعلى 

االرشاد التربوي في 
 المدرسة.

 االرشاد في السدارس.
السدرس السرشد  

اىسيتة , وعائفو , 
 اعداده.

السرشد التربهي : 
اىسيتة , وعائفو , 

 اعدادة.
 

 انًسبضزح 

مجالس االباء والسعلسين  بيان أىسية  - 2 17
 .ودورىا في االرشاد التربهي 

السذكالت التي يتشاوليا  التعرف على  -
 .االرشاد التربهي 

مجالس االباء 
والسعلسين ودورىا في 

 االرشاد التربهي.
الى برامج  الحاجة

 االرشاد التربهي.
السذكالت التي 
يتشاوليا االرشاد 

 انًُبلشخ 
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 التربهي 
عالقة علم الرحة الشفدية  بيان  - 2 18

 .بالعلهم الشفدية االخرى 
 الصحة النفسية

عالقة علم الرحة 
الشفدية بالعلهم الشفدية 

 االخرى 
 اىسية الرحة الشفدية

 انًسبضزح 

الدهي الذخص  السقارنة بين  - 2 19
 .والالسهي 

معايير الذخرية  التعرف على  -
 .الدهي والالسهية

 مالمح الدلهك الدهي والالسهي  بيان  -

الذخص الدهي 
 والالسهي 

معايير الذخرية 
 الدهي والالسهية

مالمح الدلهك الدهي 
 والالسهي 

 تكامل الذخرية

 انًسبضزح 

 أختبار شفهي  تشسية القدرات االستشتاجية لدى الظلبة - 2 26
 

طزذ 

يدًٕػخ يٍ 

 االسئهخ

 .اسباب االزمات الشفدية بيان  - 2 21

الظرق الدليسة لحل  التعرف على  -
 االزمات

مفيهم الزغهط 
 واالزمات الشفدية
اسباب االزمات 

 الشفدية
الظرق الدليسة لحل 

 االزمات

 انًسبضزح 

 االحباط التعرف على مفيهم االحباط. - 2 22
 االضظراب الشفدي

 انًسبضزح 

 .السيكانزمات الدفاعية التعرف على  - 2 23

 .مشذأ الدلهك الدفاعي التعرف على  -

 نسه ميكائزمات الدفاع بيان كيفية  -

زمات الدفاعية السيكان
()االساليب الدفاعي  

 مشذأ الدلهك الدفاعي
 نسه ميكائزمات الدفاع

 
 انًسبضزح

+ 

 االسزدٕاة

بيان القدرات اللغهية والتذكر والفيم  - 2 24
 واالستيعاب

 أمتحان تحريري 
 

اسئهخ يمبنٛخ 

 + 

اسئهخ 

 يٕضٕػٛخ

 انهاع االساليب الدفاعية يذكر  - 2 25

االعراض السرضية الدفاعية  يحدد  -
 واليروبية

انهاع االساليب 
 الدفاعية.

نتائج الدلهك 
 الدفاعي.

االعراض السرضية 
 الدفاعية واليروبية.

 
 انًسبضزح 

+ 

 انًُبلشخ
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .11

 انكزت انًمزرح انًطهٕثخ -1
التهجبو واالرشاد الشفدي. القاىرة، عالم الكتب، حامد زىران . 

 م.0891

 انًزاخغ انزئٛسٛخ )انًصبدر( -2

( . الرحة الشفدية  0885. حامد عبد الدالم زىران ) 0
  والعالج الشفدى القاىرة : عالم الكتب .

( . فى الرحة الشفدية . ط  2112. عبد السظلب القريظى ) 2
  . ( القاىرة : دار الفكر العربي 2) 
( . مبادئ الرحة  0888. دمحم عبد الغاىر الظيب ) 3

 الشفدية اإلسكشدرية : دار السعرفة الجامعية.
( . اإلرشاد الشفدى . دمياط :  2115سشاء حامد زىران )  .4

 مكتبة ناندى .

انكزت ٔانًزاخغ انزٙ ٕٚصٗ  - أ

ثٓب )انًدالد انؼهًٛخ ، انزمبرٚز 

) ....... ، 

وأشرف عبدالحسيد . التهجيو واالرشاد إيياب البيبالوي ،  . ب
 م.2114:الرياض ، اءالشفدي السدرسي دار الزىر 

( مبادئ االرشاد الشفدي .  2116سامية أبه عظية)  . ت
 دار القـلم.-الكهيت

انًزاخغ االنكززَٔٛخ ، يٕالغ  - ة

 االَززَذ ، ...... 

www.apa.org/journals 1 

www.socialpsychology.org 2 

www.psy.pdx.edu/PsiCafe/Areas 3 

www.tulsa.oklahoma.net/~jnichols 4 

 
 التهافق يبين مفيهم  - 2 26

 انهاع التهافق يسيز  -
 التهافق

معشى التهافق 
 وطبيعتو.

 انهاع التهافق.

 انًسبضزح 

 التكيف والتهافق يتعرف على  - 2 27

 العالقة بيشيسا يحلل  -

 خرائص الذخص الستهافق يبين  -
 

التكيف والتهافق 
 والعالقة بيشيسا.

خرائص الذخص 
 الستهافق.

 

 
 انًسبضزح

+ 

 االسزدٕاة

 كزبثخ رمزٚز  ورشة عسل السقدمة من قبل الظلبة مشاقذة التقارير 2 28

بشاء القدرة على الفيم واالستيعاب والتحليل  2 29
 والتركيب

 أمتحان تحريري 
 

 أسئهخ يمبنٛخ 

+ 

أسئهخ 

 يٕضٕػٛخ

 انًُبلشخ  مراجعة عامة للسادة تقهيم السشيج 2 36
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www.psychology.about.com 5  

 

 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراسٙ   .12

 أًْٛخ أخزاء رذرٚجبد ػًهٛخ فضالً ػٍ انذراسخ انُظزٚخ  -
 رٕفٛزانًخزجزاد انُفسٛخ. -
 رسذٚث انًفزداد انًمزرح يٍ لجم انكهٛخ -
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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

  / 322CsAiاصطناعي ذكاء اسم / رمز المقرر .3

 )عملي نظري( أسبوعيا مرتين أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 120 ليصبح )عملي2  / نظري 2اربع ساعات أسبوعيا ) 4 )الكلي(لساعات الدراسية عدد ا .6

 6/3/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 -: الى المقرر يهدف

 - وعمليا نظريا االصطناعي الذكاء مادة مهارات الطالب تعليم - 1

 .المختلفة العمل مجاالت في المادة هذه تطبيق الطلبة تأهيل - 2

 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

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 - -: والفهم المعرفة أ

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

 - - .االصطناعي الذكاء برامج وتمثيل تنظيم بطرق المعرفة 2 أ

 - .)وعيوبها ميزاتها( االصطناعي الذكاء فهم 3 أ

 - االصطناعي الذكاء لمادة مختلفة طرق على التعرف من لبالطا تمكين 4 أ

 . االصطناعي الذكاء برامج لتمثيل prolog البرمجة - لغة أستخدام على القدرة 5 أ

 الخاصة بالموضوع  يةالمهارات االهداف   -ب 

 استخدام لغات البرمجة الحديثة – 1ب

     ي المختبرتمثيل ما تعلمه نظريا بشكل عملي فيتقن الطالب   - 2ب

   

 طرائق التعليم والتعلم      

 Google Classroom عن طريق  محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة -1
 والتمارين األضافية كواجبات.االنشطة المختبرية  -2
 .الكتب العلمية -3
 .والشهرية اليومية المتحاناتا -4
 

 طرائق التقييم      

 .نهائية/شهرية/يةيوم /والعملية النظرية االختبارات اجراء .1
 .الشفوية االختبارات وأجراء الواجبات .2

 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

 .لحلول العلمية والعملية ومعرفة تاثيرهاقدرة الطالب على المقارنة بين ا -3ج   

 .األضافية التمارين لحل الواجبات -4 ج

 

 صي (.لعامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخالمهارات  ا -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 .10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 
 

1 

 برولوك لغة عن مقدمة االصطناعي الذكاء عن مقدمة عملي2ي, نظر 2 
 واستخدمتها وخواصها

 + تقديميعرض 
 مختبر

 امتحانات
 شهرية

 تقارير +
 مختبرية

 
 

2 

 ومعمارية وتطبيقات خواص عملي2ي, نظر 2
 االصطناعي الذكاء وفروع ولغات

 الربجمة لغة مكونات
 احلقائق(األسئلة والقواعد(

 

 عرض تقديمي

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

 
 

3 

 املشكلة حل جمال تعريف عملي2ي, نظر 2
 )أوىل حماضرة( -

 عرض تقديمي برولوك بلغة املتغريات أنواع

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

 
 

4 

 املشكلة حل جمال خواص عملي2ي, نظر 2
 )ثانية حماضرة(

 الرجوع وعملية الربط
 )أو و،( العكسي

 عرض تقديمي

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

 
 

5 

 وهيكلة البيانات أنواع االنظمة محاية عملي2ي, نظر 2
 الربنامج

 عرض تقديمي

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

 
 

6 

 املشكلة حل جمال على امثلة عملي2ي, نظر 2
 والقرد puzzle - 8 مثل

 اخل.....واملوزة

 عرض تقديمي واإلخراج اإلدخال عبارات

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

 
 
 

7 

 )األعمى البحث( البحث أنواع عملي2ي, نظر 2
Depth first Search 

 عبارات عن توضيحية أمثلة
 خراجواإل اإلدخال

 عرض تقديمي

 امتحانات + مختبر
 شهرية

 تقارير +
 بريةمخت

 
 

8 

 -ألتنقييب البحث( البحث أنواع عملي2ي, نظر 2

 hill climbing )أوىل حماضرة
 واملنطقية الرياضية العمليات

 برولوك بلغة

 عرض تقديمي

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

 
 

9 

 -ألتنقييب البحث( البحث أنواع عملي2ي, نظر 2

 best first search )ثانية حماضرة
 للمفردات شاملة برامج

 مجيعها السابقة

 عرض تقديمي

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

10 

 
 

 

 للمفردات شاملة برامج األنظمة الخبيرة عملي2ي, نظر 2
 مجيعها السابقة

 عرض تقديمي

 امتحانات + مختبر
 شهرية

 تقارير +
 مختبرية

11  
 
 

 للمفردات شاملة برامج الخوارزمية الجينية) مقدمة( عملي2ي, نظر 2
 مجيعها السابقة

 عرض تقديمي

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

12 

 
 داخلهاالربامج الفرعية وتالية  الخوارزمية الجينية)الجزء الثاني _مثال( عملي2ي, نظر 2

 اثناء االستدعاء
 عرض تقديمي

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +
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 الكتب المقررة المطلوبة -1

 المحاضرات بصيغة األساسية النصوص _PDF  

 والتسجيالت الفيديو لكل محاضرة.
 .الكتب والمصادر الخاصة بكل محاضرة 
 .كتب المقرر 

 مختبرية 

الربامج الفرعية الية  عن امثة  الخوارزمية الجينية)الجزء الثاني _تطبيقات( عملي2ي, نظر 2 13
اثناء االستدعاء داخلهاوت  

 عرض تقديمي

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

 األنظمة العصبية البيولوجية _مقدمة عملي2ي, نظر 2 14
Artificial Neural Network ANN  الربامج الفرعية الية  عن امثة

اثناء االستدعاء داخلهاوت  

 عرض تقديمي

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

 األنظمة العصبية البيولوجية _مقدمة عملي2ي, نظر 2 15
 )تدريب الخلية(

الربامج الفرعية الية  عن امثة 
اثناء االستدعاء داخلهاوت  

 عرض تقديمي

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

 األنظمة العصبية البيولوجي عملي2ي, نظر 2 16
 )تطبيقات(

 واإليقاف القطع دوال
 والنفي

 عرض تقديمي

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 رتقاري +

 مختبرية

 واإليقاف القطع دوال  الضبابي المنطق Fuzzy Logic  عملي2ي, نظر 2 17
 والنفي

 عرض تقديمي

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

أنواع الروبوتات واجزائها    ROBOTICS عملي2ي, نظر 2 18
 االساسية

 واإليقاف القطع دوال
 والنفي

 عرض تقديمي

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

 النهائي الذايت االستدعاء تقنية القرار عملي2ي, نظر 2 19
 هنائي والغري

 عرض تقديمي

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

 واإليقاف القطع دوال استراتيجية القرار عملي2ي, نظر 2 20
 والنفي

 عرض تقديمي

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

 عن إضافية وبرامج أمثلة السيطرة إسرتاتيجية عملي2ي, نظر 2 21
 النهائي الذايت االستدعاء

 هنائي والغري

 عرض تقديمي

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

 عرض تقديمي برولوك بلغة القائمة (رفة )املنطق الرياضي واملعريفمتثيل املع عملي2ي, نظر 2 22

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

 للقائمة الرتكيبية الصيغة   بكةالش بصيغة احلدث متثيل عملي2ي, نظر 2 23
 وذيلها القائمة سرأ و

 عرض تقديمي

 + مختبر
 امتحانات

 شهرية
 تقارير +

 مختبرية

وربط للمواضيع السابقة مع شرح احدث عة مراج عملي2ي, نظر 2 24
التقنيات ب نبذة مختصرة وافاق التطور 

 المستقبلي في مجال الذكاء

 رض تقديميع القائمة عن برامج

 + مختبر
 امتحانات

 ةشهري
 تقارير +

 مختبرية
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 اخرى 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

1- Elin Rich, "Artificial intelligence", 1989/ 
William A. Stubblefield . 
2- Luger E. Gorge," Artificial intelligence 
and the design of expert system", 1998 

الكتب والمراجع التي يوصى  -أ

بها )المجالت العلمية ، التقارير 

) ....... ، 

Luger E. Gorge," Artificial intelligence and 
the design of expert system", 1998 

المراجع االلكترونية ، مواقع  -ب

 االنترنت ، ...... 

1. Peter Norvege "Artificial intelligence 
Modern Approch", 1995> 

2. https://www.codepoc.io/blog/prolog/4990
/prolog-program-to-read-and-write-
file?utm_source=22 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي   .12

 .اخر التحديثات في مجال الذكاء االصطناعي إضافة

 



  
 1الصفحت 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / جبيؼخ دٚبنٗ انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 لضى ػهٕو انذبصٕة انمضى انجبيؼٙ / انًشكز .2

 CsME 428/ القياس والتقومي  اصى / سيز انًمشس .3

 الدوام اليومي أشكبل انذضٕس انًزبدخ .4

 2222/2223 انفظم / انضُخ .5

 62 )انكهٙ(ػبد انذساصٛخ ػذد انضب .6

 3/9/2222 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 

 

 رؼشٚف انطهجخ ثبنمٛبس ٔاالخزجبس ٔرظُٛف االخزجبساد ٔانزمٕٚى ٔاًْٛزّ فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔإَاػّ ٔ 
 فٕٚخ كٛفٛخ ثُبء االخزجبساد ٔفك خطٕاد ػهًٛخ طذٛذخ ، ٔيب ْٙ إَاع االخزجبساد انزذظٛهٛخ  انش

 ٔانزذشٚشٚخ يُٓب انًمبنٛخ ٔانًٕضٕػٛخ ٔيب ْٙ يزاٚب ٔػٕٛة كم َٕع يٍ االَٕاع ٔاضشاس االيزذبَبد
 انًذسصٛخ ٔكٛفٛخ اجشاء انزذهٛم االدظالئٙ نفمشاد االخزجبسد يٍ دٛث يؼبيالد انظؼٕثخ ٔانزًٛٛز ٔفؼبنٛخ

 

 

 

 

 
 

 

 مراجعت أداء مؤسساث التعليم العالي ))مراجعت البرنامج األكاديمي((

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

 .البرنامج



  
 2الصفحت 

 
  

 
 

 يخشجبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .9

 نًؼشفخ ٔانفٓى ا -
 ًٚزهك يؼشفخ ثًؼُٗ انمٛبس ٔاالخزجبس ٔانزمٕٚى -1أ

 ًٚزهك يؼشفخ ثبَٕاع انزمٕٚى -2أ

 ًٚزهك يؼشفخ ثبَٕاع االخزجبساد انزذظٛهٛخ ٔكٛفٛخ طٛبغزٓب -3أ
 ًٚزهك يؼشفخ ثخطٕاد ثُبء االخزجبساد انزذظٛهٛخ -4أ
 الخزجبساد انزذظٛهٛخ ًٚزهك يؼشفخ ثكٛفٛخ اجشاء انزذهٛم االدظبئٙ نفمشاد ا -5أ
   ًٚزهك يؼشفخ ثخظبئض االخزجبس انجٛذ   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 ًٚزهك يؼشفخ ثكٛفٛخ طٛبغخ االصئهخ االخزجبسٚخ  – 1ة

ًٚزهك يؼشفخ ثبنخطٕاد انٕاجت ارجبػٓب ػُذ ثُبء اخزجبس رذظٛهٙ ٔكٛفٛخ اػذاد انخبسطخ   - 2ة

 االخزجبسٚخ 

 شفخ ثبنزمٕٚى ٔيزٗ ٚجش٘ كم َٕع يٍ إَاػًّٚزهك يؼ – 3ة

     ًٚزهك يؼشفخ ثكٛفٛخ اصزخشاج خظبئض االخزجبس انجٛذ  -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .انًذبضشح  ، انًُبلشخ ، طشح االصئهخ  -1

 

 طشائك انزمٛٛى      

 رٕجّٛ االصئهخ نهطهجخ اثُبء انذسس ٔثؼذ االَزٓبء يُّ  -1

 يٛخ ثؼذ االَزٓبء يٍ انذسس .اجشاء ايزذبَبد ٕٚ -2

 اجشاء ايزذبَبد فظهٛخ ٔشٓشٚخ .  -3

 
 يٓبساد انزفكٛش -ج

 يٓبساد انزفكٛش -

 رًُٛخ يٓبساد انزفكٛش فٙ دم انًشكالد -1ج

 رًُٛخ يٓبساد انزفكٛش انُبلذ  -2ج

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 يذبضشاد رمهٛذٚخ ٔاصهٕة انًُبلشخ ٔانذٕاس يغ انطهجخ. -1
 )انؼًهٛخ(.انًخزجشٚخ بدانزطجٛم -2
  انزًبسٍٚ األضبفٛخ انجٛزٛخ ٔرشجٛغ انطهجخ ػهٗ انًشبسكخ انفبػهخ فٙ دم ثؼض انزًبسٍٚ انظفٛخ ػهٗ -3

 انهٕدخ داخم انمبػخ انذساصٛخ.  
 
    

 

 طشائك انزمٛٛى 
 اجشاء االخزجبساد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ/ ٕٚيٛخ/شٓشٚخ/َٓبئٛخ. -4
 .ساد انشفٕٚخأجشاء االخزجبانزًبسٍٚ األضبفٛخ ٔ -5



  
 3الصفحت 

 
  

 

 

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

 .رهمبْب انزٙ انًؼشفخ رٕظٛف انطبنت ٚضزطٛغ اٌ-1د

 .انًؼشفخ يٍ االصزفبدح يٍ ٚزًكٍ اٌ-2د

 .انزذسٚش يٓبسح ٚكزضت اٌ-3د

   نزفكٛٛش االٚجبثٙ.ا -4د

 ثُٛخ انًمشس .10

 يخشجبد انزؼهى انًطهٕثخ انضبػبد األصجٕع
اصى انٕدذح / انًضبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طشٚمخ انزؼهٛى

طشٚمخ 

 انزمٛٛى

1 +2+3 
2  ×4  =

8 
اٌ ٚؼشف يؼُٗ انمٛبس ٔانزمٕٚى 

 ٔاالخزجبس ٔرظُٛفبرٓب ٔإَاػٓب .

 انمٛبس ، رؼشٚفّ -

االخزجبس رؼشٚفّ -

ٔرظُٛفبرّ 

 ٔاصزخبيبرّ 

انؼاللخ ثٍٛ -

ٔاالخزجبس انمٛبس 

 ٔانزمٕٚى

انزمٕٚى رؼشٚفّ -

ٔاًْٛزّ فٙ انؼًهٛخ 

 انزؼهًٛٛخ  ٔإَاػّ 

 َظش٘
ايزذبٌ + 

َشبط 

 ٕٚيٙ 

4+5+6  
2  ×4  =

8 
اٌ ٚؼشف خطٕاد ثُبء االخزجبس 

 انزذظٛهٙ 

خطٕاد ثُبء -

االخزجبس 

انزذظٛهٙ يٍ 

  -دٛث :

 رذذٚذ االْذاف -

 رذذٚذ انًذزٕٖ  -

طٛبغخ انفمشاد -

بيخ ٔانًجبدئ انؼ

انٕاجت يشاػزٓب 

 ػُذ طٛبغزٓب 

 رشرٛت االصئهخ -

 اػذاد انزؼهًٛبد -

اخشاج االخزجبس  -

 ٔطجبػزّ 

ششٔط رطجٛك  -

 االخزجبس 

انزجشثخ -

 االصزطالػٛخ 

 َظش٘
ايزذبٌ + 

َشبط 

 ٕٚيٙ

 
  

-   
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7+8+9+

12+11 
2  ×4  =

8 
اٌ ٚؼشف إَاع االخزجبساد 

 انزذظٛهٛخ

الخزجبساد انشفٕٚخ ا-

رؼشٚفٓب ٔيزاٚبْب 

 ٔػٕٛثٓب 

االخزجبساد انزذشٚشٚخ  -

 إَاػٓب 

االخزجبساد  -

انًٕضٕػٛخ ، يزاٚبْب 

 –ٔػٕٛثٓب ٔإَاػٓب 

اخزجبساد انضظخ 

ٔانخطأ ٔلٕاػذ اػذادْب 

 ٔيزاٚبْب ٔػٕٛثٓب

اخزجبساد االكًبل  

ٔلٕاػذ اػذادْب 

 ٔيزاٚبْب ٔػٕٛثٓب

اخزجبساد انًطبثمخ  

ذ اػذادْب ٔلٕاػ

 ٔيزاٚبْب ٔػٕٛثٓب

اخزجبساد االخزٛبس يٍ 

يزؼذد ٔلٕاػذ اػذادْب 

 ٔيزاٚبْب ٔػٕٛثٓب

االخزجبساد  -

انًمبنٛخ 

ٔإَاػٓب ، 

راد االجبثخ 

انًذذدح ) 

انمظٛشح 

ٔاالكًبل ( 

ٔراد االجبثخ 

انًفزٕدخ 

ٔلٕاػذ 

رظذٛذٓب 

ٔيزاٚبْب 

 ٔػٕٛثٓب 

7+8+9+

12+11 
 

12+13+

14 +15  
2  ×4  =

8 
شف كٛفٛخ اجشاء انزذهٛم اٌ ٚؼ

 االدظبئٙ نفمشاد االخزجبس 

انزذهٛم االدظبئٙ 

  -نهفمشاد ٔٚشًم :

االخزجبساد 

انًمبنٛخ ٔكٛفٛخ 

اصزخشاج 

يؼبيالد 

طؼٕثزٓب 

 ٔرًٛٛزْب
االخزجبساد 

انًٕضٕػٛخ  

ٔكٛفٛخ اصزخشاج 

يؼبيالد 

طؼٕثزٓب 

ٔرًٛٛزْب ٔفؼبنٛخ 

 انجذائم انخبطئخ 
االخزجبساد 

 همخ انًفزٕدخ ٔانًغ

 َظش٘ 
ايزذبٌ + 

َشبط 

 ٕٚيٙ
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اضشاس 

االيزذبَبد 

 انًذسصٛخ 

16 +17  
2  ×4  =

8 
 اٌ ٚؼشف انٕصبئم انالخزجبسٚخ 

انٕصبئم 

انالخزجبسٚخ 

إَاػٓب ) 

انًالدظخ ، 

انًمبثهخ ، لٕائى 

انزمذٚش ( رؼشٚفٓب ، 

ٔلٕاػذ اػذادْب 

 ٔإَاػٓب 

  

18 

+19+22
+21+22
+23 

2  ×4  =

8 
 

ٌ ْزِ انفزشح ركٕ 

فزشح رطجٛك طهجخ 

انًشدهخ انشاثؼخ 

 فٙ انًذاسس 

  

24+25+

26 
2  ×4  =

8 
 اٌ ٚؼشف انٕصبئم انالخزجبسٚخ

ركًهخ انٕصبئم 

انالخزجبسٚخ 

إَاػٓب ) 

انًالدظخ ، 

انًمبثهخ ، لٕائى 

انزمذٚش ( رؼشٚفٓب ، 

ٔلٕاػذ اػذادْب 

 ٔإَاػٓب

 َظش٘
ايزذبٌ + 

َشبط 

 ٕٚيٙ

27 

=28+29
+32 

2×4=8 
يب ْٙ خظبئض اٌ ٚؼشف 

 االخزجبس انجٛذ

خظبئض االخزجبس 

  -انجٛذ ْٔٙ :

انًٕضٕػٛخ 

 ٔرؼشٚفٓب

انظذق ، رؼشٚفّ 

 ٔإَاػّ 

انثجبد ، رؼشٚفّ 

ٔطشق اصزخشاجّ 

ٔانؼٕايم انًؤثشح 

 فٙ انثجبد

 انشًٕنٛخ -
  

 َظش٘

ايزذبٌ + 

َشبط 

 ٕٚيٙ

12+13+

14 +15  
2  ×4  =

8 
اٌ ٚؼشف كٛفٛخ اجشاء انزذهٛم 

 شاد االخزجبس االدظبئٙ نفم

انزذهٛم االدظبئٙ 

  -نهفمشاد ٔٚشًم :

االخزجبساد 

انًمبنٛخ ٔكٛفٛخ 

اصزخشاج 

يؼبيالد 

طؼٕثزٓب 

 ٔرًٛٛزْب
االخزجبساد 

 ٘ َظش
ايزذبٌ + 

َشبط 

 ٕٚيٙ
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انًٕضٕػٛخ  

ٔكٛفٛخ اصزخشاج 

يؼبيالد 

طؼٕثزٓب 

ٔرًٛٛزْب ٔفؼبنٛخ 

 انجذائم انخبطئخ 
االخزجبساد 

 انًفزٕدخ ٔانًغهمخ 

اضشاس 

االيزذبَبد 

 انًذسصٛخ 

16 +17  
2  ×4  =

8 
 اٌ ٚؼشف انٕصبئم انالخزجبسٚخ 

انٕصبئم 

انالخزجبسٚخ 

إَاػٓب ) 

انًالدظخ ، 

انًمبثهخ ، لٕائى 

انزمذٚش ( رؼشٚفٓب ، 

ٔلٕاػذ اػذادْب 

 ٔإَاػٓب 

  

18 

+19+22
+21+22
+23 

2  ×4  =

8 
 

ْزِ انفزشح ركٌٕ  

فزشح رطجٛك طهجخ 

انًشدهخ انشاثؼخ 

 ٙ انًذاسس ف

  

24+25+

26 
2  ×4  =

8 
 اٌ ٚؼشف انٕصبئم انالخزجبسٚخ

ركًهخ انٕصبئم 

انالخزجبسٚخ 

إَاػٓب ) 

انًالدظخ ، 

انًمبثهخ ، لٕائى 

انزمذٚش ( رؼشٚفٓب ، 

ٔلٕاػذ اػذادْب 

 ٔإَاػٓب

 َظش٘
ايزذبٌ + 

َشبط 

 ٕٚيٙ

27 

=28+29
+32 

2×4=8 
اٌ ٚؼشف يب ْٙ خظبئض 

 االخزجبس انجٛذ

خزجبس خظبئض اال

  -انجٛذ ْٔٙ :

انًٕضٕػٛخ 

 ٔرؼشٚفٓب

انظذق ، رؼشٚفّ 

 ٔإَاػّ 

انثجبد ، رؼشٚفّ 

ٔطشق اصزخشاجّ 

ٔانؼٕايم انًؤثشح 

 فٙ انثجبد

 انشًٕنٛخ -
  

 َظش٘

ايزذبٌ + 

َشبط 

 ٕٚيٙ
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 انجُٛخ انزذزٛخ  .11

 انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص

 األصبصٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 ال يوجد كتاب مقرر
 القياس والتقومي ، احسان الدليمي وعدانن املهداوي 

  القياس والتقومي يف العملية الرتبوية ، امحد سليمان عودة
 

انًشاجغ انشئٛضٛخ  -2

 )انًظبدس(

 القياس والتقومي ، احسان الدليمي وعدانن املهداوي 
ةالقياس والتقويم في العمليت التربويت ، احمد سليمان عود  

انكزت ٔانًشاجغ  - أ

انزٙ ٕٚطٗ ثٓب 

)انًجالد انؼهًٛخ ، 

 انزمبسٚش ، ....... (

 القياس والتقومي ، احسان الدليمي وعدانن املهداوي 
 القياس والتقويم في العمليت التربويت ، احمد سليمان عودة

انًشاجغ  - ة

االنكزشَٔٛخ ، يٕالغ 

 االَزشَذ ، ...... 

https://www.new-
educ.com/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D
9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8
%B3-%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D
9%8A%D9%85-%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9
%8A%D9%85 

 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

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

 ثممل يغممة يصممنم   ااعمما ايايمم  ويعلنممر يغمم ت بت ممة ايايمم  يعتيمما ايط يمم  بطممت  تض  ( يغممم داسمم
HTML   PHP     CSS      ,  وذيك ابستخ ام حمتد نصاص بسمط  ثلNotpad. 

 

  ةلمة ايرتبمة يلعلام ايصت ة / خايؼح دٚانٗ انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

 لسى ػهٕو انساسٕب انمسى اندايؼٙ / انًشكض .2

 441CsWd/  ذظًٛى يٕالغ انٕٚة اسى / سيض انًمشس .3

 ٕٚيٛا أشكال انسؼٕس انًرازح .4

 2222/2223 انفظم / انسُح .5

 122 )انكهٙ(ػذد انساػاخ انذساسٛح  .6

 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7
 

 
2222/2223 

 أْذاف انًمشس .8

ىذه المهاقع  والتعرف على اساسيات عمل  لبرمجة مهاقع الهيبدراسة المفاهيم االساسيو 

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

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

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

 البرنامج.
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او من  (server )الخادم والتكنلهجيات واللغات الممكن استخاميا ليذا الغرض سهاء من جية 
صفحات الهيب وطرق الربط مع قهاعد وكيفية التعامل مع تصميم ( clientجية العميل )

 .البيانات

 

 

 يخشخاخ انرؼهى ٔؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .9

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
 ذظًٛى يٕالغ انٕٚةلذسج انطانة ػهٗ انثشيدح تاسرخذاو نغاخ  -1أ

 يٍ اسرخذاو انهغح نسم يشاكم يرؼذدِ ذًكٍٛ انطانة-2أ

  PHPٔ ايكاَٛح ستطٓا يغ نغح    CSSانهغاخ االخشٖ يثم يغ  HTMLلذسج انطانة ػهٗ ستؾ نغح  -3أ

 MYSQL ٔلٕاػذ تٛاَاخ       
 ا٘ سٕٓنح انرؼهى.  Notepadٚرًكٍ انطانة يٍ اسرخذاو انًرظفساخ انًخرهفح ٔتشايح تسٛطح يثم  -4أ

  -5أ
   -6أ
 انًٓاساخ انخاطح تانًٕػٕع   -ب 

 ذظًٛى طفساخ انٕٚة يٓاسج - 1ب

     ذًثٛم يا ذؼهًّ َظشٚا تشكم ػًهٙ فٙ انًخرثشٚرمٍ انطانة  – 2ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 يساػشاخ ذمهٛذٚح ٔاسهٕب انًُالشح. -1
 ٔانرًاسٍٚ األػافٛح كٕاخثاخ.االَشطح انًخرثشٚح  -2
 .ؼهًٛحانكرة ان -3
 .ٔانشٓشٚح انٕٛيٛح اليرساَاخا -4

 

 ؽشائك انرمٛٛى      

 

 اخشاء االخرثاساخ انُظشٚح ٔانؼًهٛح/ ٕٚيٛح/شٓشٚح/َٓائٛح. -1
  .أخشاء االخرثاساخ انشفٕٚحانٕاخثاخ ٔ

 انًشاسٚغ انؼًهٛح. -2

 
 يٓاساخ انرفكٛش -ج

 سرخذاو انًٓاساخ انؼهًٛح ٔانًؼشفٛح يٍ خالل اسهٕب انسٕاس.أ -1ج

 تانطشق انًخرهفح. ذظًٛى طفساخ انٕٚةسهم انطانة انًشكالخ انثشايدٛح فٙ ٚ -2ج

 .لذسج انطانة ػهٗ انًماسَح تٍٛ انسهٕل انؼهًٛح ٔانؼًهٛح ٔيؼشفح ذاثٛشْا -3ج   

 .األػافٛح انرًاسٍٚ نسم انٕاخثاخ -4 ج        
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 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 اس يغ انطهثح.يساػشاخ ذمهٛذٚح ٔاسهٕب انًُالشح ٔانسٕ -1
 )انؼًهٛح(.انًخرثشٚح انرطثٛماخ -2
انرًاسٍٚ األػافٛح انثٛرٛح ٔذشدٛغ انطهثح ػهٗ انًشاسكح انفاػهح فٙ زم تؼغ انرًاسٍٚ انظفٛح ػهٗ  -3

 انهٕزح داخم انماػح انذساسٛح.  
 .انكرة انؼهًٛح -4

 
 ؽشائك انرمٛٛى    

 اخشاء االخرثاساخ انُظشٚح ٔانؼًهٛح/ ٕٚيٛح/شٓشٚح/َٓائٛح. -1
 أخشاء االخرثاساخ انشفٕٚحانرًاسٍٚ األػافٛح ٔ -2

 
 (. انشخظٙ ٔانرطٕس انرٕظٛف تماتهٛح انًرؼهمح األخشٖ انًٓاساخ)  ٔانًُمٕنح انؼايح  انًٓاساخ - د

 .ذهماْا انرٙ انًؼشفح ذٕظٛف انطانة ٚسرطٛغ اٌ-1د

 .انًؼشفح يٍ االسرفادج يٍ ٚرًكٍ اٌ-2د

 .انرذسٚس يٓاسج ٚكرسة اٌ-3د

   نرفكٛٛش االٚداتٙ.ا -4د    



  
 4الصفحة 

 
  

 تُٛح انًمشس .10

اسى انٕزذج / انًساق أٔ  يخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح انساػاخ األسثٕع

 انًٕػٕع
 ؽشٚمح انرمٛٛى ؽشٚمح انرؼهٛى

 َظش٘ 2 1

 ػًهٙ 2
ششذ  ذظًٛى يٕالغيخرثش 

 انًرظفساخ ٔانثشايح

ٔانًظطهساخ االساسٛح 

 نهٕٚة

يرظفساخ انٕٚة ٔتشَايح 

notepad 
ًٚٙ+ ػشع ذمذ

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 2

 ػًهٙ 2
 ششذ  ذظًٛى يٕالغيخرثش 

ٔ  HTMLيمذيح ػٍ نغح 

HTML tags, 
elements, structure 

ػشع ذمذًٚٙ+  HTMLيمذيح ػٍ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 3

 ػًهٙ 2
 لغذظًٛى يٕايخرثش 

ايثهح ٔتشايح ذٕػٛر 

 HTMLتسٛطح تهغح 

كراتح تشَايح تهغح 

HTML  تاسرخذاو  
Notepad   ٔاtext 

editor 

ػشع ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 4

 ػًهٙ 2
رؼهى فٛٓا ح ٚايتشذطثٛك 

 Headingانطانة 
,Font, Color 

HTML Heading 
,Font, Color and 
Text formatting 

ػشع ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 5

 ػًهٙ 2
 يحاذطثٛك تش

Hyperlink , 
Hypertext  

ػشع ذمذًٚٙ+  ستؾ طفساخ انٕٚة 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

اػافح طٕسِ ثاترح  َظش٘ 2 6

ٚة ٔيرسشكح نظفسح انٕ

 ٔاسرخذايٓا كشاتك اٚؼا

ٔاػافح َض تذٚم 

ٔانردكى  نهظٕسِ 

 تًٕالؼٓا

HTML images  +ًٙٚػشع ذمذ

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

7 

 
 َظش٘ 2

 ػًهٙ 2
ٔخذأل ذظًٛى تشايح 

ٔانرسكى نظفساخ انٕٚة 

 تخظائض اندذأل 

Table in HTML  +ًٙٚػشع ذمذ

 أسرخذاو سثٕسج
رساَاخ شٓشّٚ أي

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 8

 ػًهٙ 2

ندذأل ذظًٛى تشايح 

تاؽاس أ يٍ غٛش اؽاس 

ٔانرسكى تًسافاخ انخالٚا 

 ػٍ تؼؼٓا ٔػٍ يسرٕاْا

 Tableانرؼايم يغ 
border ,cell padding 

,cell spacing  

ػشع ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 9

 ػًهٙ 2

 HTMLيمذيح ػٍ 
form  

Form in HTML   +ًٙٚػشع ذمذ

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

10 
 

 َظش٘ 2

 ػًهٙ 2

ذظًٛى تشايح نهرؼشف 

 ػُاطش انًُٕرج ػهٗ 
FORM elements  +ًٙٚػشع ذمذ

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

11 
 
 

 َ٘ظش 2

 ػًهٙ 2

ذظًٛى ًَٕرج ٚسرٕ٘ 

ػهٗ طُذٔق َض ٔ كهًح 

 Radio andيشٔس ٔ 
Checkbox button  

FORM 
ELEMENTS 

ػشع ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

12 
 
 

 

 َظش٘ 2

 ػًهٙ 2

ذطثٛك ٔزم تؼغ 

انثشايدٛاخ زٕل 

 انًٕاػٛغ انساتمح

ػشع ذمذًٚٙ+  ايثهح ٔزهٕل 

 و سثٕسجأسرخذا
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ
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13 
 
 

 َظش٘ 2

 ػًهٙ 2

ػشع ذمذًٚٙ+   List in HTML ششذ انمٕائى 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 14

 ػًهٙ 2

زٕل انمٕائى ذظًٛى تشايح 

 انثسٛطح ٔانمٕائى انًُسذنح 

Simple and 
 drop-down list  

ذمذًٚٙ+ ػشع 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 15

 ػًهٙ 2

ايثهح ػٍ انمٕائى ٔيشاخؼح 

 انساتك

Drop-down list 
with preselected 

value  

ػشع ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 16

 ػًهٙ 2

 Disc,Circle,Squre يغ االيثهحإَاع انمٕائى 
LISTS   

ػشع ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 17

 ػًهٙ 2

نهرؼايم يغ ذظًٛى تشايح 

 انمٕائى انًرذاخهح
Nested List   +ًٙٚػشع ذمذ

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 18

 ػًهٙ 2

ايم يغ نهرؼذظًٛى تشايح 

 انمٕائى انرؼشٚفٛح ٔانٕطفٛح
ػشع ذمذًٚٙ+  انمٕائى انٕطفٛح ٔانرؼشٚفٛح

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 19

 ػًهٙ 2

يغ  HTMLستؾ نغح 

CSS 
ػشع ذمذًٚٙ+  CSSيمذيح ػٍ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 20

 ػًهٙ 2

كٛفٛح ذفؼٛم االنٕاٌ 

ٔانخهفٛاخ نظفساخ 

 انٕٚة

االنٕاٌ ٔانخهفٛاخ 

  CSSتاسرخذاو 
ػشع ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 21

 ػًهٙ 2

يهَٕح  نخهفٛاخ ذُفٛز تشايح

ٔخهفٛاخ تاػافح طٕسج 

ٔكٛفٛح ذُضٚهٓا يٍ انُد 

ٔذكشاسْا ٔخؼهٓا ثاترح 

 ذسذٚذ يٕالؼٓأيرسشكح ٔ

ػشع ذمذًٚٙ+  خٕاص انخهفٛاخ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 22

 ػًهٙ 2

ذظًٛى تشايح السرخذاو 

 خًٛغ االٚؼاصاخ انساتمح
ػشع ذمذًٚٙ+  ايثهح ٔيشاخؼح 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 23

 ػًهٙ 2

نهرسكى تشايح  ذظًٛى 

تخطٕؽ طفساخ انٕٚة 

ٔإَاػٓا ٔخًٛغ 

االيكاَٛاخ انًرؼهمح 

  تانخطٕؽ

   CSSانخطٕؽ فٙ نغح 

  ٔايكاَٛاذٓا 
ػشع ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 24

 ػًهٙ 2

نهشٔاتؾ ذظًٛى تشايح 

  CSSتهغح 
 CSSانشٔاتؾ فٙ 

 ٔخظائظٓا ٔايكاَٛاذٓا
ػشع ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 25

 ػًهٙ 2

ذسذٚذ خظائض يسذدج 

 CLASSنؼُاطش يؼُٛح 
, ID 

انًطاتمح ٔانردًٛغ 

 نهؼُاطش

ػشع ذمذًٚٙ+ 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 26

 ػًهٙ 2

ذظًٛى تشايح انردًٛغ  

 , DIVُظش تاسرخذاو تانؼ
SPAN 

ػشع ذمذًٚٙ+   انردًٛغ تانؼُظش 

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

27 

 

 

 

 َظش٘ 2

 ػًهٙ 2

ذظًٛى ًَٕرج طُذٔق 

ٔذسذٚذ خٕاطّ يثم زذ 

انساشٛح ٔاالؽاس ٔانسشٕ 

 ٔزذ انًسرٕٚاخ 

ػشع ذمذًٚٙ+   ًَٕرج انظُذٔق

 أسرخذاو سثٕسج
ّٚ أيرساَاخ شٓش

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ
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 انثُٛح انرسرٛح  .11

 ج انًطهٕتحكرة انًمشسان -1
     

 الكتب العلمية املقررة
The ultimate beginner guide to HTML, 
JS, CSS, PHP, MYSQL. 

 انًشاخغ انشئٛسٛح )انًظادس( -2
  HTMLكراب ذؼهى ال -1
 CSSكراب ال -2
 نًٕالغيهضيح االَرشَد ٔذظًٛى ا -3

انكرة ٔانًشخغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا )  -1

  انًدالخ انؼهًٛح , انرماسٚش,...(
 كراب اساسٛاخ ذؼهى ذظًٛى انًٕالغ  -1

 

انًشاخغ االنكرشَٔٛح , يٕالغ  -2

 االَرشَد ,....

2- -https://www.slideshare.net/2nees/css
course-icarab 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .12

 انٗ انًُٓح  ASPXاػافح نغح ال

 

 

 

 َظش٘ 2 28

 ػًهٙ 2

يمذيح تسٛطح ػٍ نغح 

PHP  ٔخٕاطٓا 

PHP Language   +ًٙٚػشع ذمذ

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 29

 ػًهٙ 2

تسٛؾ ذظًٛى تشَايح 

 PHPتاسرخذاو 
ذظًٛى تشَايدٙ االٔل فٙ 

 PHPنغح 
ػشع ذمذًٚٙ+ 

 جأسرخذاو سثٕس
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 30

 ػًهٙ 2

 يمذيح ػٍ لٕاػذ تٛاَاخ 
MYSQL  

MYSQL DB  +ًٙٚػشع ذمذ

 أسرخذاو سثٕسج
أيرساَاخ شٓشّٚ 

 ++ يُالشح
 ايرساٌ ٕٚيٙ

 َظش٘ 2 31

 ػًهٙ 2

 SQl نغح االسرفساس 
 ٔإَاع انشتؾ

  

 َظش٘ 2 32

 ػًهٙ 2

اسرخذاو تشايح نشتؾ 

PHP ٕاػذ انثٛاَاخ يغ ل

 MYSQL lتهغح

 PHPؽشٚمح ستؾ 
,MYSQL 

  

https://www.slideshare.net/2nees/css-arabic-course
https://www.slideshare.net/2nees/css-arabic-course


  
 7الصفحة 

 
  

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / خايؼح دَانً انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 لسى ػهىو انحاسىب انمسى اندايؼٍ / انًزكز .2

 313CODIP /يؼاندح انصىر انزلًُح  اسى / ريز انًمزر .3

 حضىرٌ انزايٍ أشكال انحضىر انًراحح .4

 2222/2223 انفصم / انسُح .5

 122 )انكهٍ(د انساػاخ انذراسُح ػذ .6

 2222/2223 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 
 واسرخذايها انزلًُح انصىر يؼاندح ترمُُاخ انطانة ادران

 تانحاسىب انزلًُح انصىر يؼاندح خزق اَىاع ذؼهى
 انزلًُح انصىر يؼاندح فٍ انثزيدُاخ كراتح ػهً انطانة ايكاَُح ذطىَز

 
 
 

 
 
 

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

 

 تحقیقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألھم مقتضیا إیجازا   ھذا المقرر وصف یوفر

  وصف وبین بینھا الربط من البدو .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرھنا

 .البرنامج
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 خاخ انرؼهى وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُىيخز .9

 انًؼزفح وانفهى  -أ
 .يؼاندح انصىر نًادج فهى ػهً انحصىل فٍ انطانة ذًكٍُ-1أ

       .واَىاع يؼاندح انصىر انزلًُحتطزق  انًؼزفح   - -2أ

 ػهً يُظىيح يؼاندح انصىر انزلًُحانرؼزف  -3أ

 . نصىراَىاع ا انًمارَح تٍُذًكٍُ انطانة يٍ  -4أ

 نهؼًهُاخ انًخرهفح فٍ يؼاندح انصىر انزلًُحفهى انطانة  -5أ
   

 انًهاراخ انخاصح تانًىضىع   -ب 

 اسرخذاو نغاخ انثزيدح انحذَثح – 1ب

     ذًثُم يا ذؼهًه َظزَا تشكم ػًهٍ فٍ انًخرثزَرمٍ انطانة   - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 واسهىب انًُالشح. يحاضزاخ ذمهُذَح -1
 وانرًارٍَ األضافُح كىاخثاخ.االَشطح انًخرثزَح  -2
 .انكرة انؼهًُح -3
 .وانشهزَح انُىيُح اليرحاَاخا -4

 

 طزائك انرمُُى      

 يحاضزاخ ذمهُذَح واسهىب انًُالشح. -5
 وانرًارٍَ األضافُح كىاخثاخ.االَشطح انًخرثزَح  -6
 .انكرة انؼهًُح -7
 .وانشهزَح انُىيُح اليرحاَاخا -8

 
 يهاراخ انرفكُز -ج

 سرخذاو انًهاراخ انؼهًُح وانًؼزفُح يٍ خالل اسهىب انحىار.أ -1ج

 تانطزق انًخرهفح.وذُفُذ انة رايح َحهم انطانة انًشكالخ انثزايدُح فٍ ذًثُم انثُاَاخ  -2ج

 .لذرج انطانة ػهً انًمارَح تٍُ انحهىل انؼهًُح وانؼًهُح ويؼزفح ذاثُزها -3ج   

 .األضافُح انرًارٍَ حمن انىاخثاخ -4 ج

 

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 يحاضزاخ ذمهُذَح واسهىب انًُالشح وانحىار يغ انطهثح. -1
 )انؼًهُح(.انًخرثزَح انرطثُماخ -2
  انرًارٍَ األضافُح انثُرُح وذشدُغ انطهثح ػهً انًشاركح انفاػهح فٍ حم تؼض انرًارٍَ انصفُح ػهً -3

 انهىحح داخم انماػح انذراسُح.  
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 طزائك انرمُُى    

 اخزاء االخرثاراخ انُظزَح وانؼًهُح/ َىيُح/شهزَح/َهائُح. -1
 .أخزاء االخرثاراخ انشفىَحانرًارٍَ األضافُح و -2

 
 انًهاراخ  انؼايح وانًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (. -د 

 .ذهماها انرٍ انًؼزفح ذىظُف انطانة َسرطُغ اٌ-1د

 .انًؼزفح يٍ االسرفادج يٍ َرًكٍ اٌ-2د

 .انرذرَس يهارج َكرسة اٌ-3د

   نرفكُُز االَداتٍ.ا -4د

 تُُح انًمزر .10

 يخزخاخ انرؼهى انًطهىتح انساػاخ األسثىع
اسى انىحذج / انًساق 

 أو انًىضىع
 طزَمح انرؼهُى

طزَمح 

 انرمُُى

1-2 و مقدمة عامة يتم خاللها شرح  فتعار ي  
ظحاات و التعيمسات الهاب  عي  الليةة و السال

األستاذ االلتزام بها لتحقيق افزل اداء من دراسة 
 السادة

تعريف الطالب ابألدوات 
املستخدمة يف اللغة اليت ميكن 

االستفادة منها يف معاجلة 
 الصورة

 يحاضزج

  

 االيرحاٌ
انًشاركح 

 انصفُح

 انىاخثاخ

 
 

3-4  

مقدمة عامة عن معالجة الرهر  - 
- ,رقسمة, نذاة السعالجة الرقسمة ليره لر ا

 Digital Imageتسثيل الرهر الرقسمة 
Representation 

 

برانمج لتحميل الصورة من نوع 
bitmap  لصورة ذات
 يحاضزج تدرج  252

  

 االيرحاٌ
انًشاركح 

 انصفُح

 انىاخثاخ

 
 

5-6  

 
  image typesانهاع الرهر  -
الرهر الثشائمة,الرهر ذات التدرج  -

دي , الرهر السيهنة والرهر الرما
 ذات اللمف الستعدد

برانمج فتح الصورة ذات 
التدرج الرمادي ابستخدام 
openpicturedialog و

خزهنا ابستخدام 
savepicturedialog 

 يحاضزج

  

 االيرحاٌ
انًشاركح 

 انصفُح

 انىاخثاخ

 
 

7-8  

 
برانمج تغيري شدة ملعان الصورة  هيئات ميفات الرهر الرقسمة 

وذلك بتحويل الصورة الرمادية 
 اىل

 ثنائية

 يحاضزج

  

 االيرحاٌ
انًشاركح 

 انصفُح

 انىاخثاخ

 
 

9-10  

 BMPهيئة ميف تركي   
 

 image operationالعسيمات عي  الرهر 

 Arithmetic operationالعسيمات الحدابمة 

برانمج لتطبيق العمليات 
احلسابية على 

)اجلمع,الطرح,الضرب و الصور
 القسمة(

 يحاضزج

  

 االيرحاٌ
انًشاركح 

 انصفُح

 انىاخثاخ

11-12  
  , logicalالعسيمات السشلقمة  

operations عسيمات قلع ولرق ,
 الرهر

برانمج لتطبيق العمليات 
(  ,and, or, notاملنطقية

 على الصور 
 يحاضزج

  

 االيرحاٌ
انًشاركح 

 انصفُح

 انىاخثاخ

 
13-14  

 
لعالقات األساسمة بين عشاصر ا -

 Basic Relation betweenالرهرة 

image pixels   , 

برانمج لتطبيق عملية القطع 
 يحاضزج واللصق على الصور

  

 االيرحاٌ
انًشاركح 

 انصفُح
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 Neighbors of aبيران العشرر       
pixels 

  Connectivityالترابط 

 انىاخثاخ

 
15-16  

 
 

3 

 Distance قماس السدافة

Measurements  الجهارadjancey  ,
  regionالسشلقة 

 
 يحاضزج

  

 االيرحاٌ
انًشاركح 

 انصفُح

 انىاخثاخ

 
 

17-18  

 
 

3 

  image analysisتحييل الرهر
 preprocessingمرظحية السعالجة االولمة

 مرظحية تقييل البمانات
 مرظحية تحييل الخرائص

 تلبمقات هشدسمة عي  مشلقة معيشة :
Image crop 

مج لتطبيق عمليات بران
 ROIهندسية على الصورة 

 cutعملية اللصق-

operation 
 يحاضزج

  

 االيرحاٌ
انًشاركح 

 انصفُح

 انىاخثاخ

 
 

19-22  

 
 
 

3 

 image تلبمقات هشدسمة عي  مشلقة معيشة :

Zooming 
      Zero order hold, first order 

hold   , 

برانمج لتطبيق عمليات 
  ROIهندسية على الصورة 

Zero order hold, 

first order hold  , 

 يحاضزج

  

 االيرحاٌ
انًشاركح 

 انصفُح

 انىاخثاخ

 
 

21-22  

 
 
 

3 

 تلبمقات هشدسمة عي  مشلقة معيشة : 
      Zero order convolution, first 

order convolution   ,image 
Zooming  

برانمج لتطبيق عمليات 
 ROIهندسية على الصورة 

Zero order 
convolution, first 
order convolution 

 يحاضزج

  

 االيرحاٌ
انًشاركح 

 انصفُح

 انىاخثاخ

 
23-24  

 
 

3 

    Translationالشقل و التدوير 
       & Rotation& enlarge, shrink 

برنامج لتلبيق عسيمة 
التكسمم الحيزية عي  

 الرهر

 يحاضزج

  

 االيرحاٌ
انًشاركح 

 انصفُح

 انىاخثاخ

 
25 

 
 

3 

 imageمرظحية السعالجة االولمة:تكسمم الرهر

quantization )الحيزي والسدتهيات الرمادية( 
برنامج لتلبيق عسيمة 

 السدتهيات الرماديةالتكسمم 
 عي  الرهر

 يحاضزج

  

 االيرحاٌ
انًشاركح 

 انصفُح

 انىاخثاخ

22  
 

3 

, image histogramالسدرج التكراري 
 خرائص السدرج التكراري 

السدرج برنامج ظحداب 
التكراري ليرهرة 
 وخرائره

 يحاضزج

  

 االيرحاٌ
انًشاركح 

 انصفُح

 انىاخثاخ

 
 

27 

 
 

3 

 امتحان الذهر االول
 يحاضزج امتحان الذهر األول

  

 االيرحاٌ
انًشاركح 

 انصفُح

 انىاخثاخ

, عسيمات  spatial filtesالسرشحات الحيزية   22
ات برنامج تلبيق السرشح window operationsالشافذة 

الصورالحيزية عي    

 يحاضزج

  

 االيرحاٌ
انًشاركح 

 انصفُح

 انىاخثاخ

22-30 , Image Enhancementتحدين الرهر   
 تعديل السدتهى الرمادي

تعديل السدتهى برانمج 
 يحاضزج الرمادي

  

 االيرحاٌ
انًشاركح 

 انصفُح

 انىاخثاخ
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 انثُُح انرحرُح  .11

  انكرة انًمزرج انًطهىتح -1

 ح )انًصادر(انًزاخغ انزئُسُ -2

 معالجة الصور الرقمية / هند رستم
 

ena.K lKtianDKfonsilAnJi.dKuFK:anaJi.K linA 
ciuPAddannsKciAnJaPAKgi..sK1989 

انكرة وانًزاخغ انرٍ َىصً  - أ

تها )انًدالخ انؼهًُح ، انرمارَز 

) ....... ، 

 
liFiA.KElKrundi.AdKinsKlaPniisKClKeuusdD  

:anaJi.K linAKciuPAddannsKessadun-eAd.AWs  
.1992  

انًزاخغ االنكرزوَُح ، يىالغ  - ب

 االَرزَد ، ...... 

 
ra.sAiJKgA.sDK:iJiKinsK linAKEul iAddauns  

.tunnKea.AWKsKoundKyJslsK1996  
 nJiusoPJaunKFuiK:iJiKEul iAddaun 
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 نداَة انؼًهٍ نهًادجانسؼٍ الضافح ساػاخ يخرثزَح الهًُرها فٍ ذؼزَز ا

 

 
 



  
 1الصفسح 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 وصف الوقرر

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / خايؼح دٚانٗ انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

 لسى ػهٕو انحاسٕب انمسى اندايؼٙ / انًزكش .2

 Cs Se 431/  امنية احلواسيب اسى / ريش انًمزر .3

 حضٕرٕ٘ٚيٛا /  أشكال انحضٕر انًراحح .4

 2222/2223 انفصم / انسُح .5

 ػًهٙ( 2َظز٘ / 2) 4 )انكهٙ(ػاخ انذراسٛح ػذد انسا .6

 2222 ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 

 ٚٓذف انًمزر انٗ 

 

 نظراي وعمليا والشبكات امنية احلواسيبذؼهٛى انطانة يٓاراخ يادج  -1
 لطلبة املدارس املتوسطة واالعدادية ذأْٛم انطهثح نرذرٚس ْذِ انًادج -2

 االْهٛح ٔانحكٕيٛح  ات الدولة املختلفةيف قطاع ًمذأْٛم انطهثح نهؼ - 3

 
 
 

 هراخعح أداء هؤسساخ التعلين العالي ))هراخعح الثرناهح األكاديوي((

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

 .البرنامج

 يخزخاخ انرؼهى ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .9
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 انًؼزفح ٔانفٓى  -أ
 .يؼاندح انصٕر نًادج فٓى ػهٗ انحصٕل فٙ انطانة ذًكٍٛ-1أ

       .ٔإَاع يؼاندح انصٕر انزلًٛحتطزق  انًؼزفح   - -2أ

 دح انصٕر انزلًٛحػهٗ يُظٕيح يؼانانرؼزف  -3أ

 . إَاع انصٕر انًمارَح تٍٛذًكٍٛ انطانة يٍ  -4أ

 نهؼًهٛاخ انًخرهفح فٙ يؼاندح انصٕر انزلًٛحفٓى انطانة  -5أ
   

 انخاصح تانًٕضٕع  ٛحانًٓاراذ االْذاف   -ب 

 اسرخذاو نغاخ انثزيدح انحذٚثح – 1ب

     خرثزذًثٛم يا ذؼهًّ َظزٚا تشكم ػًهٙ فٙ انًٚرمٍ انطانة   - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 يحاضزاخ ذمهٛذٚح ٔاسهٕب انًُالشح. -1
 ٔانرًارٍٚ األضافٛح كٕاخثاخ.االَشطح انًخرثزٚح  -2
 .انكرة انؼهًٛح -3
 .ٔانشٓزٚح انٕٛيٛح اليرحاَاخا -4

 

 طزائك انرمٛٛى      

 يحاضزاخ ذمهٛذٚح ٔاسهٕب انًُالشح. -5
 رٍٚ األضافٛح كٕاخثاخ.ٔانرًااالَشطح انًخرثزٚح  -6
 .انكرة انؼهًٛح -7
 .ٔانشٓزٚح انٕٛيٛح اليرحاَاخا -8

 
 يٓاراخ انرفكٛز -ج

 سرخذاو انًٓاراخ انؼهًٛح ٔانًؼزفٛح يٍ خالل اسهٕب انحٕار.أ -1ج

 تانطزق انًخرهفح.ٔذُفٛذ انة رايح ٚحهم انطانة انًشكالخ انثزايدٛح فٙ ذًثٛم انثٛاَاخ  -2ج

 .انًمارَح تٍٛ انحهٕل انؼهًٛح ٔانؼًهٛح ٔيؼزفح ذاثٛزْالذرج انطانة ػهٗ  -3ج   

 .األضافٛح انرًارٍٚ نحم انٕاخثاخ -4 ج

 

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 يحاضزاخ ذمهٛذٚح ٔاسهٕب انًُالشح ٔانحٕار يغ انطهثح. -1
 )انؼًهٛح(.انًخرثزٚح انرطثٛماخ -2
  فاػهح فٙ حم تؼض انرًارٍٚ انصفٛح ػهٗانرًارٍٚ األضافٛح انثٛرٛح ٔذشدٛغ انطهثح ػهٗ انًشاركح ان -3

 انهٕحح داخم انماػح انذراسٛح.  
 
    

 

 طزائك انرمٛٛى 
 اخزاء االخرثاراخ انُظزٚح ٔانؼًهٛح/ ٕٚيٛح/شٓزٚح/َٓائٛح. -1
 .أخزاء االخرثاراخ انشفٕٚحانرًارٍٚ األضافٛح ٔ -2
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 ٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخصٙ (.انًٓاراخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماته -د 

 .ذهماْا انرٙ انًؼزفح ذٕظٛف انطانة ٚسرطٛغ اٌ-1د

 .انًؼزفح يٍ االسرفادج يٍ ٚرًكٍ اٌ-2د

 .انرذرٚس يٓارج ٚكرسة اٌ-3د

   نرفكٛٛز االٚداتٙ.ا -4د

 تُٛح انًمزر .10

 يخزخاخ انرؼهى انًطهٕتح انساػاخ األسثٕع
اسى انٕحذج / انًساق 

 أٔ انًٕضٕع
 انرؼهٛىطزٚمح 

طزٚمح 

 انرمٛٛى

 
 

1 

 2, نظري 2
 عولي

عرض تقذيوي +  امهية االمنية بصورة عامة التعريف تاهويح االهنيح

 هختثر

أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 
 

2 

 2نظري,  2
عرض الهنيح الوعلىهاخ في الواضي  عولي

 والساضر

امنيةةةةةةةة املعلومةةةةةةةات يف املا ةةةةةةة  
 واحلا ر

عرض تقذيوي + 

 هختثر
ساناخ أهت

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 
 

3 

 2نظري,  2
 عولي

  عناصر جرائم احلاسوب  تعريف لدرائن الساسىب وعناصرها

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 
 

4 

 2نظري,  2
 عولي

  تصنيف امنية انظمة املعلومات تعريف  الهن تصنيفاخ انظوح الوعلىهاخ

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 
 

5 

 2نظري,  2
 عولي

 التصنيف حسب الوظيفة        تعريف لتصنيف االنظوح زسة الىظيفح

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 
 

6 

 2نظري,  2
 عولي

 انواع املهامجات تىضير انىاع الوهاخواخ

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

 شهريح +

تقارير 

 هختثريح

 
 
 

7 

 2نظري,  2
 عولي

 مبدأ امنية الشبكات تعريف الهنيح الشثكاخ

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 
 

8 

 2, نظري 2
 عولي

 اخفاء املعلومات تعريف الهن طرق االخفاء

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 
 

9 

 2نظري,  2
 عولي

 علم االخفاء تعريف لعلن االخفاء

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 
 

 2نظري,  2
 العالمة املائية تعريف للعالهح الوائيح عولي

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 
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12 

 هختثريح

 
 
 

11 

 2نظري,  2
 عولي

 التشفري و فك الشفرة شفرجتعريف  لعلن التشفير وفك ال

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 
 

12 

 2نظري,  2
 عولي

 تعريف النظوح التشفير الوتناظرج وغير الوتناظرج
انظمةةةة التشةةةفري املتنةةةاظرة و ةةةري 

 املتناظرة

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 
 

13 

 2نظري,  2
 عولي

 مستقبل االمنية ضير لوستقثل االهنيحتى

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 
 

14 

 2نظري,  2
 عولي

 املبادئ االساسية لعلم التشفري تعريف للوثادئ االساسيح لعلن التشفير

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 
 

15 

 2نظري,  2
 عولي

 انواع الفريوسات ع الفيروساختىضير النىا

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 2نظري,  2 11
 عولي

 تعريف انظوح التشفير راخ الوفتاذ الىازذ
انظمةةةةةةة التشةةةةةةفري  ات املفتةةةةةةا  

  الواحد

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 2نظري,  2 11
 عولي

 طريقة يوليوس قيصر ىليىس قيصرشرذ لخىارزهيح ي

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 2نظري,  2 11
 عولي

 monoalphabeticشرذ لطرق 
Monoalphabetic  التشةةةفري

 Playfair cipher ,بطريقة

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 2نظري,  2 11
 عولي

 طرق التشفري االبدالية االتذاليح شرذ لطرق التشفير
عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 2نظري,  2 20
 عولي

 طريقة التشفري القياسية شرذ طريقح التشفير القياسيح
عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ 

شهريح + 

تقارير 

 هختثريح

 2نظري,  2 21
 عولي

 م تصنيف امنية الشبكاتعل تىضير لعلن تصنيف اهنيح الشثكاخ
عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ شهريح 

 + تقارير هختثريح

 2نظري,  2 22
 عولي

 طريقة فريانم   Vernam شرذ طريقح فيرنام
عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ شهريح 

 + تقارير هختثريح

 2نظري,  2 23
 عولي

 تقنية  rotor Rotorتىضير تقنيح 
عرض تقذيوي + 

 هختثر
ناخ شهريح أهتسا

 + تقارير هختثريح

 2نظري,  2 24
 blockوطرق  streamتىضير طرق تشفير  عولي

Stream  طرق تشفري,  
Block  طرق التشفري 

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ شهريح 

 + تقارير هختثريح
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 انثُٛح انرحرٛح  .11

 انًطهٕتحانكرة انًمزرج  -1

              
-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    
-  

 انًزاخغ انزئٛسٛح )انًصادر( -2
Chris, Siyan , ‘Internet  Firewall and 
Network Security ‘ , New Riders , 2006 

انكرة ٔانًزاخغ انرٙ ٕٚصٗ  - أ

تٓا )انًدالخ انؼهًٛح ، انرمارٚز 

) ....... ، 

William , Steven , ‘ Firewall and  Internet 
Security ‘, Addison Wesley, 2004. 

انًزاخغ االنكرزَٔٛح ، يٕالغ  - ب

 االَرزَد ، ...... 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd
2pEan0ZG_Y1lTa4mXV1y0h-iJjINrqX 
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 اضافح تؼض انخٕارسيٛاخ انحذٚثح. -1

 االيُٛح انحذٚثح ذحاكٙ تؼض انرحذٚاخ اضافح تؼض انًٕاضٛغ اندذٚذج ٔانرٙ -2

 

 عولي 2نظري,  2 
تىضير لخىارزهياخ 

الوفتاذ العام 

((diffie,hellman 

خوارزميات املفتةا  
 عةةةةةةةةةةةامال

(DIFFIE,H
ellman) 

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ شهريح + 

 تقارير هختثريح

 عولي 2نظري,  2 
تىضير لطرق 

وخىارزهياخ اخري هثل 

rsa 

طةةرق وخوارزميةةات 
 اخرى             

RSA, 
Rijndeal 

عرض تقذيوي + 

 هختثر
أهتساناخ شهريح + 

 تقارير هختثريح
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 ًىرج وصف انًمشسن

وصف املقرر: يتضمن مقرر تدريس مادة الرتبية العملية لطلبة الصف الرابع لقسم علوم احلاسبات  
 مادة نظرية وعملية على مدى سنة دراسية كاملة ولفصلني دراسيني لغرض هتيئة واعداد خرجيي قسم

علوم احلاسبات يف كلية الرتبية للعلوم الصرفة ليكون مدرسًا ملادة احلاسوب يف املدارس املتوسطة 
والثانوية ويتمثل ذلك من خالل ابراز العالقة الوثيقة بني كليات الرتبية وعملها االكادميي التأهيلي 

املعلم  –اًي يقوم به ) الطالب واملدارس وعملها التطبيقي ، اذ تعترب مادة الرتبية العملية خمتربًا تربو 
(بتطبيق معظم املبادئ والنظرايت الرتبوية بشكل ادائي وعملي يف امليدان احلقيقي هلا اال وهو 

 املدرسة وبذلك يتحقق الربط بني النظرية والتطبيق.

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / جبيؼخ دَبنً انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 لغى ػهىو انذبعىة انمغى انجبيؼٍ / انًشكض .2

 43CsVانزشثُخ انؼًهُخ /  اعى / سيض انًمشس .3

 كم الغبو ػهىو انذبعجبد أشكبل انذضىس انًزبدخ .4

 2222/2223عُىٌ: انفظم / انغُخ .5

  )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

 2/6/2222 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 َزؼشف طبنت انُىو ويذسط انغذ يٍ خالل يبدح انزشثُخ انؼًهُخ ػهً :
 . اهى يزطهجبد يهُخ انزذسَظ. 1
 فكشح ػبيخ ػٍ خظبئض انزؼهُى انُبجخ. .اكزغبة 2

 يشاخؼخ أداء يؤصضبد انتؼهٍى انؼبنً ))يشاخؼخ انجشنبيح األكبدًًٌ((

 یقھاتحق الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألھم مقتضیا إیجازا   ھذا المقرر وصف یوفر
 وصف وبین بینھا الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرھنا

 .البرنامج
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 . اخزجبس رًكُه يٍ يبدح رخظظه انؼهًُخ ثشكم فؼهٍ 3
 . يًبسعخ يهبساد يهُخ انزذسَظ 4

 . اعزخذاو طشائك انزذسَظ انذذَضخ 5    
 . اعزخذاو انىعبئم وانزمُُبد انزؼهًُُخ انذذَضخ. 6
 . اداسح وضجظ انظف وكُفُخ انزؼبيم يغ انطهجخ . 7
 اجهخ انًىالف انًخزهفخ انزٍ لذ رىاجهه اصُبء ػًهه داخم انظف وخبسجه. يى 8
 . انزؼشف ػهً انُظبو انًذسعٍ 9

 . انًشبسكخ ثبألَشطخ انًذسعُخ . 10
 . اًَبء جىاَت انشخظُخ نذَه 11
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 يخشجبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .9

 انًؼشفخ وانفهى  -أ

ثبنًؼهىيبد انًزؼهمخ ثًهبساد انزذسَظ كبنزخطُظ نهذسط وطشح االعئهخ انًزؼهمخ  يؼشفخ انطبنت -1أ

ثبنًبدح انذساعُخ واداسح وضجظ انظف وطُبغخ االهذاف انغهىكُخ وانزذشكبد انزٍ َمىو ثهب انًذسط 

 داخم غشفخ انذسط ورمىَى رؼهى انزاليُز نهًبدح انذساعُخ 

ط كٍ َزؼهى انطبنت كُفُخ رذهُم انًىالف انزؼهًُُخ يشبهذاد نذظض دساعُخ فؼهُخ فٍ انًذاس -2أ

ورمىًَهب ثبعزخذاو انجبَت انُظشٌ انزٍ رؼهًهب فٍ انجبَت انُظشٌ يٍ انًبدح كًؼُبس نهزا انزذهُم 

 وانزمىَى

فهى انكفبَبد انؼًهُخ انالصيخ نًؼهى انًجبل وانزٍ رشرجظ ثأعبنُت انزذسَظ ويهبسارهب واعزخذاو  -3أ

 ُخ انًغبػذح فٍ ػًهُخ انزذسَظانىعبئم انزؼهًُ

 فهى كُفُخ انزؼبيم ثئَجبثُخ يغ اطشاف انؼًهُخ انزؼهًُُخ -4أ

 فهى ورشجًخ انًؼبسف انُظشَخ انً يىالف رؼهًُُخ وثبنزبنٍ انشثظ ثٍُ انُظشَخ وانزطجُك -5أ

  فهى انًؼبسف انزٍ دسعهب َظشَبً يٍ خالل رطجُمهب فٍ انًُذاٌ  -6أ
   

 بطخ ثبنًىضىع انًهبساد انخ  -ة 

انزًكٍ وارمبٌ انًهبساد انزذسَغُخ انزٍ دسعهب فٍ انجبَت انُظشٌ وايكبَُخ رطجُمهب ػًهُب فٍ  – 1ة

 انظف

 رىظُف واعزخذاو انزمُُبد انزشثىَخ انذذَضخ انًغبػذح فٍ ػًهُخ انزؼهى وانزؼهُى– 2ة

 نزؼبيم يؼهبانزؼشف ػهً انًشكالد انظفُخ انزٍ لذ رذش داخم غشفخ انظف وكُفُخ ا– 3ة

      ارمبٌ وانزًكٍ يٍ يهبساد رذسَغُخ دذَضخ  -4ة
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 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 يذبضشاد رمهُذَخ ) ػشع ورفغُش ( -

 يُبلشخ ودىاس

 انزؼهُى  انزؼبوٍَ

 يشبهذح دسوط رطجُمُخ فٍ انًذاسط

 رمذَى دسط يظغش

 يُبلشخ االلشاٌ فٍ انذسط انًظغش

 اػذاد خطظ رذسَظ َىيُخ    

 

 طشائك انزمُُى      

 غٍُ فٍ انًُذاٌ ) انًشبهذح ( يٍ خالل اعزًبسح رمىَى خبطخَذسزرمىَى ان

 رمذَى رمبسَش ػٍ ػًهُخ رمىَى دسط ًَىرجٍ

 يُبلشخ ودىاس يغ االلشاٌ

 يُبلشخ واػذاد ثذىس يشبسَغ انزخشط

 
 

 يهبساد انزفكُش -ط  

 انزفكُش انؼهًٍ وخطىاره انًؼزًذح -1ط

 ش االعزمشائٍ واالعزُزبجٍانزفكُ -2ط

 انزفكُش انُبلذ ويهبساره -3ط

 انزفكُش االثذاػٍ ويهبساره   -4ط

 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 رمذَى خطظ رذسَظ َىيُخ

 يُبلشخ انخطظ داخم غشفخ انظف

 رمذَى اعزًبسح رمىَى نذسط ًَىرجٍ

 رمذَى دسط يظغش ضًٍ يبدح االخزظبص
 
    

 

 طشائك انزمُُى 
 اء االخزجبساد انُظشَخ وانؼًهُخ/ َىيُخ/شهشَخ/َهبئُخ.اجش -1
 .أجشاء االخزجبساد انشفىَخانزًبسٍَ األضبفُخ و -2

 
 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (. -د 

 .رهمبهب انزٍ انًؼشفخ رىظُف انطبنت َغزطُغ اٌ-1د

 .انًؼشفخ يٍ عزفبدحاال يٍ َزًكٍ اٌ-2د

 .انزذسَظ يهبسح َكزغت اٌ-3د

   نزفكُُش االَجبثٍ.ا -4د

 ثُُخ انًمشس .10
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 يخشجبد انزؼهى انًطهىثخ انغبػبد األعجىع
اعى انىدذح / انًغبق 

 أو انًىضىع
 طشَمخ انزؼهُى

طشَمخ 

 انزمُُى

 ثصفبد انًؼهى اندٍذ انتؼشٌف نظشي  4 1
نتذسٌش يمذيخ ػن يهنخ ا

وانصفبد االصبصٍخ نهًؼهى 

 اندٍذ ويفبهٍى ػبيخ

ػشض تمذًًٌ 

ثبصتخذاو 

 انًحبضشح

انًنبلشخ 

 وانحىاس

2 

 نظشي  4
ثبنفشوق ثٍن طشٌمخ انتذسٌش  انتؼشٌف

واصتشاتٍدٍخ انتذسٌش واصهىة انتذسٌش 

 وانىاع اصبنٍت انتذسٌش

اصبنٍت انتذسٌش انشبئؼخ 

 االصتخذاو

ػشض تمذًًٌ 

ثبصتخذاو 

ضشح انًحب

 وانًنبلشخ

انًنبلشخ 

 وانحىاس

3 

 نظشي 4

 يفهىو انتشثٍخ انؼًهٍخ    انتؼشٌف ثبنتشثٍخ انؼًهٍخ واهًٍتهب واهذافهب

ػشض تمذًًٌ 

ثبصتخذاو 

انًحبضشح 

 وانًنبلشخ

انًنبلشخ 

 وانحىاس

4 

يبهً انًشاحم انًتىخبح ين انتشثٍخ انؼًهٍخ )  نظشي 4

ح ، يشحهخ انتهٍئخ انًؼشفٍخ ، يشحهخ انًشبهذ

يشحهخ انتطجٍك انفشدي ، يشحهخ انتطجٍك 

 اندًؼً (

 يشاحم انتشثٍخ انؼًهٍخ

ػشض تمذًًٌ 

ثبصتخذاو 

انًحبضشح 

 وانًنبلشخ

انًنبلشخ 

 وانحىاس

5 

 ػًهً 4

 يشبهذح حٍخ يشبهذح حٍخ نذسس نًىرخً فً احذ انًذاسس

تمشٌش ػن  يشبهذح

انضهجٍبد 

واالٌدبثٍبد 

نهذسس 

اننًىرخً ين 

خالل اصتًبسح 

بصخ خ

 وينبلشتهب

6 

 2نظشي,  2
 ػًهً

االهذاف انتشثىٌخ ، تصنٍف االهذاف انضهىكٍخ 

 ، ايثهخ ػن االهذاف انضهىكٍخ 
يهبسح اشتمبق وصٍبغخ 

 االهذاف انتؼهًٍٍخ

ػشض تمذًًٌ 

ثبصتخذاو 

انًحبضشح + 

صٍبغخ اهذاف 

صهىكٍخ يؼشفٍخ 

ووخذننٍخ ويهبسٌخ 

 فً انحبصجبد

 ينبلشخ وحىاس

7 
 2نظشي,  2

 ًػًه
ثأهًٍخ انتخطٍط وانتخطٍط نهذسس  انتؼشٌف

وانىاع انتخطٍط وػنبصش انخطخ انتذسٌضٍخ 

 انٍىيٍخ
 يهبسح انتخطٍط نهذسس

ػشض تمذًًٌ + 

كتبثخ يفشداد 

 انخطخ ثشكم ػًهً

 ينبلشخ وحىاس

كتبثخ خطخ تذسٌش ٌىيٍخ نًىرخٍخ فً يبدح  ػًهً 4 8

 انحبصىة
 يهبسح انتخطٍط نهذسس

ػشض تمذًًٌ 

 ػًهً
 لشخ وحىاسينب

كتبثخ خطخ تذسٌش ٌىيٍخ نًىرخٍخ فً يبدح  ػًه4ً 9

 انشٌبضٍبد
 يهبسح انتخطٍط نهذسس

ػشض تمذًًٌ 

 ػًهً
 ينبلشخ وحىاس

12 

 2نظشي,  2
 ػًهً

اهًٍخ االداسح انصفٍخ ، اصبنٍت انتؼبيم يغ 

انطالة ، انًشكالد انصفٍخ ،اصبنٍت يؼبندخ 

انًشكالد انصفٍخ ، دوس انًؼهى فً االداسح 

 انًتًٍزح   انصفٍخ

يهبسح اداسح وضجط 

 انصف  

ػشض تمذًًٌ + 

دسس يصغش ٌىدٌه 

كم طبنت نًذح سثغ 

 صبػخ

 ينبلشخ وحىاس

11 
 2نظشي,  2

 ػًهً
 يهبسح انتهٍئخ نهذسس ثتهٍئخ انذسس واهذافهب وانىاػهب انتؼشٌف

ػشض تمذًًٌ + 

 دسس يصغش
 ينبلشخ وحىاس

12 
 2نظشي,  2

 ػًهً
انذسس  وتصنٍفبد ثًهبسح غهك  انتؼشٌف

 يهبسح انغهك وانىاع انغهك
 يهبسح غهك انذسس

ػشض تمذًًٌ + 

 دسس يصغش
 ينبلشخ وحىاس

13 
 2نظشي,  2

 ػًهً
 تؼشٌف ثبنًهبسح ويكىنبتهب

يهبسح وضىذ انششذ 

 وانتفضٍش
ػشض تمذًًٌ + 

 دسس يصغش
 ينبلشخ وحىاس

14 
 2نظشي,  2

 ػًهً
 ىثبنًهبسح وانتحشكبد انشبئؼخ نهًؼه انتؼشٌف

يهبسح تحشكبد انًؼهى 

 داخم انصف
ػشض تمذًًٌ + 

 دسس يصغش
 ينبلشخ وحىاس

15 

 2نظشي,  2
 ػًهً

انتؼشٌف ثبنًهبسح وانىاع االصئهخ انصفٍخ 

وكٍفٍخ صٍبغخ االصئهخ انصفٍخ ويىلف انًؼهى 

ين اخبثبد انطهجخ واالصئهخ انىاخت تدنجهب ين 

 انًؼهى

يهبسح طشذ االصئهخ 

 انصفٍخ

ػشض تمذًًٌ + 

 س يصغشدس
 ينبلشخ وحىاس

16 
 2نظشي,  2

 ػًهً
انتؼشٌف ثبنىصٍهخ انتؼهًٍٍخ وششوط اختٍبسهب 

 ولىاػذ اصتخذاو انىصٍهخ انتؼهًٍٍخ وانىاػهب
يهبسح اصتخذاو انىصبئم 

 انتؼهًٍٍخ
ػشض تمذًًٌ + 

 دسس يصغش
 ينبلشخ وحىاس

17 
 2نظشي,  2

 ػًهً
انتؼشٌف ثبنًهبسح وانىاػهب وتصنٍفبتهب 

د انىاخت اتجبػهب ػنذ اصتخذاو واالػتجبسا
 يهبسح انتؼزٌز

ػشض تمذًًٌ + 

 دسس يصغش
 ينبلشخ وحىاس
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 انجُُخ انزذزُخ  .11

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُظىص األعبعُخ 

 ت انًمشسكز 
      أخشي 

 انكتت انؼهًٍخ انًمشسح  

يحبضشاد يؼذح ين لجم ندنخ انتشثٍخ انؼًهٍخ فً انمضى اػتًبدا 

ػهى يدًىػخ ين انكتت انخبصخ ثطشائك واصبنٍت انتذسٌش 

 انحذٌثخ

 
يزطهجبد خبطخ ) ورشًم ػهً عجُم انًضبل 

وسػ انؼًم وانذوسَبد وانجشيجُبد 

 وانًىالغ االنكزشوَُخ (
 ػبد انذساعُخ انمب

انخذيبد االجزًبػُخ ) ورشًم ػهً عجُم 

انًضبل يذبضشاد انضُىف وانزذسَت 

 انًهٍُ وانذساعبد انًُذاَُخ ( 

انزطجُك انًذسعٍ انغُىٌ ودسوط انًشبهذح فٍ انًذاسط انزٍ 

 َىدَهب يذسعىٌ يزًُضوٌ فٍ انًُذاٌ

انًشاجغ االنكزشوَُخ ، يىالغ  - أ

 االَزشَذ ، ...... 
 

 

 رطىَش انًمشس انذساعٍخطخ    .12

 

 

 انتؼزٌز

18 
 2نظشي,  2

 ػًهً
انتؼشٌف ثبنًهبسح  واهًٍتهب وخصبئصهب 

 وانىاػهب
 يهبسح انتغزٌخ انشاخؼخ

ػشض تمذًًٌ + 

 دسس يصغش
 ينبلشخ وحىاس

19 
 2نظشي,  2

 ػًهً
انطبنت ثبنتمىٌى ووصبئم تمىٌى  انتؼشٌف

 وانىاع انتمىٌى 
 يهبسح انتمىٌى

ػشض تمذًًٌ + 

 دسس يصغش
 ينبلشخ وحىاس

 ينبلشخ وحىاس دسس يصغش دسس يصغش دسس يصغش ػًه4ً 22

21 
  دسس يصغش ػًه4ً

 
 دسس يصغش 

 
 ينبلشخ وحىاس دسس يصغش
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 ًٕرج ٔصف انًمشسَ

 

 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة / جايؼح دٚانٗ انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

 لسى ػهٕو انحاسٕب انمسى انجايؼٙ / انًشكز .2

 432CsCn/احلاسوب  شبكاتأتصاالت و  اسى / سيز انًمشس .3

 انزايٙ /  حعٕس٘( أشكال انحعٕس انًراحح .4

 2222/2223سُٕ٘ انفصم / انسُح .5

 122 )انكهٙ(انساػاخ انذساسٛح ػذد  .6

 2222/2223 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8
 ٚٓذف انًمشس انٗ 

 

 بشكل نظري. أتصاالت البياانت والشبكاتيادج  ادسان انطانة .1
 .يف املخترب متكني الطلبة من مهارات تصميم و ربط الشبكات ابستخدام احملاكاه .2

 اكاه بشكل لملف يف املخترب.برانمج احملتطبيق ما يتم حماكاته يف  .3

و الشركات املرتبطة مبؤسسة  لطلبة املدارس املتوسطة وااللدادية ذأْٛم انطهثح نرذسٚس ْزِ انًادج .4
 سيسكو العاملية.

 .االْهٛح ٔانحكٕيٛحيف قطاع االتصاالت السلكية و الالسلكية  ذأْٛم انطهثح نهؼًم  .5
 

 ٔانرؼهى ٔانرمٛٛىيخشجاخ انرؼهى انًطهٕتح ٔغشائك انرؼهٛى . .9

 مراجعح أداء مؤسساخ انرعهيم انعاني ))مراجعح انثرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 ٔانفٓى  انًؼشفح-أ
 .انشلًٛح انؼايح نالذصاالخ انًفاْٛىاًْٛح . ادسان انطهثح 1أ 

 ٔ غشق ستطٓا.انحاسٕتٛح  نشثكاخا. فٓى انطانة نًٕصٕع 2أ
ستػ شثكح حاسٕتٛح ٔ انسٛطشج ػهٛٓا يٍ حٛس خشٚطح انؼُأٍٚ ٔ ػًم ذًكٍ انطهثح يٍ  .3أ 

 انثشٔذٕكٕالخ.

 انخاصح تانًٕظٕع  انًٓاساخ-ب 

 فٙ كفؤ تشكم ٔانثشيجٛاخ انًخثشٚح انرجٓٛزاخ ٔاسرخذاو انرجاسب إجشاءٚرمٍ انطانة  – 1ب 
 ٔاالخرثاس ٔانرُفٛز ٔانرصًٛى ٔانًحاكاج انرحهٛم

 إػذادْا ػهٗ انًمذسج ٔايرالن ٔذجٓٛزاذٓا انحاسٕتٛح انشثكاخ اسرؼًالٚرؼهى انطانة  – 2ب 
 .انًالئًح رشغٛمان أَظًح ٔاسرخذاو ٔإداسذٓا

 سٚس فٙ انؼهٕو انًخرهفح انرٙ ذخص لسى ػهٕو انحاسثاخٚكرسة انطانة يٓاسج انرذ  - 3ب 

 غشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 )ػشض ذمذًٚٙ( انكرشَٔٛحيحاظشاخ 

 يحاظشاخ ذمهٛذٚح ٔاسهٕب انًُالشح

 االَشطح انًخرثشٚح ٔاػذاد انرماسٚش

 انكرة انؼهًٛح
  غشائك انرمٛٛى     

 اجشاء االخرثاساخ انُظشٚح ٔانؼًهٛح/ ٕٚيٛح/شٓشٚح/َٓائٛح

 انرماسٚش انؼًهٛح
 أجشاء االخرثاساخ انشفٕٚح     

 اػذاد تحٕز انرخشج     
 انرفكٛش يٓاساخ-ج

 اسرخذاو انًٓاساخ انؼهًٛح ٔانًؼشفٛح يٍ خالل اسهٕب انحٕاس فٙ انًٕاظٛغ االكادًٚٛح -1ج         

 ٛفٛح ٔانرصًٛى انرشغٛم نالَظًح انحاسٕتاذٛح ٔستطٓا ٚسرُرج انطانة ك -2ج

 ٔ ػًم انثشٔذٕكٕالخ. ٚحهم انطانة انًشكالخ فٙ َمم انثٛاَاخ تانطشق انًخرهفح -3ج

 انٕاجثاخ نحم انرًاسٍٚ األظافٛح.. 4ج   

 غشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 غشٚمح االنماء ٔاسهٕب انًُالشح ٔانحٕاس يغ انطهثح. -1

 ًخرثشٚح)انؼًهٛح(.انرطثٛماخ ان -2
انرًاسٍٚ األظافٛح انثٛرٛح ٔذشجٛغ انطهثح ػهٗ انًشاسكح انفاػهح فٙ حم تؼط انرًاسٍٚ انصفٛح  -3

 ػهٗ انهٕحح داخم انماػح انذساسٛح.  
 انكرة انؼهًٛح.

 غشائك انرمٛٛى    
 

 

 اجشاء االخرثاساخ انُظشٚح ٔانؼًهٛح/ ٕٚيٛح/شٓشٚح/َٓائٛح. -1

 االخرثاساخ انشفٕٚح. أجشاءانرًاسٍٚ األظافٛح ٔ -2
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انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ  -د 

.) 
 لذسج انطهثح ػهٗ انؼًم ظًٍ فشٚك انؼًم انرشتٕ٘ ٔ انًُٓٙ -1د

 انرفكٛٛش االٚجاتٙ ٔذٕظٛف انًؼشفح انرٙ ذهماْا -2د

 ٓاخ خاسج انجايؼح  ٔانرذسٚة يؼٓىانمذسج ػهٗ انرخاغة يغ انج -3د

 اٌ ٚرًكٍ انطانة ذؼهًّ يُٓح انرذسٚس ٔاذمآَا -4د         

   نرفكٛٛش االٚجاتٙ.ا -5د         
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 تُٛح انًمشس  .12
 

 

 

 

 انساػاخ األسثٕع
يخشجاخ انرؼهى 

 انًطهٕتح
اسى انٕحذج / انًساق أٔ 

 انًٕظٕع
غشٚمح 

 انرؼهٛى
 ىغشٚمح انرمٛٛ

 اإلشاراخ تأنىاع انرعريف عمهي 2, نظري 2 1
مقذمح عن االذصاالخ وانىاع 

 االشاراخ

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

2 

 عمهي 2نظري,  2
  اإلشارجتخىاص  انرعريف

 مىديالخ نقم انثياناخ  و
 خىاص االشارج 

 ثياناخ  مىديالخ نقم ان 

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

3 

 عمهي 2نظري,  2
تأسثاب ضعف انرعريف 

 اإلشارج
 اإلشارجأسثاب ضعف 

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

4 

 عمهي 2نظري,  2

 مقذمح عن انشثكاخ انرعريف تانشثكاخ

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

5 

 عمهي 2نظري,  2

 نىاع انشثكاخا انشثكاخنىاع اانرعريف ت

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

6 

 عمهي 2نظري,  2

 تروذىكىل انشثكاخ  ثروذىكىل انشثكاخت انرعريف

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

7 

 عمهي 2نظري,  2
اانماديح  مكىناخت انرعريف

 مكىناخ انشثكح هشثكحوانثرمجيح ن

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض انمناقشح 

 ذيمي + مخرثرذق

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

8 

 عمهي 2نظري,  2

 مقاييس انشثكاخ انشثكاخ تمعايير انرعريف

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

9 

 عمهي 2نظري,  2

 هيكهيح انشثكاخ - هيكهيح انشثكاخت انرعريف

محاضراخ 

ذيح واسهىب ذقهي

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

12 

 عمهي 2نظري,  2
 ىسائط اننقمت انرعريف

 انسهكيح واالسهكيح  

 وسائط اننقم

 انسهكيح واالسهكيح  

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

11 

 عمهي 2, نظري 2

 OSIمىديم  OSIمىديم ت انرعريف

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

12 

 عمهي 2نظري,  2

 اجهزج انشثكاخ أجهزج انشثكاخت انرعريف

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ريحذقارير مخرث
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 انثُٛح انرحرٛح  .11

  انكرة انًمشسج انًطهٕتح -1

 انًشاجغ انشئٛسٛح )انًصادس( -2
"TCP/ IP Protocol Suites", Behrouz Forouzan, McGraw-

Hill, 4th edition, 2010 

13 

 عمهي 2نظري,  2

 ذصنيف انشثكاخ ذصنيف انشثكاخ

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

14 

 عمهي 2نظري,  2
ثروذىكىل ت انرعريف

TCP/IP 
 TCP/IPتروذىكىل 

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

ريح + أمرحاناخ شه

 ذقارير مخرثريح

15 

 عمهي 2نظري,  2

 انعنىنح ضمن انشثكح انعنىنح ضمن انشثكحكيفيح

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

16 

 عمهي 2نظري,  2

 انعنىنح انفيزياويح انعنىنح انفيزياويحكيفيح 

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض اقشح انمن

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

17 

 عمهي 2نظري,  2

 ذقسيم انشثكاخ ذقسيم انشثكاخكيفيح 

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

18 

 عمهي 2نظري,  2

 االثرنيد وانىاعه االثرنيدت انرعريف

محاضراخ 

هيذيح واسهىب ذق

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

19 

 عمهي 2نظري,  2
سانية حركح تأ انرعريف

 انثياناخ ضمن انشثكح

اسانية حركح انثياناخ ضمن 

 انشثكح

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

22 

 عمهي 2, رينظ 2
طرق ذمثيم مساراخ ت انرعريف

 انثياناخ 

 

 طرق ذمثيم مساراخ انثياناخ 

 

محاضراخ 

ذقهيذيح واسهىب 

عرض انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح
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انكرة ٔانًشاجغ انرٙ ٕٚصٗ  - أ

تٓا )انًجالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش 

) ....... ، 

 "Data Communication And Networking", Behrouz a. 
Forouzan, 4th edition, 2009. 
 

انًشاجغ االنكرشَٔٛح ، يٕالغ  - ب

 االَرشَد ، ...... 

1.https://www.tutorialspoint.com/principles_of_commun
ication/principles_of_communication_tutorial.pdf 
 
2.https://www.tutorialspoint.com/data_communication_
computer_network/data_communication_computer_net
work_pdf_version.htm 

 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساسٙ  . 12

 شثكاخ ػذٚذج نرًكٍٛ انطهثح يٍ انسٛطشج ػهٛٓا.انسؼٙ الظافح جًٛغ انًكَٕاخ انًادٚح انًخرثشٚح الَشاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.powershow.com/search/presentations/ppt/computer_system_architecture_by_m.morris_mano
https://www.powershow.com/search/presentations/ppt/computer_system_architecture_by_m.morris_mano
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كهُح انتزتُح نهؼهىو انظزفح خايؼح دَانً /  انًؤسسح انتؼهًُُح .1

  انؼهًٍ نحاسثاخلسى ػهى ا  انمسى اندايؼٍ / انًزكش .2

  Operating systemَظى انتشغُم  اسى / ريش انًمزر .3

 (ػًهٍ-َظزٌ) أسثىػُا يزتٍُ أشكال انحضىر انًتاحح .4

  سُىٌ / انسُحانفظم  .5

 ػًهٍ ( 2َظزٌ +  2ساػاخ ) 4 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذراسُح  .6

 6/7/2222 تارَخ إػذاد هذا انىطف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 

تعريف الطالب بأنظمة التذغيل وأنواعها وأهداف نظام التذغيل وكذلك كيف يقوم نظام التذغيل بأدارة تطبيقات 
 ظيم عمل الحاسبةالمدتخدم واجهزة الحاسوب المادية وتن

 
 
 

 
  

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

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

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

 البرنامج.
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 يخزخاخ انتؼهى وطزائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .9

 انًؼزفح وانفهى  -أ
 -: وانفهى انًؼزفح - أ

 .َظى انتشغُم نًادج فهى ػهً انحظىل فٍ انطانة تًكٍُ-1أ

       .ىبانحاس وتُفُذ انثزايح تًؼانح تطزق تُظُى وتًثُم وتخشٍَ انثُاَاخ  انًؼزفح   - -2أ

 انهُاكم انثُاَُح انًختهفح )يُشاتها وػُىتها(.فهى  -3أ

 يؼٍُ فٍ انهُكم انثُاٍَ.  زايحيختهفح نث نخشٌ وتُفُذتًكٍُ انطانة يٍ انتؼزف ػهً طزق يختهفح  -4أ

نتًثُم انهُاكم انثُاَُح انًختهفح وطزق تزتُة انثُاَاخ   ++Cح انثزيد نغحانمذرج ػهً أستخذاو  -5أ

  .ويؼاندتها
  

 

 انًهاراخ انخاطح تانًىضىع   -ب 

 واختُار طزق انخشٌ وانتُفُذ انًُاسثح انًُاسة انثُاٍَ انهُكم أختُار يهارج– 1ب

     تًثُم يا تؼهًه َظزَا تشكم ػًهٍ فٍ انًختثزَتمٍ انطانة  – 2ب

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى      

 يحاضزاخ تمهُذَح واسهىب انًُالشح. -1
 ٍ األضافُح كىاخثاخ.وانتًارَاالَشطح انًختثزَح  -2
 .انكتة انؼهًُح -3
 .وانشهزَح انُىيُح اليتحاَاخا -4

 

 

 طزائك انتمُُى      

 اخزاء االختثاراخ انُظزَح وانؼًهُح/ َىيُح/شهزَح/َهائُح. -1
  .أخزاء االختثاراخ انشفىَحانىاخثاخ و -

 االيتحاَاخ انؼًهُح فٍ انًختثزاخ -

 

 
 يهاراخ انتفكُز -ج

 ؼهًُح وانًؼزفُح يٍ خالل اسهىب انحىار.ستخذاو انًهاراخ انأ -1ج

 تانطزق انًختهفح.وتُفُذ انة رايح َحهم انطانة انًشكالخ انثزايدُح فٍ تًثُم انثُاَاخ  -2ج

 .لذرج انطانة ػهً انًمارَح تٍُ انحهىل انؼهًُح وانؼًهُح ويؼزفح تاثُزها -3ج   

 .األضافُح انتًارٍَ نحم انىاخثاخ -4 ج        

 

   

  

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى     
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 يحاضزاخ تمهُذَح واسهىب انًُالشح وانحىار يغ انطهثح. -1
 )انؼًهُح(.انًختثزَح انتطثُماخ -2
  انتًارٍَ األضافُح انثُتُح وتشدُغ انطهثح ػهً انًشاركح انفاػهح فٍ حم تؼض انتًارٍَ انظفُح ػهً -3

 انهىحح داخم انماػح انذراسُح.  
 

 

 

 طزائك انتمُُى    

 

 ء االختثاراخ انُظزَح وانؼًهُح/ َىيُح/شهزَح/َهائُح.اخزا -2
 .أخزاء االختثاراخ انشفىَحانتًارٍَ األضافُح و -3

 

 

 
 انًهاراخ  انؼايح وانًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىر انشخظٍ (. -د 

 .تهماها انتٍ انًؼزفح تىظُف انطانة َستطُغ اٌ-1د

 .انًؼزفح يٍ ستفادجاال يٍ َتًكٍ اٌ-2د

 .انتذرَس يهارج َكتسة اٌ-3د

   نتفكُُز االَداتٍ.ا -4د
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 تُُح انًمزر .12

 انساػاخ األسثىع
يخزخاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق 

 أو انًىضىع
 طزَمح انتمُُى طزَمح انتؼهُى

 يمذيح َظى انتشغُم 2 1
مقدمة عن نظام التشغيل وتعريفه 

واع نظم التشغيلواهدافه وأتريخ وان  
انًحاضزج + 

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

 هُكهُح انثزايدُاخ 2 2
هيكلية وتشغيل نظام احلاسبة وهيكلية 

DMA وهيكلية وهرمية اخلزن 
انًحاضزج + 

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

 طزق حًاَح انذاكزج 2 3
عمليات ومحاية الذاكرة وأدارة أدارة ال

 الفايالت وأنظمة األستدعاء
انًحاضزج + 

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

 انًاكُح االفتزاضُح 2 4
ألدارة  لادلاكنة االفرتاضية ومدخ

 العمليات
انًحاضزج + 

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

 processesانؼًهُاخ  2 5
 PCBتعريف العملية وحاالهتا و

 وجدولة العمليات
انًحاضزج + 

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

 اَىاع انؼًهُاخ 2 6
العمليات ادلستقلة وادلتعاونة ومفهوم 

Threads 

انًحاضزج + 

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

 خذونح انًؼانح 2 7
ومفاهيمها ومعايري  CPUجدولة ال 

 اجلدولة
انًحاضزج + 

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

 خىارسيُاخ اندذونح 2 8
( FCFS)خوارزميات اجلدولة 

 (SJFو)
انًحاضزج + 

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

انًحاضزج +  Priority( و SJFمتارين ) تًارٍَ اندذونح 2 9

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

انًحاضزج +  (M.L.F.B.Q( و)R.Rخوازمية ) تكملة انواع اخلوارزميات  2 01

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

    أمتحان 2 00

 خذونح انًؼانداخ  2 02
ادلتعددة  عاجلاتولة ادلمفاهيم جد

 وتقييم اخلوارزميات
انًحاضزج + 

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

 انتشايٍ 2 03
مدخل اىل تزامن العمليات ومشكلة 

 ادلنطقة احلرجة
انًحاضزج + 

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

 جيشاكم انؼًهُاخ انًتؼذد 2 04
حل مشكلة العمليتني ومشكلة 

 العمليات ادلتعدددة
انًحاضزج + 

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

05 2 Semaphores  انًماطغ انحزخح 
انًحاضزج + 

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

    أمتحان 2 06

 انتىلف  2 07
شروط و  Deadlocksمدخل اىل 
 RAGحصوله و

انًحاضزج + 

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

انًحاضزج +  Deadlockمنع  كُفُح يؼاندح ويُغ انتىلف 2 08

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

 سيُاخ انحاالخ االيُحرخىا 2 09
احلالة اآلمنة  Deadlockجتنب 

 Bankersوخوارزمية 
انًحاضزج + 

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز
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 انمزاءاخ انًطهىتح :

  انُظىص األساسُح 
 كتة انًمزر 
      أخزي 

 Operating System Concepts    
   Modern Operating Systems 

   Introduction to Operating System Design 

and Implementation 

 

يتطهثاخ خاطح ) وتشًم ػهً سثُم انًثال ورش 

 انؼًم وانذورَاخ وانثزيدُاخ وانًىالغ االنكتزوَُح (
 الربجمة ابحد لغات الربجمة مثل سي ++

انخذياخ االختًاػُح ) وتشًم ػهً سثُم انًثال 

يحاضزاخ انضُىف وانتذرَة انًهٍُ وانذراساخ 

 انًُذاَُح ( 
 انًذرسُحانتطثُماخ 

 
 

 ادارج انذاكزج 2 21

أدارة الذاكرة )ربط العناوين, العنوان 
ادلنطقي والعنوان 

 ( )Swappingالفيزايئي,

انًحاضزج + 

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

    ستطبيق الطالب يف ادلدار   20

    تطبيق الطالب يف ادلدارس  22

    تطبيق الطالب يف ادلدارس  23

    تطبيق الطالب يف ادلدارس  24

    تطبيق الطالب يف ادلدارس  25

    تطبيق الطالب يف ادلدارس  26

 اَىاع انتخظُض 2 27
التخصيص ادلتتابع دلقطع واحد وعدة 

 مقاطع
انًحاضزج + 

 يختثز

ىَح االختثاراخ انشف

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

انًحاضزج +  التشظي الداخلي واخلارجي اَىاع انتشضٍ 2 28

 يختثز

االختثاراخ انشفىَح 

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

 اَىاع انؼُىَح  2 29

الصفحات وادلقاطع وانواع العنونة 
وكيفية التحويل من ادلنطقي اىل 

 الفيزايوي

انًحاضزج + 

 يختثز

خ انشفىَح االختثارا

وانتطثُك انؼًهٍ فٍ 

 انًختثز

    أمتحان 2 31

      

      
      
      


