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المرحلة الدراسية 

المرحلة االولى /

 كورس االول\

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

الفصل االول/ انظمة  1اسبوع 

 االعداد/
االعداد العشريه/االعداد 

كسور /الثنائيه

 االعداد/اوزانها/

2 2 

الفصل االول/ انظمة  2اسبوع 

 االعداد/
االعداد الثمانيه/اعداد 

 اسادس عشر
2 2 

الفصل الثاني /تحويل  3اسبوع 

 االعداد
تحويل االعداد العشري 

الى ثنائي وثماني وسادس 

 عشر وبالعكس

2 2 

 4اسبوع 
 

 

الفصل الثالث/ العمليات 

 ارياضيه لالعداد
ح االعداد جمع  وطر

 بعدة طرق
2 2 

الفصل الثالث/ العمليات  5اسبوع 

 ارياضيه لالعداد
تعلم متممات االعداد  /

االول والثاني 

 واستخدامها بالطرح

2 2 

معرفة كيفيه جمع وقسمة  قسمة وضرب االعداد 6اسبوع 

 االعداد وطرقها
2 2 



الفصل الرابع/االعداد بدون  7اسبوع

 اوزان
 معرفة اكواد االعداد

BCD,Exess3, Gray  
2 2 

الفصل الرابع/االعداد بدون  8اسبوع

 اوزان
code, Parity code, 

Seven segment 

2 2 

 الفصل الخامس/ 9اسبوع
Boolean algebra 

معرفة البوابات المنطقية 

 وجدول الحقيقة
2 2 

معرفة كيفية استخدام  قوانين الجبر البولي 10اسبوع 

القوانين في اختصار 

 ت المعادال

2 2 

وتحويل البوابات  قوانين الجبر البولي 11اسبوع 

واستخدام بوابات ناند /

 ونور في االختصار
 

2 2 

 الفصل السادس/قوانين  12اسبوع 
 ديموركان

استخدام قوانين 

ديموركان في 

 االختصارات 

2 2 

 الفصل السادس/قوانين 13اسبوع 
 ديموركان

جدول الحقيقة /وجمع 

المضاريب/وضرب 

 جاميعالم

2 2 

تعلم استخدام كارنوف  كارنوف ماب 14اسبوع 

 ماب في االختصار 
2 2 

 Exam Exam 2 2 15اسبوع 

بناء منظومه منطقية  كارنوف ماب 16اسبوع 

 مختصرة
2 2 

 Fullالفصل السابع/ 17سبوع
Adder /Full 
subtractor 

عمليه الجمع باستخدام 

half& full adder 

2 2 

 Fullابع/الفصل الس 18اسبوع
Adder /Full 
subtractor 

half &full 
subtractor 

2 2 

استخدام البوابات  استخدام المقارنات 19اسبوع 

المنطقية للمقارنه بين 

 االعداد/

2 2 

وتحويالت االعداد  استخدام المقارنات 20اسبوع 

باستخدام البوابات 

-Mux,Deالمنطقية/
Mux 

2 2 

 2 2 معرفه انواعالنطاطات  Flip Flopالفصل الثامن/ 21اسبوع 



 2 2 ودوائرها المنطقية Flip Flopالفصل الثامن/ 22اسبوع 

 2 2 تعلم انواعها  Shift Register 23اسبوع 

 2 2 ودوائرها المنطقية Shift Register 24اسبوع 

 2 2 تعلم انواعها  الفصل التاسعCounter 25اسبوع 

 2 2 وكيفية بنائها  Counter 26اسبوع 

 2 2 ودوائرها المنطقية Counter 27اسبوع 

الفصل Memories 28اسبوع 

 العاشر
تعلم انواع الذاكرة 

RAM  

2 2 

 ROM 2 2تعلم انواع الذاكرة  Memories 29اسبوع 

 Exam Exam 2 2 30اسبوع 
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1- Digital Logic Fundamentals 9th edition (Thomas L. Floyd) 

 

2- ( Morris Mono) ترجم أساسيات تصميم المنطق والحاسبم           

      3- Digital Logic And Computer Design By M. Morris Mano 

 

 التصميم المنطقي الحمد الزهراني -4      

 

 12. خطه تطوير المقرر الدراسي 

 اضافه برامج تطبيقات املوابيل لتنفيذ التجارب 
 حماوله ادخال املاتالب لربانمج التصميم املنطقي

 ادخال مواد جديده من ضمن املنهج للماده أعاله  
  

 

 

 

https://www.goodreads.com/author/show/153866.Thomas_L_Floyd


 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

    لوم الحاسباتع قسم / المركز علميالقسم ال .2

 105CsBBتربية/ اسس اسم / رمز المقرر .3

 للطلبةاليومي الحضور  أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل / السنة .5
 )الفصل االول والثاني( النظام السنوي

 2021 -2020للعام الدراسي     

 ساعة نظري اسبوعيا 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021 /1 /16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

لى معنى التربية ومفهومها وأهدافها وضروراتها والنظريات التربوية التي ان يتعرف الطالب ع

. كما يهدف المقرر الى معرفة  , باالضافة الى واجبات التربية واهم االهداف التربويةتناولتها

اآلساس التأريخي للتربية متناوالً التربية البدائية وسماتها والتربية في الحضارات القديمة ومنها 

ادي الرافدين والحضارة الصينية واليونانية بشقيها االسبارطي واألثيني , وكذلك حضارة و

 العربية يهدف الى التعرف على الفالسفة اليونانيين , ويهدف المقرر الى تعريف الطالب بالتربية

وأهم أعالم الفكر التربوي اإلسالمي , كما  ومالمحها اإلسالمية وسماتها ومراحلها وأساليبها

المقرر تعريف الطلبة على األساس اإلجتماعي واالقتصادي والعلمي والوطني وذلك يحاول 

البيئة والتربية الخلقية والعائلية وربط االسرة والثقافة ومن خالل تناول موضوعات تتعلق ب

, وتناول مفهوم العلم وخطوات البحث والتنميةالتربية بالعائد االقتصادي للتربية والتخطيط 

والتربية  أكيد على دور المدرسة والبيت في تنمية الوازع الوطني لدى الطلبة ,العلمي , والت

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

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

 البرنامج.



 وخصائص التعليم الثانوي في العراق, الحديثة وسماتها واعالم الفكر التربوي الحديث.

   .باالضافة الى ذلك يهدف المقرر الى معرفة الطلبة بالتطورات الحاصلة في ميدان التربية
 

 ائق التعليم والتعلم والتقييموطر المقررمخرجات  .9

 

  هداف المعرفية األ -أ
 

 ومفهومها وأهدافها وضروراتها والنظريات التربوية التي  معنى التربية على  عرف الطالبتان ي -1أ

 .تناولتها      

 في الحضارات القديمة. للتربية  اآلساس التأريخي على  الطالب يتعرفأن   -2أ

 .زمنةاالعبرى مراحل تطور مفهوم التربية علالطالب يتعرف أن   -3أ

 في المجتمعات الغربية القديمة ، التربية األوروبية قبل مفهوم التربية الطالب يعرف أن  -4أ

 .النهضة عصر     

 أن يتعرف الطالب على دور الحضارة والتطور في التربية.  -5أ         

  التربية المعاصرة .وبية اإلسالمية ، تطور التربية العر أن يتعرف الطالب على   -6أ    

        على األساس اإلجتماعي واالقتصادي والعلمي والوطني وذلك من خالل تناول  البتعرف الطأن ي -7أ    

 البيئة والتربية الخلقية وربط التربية بالعائد االقتصادي للتربية االسرة والثقافة ووضوعات تتعلق بم         

 والتنمية.يط والتخط         

 مفهوم العلم وخطوات البحث العلميأن يتعرف الطالب على  -8أ    

 أن يتعرف الطالب على دور المدرسة والبيت في تنمية الوازع الوطني . -9أ        

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 

 مهني ) مهارة العمل التربوي( ان يمتلك الطالب القدرة على العمل ضمن فريق العمل التربوي و ال -1ب

 ان يستخدم الطالب التفكيير االيجابي ويوظف المعرفة التي تلقاها -2ب

 ان يمتلك الطالب القدرة على التخاطب مع الجهات خارج الجامعة  والتدريب معهم -3ب

 ان يتمكن الطالب تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4ب   

 رة الحوار والمناقشةان يتمكن الطالب من امتالك مها – 5ب

        مهارة أدارة الصف وقيادته.  -6ب

 



 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة المحاضرة / وطريقة االستجواب والمناقشة 

 الواجبات الصفية والبيتية

 المشاريع الفردية المستقلة والجمعية 

 اعداد البحوث والملصقات التعليمية

 

 طرائق التقييم      

 

 اء االختبارات النظرية, الشفوية منها والتحريرية و االختبارات االلكترونية / يومية/شهرية/نهائيةاجر

 المشاريع الفردية المستقلة والجمعية

 اعداد البحوث والملصقات التعليمية.

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 

 ان يقدر الطالب اهمية التربية في بناء شخصية الفرد -1ج

 يدرك الطالب اهمية االسرة ان  -2ج

 ان يدرك الطالب اهمية العالقة بين افراد االسرة ودور التربية في ذلك -3ج

 ان يقدر الطالب اهمية المجتمع   -4ج

 ان يثمن الطالب العالقة بين التربية والعلم والتكنولوجيا  -5ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 والمناقشة طريقة المحاضرة / وطريقة االستجواب 

 الواجبات الصفية والبيتية

 المشاريع الفردية المستقلة والجمعية 

 اعداد البحوث والملصقات التعليمية

 

 طرائق التقييم    

 

 اجراء االختبارات النظرية, الشفوية منها والتحريرية وااللكترونية  / يومية/شهرية/نهائية

 المشاريع الفردية المستقلة والجمعية

 بحوث والملصقات التعليمية.اعداد ال 

 



 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 

 ان يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها في مختلف مجاالت الحياة. -1د

 حياته االجتماعية والتعليمية والثقافية. ان يتمكن من االستفادة من المعرفة لتوظيفها في مواقف -2د

 ان يكتسب مهارة التدريس , ليكون مدرساً ناجحاً في مجاله وتخصصه. -3د

 ان يتمكن الطالب من إستخدام أدوات لتعزز التعليم ولتزيد اإِلْنتاِجيَّة وتعزز روح اإلبداع -4د
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
الوحدة / أو اسم 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1-2-3-4 8 

لطاااالاااب  تعرف ا ي ان 

تربياااة  ل نى ا مع على 

وواجبااااتهاااا وطبيعاااة 

الااعااماالااياااة الااتااربااوياااة 

,باالضافة الى  وظائف 

 التربية وأهدافها  

 

مااااعاااانااااى الااااتاااارباااايااااة 

تعريف وعناصاااااارها ,

واجااباااات الااتااربااياااة ، 

ية اهم االهداف ،  الترب

, الفرق بين التربوياااة

 .لتربية والتعليما

 

 المحاضرة  

 واالستجواب 

 

التقييم الشااافهي, 

امااااتااااحااااانااااات 

 يةوواجبات يوم

)عااان طااارياااق 

Google 
Classroom, 

Google 
Meet) 

5-6-7-8 8 

لطاااالاااب  تعرف ا ي ان 

على االساس التاريخي 

ية ,  ية و للترب في الترب

المجتمعاااات الغربياااة 

الااقاااديااماااة ، الااتااربااياااة 

 األوروبية 
الحضاااااارة والتطور  و

 في التربية.
 

االسااااااااااس التااااريخي 

للتربية, التربية البدائية 

)اهااادافاااهاااا,اناااواعاااهاااا 

,ومضمونها ,و سماتها 

( والتربياااة في بع  

الاااااااااااحضاااااااااااااااااارات 

القديمة,التربية والتعليم 

فااي حضاااااااااارة وادي 

الاارافااادياان, الاامااادارس 

القاااديماااة ورسااااااااالتهااا 

الااثااقاااافااياااة, الااتااربااياااة 

 الصينية, الكونفوشية.

 المحاضرة

 المناقشة

 جواب واالست

 التقييم الشفهي,

امااااتااااحااااانااااات 

 وواجبات يومية

)عااان طااارياااق 

Google 
Classroom, 

Google 
Meet) 

9-10-
11-12 

8 

لطاااالاااب  تعرف ا ي  ان 

فاااي الاااتااارباااياااة عااالاااى 

المجتمعاااات الغربياااة 

الااقاااديااماااة ، الااتااربااياااة 

 األوروبية 
تطور والحضااااااااارة  و

الاااتااارباااياااة الاااعااارباااياااة 

 اإلسالمية

الااتااربااياااة الاايااوناااانااياااة 

ة, )التربية االساااااابارطي

سفة  التربية االثينية(, فل

الااتااربااياااة الااعااربااياااة, 

مااااراحاااال الااااتاااارباااايااااة 

االسااااااالمياااة )مرحلاااة 

الااادعوة االسااااااالمياااة, 

مااااااااااااارحااااااااااااالاااااااااااااة 

االزدهااااروالاااتاااقااادم , 

مااارحااالاااة الاااتااادهاااور 

 واالنحالل(

 المحاضرة

المنااااقشاااااااااة 

 والحوار 

 التقييم الشفهي,

امااااتااااحااااانااااات 

 وواجبات يومية

)عااان طااارياااق 

Google 
Classroom, 

Google 
Meet) 

13-14-
15-16 

8 

لطاااالاااب  تعرف ا ي ان 

على التعلم والتعليم في 

ية العربية  مرحلة الترب

االسالمية وعلى  اعالم 

المؤسااااسااااات والمعاهد 

التربوية عند المساالمين 

, تاااعااالااام الااامااار ة فاااي 

االسااااااالم, والمعلمون 

 المحاضرة

 المناقشة

 التقييم الشفهي,

امااااتااااحااااانااااات 

يااااااااوماااااااايااااااااة, 



الاااافااااكاااار الااااتااااربااااوي  

االساااااااالمياااة و رائهم 

 التربوية 

في االساااالم, الشاااروط 

الواجاااب توفرهاااا في 

مح العااااماااة المعلم, مال

للتربية العربية,اشااااااهر 

علمااااء الفكرالتربوي  

االسااااالمي)أبن سااااينا, 

أبن خلاادون , الغزالي, 

 جابر بن حيان(

امااااتااااحااااانااااات 

 شهرية,

 عمل بحوث

)عااان طااارياااق 

Google 
Classroom, 

Google 
Meet) 

17-18-
19-20 

8 

لطاااالاااب  تعرف ا ي ان 

االسااااااااااااس عااااالاااااى 

االجتمااااعي للتربياااة , 

ثقاااافاااة,  ل تربياااة وا ل وا

والااتااربااياااة الاابااياائااياااة, 

 والتربية الخلقية.

الدور التربوي لالسرة, 

دور االسرة في العملية 

التربوياااة, اثر النظاااام 

الثقافي الشاامل لالسارة 

في تربيااة الطفاال, دور 

االسااااارة في المشااااااكل 

الااتااربااوياااة, تااعااريااف 

الثقافة, صااافات الثقافة, 

ن الثقاااافاااة العالقاااة بي

والاااتااارباااياااة, اهاااداف 

الاااتااارباااياااة الااابااايااائاااياااة 

واهااادافهاااا, التوجهاااات 

االسااااااالمية في حماية 

البيئاااة, مفهوم التربياااة 

الخلقية, اهمية االخالق 

في االسااااااالم, االخالق 

في فلسااااااافاااة التربياااة 

االسااااالمية, االساااااليب 

االسااااااالميااة في تنميااة 

 القيم الخلقية.

المحاضاااااارة 

واالسااتجواب 

 و

 المناقشة

 لشفهي,التقييم ا

امااااتااااحااااانااااات 

 وواجبات يومية

)عااان طااارياااق 

Google 
Classroom, 

Google 
Meet) 

21-22-
23-24 

8 

ان ياااتاااعااارف عااالاااى 

االسااااااس االقتصاااااادي 

لاالااتااربااياااة وعااالقااتااهاااا 

باااالتنمياااة واالسااااااااااس 

الاااعااالاااماااي لااالاااتااارباااياااة 

وعااالقااتااهاااا باااالااثااورة 

 التكنولوجية.

التربية عملية اقتصادية, 

بالتنمية,  ية  عالقة الترب

م العلمي التربيااة والتقااد

والتكنولوجي, تعريف 

العلم وخصاااااااائصاااااااه, 

مراحااال منهج البحاااث 

العلمي, عالقااة التربيااة 

 بالتربية التكنولوجية.

المحاضاااااارة 

 واالستجواب

 المناقشة

 التقييم الشفهي,

امااااتااااحااااانااااات 

 وواجبات يومية

)عااان طااارياااق 

Google 
Classroom, 

Google 
Meet ) 

25-26-
27-28  

8 
ان يتعرف على االسس 

والااقااومااياااة الااوطاانااياااة 

 للتربية.

 

الاااتااارباااياااة والاااوحااادة 

الوطنية والقومية,فلسفة 

المحاضاااااارة 

 واالستجواب 

 والمناقشة
 التقييم الشفهي,



 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
 املفردات املقررة من اجلامعة ضمن القطاعية

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 الرتبية ) أتليف فيصل عبد منشد(كتاب اسس ومبادئ 
 كتاب اساسيات يف الرتبية ) أتليف خليف يوسف الطراونة(

 كتاب مبادئ الرتبية ) أمحد حقي احللي , نوري عباس عبدهللا(

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

 كتاب اسس ومبادئ الرتبية ) أتليف فيصل عبد منشد(
 ب اساسيات يف الرتبية ) أتليف خليف يوسف الطراونة(كتا

 كتاب مبادئ الرتبية ) أمحد حقي احللي , نوري عباس عبدهللا(
 البحوث واملصادر عرب االنرتنت

التربياااة واهااادافهاااا في 

 العراق

 

امتحانات يومية 

امااااتااااحااااانااااات 

 شهرية,

 عمل بحوث

)عااان طااارياااق 

Google 
Classroom, 

Google 
Meet) 

29-30 4 

ان يتعرف على مفهوم 

واعالم  التربية الحديثة

الفكر التربوي الغربي 

وكاااذلاااك خصااااااااائص 

نوي في  لثاااا يم ا ل ع ت ل ا

 العراق.

 

 

يثاااة,  لحاااد تربياااة ا ل هوم ا ف م ,

مظااااهر او مباااادب التربياااة 

ثة, اعالم الفكر التربوي  حدي ال

الاااغااارباااي)ماااكاااارناااو, جاااون 

ديوي(,. خصاااااااااائص التعليم 

الثاااانوي في العراق)مفهوماااه, 

الااتاانااظااياام, الاامااادرس, االدارة 

 التربوية(.

 

 

ضاااااارة المحا

 واالستجواب 

 والمناقشة

 التقييم الشفهي,

امتحانات وواجبات 

يوميااة, امتحااانااات 

 شهرية

)عااااان طااااارياااااق 

Google 
Classroom, 

Google Meet) 

      



المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 

 
http://www.maktbtna2211.com/book/2518
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 ضوع التربية في حضارة وادي النيل ضمن التربية في الحضارات القديمة .مو إضافة
 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 ابن الهيثم -جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .13

 قسم علوم الحاسبات / المركز علمي القسم ال .14

 107CsALاللغة العربية  /  اسم / رمز المقرر .15

 اليومي أشكال الحضور المتاحة .16

 سنوي الفصل / السنة .17

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

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

 ؛البرنامج.



 ساعه اسبوعيا 2 )الكلي(د الساعات الدراسية عد .18

 2021 /2/  18 تاريخ إعداد هذا الوصف  .19

 ،  أهداف المقرر .20

تأهيل الطلبة لجعلهم قادرين على استعمال اللغة العربية استعمااًل صحيحًا ليكونوا أصحاب لغة  .1
 سليمة تؤهلهم للوقوف أمام الطلبة والتحدث أمامهم

 ألغالط اللغوية التي تعترض عملهم التدريسي في المدارس الثانويةتجنب أكبر قدر ممكن من ا .2

 االطالع على قدر معين من مفردات اللغة العربية النحوية واللغوية واإلمالئية .3

 دراسة بعض النصوص القرآنية والشعرية والنثرية ليطلعوا على األساليب اللغوية الرصينة .4

 
 
 

 علم والتقييموطرائق التعليم والت مقررمخرجات ال .21

 هداف المعرفية األ -أ
 اإللمام بقواعد اللغة العربية -1أ

 اإللمام بقواعد اإلمالء العربي -2أ

 اإللمام بقواعد الصرف العربي -3أ
 اإللمام بأسلوب القر ن الكريم بدراسة بع  النصوص -4أ
 التعرف على أساليب الشعر العربي -5أ
 يالتعرف على بع  نصوص النثر العرب  -6أ

 اعداده اعداداً يؤهله للعمل بالمؤسسات التربوية  -7أ

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 كتابة النصوص اللغوية السليمة الخالية من االغالط. – 1ب

 القراءة الصحيحة للنصوص اللغوية وكذلك القر نية. – 2ب

 تمييز األساليب الفصيحة من األساليب غير الفصيحة.-3ب

 ذوق النصوص األدبية الرفيعة وبيان مواطن القوة والجمال فيها.ت -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب المناقشة  -1

 االمتحانات اليومية والشهرية  -2

 إعداد التقارير اليومية -3
 إعداد البحوث   -4



 

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية

 التقارير اليومية والبحوث السنوية

 ت الفصليةاالمتحانا

 االمتحان النهائي
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تقدير عظمة الخالق سبحانه وتعالى في نظم القر ن بإعجازه-1ج

 تقدير جهود العلماء في دراسة النصوص القر نية-2ج

 تقدير جهود الباحثين والدراسين في تثبيت قواعد اللغة العربية-3ج

حب اللغة العربية وإسهامهم فيها وتقويمها وتنزيهها من العلل التي قد  تقدير جهود العلماء في تعزيو -4ج

 تخل فيها.
 طرائق التعليم والتعلم     

 . اسلوب المناقشة 1

 االمتحانات اليومية والشهرية  .2

 إعداد التقارير اليومية .3

 إعداد البحوث  .4

- 

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية

 ث السنويةالتقارير اليومية والبحو

 االمتحانات الفصلية

 االمتحان النهائي
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 استخراج الشواهد النحوية بحسب الموضوعات المدروسة.-1د

 تكوين جمل فصيحة خاليةمن االغالط اللغوية. -2د

 د بالشواهد القر نية والشعرية والنثرية في تمثيل الموضوعات.االستشها-3د

 معرفة قواعد اللغة العربية وعالمات االعالاب االصلية والفرعية. -4د

 



 بنية المقرر .22

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-2-3-4 8 
هم الطالب ما ان يف

 تلقاه بالمحاضرة

 اجلملة االمسية 
 النظري املبتدأ واخلرب

االختبارات

اليومية —

 والشهرية

5-6-7-8 8 
ان يفهم الطالب ما 

 بالمحاضرة هتعلم

 نواسخ االبتداء
 كان وأخواهتا
 إن وأخواهتا

 ال النافية للجنس

 النظري
االختبارات

اليومية —

 والشهرية

9-10-
11-12 

8 
طالب ما ان يفهم ال

 تلقاه بالمحاضرة

 خمتارات من النصوص القرآنية
نص قرآين من سورة يوسف ودراسة 

 قصة تضمنها النص
سورة الكهف ودراسة قصتني 

 تضمنهما النص
وسورة الضحى وما تضمنه من 

 القصص

 النظري
االمتحانات 

 االسبوعية

13-14-
15-16 

8 
ان يفهم الطالب ما 

 تلقاه بالمحاضرة

 وص الشعريةخمتارات من النص
 عينية القشريي
 نونية املتنيب

 عبد الوهاب البياتي
 خمتارات من النثر العريب

 نص )املراضع( لطه حسني
 

 االمتحانات نظريال

17-18-
19-20 

8 
ان يفهم الطالب ما 

 تلقاه بالمحاضرة

 اجلملة الفعلية
 الفعل املاضي
 الفعل املضارع

 فعل األمر

 النظري
تطبيقات 

وتجارب 

 نظرية

21-22 4 
ان يفهم الطالب ما 

 تلقاه بالمحاضرة
 االختبارات النظري الفاعل واملفعول به

23-24- 
25-26 

8 
ان يفهم الطالب ما 

 تلقاه بالمحاضرة

 مقدمة يف اإلمالء العريب
رسم اهلمزة يف أول الكلمة ويف وسط 

 الكلمة ويف آخر الكلمة
 عالمات الرتقيم

 االختبارات النظري

من االسبوع 

27-30  
12 

ان يفهم الطالب ما 

 تلقاه بالمحاضرة

 العدد
 أحوال العدد

 تذكري العدد وأتنيثه
 متييز العدد

 تعريف العدد وتنكريه

 االختبارات النظري



 

 بنية التحتية ال .23

 حماضرات يف اللغة العربية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 نصوص من القرآن الكرمي

 
 شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 جامع الدروس العربية
 املنهاج يف القواعد واإلعراب

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 ( , التقارير ,.... المجالت العلمية 
 القصص والرواايت العربية

 بعض البحوث واملصادر العربية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع اإلنرتنت اخلاصة بتعليم فواعد اللغة العربية

 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .24

 االغالط اللغويةإضافة بع  الموضوعات الخاصة باللغة العربية وال سيما موضوع  -

 

 

 

 
 

 

 

 من االسبوع

31- 32 
4 

ان يفهم الطالب ما 

 تلقاه بالمحاضرة

 عالمات اإلعراب األصلية والفرعية 
 االختبارات النظري يف التصحيح اللغوي



 نموذج وصف المقرر

 

 م. لندا طالب امني                                                      وصف المقرر

 

 

 ابن الهيثم -جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .25

 قسم علوم الحاسبات    / المركز علمي القسم ال .26

 اسم / رمز المقرر .27
 108CsESعلم النفس التربوي/ 

 أشكال الحضور المتاحة .28
 الدوام اليومي

 الفصل / السنة .29
 سنوي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .30
 أسبوعياساعتين 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31
 2021شباط/

 أهداف المقرر .32

التعريف بعلم النفس التربوي باعتباره ميدان من ميادين علم النفس الذي يهتم بدراسة السلوك االنساني  .5

 .لمدرسةفي المواقف التربوية وال سيما في ا

ودوره في خدمة العملية التعليمية عن طريق اكتشاف االساليب  التعريف بأهمية علم النفس التربوي .6

 .والطرائق واالجراءات التي يمكن بواسطتها تحقيق االهداف التربوية التي تحددها فلسفة التربية

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

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

 ؛البرنامج.



ثر لعملية التعلم وطبيعة للمعلم عن طريق الوصول به الى فهم اك التعريف بأهمية علم النفس التربوي .7

وسلوك المتعلم والموقف التعليمي اخذا في االعتبار التفاعل القائم بين المعلم والمتعلم وموقف التعلم 

 وجملة العوامل االخرى خارج بيئة المدرسة، من اجل زيادة فاعلية العملية التعليمة ورفع كفاءتها.

 يموطرائق التعليم والتعلم والتقي مقررمخرجات ال .33

  هداف المعرفية األ -أ
 يكون الطالب قادراً على معرفة اسس ومبادب  التفاعل الصفي المثمر .  -1أ

 يكون الطالب قادراً على معرفة مشكالت التعليم والتعلم.  -2أ
 على فهم السلوك والمراحل النمائية الوراثية والبيئية التي يتأثر بها. يكون الطالب قادراً  -3أ

 الب قادراً معرفة العوامل المؤثرة في فاعلية العملية التعليمية.يكون الط  -4أ
 يكون الطالب قادرا على فهم الظواهر التربوية وتفسيرها بطرائق علمية. -5أ

        يكون الطالب قادراً على معرفة النظريات التي يمكن توظيفها في العملية التعليمية. -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

على مواجهة وحل المشكالت التي تواجهه في مجاالت حياته المهنية يكون الطالب قادراً   – 1ب

 )التعليم والتعلم الصفي( والعامة   والخاصة.

 يكون الطالب قادراً على مواجهة االضطرابات السلوكية الشخصية ولألفراد اآلخرين.  – 2ب

 م الدافعية )اثارة السلوك( في مجال العملية التعليمية. يكون الطالب قادراً على توظيف مفهو  – 3ب

    يكون الطالب قادراً على اتخاذ القرارات في جميع المواقف الصفية والحياتية. -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 عرض تقديمي. -5
 المناقشة. -6

 محاضرات فيديوية. -7

 طرائق التقييم      

 شاركة والمناقشة(نشاط الطالب) التحضير اليومي والم -1

 االمتحانات اليومية االلكترونية -2

 االمتحانات الشهرية االلكترونية -3

 انجاز التقارير المنفردة  -4

 انجاز التقارير المشتركة -5

 نشاطات الكترونية -6

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يقدر الطالب عظمة الخالق في خلقه للعقل البشري.   -1ج

 العلم وجهود العلماء. ان يثمن الطالب قيمة  -2ج

 ان يقدر الطالب دور المؤسسة التربوية في خدمة المجتمع.   -3ج

 ان يثمن الطالب جهود المعلم ودوره في رفع كفاءة العملية التعليمية. -4ج

  



 

 طرائق التعليم والتعلم     

 عرض تقديمي. -
 المناقشة. -

 محاضرات فيديوية -

 طرائق التقييم    

 ) التحضير اليومي والمشاركة والمناقشة(نشاط الطالب -

 االمتحانات اليومية االلكترونية -

 االمتحانات الشهرية االلكترونية -

 انجاز التقارير المنفردة -

  انجاز التقارير المشتركة -

 نشاطات الكترونية -

 ر الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 مهارات التعامل اليومي مع االفراد في جميع االعمار.  -1د

    التدريس والقابلية على فهم الطلبة ومشكالتهم في جميع المجاالت التربوية . -2د
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 

ان يتعرف الطالب على التطور 
التارخيي لعلم النفس، ان 

يتعرف الطالب على مفهوم 
 علم النفس 

التطور التارخيي لعلم النفس، 
مفهوم علم النفس, امهيته , 

اهدافه، فروعه)االجتاه النظري، 
 والتطبيقي( 

عرض تقدميي، 
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفوي

2 2 
ان يتعرف الطالب على 

 مدارس علم النفس

املدرسة االستبطانية، واملدرسة 
الوظيفية، واملدرسة السلوكية، 

 واملدرسة الكشتاليتية

عرض تقدميي،  
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفوي

3 2 
ان يتعرف الطالب على مفهوم 

 علم النفس الرتبوي وامهيته 

مفهوم علم النفس الرتبوي 
وامهيته للعملية التعليمية، أمهية 

 علم النفس الرتبوي للمعلم 

عرض تقدميي،  
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفوي

4 2 
ان يتعرف الطالب على مفهوم 

 االهداف  الرتبوية  

مفهوم االهداف الرتبوية، 
ايهتا، مصادر اشتقاقها، مستو 

مواصفاهتا، صياغة االهداف 
السلوكية، تصنيف االهداف 

 التعليمية  

عرض تقدميي،  
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفوي

5 2 
ان يتعرف الطالب على مناذج 

 يف علم النفس الرتبوي

العوامل املؤثرة يف فاعلية 
العملية التعليمية وفق امنوذج 

 ومساير وكودوين()كال

عرض تقدميي،  
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفوي



6 2 

مناهج على الطالب ان يتعرف 
البحث يف علم النفس وعلم 

     النفس الرتبوي

مفهوم منهج البحث العلمي، 
اهم الطرائق واملناهج املتبعة يف 
علم النفس العام وعلم النفس 

 يالرتبو 

عرض تقدميي،  
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

التقييم النهائي 
 اليومي ابالمتحان

 لكرتويناال

7 2 

مفهوم  ان يتعرف الطالب على
 الطالب ان يتعرف السلوك، 

 مفهوم التعلم على 

مفهوم السلوك، العوامل املؤثرة 
يف السلوك، مفهوم التعلم، 

 العوامل املؤثرة يف التعلم

  عرض تقدميي،
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

التقييم النهائي 
 ويابالمتحان الشف

8 2 

ان يتعرف الطالب على مفهوم 
الدافعية، ان يتعرف الطالب 
على تصنيف الدوافع، ان 
يتعرف الطالب على مبدأ 

 االحتفاظ ابلتوازن

مفهوم الدافعية، تصنيف 
الدوافع، مبدأ االحتفاظ 

 ابلتوازن 
عرض تقدميي،  

اضرة الفيديوية، واحمل
 واملناقشة

التقييم النهائي 
 ويابالمتحان الشف

9 2 

ان يتعرف الطالب على دور 
الدافعية  يف التعلم،  ان 

يتعرف الطالب على  الوظائف 
 التعليمية للدافعية

دور الدافعية يف التعلم، 
عرض تقدميي،   الوظائف التعليمية للدافعية 

واحملاضرة الفيديوية، 
 واملناقشة

التقييم النهائي 
 ويابالمتحان الشف

10 2 

ان يتعرف الطالب على  
اسرتاتيجيات استثارة دافعية 

الطلبة حنو التعلم،  ان يتعرف 
الطالب على التنظيم اهلرمي 

 للدوافع  

اسرتاتيجيات استثارة دافعية 
الطلبة حنو التعلم، التنظيم 

 اهلرمي للدوافع )هرم ماسلو( 
عرض تقدميي،  

الفيديوية،  واحملاضرة
 واملناقشة

التقييم النهائي 
اليومي ابالمتحان 

 لكرتويناال

11 2 

ان يُعرف الطالب االنتباه،  ان 
يتعرف الطالب على خواص 
االنتباه،  ان يتعرف الطالب 

 على انواع االنتباه 

مفهوم االنتباه، خواص 
 االنتباه،  أنواع االنتباه  

عرض تقدميي،  
واحملاضرة الفيديوية، 

 ملناقشةوا

التقييم النهائي 
 ويابالمتحان الشف

12 2 

ان يفهم الطالب العوامل 
املؤثرة يف جلب االنتباه،  ان 
يتعرف الطالب على مشتتات 

 االنتباه  

العوامل املؤثرة يف جلب 
االنتباه، عدم االنتباه )شرود 

 الذهن(

عرض تقدميي،  
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

التقييم النهائي 
 ويمتحان الشفابال

13 2 

ان يُعرف الطالب اإلدراك، ان 
يُعرف الطالب اإلحساس، ان 
يفهم الطالب العوامل املؤثرة يف 

 االحساس واالدراك

االدراك واالحساس، العوامل 
 املؤثرة يف االحساس واالدراك

عرض تقدميي،  
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

التقييم النهائي 
 ويابالمتحان الشف
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التقييم النهائي 

 ابالمتحان
 االلكرتوين

15 2 

ان يُعرف الطالب الذاكرة، ان 
يتعرف الطالب على انواع 

 الذاكرة 

الذاكرة، انواع الذاكرة وفق 
النظرية املعرفية )امنوذج: 

شفرين(/ الذاكرة  -اتكنسون
احلسية/ الذاكرة قصرية املدى/ 

 الذاكرة طويلة املدى( 

الفيديوية،  احملاضرة
والعرض التقدميي، 

 واملناقشة 

التقييم النهائي 
 ويابالمتحان الشف

16 2 

ان يتعرف الطالب العوامل 
املساعدة على التذكر،  ان 

يتعرف الطالب على النظرايت 
 اليت فسرت الذاكرة

العوامل املساعدة على التذكر،  
 النظرايت اليت فسرت الذاكرة  

عرض تقدميي،  
فيديوية، واحملاضرة ال

 واملناقشة

التقييم النهائي 
 ويابالمتحان الشف

17 2 

ان يُعرف الطالب النسيان، ان 
يتعرف الطالب على النظرايت 
اليت فسرت النسيان،  ان يفهم 

الطالب العوامل املؤثرة يف 
 عملييت التذكر والنسيان

النسيان،  النظرايت اليت 
فسرت النسيان، العوامل 

ذكر املؤثرة يف عملييت الت
 والنسيان، 

عرض تقدميي،  
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

التقييم النهائي 
اليومي ابالمتحان 

 االلكرتوين

18 2 

ان يُعرف الطالب التفكري، ان 
يفهم الطالب الغرض من 

التفكري، ان يتعرف الطالب 
 على انواع التفكري 

مفهوم التفكري، اغراض 
 التفكري، انواع التفكري 

الفيديوية،  احملاضرة 
والعرض التقدميي،  

 واملناقشة

التقييم النهائي 
 ويابالمتحان الشف

19 2 

ان يتعرف الطالب على 
خصائص املتعلم املفكر، ان 
يتعرف الطالب على سبل 

استثارة التفكري،  ان يتعرف 
الطالب على معوقات تعليم 

 التفكري

خصائص املتعلم املفكر، سبل 
ليم استثارة التفكري، معوقات تع

 التفكري

احملاضرة الفيديوية،  
والعرض التقدميي 

 واملناقشة

التقييم النهائي 
 شفويابالمتحان ال

 املناقشة استالم التقارير املنفردة   20
التقييم النهائي 

 شفويابالمتحان ال
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التقييم النهائي 

ابالمتحان 
 لكرتويناال



22 2 

ان يُعرف الطالب مفهوم 
الفردية، ان يفهم  الفروق

الطالب االسباب اليت تؤدي 
 اىل الفروق الفردية  

مفهوم الفروق الفردية، امهية 
دراسة الفروق الفردية، اسباب 

 الفروق الفردية

العرض التقدميي، 
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

وفق التقييم 
نشاطات الطالب 
االلكرتونية واعداد 

 املشرتكة التقارير

23 2 

هم الطالب توزيع الفروق ان يف
الفردية،  ان يتعرف الطالب 
على الطرائق التدريسية اليت 

 تراعي الفروق الفردية

توزيع الفروق الفردية، الطرائق 
املتبعة ملواجهة الفروق الفردية 

 يف التعليم

العرض التقدميي، 
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

وفق التقييم 
نشاطات الطالب 

عداد االلكرتونية وا
 التقارير املشرتكة

24 2 
ان مييز الطالب االفراد غري 

 العاديني

االفراد غري العاديني)االطفال 
املتفوقون عقليا، االطفال 
بطيئوا التعلم، االطفال 

املتخلفون عقليا، االطفال 
 املضطربون انفعاليا(

العرض التقدميي، 
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

وفق التقييم 
الب نشاطات الط

االلكرتونية واعداد 
 التقارير املشرتكة

25 2 
ان يتعرف الطالب على 

 نظرايت التعلم 

نظرية االشراط الكالسيكي 
لبافلوف، التطبيقات الرتبوية 

 لنظرية ابفلوف

العرض التقدميي، 
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

وفق التقييم 
نشاطات الطالب 
االلكرتونية واعداد 

 ةالتقارير املشرتك

26 2 
ان يتعرف الطالب على 

 نظرايت التعلم

نظرية التعلم االجرائي 
لـ)سكنر(، التطبيقات الرتبوية 

 لنظرية)سكنر(

العرض التقدميي، 
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

وفق التقييم 
نشاطات الطالب 
االلكرتونية واعداد 

 التقارير املشرتكة

27 2 
ان يفهم الطالب انتقال اثر 

 التعلم  

مفهوم انتقال اثر التعلم، 
وامهيته، وانواعه، ونظرايته ، 

 تعلم املفاهيم  

العرض التقدميي، 
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

وفق التقييم 
نشاطات الطالب 
االلكرتونية واعداد 

 التقارير املشرتكة

28 2 
ان يفهم الطالب التغذية 

 املرتدة  

مفهوم التغذية املرتدة، 
ائفها، وانواعها، وامهيتها، ووظ

والتغذية املرتدة والتعليم 
 املربمج

العرض التقدميي، 
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

وفق التقييم 
نشاطات الطالب 
االلكرتونية واعداد 

 التقارير املشرتكة

 ان يتعرف الطالب على املفهوم 2 29
تعلم املفاهيم، وامهية تعلم 

املفاهيم، والعوامل املؤثرة يف 
 املفاهيم تعلم

العرض التقدميي، 
واحملاضرة الفيديوية، 

 واملناقشة

وفق التقييم 
نشاطات الطالب 
االلكرتونية واعداد 

 التقارير املشرتكة
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 الكتاب المقرر: ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
، دار علم النفس التربوي(: 2008) ود القيسي, رؤوف محم -

 االردن.دجلة، 

وفق مفردات اللجنة القطاعية المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي. 

 
  ـ المراجع الرئيسة )المصادر(  2

، دار 9، طعلم النفس التربوي(: 2004ابو جادو، صالح محمد) -

 المسيرة، عمان.

، 1ل الى علم النفس العام، ط(: المدخ2012ابو حويج، مروان) -

 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان.

، 3، طاسس علم النفس التربوي(: 2003توف، محي الدين) -

 دار الفكر، عمان.

، مبادئ علم النفس التربوي(: 2012الزغلول، عماد عبد الرحيم) -

 ، دار الكتاب الجامعي، العين.2ط

دار  ,لنفس التربويعلم ا (:2014)عدنان يوسف  العتوم, -

 االردن.، المسيرة
، 1(: علم النفس التربوي، ط2012عثمان، عبد الرحمان احمد) -

 دار الكتاب الجامعي.
، دار 1، طعلم النفس التربوي(: 2012الفلفلي، هناء حسين) -

 كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان.
، دار وائل ,علم النفس التربوي (:2010، يوسف )قطامي -

 عمان.
علم النفس (: 2015ر، عبد المجيد سيد احمد و خرون)منصو -

 ، العبيكان، عمان.9ط، التربوي
، اليازوري الفروق الفردية,(: 2008)يحيى محمد نبهاني،  -

 .عمان
، دار 4، طعلم النفس التربوي(: 2003نشواتي، عبد المجيد) -

 الفرقان، عمان.

-Sprinthall,norman.2009,Educational 
psychology.mccraw hill. 

-Introduction to behavior and cognitive neuroscience 
.2010 
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التقييم النهائي 

ابالمتحان 
 االلكرتوين



- Sternberg,Robert.2005.cognitive psychology. 
 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
المقاالت العلمية في الدوريات المطبوعة المتوافرة في مكتبة 

 كلية التربية/ ابن الهيثم أو المنشورة على شبكة االنترنت. 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 -http://qu.edu.iq/el/mod/folder/view.php?id=2791 
- http://qu.edu.iq/el/mod/folder/view.php?id=2934 
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 تطوير طرائق التدريس المعتمدة كتوظيف التعليم االلكتروني وفق المستجدات واحتياجات الطلبة. -

هدف اثراء محتوى المادة التطوير على المحتوى الدراسي بالحذف أو االضافة أو االستبدال ب -

 بمعلومات حديثة، كما يشمل التطوير االسئلة والمخططات واالمثلة المتضمنة في المادة.

تطوير وسائل التقويم المعتمدة كاالمتحانات االلكترونية، فضالً عن النشاطات والتقارير والواجبات  -

 االلكترونية المنفردة او المشتركة.

رئيسة المعتمدة في المادة وفق متطلبات تطوير محتوى المادة تطوير المصادر أو المراجع ال -

 الدراسية.

 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

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

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

 ؛البرنامج.

http://qu.edu.iq/el/mod/folder/view.php?id=2791
http://qu.edu.iq/el/mod/folder/view.php?id=2791
http://qu.edu.iq/el/mod/folder/view.php?id=2934
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  جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم

   قسم علوم الحاسبات  / المركز علمي القسم ال .38

 101CsMa /الرياضيات اسم / رمز المقرر .39

 أشكال الحضور المتاحة .40
 اسبوعي

 الفصل / السنة .41
 سنوي

 نظري 2 )الكلي(الساعات الدراسية عدد  .42

 2021شباط  تاريخ إعداد هذا الوصف  .43

 أهداف المقرر .44

 مهارات تأسيسية لمادة الرياضيات من حيث اللغة والرموز والمعلومات وأساليب التفكير. أن يكتسب الطالب -1

 لومات المختلفة.األلفة بالرياضيات باعتبارها وسيلة اتصال لألفكار والمعإن يصل الطالب إلى  - 2

من االستفادة من المعلومات التي يتعلمها والمهارات التي اكتسبها  الطالبتنمية مهارات عقلية تمكن  - 3

 وتوظيفها في خدمة متطلباته كفرد وفى خدمة أهداف المجتمع من حيث التنمية االجتماعية واالقتصادية.

مات الرياضية في المجاالت الدراسية األخرى النظرية التكامل في المعرفة من حيث االستفادة من المعلو -4

 والعملية واعتماد المواد الدراسية على بعضها البع .

اكتسااااااب بع  المهارات العملية مثل اساااااتخدام األدوات الهندساااااية ومهارات القياس واإلنشااااااءات العملية  -5

  دوال.مثل استخدام برنامج ماتالب في رسم ال وتشغيل بع  األجهزة واآلالت

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10



  هداف المعرفية األ -أ
 بيانات إحصائية معبر عنها بالرسم. الطالبأن يحلل   -1أ

 أكثر من قاعدة في حل تمرين معين. الطالب أن يستخدم   -2أ

 على صحة االستنتاجات التي يصل إليها. الطالبأن يحكم    -3أ        

 .أن يتمكن الطالب تذكر واسترجاع حقائق ورموز محددة وإجراء عمليات حسابية مباشرة -4أ        
 أن يتمكن الطالب من تطبيق القوانين وإجراء العمليات وحل مسائل سبق وجود أمثله محلولة عليها.  -5أ   

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

يل واستخدام بع  المستحدثات التكنولوجية مثل اآللة الحاسبة تشغ كيفية يعرف الطالبأن     - 1ب

 والحاسب اآللي واالنترنت.

 يعرف الطالب كيفية رسم الدوال.أن   - 2ب

    .يكتسب الطالب القدرة على إجراء الحسابات ذهنياً، وتقدير اإلجابات والتحقق من صحتهاأن   - 3ب         

 .استخدام الرياضيات وتطبيقاتها وخاصة في عصر المعلوماتية على مجاالت يتعرف الطالب أن    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة -1

 طريقة األسئلة -2

 طريقة العصف الذهني -3

 طرائق التقييم      

 

 أجراء االختبارات الفصلية   -1

 أجراء االختبارات  اليومية    -2

 
 مية األهداف الوجدانية والقي -ج

 أن يشارك الطالب في  المناقشة وحل األنشطة أثناء المحاضرة. 1-ج         
 أن ينمي الطالب اتجاهات إيجابية نحو الرياضيات.  -2ج         

 أن يرغب الطالب في قضاء وقت إضافي في قراءة الرياضيات، وحل بع  المسائل الرياضية.  -3ج

 في األشكال الهندسية التي في بيئته. أن يعرف الطالب النواحي الجمالية   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المناقشة -

 الواجبات الصفية والبيتية -     

 المناقشة والمشاركة اإليجابية عبر الصف اإللكتروني  -     

 

 طرائق التقييم    

 النظريةأجراء االختبارات  -

 اعداد التقارير. -



 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية امة والمهارات الع -د 

 أن يكون الطالب قادر على تدريس المادة.  -1د

 أن يكون الطالب قادر على االستفادة من المعرفة التي حصل عليها.  -2د

 أن يكون الطالب قادر على توظيف المادة في مواد أخرى. -3د

  يكون الطالب قادر على تطبيق المادة عملي.أن  -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الفترات:  الفترات    نظري 6 1-3

المنتهية والفترات 

 الغير منتهية

 The Intervals, finite 

intervals, infinite 

intervals,  

امتحانات يومية  المناقشة ,المحاضرة

 واجبات + وشهرية

الدوال:ايجاد مجال  نظري 4 4-5

 الدالة,جبرالدوال,

 انواع الدوال

Functions, Find 

domain of function, 

algebraic of 

functions, Type of   

functions 

امتحانات يومية  المناقشة ,المحاضرة

 واجبات + وشهرية

رسم الدوال, الغايات  نظري 4 6-7

 واالستمرارية

Graph  of  functions, 

limits and 

continuity   

امتحانات يومية  المناقشة ,المحاضرة

 واجبات + وشهرية

 الدوال المثلثية: نظري 6 8-10

الغايات ,معكوس 

 الدوال المثلثية

Trigonometric 

Functions   

امتحانات يومية  المناقشة ,المحاضرة

 واجبات + وشهرية

 الدوال اللوغارتمية: نظري 10 11-15

دالة اللوغارتم 

 االعتيادي والطبيعي,

الدوال األسية,الدوال 

 الزائدية

Logarithmic 

Functions  

امتحانات يومية  المناقشة ,المحاضرة

 واجبات + وشهرية

 المشتقات: نظري 10 16-20

قواعد المشتقات,قاعدة 

السلسلة,مشتقات 

المثلثية  الدوال

 واللوغارتمية واألسية

Derivatives امتحانات يومية  المناقشة ,المحاضرة

 واجبات + وشهرية

المتتابعات  نظري 10 21-25

 والمتسلسالت:

 تعريف المتتابعة,

Sequences and 

Series  

امتحانات يومية  المناقشة ,المحاضرة

 واجبات + شهريةو



 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

المتسلسالت)المنتهية 

 وغيرالمنتهية(,

 متسلسالت القوى
 التكامل:قواعد التكامل نظري 10 26-30

 تكامل الدوال المثلثية 
 Integration                امتحانات يومية  المناقشة ,المحاضرة

 واجبات + وشهرية

 البنية التحتية  .12

 Thomas Calculus, "Including Second- Order.1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Differential Equation", 2005. 

 Thomas Calculus, "Including Second- Order .1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Differential Equation", 2005. 

2. MATH 221 FIRST SEMESTER CALCULUS, 

2009. 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( . المجالت العلمية , التقارير ,...) 
THOMAS' CALCULUS, Twelfth Edition 

 
  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 إضافة المواضيع التالية:

-Matrices 

-Application of matrices. 

-Different type of matrices. 

-Transpose of Matrix. 

-Properties of determinates. 

-Rank of Matrix. 

-Carmers Rule. 

 

  

 



 

 ابن الهيثم -جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .45

 قسم علوم الحاسبات    / المركز علمي القسم ال .46

 106CsEL(/ 1اللغة اإلنكليزية ) اسم / رمز المقرر .47

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .48

 سنوي  الفصل / السنة .49

 رينظ 1  عدد الساعات الدراسية  .50

 2021شباط  تاريخ إعداد هذا الوصف  .51

 : أهداف المقرر .52
1- The aim of this course is to take learners smoothly from one topic to 

another, to enable them to communicate with other speakers of English 

in real life situations.               

2- Another aim of this course is to demonstrate how English is used in real 

life situations, thus, enabling learners' to use it in meaningful contexts.                        

3- The other aim is to build the learners' ability to communicate their ideas 

fluently, accurately and confidently         . 

____________________________________________________________ 

4- The topics have been carefully selected to motivate learners and 

stimulate Learning                                     

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .53



  هداف المعرفية األ -أ
      

 A1- Students should be able to learn how to use greeting terms, simple 
conversation, using the helping verbs in present tense, Wh- question. 

  
A2- Students should be able to learn how to use negative, interrogative with 
short answers.                                                                                                   

 

A3- Students should be able to learn how to use possessive adjectives, 
possessive has & have, adjective + noun.                                                           

  
 

 A4- Students should be able to learn how to use present simple, articles (a- an).                                                                                                                      
            

A5- Students should be able to learn how to use Wh- questions terms, pronouns 
(subject, object, possessive). 
 
 A6- Students should be able to learn how to use Simple past. Prepositions, 
irregular verbs, can, cannot, adverbs, requests& offers, present continuous, 
future times, would like.                                                                          

     

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

B1- Ability of students to work within the educational and professional 
work team (the skill of educational work). 
  
B2- Positive determination and employment of knowledge received. 

 
B3 - Ability to communicate with the outside of the university and training 
with them.    

B4- The student can learn the teaching profession and mastery the skill of 
dialogue and discussion. 

 
B5-The skill of management and leadership. 

 
B6- Students should be able to use the reading skill                                              

 
B7- Students should be able to use the writing skill                                               

 



B8- Students should be able to use the listening skill                                            
 

 B9- Students should be able to use the speaking skill                                           
 

 طرائق التعليم والتعلم      

  
1- Method of the lecture / method of questioning and discussion. 

2- Class and homework assignments. 
3- Discussion style. 
4- Independent Individual Projects and groups projects.  
5- Using the dialog & conversations to enrich their ability of speaking.   

6- Preparation of research and educational posters. 

7- Using E- learning  
8- Using google classroom to teach students the topic of the course. 
 

 
 طرائق التقييم      

  
 1- Conducting theoretical tests, oral and written / daily/ monthly / final. 

2- Independent Individual Projects and Society. 
     3- Preparation of research and educational posters. 

4- Conducting electronica   tests, oral and written / monthly / final. 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

__________________________________________________________________________________________  
C1- The student can employ the knowledge he has received in various 
areas of life. 
    

C2- To be able to benefit from the knowledge to be employed in the 
positions of his social, educational and cultural life. 

 
C3 - To acquire the skill of teaching, to be a successful teacher in his field 
and specialization.  

 
 طرائق التعليم والتعلم     

-1- Method of the lecture / method of questioning and discussion. 

2- Class and homework assignments. 



 

3- Discussion style. 
4- Independent Individual Projects and groups projects.  
5- Using the dialog & conversations to enrich their ability of speaking.   

6- Preparation of research and educational posters. 

7- Advanced Lectures (Presentation). 

8- Using new strategies such as the brainstorming strategy. 
9-  Using E- learning  
10- Using google classroom to teach students the topic of the course. 

 
  

 

 طرائق التقييم   
 

1- Conducting theoretical tests, oral and written / daily/ monthly / final. 

2-  Independent Individual Projects and group work.  

3-  Preparation of research and educational posters 

4-  Conducting electronica   tests, oral and written / monthly / final. 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 
 

   D1- The student can employ the knowledge he has received in various 
areas of life. 
    

D2- To be able to benefit from the knowledge to be employed in the 
positions of his social, educational and cultural life. 

 
D3 - To acquire the skill of teaching, to be a successful teacher in his field 
and specialization. 
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم يمطريقة التعل

1-2-3 6 

Students 
should be able 
to learn how to 
use greeting 
terms, simple 
conversation, 
using the 
helping verbs 
in present 
tense, Wh- 
question. in 
present tense. 
The pronouns 
with wh- 
question 

Greeting 
terms, simple 
conversation, 
the helping 
verbs in 
present tense, 
wh- question 
in present 
tense. The 
pronouns 
with wh- 
question 

questionin
g and 
discussion, 
Using the 
dialog & 
conversati
ons 

assessme
nt 
Daily 
examinati
ons &  
monthly 
examinati
on 

4-5- 6 6 

Students 
should be able 
to learn how to 
use negative, 
interrogative 
with short 
answers 
possessive 
adjectives, 
possessive has 
& have, 
adjective + 
noun.          

negative, 
interrogative 
with short 
answers 
possessive 
adjectives, 
possessive 
has & have, 
adjective + 
noun.                      

discussion 
style 

assessme
nt 
Daily 
examinati
ons &  
monthly 
examinati
on 

-7-8-  9    6      

Students 
should be able 
to learn how to 
use present 
simple, articles 
(a- an), 

present 
simple, 
articles (a- 
an)., adjective 
+ noun 

questionin
g and 
discussion, 
Using the 
dialog & 
conversati
ons 

assessme
nt 
Daily 
examinati
ons &  
monthly 



adjective + 
noun 

examinati
on 

-10-11-12- 6       

Students 
should be able 
to learn how to 
use, Wh- 
questions 
terms, 
pronouns 
(subject, object, 
possessive).                       
prepositions 

Wh- 
questions 
terms, 
pronouns 
(subject, 
object, 
possessive). 
prepositions                          

questionin
g and 
discussion, 
Using the 
dialog & 
conversati
ons 

assessme
nt 
Daily 
examinati
ons &  
monthly 
examinati
on 

13-14-15  6 

Students 
should be able 
to learn how to 
use, irregular 
verbs, Simple 
past. 
 

Irregular 
verbs, Simple 

past. 
 

questionin
g and 
discussion, 
Using the 
dialog & 
conversati
ons 

assessme
nt 
Daily 
examinati
ons &  
monthly 
examinati
on 

18-17-16–  6 

Students 
should be able 
to make 
conversation  

My favourites 
 
  

Talking 
about 
things that 
you like 
most such 
as places 
and other 
things by 
using 
questionin
g and 
discussion. 

assessme
nt 
Daily 
examinati
ons &  
monthly 
examinati
on 

19-20-21-22  8 

Students 
should be able 
to describe 
their rooms or 
houses and 
describing 
famous cities   

Where I live 
, using 

prepositions   

To give 
students 
practice in 
asking and 
answering 
questions 
about the 

assessme
nt 
Daily 
examinati
ons &  
monthly 



 

location of 
objects in a 
house. 

examinati
on 

24-25-26 -
23 

8 

Students 
should be able 
to exchange 
information 
about people 
and places  

We had a 
great time – 

I can do that  

To give 
students 
practice in 
exchanging 
informatio
n about 
people, 
suggesting 
appropriat
e places to 
go and 
using maps  

assessme
nt 
Daily 
examinati
ons &  
monthly 
examinati
on 

27-28-29-
30 

8 

 
 
 

To check 
comprehension 
of specific 
information in 
the dialogue. 
---- 
To give 
students 
practice in 
asking and 
answering 
about current 
activities  

 
 
 
 
 
 
 

Please and 
thank you  

------- 
Here and 

now  
---------- 

It’s time to go  

questionin
g and 
discussion, 
Using the 
dialog & 
conversati
ons 

assessme
nt 
Daily 
examinati
ons &  
monthly 
examinati
on 
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     The Syllabus items of the university ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 The New Headway Plus Student's Book – By John 

and Liz Soars ( OXFORD University Press  
 The New Headway Plus Work Book 

 
 Brion,A. and Ingrid,F( 1999).Developing Strategies:An  -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Integrated Languge Course For Intermediate Students 
(Twenty third impression).Longman Group U.K. Limited. 

2- Ian Gordon.(2003). English Reading and Comprehension: 

Macmillan Education LTD. London and Oxford. 

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
1- Lane, A. and Lange, E. (1999). Writing Clearly: An 

Editing Guide (2nd ed.). Boston: Heinle and Heinle 
Publishers.  

2- Raimes, A. (2006). Grammar Trouble spots: A Guide 
for Student Writers (3rd ed.) New York: Cambridge 
University Press. 

3- Swales, J.M. and Feak, C.B. (2009). Academic Writing 
for Graduate Students: Essential Tasks and Skills (2nd 
ed.) USA: The University of Michigan Press. 

 
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
1- fisher_d@madera.k12.ca.us 
2- http://www.homepages.ihug.com.au/%7Eadelegc/gr

ammar/present_simple/pres_simple3.html 

3- http://www.homepages.ihug.com.au/%7Eadelegc/gr

ammar/present_simple/pres_simple4.htm 

4- http://www.agendaweb.org/verb.htm 
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Add the following topics: 
*All about you 
  - Jobs 
  - am/are/is 
  - Negatives and questions  
  - Personal information  



  - Social expressions  
 

* Family and friends  
  - our/their 
  - Possessive 's 
  - The family  
  - has/have  
 

* The way live  
  - Sport / food / drinks 
  - Present simple (I / you / we / they) 
  - a / an 
  - Languages and nationalities  
  - Numbers  and price  
 

* Every day 
  - The time  
  - Present simple (he / she) 
  - always / sometimes / never  
  - Days of the week  
 

* Where live  
  - Rooms and furniture  
  - there  is/are 
  - Prepositions  
  - Directions 

 
 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر



 

 

 عة بغداد/كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثمجام المؤسسة التعليمية .57

   قسم الحاسبات  / المركز علمي القسم ال .58

 104CsCo /   تقنيات وتركيب الحاسوب اسم / رمز المقرر .59

 يومي أشكال الحضور المتاحة .60

 فصلي الفصل / السنة .61

 نظري ساعتين + عملي ساعتين )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .62

 2021-2020 ذا الوصف تاريخ إعداد ه .63

 أهداف المقرر .64

 .تأهيل الطالب لتدريس هذه الماده في المدارس المتوسطه واالعداديه -1

نحو تقنية المعلومات بصفة عامة وتقوية الرغبة  والهادفة هالميول اإليجابي إكساب الطلبه  -2

 .واستخدامه وبلديها نحو الحاس

 

ستفادة من المعلومات التي يتعلمها والمهارات التي من اال طالبتنمية مهارات عقلية تمكن ال -3

حيث التنمية  ناكتسبها وتوظيفها في خدمة متطلباته كفرد وفى خدمة أهداف المجتمع م

 االجتماعية واالقتصادية.
 

مواكبة التطورات الحاصلة في مجال استخداماته وتطبيقاته العلمية والعملية في مجاالت  -4

 .الحياة المختلفة

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.



تكامل في المعرفة من حيث االسااااتفادة من المعلومات الحاسااااوبية في المجاالت الدراسااااية ال-5

 األخرى النظرية والعملية واعتماد المواد الدراسية على بعضها البع .
 

 تعريف الطلبة على مراحل تطور الحاسوب ومكوناته .-6

عة وأدوات التصااااااميم اكتسااااااااب بع  المهارات العملية مثل اسااااااتخدام البرمجيات المتنو -7  

 ومهارات التصميم والتطوير للبرمجيات وتشغيل بع  األجهزة واآلالت االلكترونية. 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .65

  هداف المعرفية األ -أ

ان يعرف الطالب مكونات الحاسوب وطريقة عملها واستخداماتها واهميتها في حياتنا  1أ

 المعاصرة .

 .وافذنكيفية استخدام ال وتطبيقات الحاسوب عرف الطالب ان ي -2أ

  .ايت الب الفرق بين البت و طالبأن يعرف ال  -3أ

 .أجزاء الحاسبة لطالبأن يعدد ا -4أ

  .أن يميز الطالب بين وحدات االدخال ووحدات االخراج   -5أ
 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  "في حل المشكالت واستخدام نظام التشغيل طالب كيفية استخدام الكومبيوتران يتعلم ال – 1ب
"  Windows والرسم وتالفي االخطاء.— 
 ان يعرف الطالب كيفية كتابة النص والتعديل عليه  وكيفية اعداد العروض التقديميه. – 2ب

 .سائلالحاسوب وسيلة تعليمية لمعالجة البيانات وحل الم ان يستخدم الطالب  – 3ب
 ان يعرف الطالب كيفية ادراج الرموز والمعادالت لبرنامج االكسل.    -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 .المناقشةااللقاء وأسلوب طريقة  -1
 .طريقة العروض التوضيحية -2
 استخدام وسائل تعليمية مناسبة. -3
 االنشطه المختبريه. -4

 

 طرائق التقييم      

 ريه والعلمية / يوميه / شهريه / نهائيهاجراء االختبارات النظ -1

 االسئله وإجراء االختبارات الشفوية -2



 

  .ضور الطالبح3
 الواجبات البيتيه.- 4 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الطلبة من التعامل مع الحاسوب بثقة ودون تردد .  أن يتمكن 1ج

ته في نواحي عليم والتعلم وتطبيقاأن نبين اهمية الحاسوب في نفوس الطلبة في مجال الت -2ج

 .الحياة المختلفة

 أن يؤدي الطالب الواجبات المنزلية بفاعلية .  -3ج

 أن يشترك الطالب في األنشطة الحاسوبية برغبة. -4ج
  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .المناقشةالحوار وطريقة  -1
 .طريقة العروض التوضيحية -2

 
 طرائق التقييم    

 

 البيتيه.  الواجبات-1

 . وبالحاس على ياالختبار العمل-2

 التقييم المباشر.-3

  .ضور الطالبح-4

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 

 ان يكون قادرا على مواكبة التطورات الحاصلة في اصدارات الوندوز.  -1د

 كون قادرا على تنصيب البرامج.ان ي -2د

 ان يكون قادرا على تطوير نفسه باستخدام تقنيات اخرى في مجاالت مختلف.-3د

 ان يكون قادرا على تدريس مادة الحاسوب للمدارس الثانوية. -4د
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اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 التقييم طريقة طريقة التعليم

 2نظري +  2 1

 عملي

التعلم بكيفية تمثيل 

االعداد والرموز في 

 الحاسبه

Representation of 

numbers and 

symbols 

طريقة الحوار 

 والمناقشة 

 التقييم المباشر

 2نظري +  2 2

 عملي

التعرف على الية وعمل 

 المعالج

Processor 

Architecture 

طريقة الحوار 

 والمناقشة 

 واستخدام

وسائل تعليمية 

لرؤية  مناسبة

 المعالج

 

التقييم المباشر 

واالختبار 

 التحريري

 2نظري +  2 3

كيفية جلب المعلومة  عملي

 وتنفيذها

Fetch and 

execution 

طريقة الحوار 

والمناقشة  

والعصف 

 الذهني

التقييم المباشر 

واالختبار 

 الفصلي

 2نظري +  2 4

 عملي

النواقل  التعرف على

والعمليات  والسجالت

 الحسابيه والمنطقية

Vectors, registers, 

arithmetic and 

logic unit 

طريقة الحوار 

 والمناقشة  

 الواجب البيتي

التقييم المباشر 

واالختبار 

 الفصلي

 2نظري +  2 5

 عملي

التعرف  على وحدة 

 السيطرة في المعالج
Control unit 

طريقة الحوار 

والمناقشة  

والعصف 

 الذهني

تحانات يوميه ام

وشهريه 

وتقارير 

 مختبريه

 2نظري +  2 6

 عملي

ان يتعرف الطالب على 

 RAM  ROMذاكرة 
Random access 

memory read only 

memory, 

طريقة الحوار 

 والمناقشة 

واستخدام 

وسائل تعليمية 

لرؤية  مناسبة

 الذاكره

التقييم المباشر 

واالختبار 

 التحريري

 2نظري +  2 7

 عملي

عرف الطالب على ان يت

الذاكره الوميضه 

 والتخيليه
virtual memory 

طريقة الحوار 

 والمناقشة

امتحانات يوميه 

وشهريه 

وتقارير 

 مختبريه

 2نظري +  2 8

 عملي

التعرف على ذاكرة ال 

Cash memory Cache memory 

طريقة الحوار 

 والمناقشة  

التقييم المباشر 

واالختبار 

 التحريري

 2نظري +  2 9

 مليع

التعرف على رقاقة ال 

BIOS - CMOS 

Input and output 

system basic's 

طريقة الحوار 

 والمناقشة  

واستخدام 

وسائل تعليمية 

لرؤية  مناسبة

 السيموس 

التقييم المباشر 

واالختبار 

 التحريري



 2نظري +  2 10

 عملي

التعرف على القرص 

الصلب ومكوناته 

 الميكانيكيه وااللكترونيه
Hard Disk 

طريقة الحوار 

 والمناقشة 

واستخدام 

وسائل تعليمية 

لرؤية  مناسبة

 القرص الصلب

التقييم المباشر 

واالختبار 

 التحريري

 2نظري +  2 11

 عملي

ان يتعرف الطالب على 

 القرص اليزري ومكوناته

CD 

طريقة الحوار 

 والمناقشة 

واستخدام 

وسائل تعليمية 

لرؤية  مناسبة

 القرص الصلب

المباشر التقييم 

واالختبار 

 التحريري

 2نظري +  2 12

 عملي

التعرف على اجهزة 

 االدخال واالخراج
Input and output 

devices 

طريقة الحوار 

والمناقشة 

واستخدام 

وسائل تعليمية 

 مناسبة

التقييم المباشر 

واالختبار 

 الفصلي

 2نظري +  2 13

 عملي

المفاتيح،شاشة  التعرف

 اللمس،الفارة
Keyboard, touch 

screen, mouse 

طريقة الحوار 

والمناقشة 

واستخدام 

وسائل تعليمية 

  مناسبة

امتحانات يوميه 

وشهريه 

وتقارير 

 مختبريه

 2نظري +  2 14

 عملي

 ان يتعرف الطالب على 

 شاشة العرض،الطابعة  
display, printer 

Output 

طريقة الحوار 

 والمناقشة

التقييم المباشر 

واالختبار 

 التحريري

 2نظري +  2 15

 عملي

ان يتعرف الطالب على 

 8088-8086المعالجين 

 والفرق بينهما    

Model for 

processor 

8088/8088 

طريقة الحوار 

والمناقشة 

والعصف 

 الذهني

التقييم المباشر 

واالختبار 

 التحريري

 2نظري +  2 16

 عملي

ان يتعرف الطالب على 

المسجالت العامه 

والخاصه وسجالت 

 ماالعال

8086/8088, 

general-purpose 

registers, records 

indexing and 

Mark, media 

records 

طريقة الحوار 

 والمناقشة

التقييم المباشر 

واالختبار 

 التحريري

 2نظري +  2 17

 عملي

 ان يتعرف الطالب على 

على طرق نقل البيانات 

 وارسالها 

Data transmission 

طريقة الحوار 

 والمناقشة

قييم المباشر الت

واالختبار 

 التحريري

 2نظري +  2 18

 عملي

اللغات  التعرف على 

البرمجيه )لغة االله ( 

 ولغات عالية المستوى 

Programming 

languages 

طريقة الحوار 

 والمناقشة

التقييم المباشر 

واالختبار 

 التحريري

 2نظري +  2 19

 عملي

  ان يتعرف الطالب على 

 المترجمات،االسمبلي
Compilers, 

Assembly 

طريقة الحوار 

 والمناقشة

التقييم المباشر 

واالختبار 

 التحريري

 2نظري +  2 20

 عملي

  ان يتعرف الطالب على  ،

 المفسر،المترجم

Interpreter, 

translator 

طريقة الحوار 

 والمناقشة

امتحانات يوميه 

وشهريه 
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           Introduction to computers for Peter Norton’s  2003 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 
 .Computer skills to Dr. Mohammed Hussein Basbous -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 

وتقارير 

 مختبريه

 2نظري +  2 21

 عملي

على  ان يتعرف الطالب

 انماط العنونه
Memory address, 

data organization  

طريقة الحوار 

 والمناقشة

التقييم المباشر 

واالختبار 

 التحريري

 2نظري +  2 22

 عملي

 ان يتعرف الطالب على 

  مقاطع الذاكرة

Memory  

segmentation,  

 

 

طريقة الحوار 

 والمناقشة

والعصف 

 الذهني

طريقة الحوار 

 والمناقشة

 2نظري +  2 23

 عملي

 ان يتعرف الطالب على 

العنوان الحقيقي 

  والفيزيائي

generation a 

memory address 

space(logical and 

physical address) 

طريقة الحوار 

 والمناقشة

امتحانات يوميه 

وشهريه 

وتقارير 

 مختبريه

 2نظري +  2 24

 عملي

ان يتعرف الطالب على  

 مجموعة أوامر االسمبلي
Set assembly 

instruction 

طريقة الحوار 

 والمناقشة

التقييم المباشر 

واالختبار 

 التحريري

 2نظري +  2 25

 عملي

ان يتعرف الطالب على 

 اوامر النقل
Transfer 

instruction  

طريقة الحوار 

 والمناقشة

التقييم المباشر 

واالختبار 

 التحريري

 2نظري +  2 26

 عملي

ان يتعرف الطالب على 

 وعة االيعازات مجم
Arithmetic 

instruction  

طريقة الحوار 

 والمناقشة

التقييم المباشر 

واالختبار 

 التحريري

 2نظري +  2 27

 عملي

ان يتعرف الطالب على 

 Logical instruction االوامر المنطقيه

طريقة الحوار 

 والمناقشة

التقييم المباشر 

واالختبار 

 التحريري

 2نظري +  2 28

 عملي

تعرف الطالب على ان ي

 طرق برمجة االدخال

Input 

programming 

methods 

طريقة الحوار 

 والمناقشة

التقييم المباشر 

واالختبار 

 التحريري

 2نظري +  2 29

 عملي

ان يتعرف الطالب على  

 طرق برمجة االخراج

Output 

programming 

methods 

طريقة الحوار 

 والمناقشة

التقييم المباشر 

واالختبار 

 حريريالت

 2نظري +  2 30

 عملي

ان يتعرف الطالب على 

)عدد العمليات المنفذة في 

 وحدة الزمن(

Pipelining Design 

Techniques 

طريقة الحوار 

 والمناقشة

التقييم المباشر 

واالختبار 

 الفصلي

     ا االمتحان النهائي  31

      



2- THE INTEL MICROPROCESSORS 8086/8088, 

80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro 

Processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, 
and Core2 with 64-Bit Extensions Architecture, Programming, 

and Interfacing 
Eighth Edition BARRY B. BREY 2009. 

 
3- "Fundamentals of computer organization and architecture" 

 By John wiley & Sons, 2005. 
 

 
 

 
 

 

لتي يوصى اـ الكتب والمراجع ا

المجالت )  بها                

 ( العلمية , التقارير ,.... 

"Fundamentals of computer organization and architecture" 

 By John wiley & Sons, 2015. 

Introduction to computers for Peter Norton’s 2014.            

 
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 ت ....االنترني
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .68

 في السنوات السابقة كان العملي لمادة تقنيات وتركيب الحاسوب : -1

Windows 7 +Microsoft office 2010 
 Windows 10  +Microsoft office 2016الى  2020-2019وتم تحديث مادة العملي لعام 

 تم اضافة مفردات جديده ضمن المنهج. -2
 ت تعليمية لعرض مفردات المنهج.تم استخدام فديوا -3

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر



 

 

 جامعة بغداد     المؤسسة التعليمية .69

 علوم الحاسبات – كلية التربيه للعلوم الصرفه/ ابن الهيثم    / المركز علمي القسم ال .70

  109CsDsالهياكل المتقطعة/    اسم / رمز المقرر .71

 التعليم األلكتروني –نظام القاعات الدراسية    أشكال الحضور المتاحة .72

 (2020-2021النظام  السنوي )   سنةالفصل / ال .73

 نظري   -(  2)   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .74

 2021شباط/    تاريخ إعداد هذا الوصف  .75

 أهداف المقرر .76

بناء خلفية رياضياتية جيدة لطلبة أقسام علوم الحاسبات .يستفاد منها في فهم المقررات    
تطبيقات عملية لعلوم الرياضيات في   لرر يمثالدراسية لعلوم الحاسبات فضال عن ذلك ,المق

 الحاسوب.

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .14

  هداف المعرفية األ -أ
 .يتعرف الطالب على علوم الرياضيات التي تمس علوم الحاسوب -1أ

 .تطبيقات علوم الرياضيات في الحاسوب -2أ

 .الرياضياتية في مقررات علوم الحاسوب استخدامات الصيغ  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .مواضيع مختلفة من الرياضيات وعالقتها بالحاسوب - 1ب

الحسابات ذهنياً، وتقدير اإلجابات والتحقق من بع  أن يكتسب الطالب القدرة على إجراء   2ب

    .صحتها

وتطبيقاتها وخاصة في عصر هياكل المتقطعة على مجاالت استخدام ال لطالب يتعرف اأن    -3ب

     .المعلوماتية
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 قاعة دراسية ؛ سبورة ؛ بع  الكتب الخارجية ؛مختبر الحاسوب؛التعليم األلكتروني       

 

 

 
 طرائق التقييم      

 .شهرية ؛ االمتحان النهائياالمتحانات اليومية ؛ االمتحانات ال

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .ربط المواضيع النظرية بالحاسوب -1ج

 .بشكل عام أن ينمي الطالب اتجاهات إيجابية نحو الرياضيات  -2ج         

 .حولها، وحل بع  المسائل الهياكل المتقطعةأن يرغب الطالب في قضاء وقت إضافي في قراءة   -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 التعليم األلكتروني؛ قاعة دراسية ؛ سبورة ؛ بع  الكتب الخارجية ؛مختبر الحاسوب



 

 البنية التحتية  .16

 النصوص األساسية   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
      كتب المقرر 

 

 .: االمتحانات اليومية ؛ االمتحانات الشهرية ؛ االمتحان النهائي طرائق التقييم   

 
 

 

 

 
 قة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 .ربط المواضيع النظرية بالحاسوب -1د

 أن يكون الطالب قادر على تدريس المادة.  --2د

 أن يكون الطالب قادر على االستفادة من المعرفة التي حصل عليها.  -2د

 أن يكون الطالب قادر على توظيف المادة في مواد أخرى. -3د

 

 بنية المقرر .15

مخرجات التعلم  الساعات سبوعاأل

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Mathematical استعمال العبارات 12       4 - 1
Logic         

 االمتحانات السبورة

التعرف على  18       10- 5

 المجموعات وأنواعها
   Sets Theory االمتحانات السبورة 

معرفة العالقات بين  18       11-16

 المجموعات وعملياتها
Relations     االمتحانات السبورة 

انواع -التطبيقات    15       17-21  

تركيب  –التطبيقات 

 التطبيقات

Mappıngs االمتحانات السبورة 

معرفة األنظمة  15      22-26  

خوارزمية  -العددية

 القسمة وتطبيقاتها

Elementary 
Number Theory 

 االمتحانات السبورة

 -مناذج من املصفوفة 12     27-30  
 جرب املصفوفات

Matrices      االمتحانات السبورة 



  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

               اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

1-Discrete Mathematics Structure with Application 

To Computer Sciences, Trem Baly Manohar,1975                                                        

 2-Discrete Mathematics, Richard Johnsonabaugh, 

Pearson , 2009. 
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

 تم تغيير عرض المنهج من اللغة العربية الى اللغة االنكليزية. -1
كفصل اول يعرض للطالب  (MATHEMATICAL  LOGIC)تم تقديم موضوع المنطق الرياضياتي  -2

وذلك ليتحقق مستوى فهم اعلى للطالب, حيث  (SET THEORY)قبل موضوع نظرية المجموعات 

 كان ترتيب موضوع المنطق الرياضياتي كفصل ثالث في المادة العلمية.
 تم اضافة وتغيير العديد من االمثله الغناء الماده العلمية. -3

 
 

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .77

 قسم علوم الحاسبات  / المركز علميالقسم ال .78

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

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

 البرنامج.



 103CsSp / البرمجة المهيكلة لمقرراسم / رمز ا .79

 الحضور اليومي الفعلي للطالب في القاعة الدراسية والمختبر أشكال الحضور المتاحة .80

 السنوي الفصل / السنة .81

 عملي( اسبوعيا 2نظري+  2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .82

  2021شباط/ تاريخ إعداد هذا الوصف  .83

 أهداف المقرر .84

 س هذه املادة يف املدارس املتوسطة واالعدادية.أتهيل الطالب لتدري -1

 متكني الطالب من حل املشكالت برجميا و كذلك كتابة الربامج التطبيقية املفيدة يف عمل خمتلف املؤسسات. -2

 

 

 

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .85

  االهداف المعرفية -أ
دقيق لخطوات حل المشكلة  والذي يساعده فيما بعد في كتابة البرامج كيفية الوصف ال الطالب معرفة-1أ

 .بصورة صحيحة

      .  ++Cالطالب بايعازات لغة  معرفة  -2أ

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

 . معرفة الطالب بطرق ادخال البيانات -4أ

 .ات وكيفية اخراجهامعرفة الطالب بكيفية معالجة البيان -5أ



  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ة لحل المشكلة.المناسب استخدام مجموعة االيعازات– 1ب

  .نظريا بشكل عملي في المختبرالطالب تمثيل ما تعلمه  التمكن من – 2ب

   التمكن من رسم مخطط انسيابي لحل مشكلة معينة.-3ب

    غرق لتنفيذ الخوارزميةالتمكن من تحديد الوقت المست-4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 واسلوب المناقشة. طريقة االلقاء -1

 االنشطة المختبرية والتمارين األضافية كواجبات. -2

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -3

 

 طرائق التقييم      

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

 الختبارات الشفوية.أجراء االواجبات و
 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 .ادراك اثر الحاسوب في تطوير الفكر البشري وتقدم العلم والتكنولوجيا-1ج

 .تقدير اهمية حل المشكالت برمجيا بدال من الحلول اليدوية -2ج   
 .  ض المحددة الرغبة في استكشاف المعلومات وحل المسائل واشتقاق معلومات جديدة لالغرا -3 ج 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .عرض الحلول التقليدية لبع  المشكالت ومقارنتها مع الحلول الحديثة  -1

 .طرح بع  المشاكل المتقدمة وايعاز الطالب بالبحث عنها في شبكة االنترنت -2

ين الصفية على اللوحة التمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بع  التمار

 داخل القاعة الدراسية.  

 

 

 طرائق التقييم    

 .المناقشة والحوار -2

 .اعداد التقارير

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 .تلقاها التي المعرفة توظيف الطالب يستطيع ان-1د

 .المعرفة من االستفادة من يتمكن ان-2د

 .التدريس مهارة يكتسب ان-3د

   لتفكيير االيجابي.ا -4د



 بنية المقرر .86

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعليم الطالب كيفية حل المشكالت  عملي2نظري+ 2 1

خوارزميات والمخططات بكتابة ال

 االنسيابية

Algorithms & flowcharts  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

تعليم الطالب كيفية حل المشكالت  عملي2نظري+ 2 2

بكتابة الخوارزميات والمخططات 

 االنسيابية

Algorithms & flowcharts  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

تعليم الطالب كيفية حل المشكالت  عملي2نظري+ 2 3

بكتابة الخوارزميات والمخططات 

 االنسيابية

Algorithms & flowcharts  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

وبهيكل  ++Cالتعريف بلغة البرمجة  عملي2نظري+2 4

 وبمكنبات اللغة البرنامج

Introduction of C++ 
language 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

االلقاء +  Data types األساسيةالتعريف بانواع البيانات  عملي2نظري+ 2 5

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
ات الحسابية والمنطقية التعريف بالعملي عملي2نظري+ 2 6

 والعالئقية  
General tools of C++ 

language Arithmetic, 

logical, relational 
 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

التعريف بعلميات الزيادة والنقصان  عملي2نظري+ 2 7

 وعمليات االحالل

Increment, Decrement, and 

assignment operators of 

C++ language 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

وكذلك  بأسبقيات العمليات التعريف عملي2نظري+ 2 8

 موضوع التعليقات

Operators  precedence in 

C++ language  & comment 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 واجباتوشهرية+
التعريف بالمتغيرات والثوابت  عملي2نظري+ 2 9

 والكلمات المحجوزة

Variables and constants and  

Reserved words 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
االلقاء +  Type casting التعريف بعمليات تحويل النوع عملي2نظري+ 2 10

 مختبرمناقشة)امثلة(+ 
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
 Input/output statements التعريف بايعازات االدخال واالخراج عملي2نظري+ 2 11

 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

االلقاء +  Conditional statements التعريف بايعازات القرار عملي2نظري+ 2 12

 ة(+ مختبرمناقشة)امثل
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
االلقاء +  Conditional statements التعريف بايعازات القرار عملي2نظري+ 2 13

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
االلقاء +   Loop statements المفردة التعريف بايعازات التكرار عملي2نظري+ 2 14

 ختبرمناقشة)امثلة(+ م
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
االلقاء +  Loop statements التعريف بايعازات التكرار المفردة عملي2نظري+ 2 15

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
االلقاء +  Nesting loops التعريف بايعازات التكرار المتداخلة عملي2نظري+ 2 16

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
االلقاء +  Nesting loops التعريف بايعازات التكرار المتداخلة عملي2نظري+ 2 17

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
االلقاء +  Jump statement التعريف بايعازات االقفز عملي2نظري+ 2 18

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
ة امتحانات يومي

 وشهرية+واجبات
االلقاء +  Jump statement التعريف بايعازات االقفز عملي2نظري+ 2 19

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
االلقاء +  1D- Arrays التعريف بالمصفوفات االحادية  عملي2نظري+ 2 20

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات



 

 البنية التحتية  .87

 رة المطلوبةالكتب المقر -3

4- Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, and 

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

2005. 

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

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -6

7- Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, and 

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

2005. 

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

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ت

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ث

.....، 
http://www.cplusplus.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

االلقاء +  1D-Arrays التعريف بالمصفوفات االحادية  عملي2ظري+ن 2 21

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
االلقاء +  2D-Arrays التعريف بالمصفوفات الثنائية عملي2نظري+ 2 22

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
االلقاء +  2D-Arrays فات الثنائيةالتعريف بالمصفو عملي2نظري+ 2 23

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
االلقاء +  Standard Functions تعليم الطالب بالبرامج الفرعية الجاهزة عملي2نظري+ 2 24

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
بة البرامج تعليم الطالب كيفية كتا عملي2نظري+ 2 25

 الفرعية
Functions  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
تعليم الطالب كيفية كتابة البرامج  عملي2نظري+ 2 26

 الفرعية
Functions  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
بة البرامج تعليم الطالب كيفية كتا عملي2نظري+ 2 27

 الفرعية
Functions  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
تعليم الطالب كيفية كتابة البرامج  عملي2نظري+ 2 28

 الفرعية
Functions  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
البيانات  تعليم الطالب كيفية خزن عملي2نظري+ 2 29

 باستخدام الملفات
Files  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
تعليم الطالب كيفية خزن البيانات  عملي2نظري+ 2 30

 باستخدام الملفات
Files  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
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 (multidimensional arrays)ددة االبعاد موضوع المصفوفات متع إضافةتم 

 قراءتها 
 طباعتها 
 اجراء عمليات مختلفة عليها 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

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

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

 ؛البرنامج.

 ابن الهيثم -جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .89

 قسم علوم الحاسبات    / المركز علمي القسم ال .90

 /1119CsS اإلحصاء اسم / رمز المقرر .91

 نظام القاعات الدراسية أشكال الحضور المتاحة .92

 (2020-2021نظام  سنوي )   الفصل / السنة .93

 ساعة اسبوعيا  1 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .94

 2021-2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .95

 أهداف المقرر .96



 

جيدة لطلبة أقسام علوم الحاسبات. يستفاد منها في فهم المقررات الدراسية  احصائيةبناء خلفية  .8
  .الحاسبات  لعلوم

 تطبيقات عملية لعلوم االحصاء في الحاسوب. لثالمقرر يم ايضا   .9

10.  
11.  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال. 9

  هداف المعرفية األ -أ
 يتعرف الطالب على مباديء االحصاء التي تمس علوم الحاسوب . -1أ

 تطبيقات االحصاء في الحاسوب. -2أ

 .التعرف على طرق جمع البيانات وتبويبها -3أ
 الشائعة. اإلحصائيةالتعرف على التوزيعات  -4أ
 المستخدمة في تحليل البانات. اإلحصائيةالتعرف على احدث البرامج  -5أ
     التعرف على طرق المقارنة بين المجاميع المختلفة. -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 حاسوب.مواضيع مختلفة من علوم االحصاء وعالقتها بال - 1ب

 تطبيق المهارات المكتسبة من الدرس على بيانات حقيقية. - 2ب

 تطبيق التوزيعات على مسائل حياتية والوصول على نتائج. - 3ب

 استخدام الفرضيات للمقارنة بين المجاميع والتنبؤ في المستقبل.  -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

   .قاعة دراسية  -8
 ,سبورة -9

 ,ةبع  الكتب الخارجي -10

 مختبر الحاسوب. -11

 

 
 طرائق التقييم      

 .االمتحانات اليومية و النشاطات الصفية   -1
 االمتحانات الشهرية  و االمتحان النهائي.       -2

 



 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ربط المواضيع النظرية بالحاسوب. -1ج

 على بيانات حققية.  اإلحصائيةتطبيق العمليات  -2ج

 لتحليل البيانات. إحصائيةرامج اسخدام ب -3ج

 العمل على دراسة المشاكل ووضع حلول لها. -4ج

    

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 قاعة دراسية ؛ سبورة ؛ بع  الكتب الخارجية ؛مختبر الحاسوب.   - 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات، النشاطات الصفية.    - 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.هيلية التأالمهارات العامة و -د 

 .اإلحصاءالتعرف على مباديء  -1د

 التعرف على طرق جمع البيانات. -2د

   . المتنوعة اإلحصائيةالتعرف على البرامج  -3د

 



 

 

 

 بنية المقرر .１１

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
مساق اسم الوحدة / ال

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-2 2 
تعلم اساسيات 

 االحصاء
 االمتحانات السبورة مقدمة يف االحصاء

3-5 3 
تعلم طرق جمع  

 البيانات وتبويبها
 االمتحانات السبورة مقدمة يف االحصاء

6-9 4 
التعرف على طرق 

 عرض البيانات
 االمتحانات السبورة ملخص البيانات

10-11 2 
التوزيع  التعرف على

 المتقطع والمستمر

التوزيع المتقطع 

 والمستمر
 االمتحانات السبورة

12-17 6 
التعرف على التوزيع 

 الطبيعي
 االمتحانات السبورة التوزيع الطبيعي

18-22 5 
اختبار الفرضيات ابستخدام 

 التوزيع الطبيعي
 االمتحانات السبورة اختبار الفرضيات

23-28 6 
على التعرف 

 التوزيعات
 االمتحانات السبورة التوزيعات االحصائية
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 .Principles of Statistical Inference by D. R   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Cox, 2006. 

 
 Advanced Statistics from an Elementary Point of  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

View by Michael J. Panik, 2005. 

 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Essential of Statistical Inference by G. A. Young 

2005. 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
  
https://www.statistics.com/ 
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 توفير كتب منهجية. -

 زيادة عدد ساعات الدراسية. -

 تحديد ساعات عملية)مختبر( للدرس. -

 
 

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم  المؤسسة التعليمية .97

 قسم علوم الحاسوب   / المركز علميالقسم ال .98

 110CsHRاطية /مادة حقوق االنسان والديمقر اسم / رمز المقرر .99

 التعلم عن بعد الكترونية (  -حضورية  )محاضرات أشكال الحضور المتاحة .100

 سنوي الفصل / السنة .101

 ساعة واحدة اسبوعيا )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .102

 2021/  2 /23 تاريخ إعداد هذا الوصف  .103

 أهداف المقرر .104

 . يةتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساس .1

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

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

 البرنامج.



 .الكامل للشخصية اإلنسانية وإحساسها بالكرامةاإلنماء  .2

تعزيز التفااااهم والتساااااااااامح والمسااااااااااواة بين الجنسااااااين، والصاااااااااداقاااة بين جميع األمم والسااااااكاااان  .3

 .والمجموعات العرقية والقومية واإلثنية والدينية واللغوية  األصليين

 .تمكين كل األفراد من المشاركة بفاعلية في مجتمع حر .4

 . لمتحدة إلى األمام من أجل حفظ السلمدفع نشاطات األمم ا .5

للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية باإلضافة للحقوق السياسية ، وكذلك الحقوق  الولوج  . .6

 الفردية والجماعية على اعتبار عدم قابلية هذه الحقوق للتقسيم او التجزئة.

 والدولي وبالمؤسسات المنشأة لتطبيقها.التعريف بحقوق االنسان من بعديها اإلقليمي والدولي  .7

شكل حقائق  .8 سان ان تترجم في  سطتها يمكن لحقوق االن تطوير معرفة االفراد بالوسائل والطرق التي بوا

 اجتماعية وسياسية على المستويين اإلقليمي والدولي.

 تنوير االفراد بحقوقهم الشخصية وغرس احترام االخرين في نفوسهم . .9

التنوير بالصاااالة الوثيقة بين حقوق اإلنسااااان من جانب والتنمية والسااااالم بما فيها نزع  إعطاء العناية الى .10

السالح من الجانب االخر ، والحاجة الى اقامة نظام عالمي جديد في االقتصاد واالجتماع والثقافة العانة 

 كل الناس على االستمتاع بحقوقهم اإلنسانية وتطوير ذواتهم.

وازدهارها بأبعادها الوجدانية والفكرية واالجتماعية، وتجذير إحساااااسااااها تنمية الشااااخصااااية اإلنسااااانية  .11

 بالكرامة والحرية والمساواة والعدل االجتماعي والممارسة الديمقراطية.

ما يسااااااااعد على تمكينهم من تحويل مبادب حقوق اإلنساااااااان إلى حقيقة  .12 ناس  بحقوقهم ب تعزيز وعي ال

فع قدرتهم على الدفاع عنها، وصااايانتها والنهوض بها على اجتماعية واقتصاااادية وثقافية وساااياساااية، ور

 جميع المستويات.

توطيد أواصر الصداقة والتضامن بين الشعوب، وتعزيز احترام حقوق اآلخرين، وصيانة التعدد والتنوع  .13

 الثقافي وازدهار الثقافات القومية لكل الجماعات والشااعوب، وإغناء ثقافة الحوار والتسااامح المتبادل ونبذ

العنف واإلرهاب، وتعزيز الالعنف ومناهضااة التعصااب وإكساااب جميع الناس مناعة قوية ضااد خطاب 

 الكراهية.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .105

  االهداف المعرفية -أ
 يادة المام الطالب بالمفاهيم التأسيسية لمادة حقوق االنسان والديمقراطية. ز -1أ

 ليل للمبادب العامة لحقوق االنسان. الفهم و التح -2أ

 اكتساب ثقافة احترام حقوق االنسان وتطبيقها  -3أ

المعرفة واالدراك لحقوق االنسان التي اقرتها االديان السماوية وللبشر جميعًا. وبالنتيجة هي هبه من  -4أ

 الخالق وليس مكسب من احد واليحق ألي شخص انتزاعها . 

 الخاص عن هذه الحقوق ويدافع عنها. يعبر الطالب باسلوبه  -5أ

تحديد الظواهر واعطاء التفسيرات لما يحدث امامه من انتهاك لحقوق االنسان وحرياته عبر  -6أ

 تشخيص ارجه النقص او الثغرات الموجودة في ضوء المعلومات المتوفرة.
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 االنسان . ان يناقش الطالب اهمية حقوق – 1ب

 يجري مقارنة بين حقوق االنسان في االسالم والديانات االخرى . – 2ب

 تفكيري . –دفع الطالب باتجاه نقدي  – 3ب

 حث الطالب على كتابة التقارير والبحوث .    -4ب



 

 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات )الشرح والتوضيح (.-1

 االستجواب واالستنتاج .-2

 طرائق التقييم      

 االختبارات الشفهية -1

 االختبارات التحريرية -2

 مشاركات يومية -3

 انجاز التقارير-4

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

ترسيخ الحقوق والحريات لدى الطلبة . والتأكيد على انها ليست مطلقة بل تتحدد بالحقوق   -1ج

 يهم . وبالتالي فان كل حق يقابله واجب نلتزم بتطبيقه . والحريات العامة لالخرين وعدم االعتداء عل

تكييف دروس مادة حقوق االنسان والديمقراطية لكي تكون منسجمة مع ثقافة االنسان وحرياته  -2ج

العامة وتعزيزها بامثلة واقعية مع تحفيز الوعي الوطني الجمعي ، وبث روح االمل والتفائل بمستقبل 

عن الخوض في الجوانب السياسية المباشرة وغيرها من التعابير السلبية فضاًل  مشرق لبلدنا ، واالبتعاد

 عن االبتعاد عن التوصيف الطائفي او العرقي وشخصنة االحداث وانعكاساتها. 

تعزيز روح وقيم التسامح واالنتماء الوطني ونبذ كل اشكال الفرقة واالنقسام وشحذ الهمم باتجاه اعالء -3ج

 المواطنة وبناء الدولة المدنية الحديثة المعاصرة .روح ومضمون فكرة 

 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرات )الشرح والتوضيح ( -1
 طريقة التعلم الذاتي .-2
 مطالة الطالب بتقارير  وبحوث . -2

 طرائق التقييم    

 االختبارات الشفهية -1

 االختبارات التحريرية -2

 مشاركات يومية -3

 انجاز التقارير والواجبات -4

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 مهارات القيادة واالتصال الفعال . -1د

 تنمية مهارات الطالب من خالل المشاركة في القاء المحاضرة.-2د

 ية. والحريات األساس عزيز احترام حقوق اإلنسانت -3د

   .  تمكين كل األفراد من المشاركة بفاعلية في مجتمع حر  -4د
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 1 
يلم الطالب باالطار 

المفاهيمي لحقوق 

 االنسان

التعريف المفاهيمي 

 قوق االنسان بح
 اسئلة واجوبة المحاضرة

2 1 
يلم الطالب باالطار 

بمبادب وخصائص 

 حقوق االنسان

خصائص حقوق 

 االنسان
 اسئلة واجوبة المحاضرة

االلمام بحقوق االنسان  1 3

 عبر الزمن 

حقوق االنسان في 

الحضارات االغريقية 

 والحضارة الرومانية 

 اسئلة واجوبة المحاضرة

4 1 
ى حقوق التعرف عل

االنسان في حضارة  

 وادي الرافدين

حقوق االنسان في 

حضارة  وادي 

 الرافدين

 اسئلة واجوبة المحاضرة

5 1 
معرفة الطالب لحقوق 

االنسان في االديان 

 السماوية

حقوق االنسان في 

 االديان السماوية
 اسئلة واجوبة المحاضرة

معرفة الطالب لحقوق  1 6

 االنسان في االسالم
نسان في حقوق اال

 االسالم
 اسئلة واجوبة المحاضرة

7 1 
تنمية وتطوير مهارات 

الطالب في الحرم 

 الجامعي

اتيكيت ومهارات 

الطالب في الحرم 

الجامعي )رؤية 

 مفاهيمية(

 اسئلة شفوية المناقشة

8 1 
تنمية وتطوير مهارات 

الطالب في الحرم 

 الجامعي

اتيكيت ومهارات 

الطالب في الحرم 

ب الجامعي )جوان

 عملية ( 

 اسئلة شفوية المناقشة

9 1 
المعرفة بالمصادر 

القانونية لحقوق 

 االنسان 

حقوق االنسان في 

الواليات  -)انكلترا

 -المتحدة االمريكية

 فرنسا ( 

 اختبار يومي المحاضرة

االلمام بمصادر حقوق  1 10

 االنسان في العراق 
مصادر حقوق االنسان 

 في العراق
المحاضرة 

 واالستجواب
 اسئلة واجوبة

11 1 
التعرف بحقوق 

االنسان في دستور 

جمهورية العراق لعام 

 م2005

 المحاضرة )الحقوق المدنية(
امتحان 

 تحريري



12 1 
التعرف بحقوق 

االنسان في دستور 

جمهورية العراق لعام 

 م2005

 اسئلة واجوبة المحاضرة )الحقوق السياسية(

13 1 
التعرف بحقوق 

االنسان في دستور 

هورية العراق لعام جم

 م2005

 )الحقوق االقتصادية(  
المحاضرة 

 واالستجواب
 االستجواب

14 1 
التعرف بحقوق 

االنسان في دستور 

جمهورية العراق لعام 

 م2005

–)الحقوق االجتماعية 

 الحقوق الثقافية (
 اسئلة واجوبة المحاضرة

االطالع على  1 15

االعتراف الدولي 

 بحقوق االنسان

لدولي االعتراف ا

 بحقوق االنسان
 اختبار يومي المحاضرة

16 
المعرفة بنشوء  1

المنظمات الدولية  

ودورها في حقوق 

 االنسان 

نشوء  المنظمات 

الحكومية و غير 

الحكومية ودورها في 

 حقوق االنسان

 اسئلة واجوبة المحاضرة

المعرفة بنشوء  1 17

المنظمات ودورها في 

 حقوق االنسان

دة منظمة االمم المتح

ورعايتها لحقوق 

 االنسان 

 اسئلة واجوبة المحاضرة

18 

1 

المعرفة بنشوء 

المنظمات ودورها في 

 حقوق االنسان

اللجنة الدولية للصليب 

منظمة العفو  –االحمر 

منظمة  –الدولية 

مراقبة حقوق االنسان 

المنظمة العربية  –

 –لحقوق االنسان 

منظمة المؤتملر 

 االسالمي 

 جوبةاسئلة وا المحاضرة

19 
1 

تعليم حقوق  تطوير

 اإلنسان

يجاد برنامج تدريبي إل

قائمة على  ثقافة عالمية

منهج منظوماتي 

 للسالم

 اسئلة شفوية المناقشة

20 
تبني ورعاية وتشجيع  1

صفات التسامح 

واالحترام والتضامن 

 مفاهيم  المتأصلة في

 حقوق االنسان

صفات التنمية الذاتية ل

التسامح واالحترام 

لدى افراد ضامن والت

 المجتمع

 اسئلة شفوية المناقشة
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 منهجية الكتب المقررة المطلوبة -9

يلم الطالب باالطار  1 21

 المفاهيمي للحرية 

 –مفهوم الحرية 

 –تصنيف الحريات 

 الحريات االجتماعية 
 اسئلة واجوبة المحاضرة

المعرفة بضمانات  1 22

 الحرية العامة 
ضمانات الحرية 

 العامة
 اسئلة واجوبة المحاضرة

ستوى المعرفة بم 1 23

الحريات بين دول 

 العالم 

تباين  مستوى 

الحريات بين دول 

 العالم

المحاضرة 

 واالستجواب
 االستجواب

يلم الطالب بتصنيفات  1 24

 الحريات 
 اسئلة واجوبة المحاضرة تصنيف الحريات  

يلم الطالب باالطار  1 25

 المفاهيمي للديمقراطية
 اسئلة واجوبة المحاضرة مفهوم الديمقراطية

المعرفة بالعالقة بين  1 26

 الحرية والديمقراطية 
عالقة الحرية 

 والديمقراطية
 اختبار يومي المناقشة

27 
1 

المعرفة بالديقراطية 

 المعاصرة 

مفهوم الديقراطية 

المعاصرة ومكوناتها 

 –مزايها  –الرئيسة 

 الثقافة الديمقراطية 

 اسئلة واجوبة المحاضرة

المعرفة بالدستور  1 28

 قراطي الديم

الدستور الديمقراطي ) 

الديمقراطية  –المبادب 

 الدستورية ( 

 اسئلة واجوبة المحاضرة

المعرفة بمعوقات  1 29

 الممارسة الديمقراطية 

معوقات الممارسة 

الديمقراطية في الوطن 

 العربي 

 اسئلة شفوية المناقشة

المعرفة بانواع  1 30

 الديمقراطية 

انواع الديمقراطية 

 و لياتها وركائزها 
 اسئلة واجوبة المحاضرة

المعرفة  بركائز  1 31

 و ليات الديمقراطية

-ركائزلديمقراطية

  ليات الديمقراطية

المحاضرة 

 واالستجواب
 االستجواب

التعرف على العالقة  1 32

بين الديمقراطية 

 وحقوق االنسان

العالقة بين 

الديمقراطية وحقوق 

 االنسان

 المحاضرة
امتحان 

 تحريري



المراجع الرئيسية  -10

 )المصادر(

عام وحقوق  ية في الراي ال مة منهج قد ياض ، م عامر حساااااان ف

االردن ،  -اإلنساااااااان ، دار زهران للنشاااااار والتوزيع ، عمااان 

2010. 

ية في  كاظم ، حقوق االنساااااااان والحريات االكاديم لدين  عالء ا

 . 2011كوك ،التعليم العالي ، كر

حقوق اإلنساااان والقانون الدولي اإلنسااااني ،  –فيصااال شاااطناوي 

 .1999االردن ،  -دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع ، عمان 

، الوثيقة الختامية لمؤتمر فيينا  1985وثائق االمم المتحدة لعام 

  .1978لعام 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ج

  ....()المجالت العلمية ،التقارير ،.

ايمان محمد حساااااان ،  التطور العالمي واالقليمي لمفهوم حقوق 

االنسااااان وانعكاساااااته على المنظمات الحقوقية، الشاااابكة العربية 

 . 2006للمنظمات االهلية، 

جامعة حقوق اإلنساااان في اإلساااالم ،  خالد إساااماعيل علي غنيم،

 . 2004ميتشيغان 

  الكتب العلمية ,نجم عبود مهدي ، مبادب حقوق االنسان ، دار 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ح

.....، 

ن حقوق االنسااااااان والديمقراطية  , متاح ع  وثائق االمم المتحدة

    عااااااااالاااااااااى الاااااااااماااااااااوقاااااااااع االلاااااااااكاااااااااتاااااااااروناااااااااي :

-shttps://www.un.org/ar/sections/issue

rights-depth/human/  
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .108

 تنمية اتيكيت ومهارات الطالب في الحرم الجامعي .  -1
 . تبني ورعاية وتشجيع صفات التسامح واالحترام والتضامن المتأصلة في حقوق االنسان -2
نسان، وعلى رأسها ثقافة السالم القائم على العدل وعلى احترام حقوق اإل االرتقاء بامكانات الطلبة في  -3

الحق في تقرير المصير، والحق في مقاومة االحتالل، ودمقرطة العالقات الدولية ومؤسسات المجتمع 

 .  الدولي، بحيث تعكس المصالح المشتركة للبشرية

تعليم حقوق اإلنسان وحسب تعريف الجمعية العامة لألمم المتحدة هو: )عملية شاملة ومستمرة  تطوير -4

اة، يتعلم بوساطتها الناس في كل مستويات التنمية، وكل شرائح المجتمع، احترام كرامة باستمرار الحي

لتدريب والنشر لجهود ال ليكون تكريس اآلخرين ووسائل ومناهج هذا االحترام في كل المجتمعات(. 

 قائمة على منهج منظوماتي للسالم .  واإلعالم، الرامية إلى إيجاد ثقافة عالمية
 

 

 

 

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/human-rights/
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/human-rights/
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 ابن الهيثم–كلية التربية للعلوم الصرفة  يةالمؤسسة التعليم .109

 علوم الحاسبات  القسم الجامعي / المركز .110

 216CsEMاالدارة التربوية والتعليم اثانوي/  اسم / رمز المقرر .111

 االسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .112

 سنوي الفصل / السنة .113

 ساعة اسبوعيا 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .114

  24/1/2021 لوصف تاريخ إعداد هذا ا .115

 :أهداف المقرر .116

 

 عداد مدرس مستقبلي  متمكن بالتدريس والتواصل مع الطلبة حضوريا والكترونيا ا .1

 

 اعداد مدرس له القدرة على امكانية التعامل مع المشكالت الصفية وايجاد الحلول لها  .2

 والتربوي .التاكيد على دراسة المفاهيم االدارية التي لها عالقة بالعمل االداري  .3

 تعريف الطالب باهمية االدارة في مجال الترببية والتعليم . .4

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.



تمكين الطالب من القيام بادارة الصف بالصورة الصحيحة من خالل االساليب والطرق الحديثة بالتدريس  .5

. 

 
 

 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .117

 االهداف المعرفية  -أ
 في الحصول فهم مادة االدارة التربويةتمكين الطالب -1أ

 تمكين الطالب ان يكون اداريا تربويا ناجحا-2أ

 اعداده اعداد يؤهله للعمل بالمؤسسات التربوية -3أ
 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 مهارة التدريس – 1ب

 مهارة العمل االداري والتربوي – 2ب

 مهارة االشراف التربوي – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب المناقشة والحوار الكترونيا -1

 االمتحانات اليومية والشهرية االلكترونية -2

 المحاضرات النظرية وااللكترونية -3

 

 طرائق التقييم      

 

 االسئلة واالستفسارات...وغيرها) الكترونيا او حضوريا (-بحوث التخرج-االختبارات-التقارير

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .طرح موضوع للنقاش  راء زمالئه عند الطالب أن يحترم -1ج

  .علمي مصغر زمالئه في عمل بحث الطالب أن يساعد -2ج

 .  ان يسهم المحتوى في تنمية االمانة العلمية لدى الطلبة3ج

  



 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ..وغيرها التقارير . –االختبارات –الدرجات 

 

 طرائق التقييم    

 

 بحوث التخرج االلكترونية –االمتحانات الشهرية والفصلية و النهائية 

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

 ان يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها-1د

 تفادة من المعرفةان يتمكن من االس-2د

 ان يكتسب مهارة التدريس وادارة الصف-3د

    -4د
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-2-3-4 8 
ان يفهم الطالب ما 

 تلقاه بالمحاضرة

-مفهومها -االدارة

تطورها -نشأتها

 يخيالتار
 النظري

االختبارات

اليومية —

 والشهرية

5-6-7-8 8 
ان يفهم الطالب ما 

 بالمحاضرة هتعلم
مستويات االدارة 

 بالتربية والتعليم 
 النظري

االختبارات

اليومية —

 والشهرية
9-10-

11-12 
8 

ان يتعلم المفردات 

 للتخصص
 ةالمركزي والالمركزي

 انواعها-باإلدارة
 النظري

االمتحانات 

 ةاالسبوعي

13-14-
15-16 

8 
ان يبدا بتفهم تخصص 

 االدارة التربوية
-تربوية-االدارة

 مدرسية  -تعليمية
 االمتحانات نظريال

17-18-
19-20 

8 
ادراك العمل بإدارة 

 الصف

–االدارة الصفية 

 قما يتعلمفهومها وكل 

 بالموضوع
 النظري

تطبيقات 

وتجارب 

 نظرية
21-22-
23-24 

8 
المعرف بوظائف 

 ربوياالداري الت
الوظائف واالساليب 

 واالنماط في االدارة
 االختبارات النظري

من االسبوع 

25-32 
16 

التعريف باألشراف 

 التربوي والعمل به

فصل توضيحي عن 

االشراف التربوي بكل 

 تفاصيله
 االختبارات النظري
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 المفردات المقررة من الجامعة

عالء حاكم الناصر –كتاب االدارة واالشراف والتعليم الثانوي 

2018 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 البحوث والمصادر عبر االنترنيت

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

محاضرات الضيوف والتدريب المثال 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التطبيقات المدرسية

 

% ،يتم االستعانة بمصادر 20خطة تطوير المقرر الدراسي : سيتم تحديث المفردات للمقرر وبنسبة  .120

 ج .حديثة من شبكة المعلومات )االنترنيت (،يتم تحديث المقرر وبما يتماشى مع التعليم االلكتروني والمدم
 

 
 

 القبول  .121
 

 حسب القبول المركزي والخطة المقررة المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر من العدد المطلوب أكبر عدد من الطلبة 

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر



 

 ابن الهيثم -كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .122

 قسم علوم الحاسبات  / المركز علميالقسم ال .123

 219CsOo  / البرمجة الكيانية  اسم / رمز المقرر .124

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .125

 سنوي    الفصل / السنة .126

 عملي( اسبوعيا  2  -نظري   2)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .127

 2021-2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .128

 أهداف المقرر .129

 افهام الطلبة مبادئ الربجمة الكيانية. -1

 .stringsفهم بعض مفاهيم هياكل البياانت مثل السالسل الرمزية   -2

 فهم الربامج الفرعية ودجمها مع مفاهيم الربجمة الكيانية. -3

 .classesتنفيذ اخلوارزميات املستعملة حلل املشاكل الربجمية ابستخدام الـفئات  -4

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

 الربجمة الكيانية.افهام الطلبة مبادئ  -6

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

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .130



  االهداف المعرفية -أ
 اسس البرمجة الكيانية  -1أ

 مفهوم الخوارزميات   -2أ

 المعلومات الالزمة لكتابة البرامج  -3أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 المقارنة  – 1ب

 التقييم  – 2ب

 دالنق  -3ب
 التطبيق  -4ب

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 تقدير عظمة الخالق في جعل االنسان كائنا يهتم بالجانب العلمي   -1ج

 تقدير جهود العلماء في دراسة علوم الحاسبات  -2ج

 ين في بيان اهمية البرامج والبرامجياتتقدير جهود الباحثين والدراس   -3ج

   

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرة النظرية

 المختبرات العملية

 

 طرائق التقييم    

 

 المناقشة والحوار الصفي -1



 

 

 االختبارات اليومية والشهرية -2

 
 ة التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابليالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 التطبيق   -1د

 االستنتاج   -2د

 التحليل والتركيب  -3د
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب مقدمة اىل الربجمة الكيانية التعريف ابلربجمة الكيانية عملي2نظري+ 2 1
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب الربامج الفرعية الربامج الفرعية عملي2نظري+ 2 2
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب اساليب وانواع لغات الربجمة أتريخ وانواع لغات الربجمة عملي2نظري+ 2 3
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب اساليب وانواع لغات الربجمة اللغات غري املهيكلة عملي2نظري+ 2 4
 وشهرية وتقارير خمتربية

متحاانت اسبوعية ا عرض تقدميي+ املخترب اساليب وانواع لغات الربجمة اللغات ذات الوحدات النمطية عملي2نظري+ 2 5
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب اساليب وانواع لغات الربجمة الربجمية الكيانية عملي2نظري+ 2 6
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب السالسل الرمزية العرف وفهم السالسل الرمزية عملي2نظري+ 2 7
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب الفئات والكيانيات فهم الفئات والكيانيات عملي2نظري+ 2 8
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب خلق الكيانيات كيفية خلق الكيانيات عملي2نظري+ 2 9
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب التغليف والوصول للفئة فهم التغليف والوصول للفئات عملي2ظري+ن 2 10
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب التغليف والوصول للفئة فهم التغليف والوصول للفئات عملي2نظري+ 2 11
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب scope عملية النطاق  scope فهم عمليات الـ عملي2نظري+ 2 12
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب املشيدات فهم وكتابة املشيدات عملي2نظري+ 2 13
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب اتاملهدم فهم وكتابة املهدمات عملي2نظري+ 2 14
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب الوراثة التعرف على مفهوم الوراثة عملي2نظري+ 2 15
 وشهرية وتقارير خمتربية

سبوعية امتحاانت ا عرض تقدميي+ املخترب الوراثة املفردة فهم الوراثة املفردة عملي2نظري+ 2 16
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب الوراثة املركبة واملتعددة املستوايت فهم الوراثة املركبة واملتعددة عملي2نظري+ 2 17
 وشهرية وتقارير خمتربية

سبوعية امتحاانت ا عرض تقدميي+ املخترب الوراثة اهلجينة فهم الوراثة اهلجينة عملي2نظري+ 2 18
 وشهرية وتقارير خمتربية
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 ال توجد  الكتب المقررة المطلوبة -11

المراجع الرئيسية  -12

 )المصادر(

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

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

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (خ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (د

.....، 

https://www.youtube.com/channel/UC3je0o
Z9v0_AaoYm6ap_Xug 
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امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب الدوال الصديقة فهم وكتابة الدوال الصديقة عملي2نظري+ 2 19
 وشهرية وتقارير خمتربية

 امتحاانت اسبوعية عرض تقدميي+ املخترب التحميل الزائد للدوال التعرف على التحميل الزائد للدوال عملي2نظري+ 2 20
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب التعرف على التحميل الزائد للعمليات التعرف على التحميل الزائد للعمليات عملي2نظري+ 2 21
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب املؤشرات اىل الكياانت فهم وكتابة مؤشرات الكياانت عملي2نظري+ 2 22
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب املؤشرات اىل الكياانت فهم املشرات للكيان االبن عملي2نظري+ 2 23
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب تطبيقات املؤشرات للكياانت فهم أمثلة وتطبيقات  املؤشرات عملي2نظري+ 2 24
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب مصفوفة املؤشرات للكياانت فهم مصفوفة املؤشرات للكياانت عملي2نظري+ 2 25
 وشهرية وتقارير خمتربية

انت اسبوعية امتحا عرض تقدميي+ املخترب الدوال االفرتاضية كتابة الدوال االفرتاضية عملي2نظري+ 2 26
 وشهرية وتقارير خمتربية

امتحاانت اسبوعية  عرض تقدميي+ املخترب جتريد البياانت فهم الفئة اجملردة عملي2نظري+ 2 27
 وشهرية وتقارير خمتربية

      



 تم اضافة مفردات جديدة ضمن المنهج. -1
 تم استخدام تطبيقات موبايل جديدة لتنفيذ البرامج على أجهزة الهاتف المحمول. -2
 ليتم تنفيذ برامج الجانب العملي مباشرة اونالين. تم استخدام مواقع ألكترونية  -3
 .منهجتم استخدام فديوات تعليمية تفاعلية لعرض مفردات ال  -4

 

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ابن الهيثم -جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة ليميةالمؤسسة التع .134

 قسم علوم الحاسبات    / المركز علمي القسم ال .135

 CsMm 220التحليل العددي /  اسم / رمز المقرر .136

 اليومي أشكال الحضور المتاحة .137

 سنوي   الفصل / السنة .138

 عملي اسبوعيا 2نظري + 2 عدد الساعات الدراسية  .139

 2021-2020 هذا الوصف  تاريخ إعداد .140
 أهداف المقرر .141

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.



 تعريف الطلبة ابلطرق العدديه للرايضيات املتقدمه -1

 متكني الطلبة على حل املعادالت املتقدمة -2

3- 

4- 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .20

  هداف المعرفية األ -أ
 المعرفة بالطرق العددية للرياضيات المتقدمة       -1أ

 تاهيل الطالب على حل المشاكل الرياضية -2أ

 فهم الطرائق الرياضيه المتعلقه بالمعادالت التفاضلية  -3أ

 االلمام بمناهج الطرائق العددية الخاصة بحل المعادالت -4أ

     

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 حل المشاكل الرياضية بالطرائق العددية  – 1ب

 الطرائق الرياضيه المتعلقه بالمعادالت التفاضليةاجادة   – 2ب

 ترشيح الطرائق العددية الخاصة بحل المعادالت واخيار المناسب منها  -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضره تقليديه واسلوب المناقشه -12

 االنشطه المختبريه واعداد التقارير -13

 الكتب العلميه -14

 

 

 
 طرائق التقييم      

 الختبارات النظريه والعمليه يومية /شهريه/سنويهاجراء ا .1

 اجراء االختبارات الشفوية .2

 التقارير العلميه .3

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تقدير عظمة الخالق في الهام االنسان المهرات العقلية الرياضية  -1ج

 تقدير جهود العلماء في اكتشاف الطرائق العددية  -2ج

 حثين والدارسين في مجال الرياضياتتقدير جهود البا   -3ج



 

 تقدير جهود علماء الرياضيات في ارساء اسس القواعد الرياضية -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

- 

 
 طرائق التقييم    

 

- 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 استخدام المهارات العلميه   -1د

 يستنتج الطالب كيفية حل المعادالت الرياضيه   -2د

 يحلل الطالب المشكالت الرياضيه   -3د

 قدرة الطالب على المقارنه بين الرياضيات االعتيادي والرياضيات العدديه  -4د
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مساق أو اسم الوحدة / ال مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 The Eerror ( Type of التعرف على االخطاء عملي2نظري+2 1

Errors) 
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

تعليم الطالب على حل  عملي2نظري+2 2

 المعادالت التفاضليه
Solution of non linear 

equation 

Bisection method 

االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

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

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

اقشه االلقاء+من Secant method التعرف على استخراج الجذور عملي2نظري+2 4

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على استخراج الجذور  عملي2نظري+2 5

 من الدرجه الثانيه
Newton raphson 

method 
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

تعليم الطالب على ايجاد الجذور  عملي2نظري+2 6

 الثابته النقطيه
Fixed point interactive 

method 
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

تعليم الطالب على استخراج  عملي2نظري+2 7

 الجذور العددية 
Numerical solution of 

set of equation 
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 8

 الجذورللمصفوفات
Gaussian elimination 

method  
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 9

 Gauss Jordan method الجذورللمصفوفات
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

ر وشهرية وتقاري

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 10

 Jacobi method الجذورللمصفوفات
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية استخراج  عملي2نظري+2 11

 Gauss seidel method الجذورللمصفوفات
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

شهرية وتقارير و

 مختبريه

التعرف على الطرق االستكماليه  عملي2نظري+2 12

 العددية
Interpolation 

(Lagrange 

interpolation method) 

االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على المعادالت  عملي2نظري+2 13

 التفاضليه المحدوده
Calculus of finite 

differences  
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

ايجادالجذور للمصفوفات  عملي2نظري+2 14

 االمامية والخلفيه
Forward and 

backward differences 
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

فات ايجادالجذور للمصفو عملي2نظري+2 15

 Divided differences االمامية
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

 ايجادالجذور للمصفوفات الخلفية عملي2نظري+2 16
Divided differences 

االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

17   Mid exam   
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18   Half year break   

19   Half year break   

 Numerical integration التعلم على طرق التكامالت عملي2نظري+2 20

 
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

 التعلم على طرق التكامالت عملي2نظري+2 21
Trapezoidal method 

االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وتقارير وشهرية 

 مختبريه

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

االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

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

االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 ريهمختب

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 24

 Bools method التكامالت المحدوده
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 25

 Weddles formula التكامالت المحدوده
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

تقارير وشهرية و

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 26

 Taylor method التكامالت المحدوده
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 27

 Euler method التكامالت المحدوده
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

 امتحانات يوميه

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 28

 Euler method التكامالت المحدوده
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 29

 Runge kutta method التكامالت المحدوده
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 30

 Runge kutta method التكامالت المحدوده
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 31

من الرتب  التكامالت المحدوده
 العليا

Higher order 

Differential equations 

االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 مختبريه

التعرف على كيفية احتساب  عملي2نظري+2 32

من الرتب  التكامالت المحدوده
 العليا

Higher order 

Differential equations 
االلقاء+مناقشه 

 +مختبر

امتحانات يوميه 

وشهرية وتقارير 

 تبريهمخ



مقدمة يف التحليل العددي , )د. امحد صاحل االلوسي و د. عادل  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 1989زنيل البيايت(, 

 
 .Numerical methods, (P. Kandasamy, K  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Thilagavathy & K. Gunavathy), 2009 

 ع التي يوصى بها                اـ الكتب والمراج

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 كتب الرياضيات العامة

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
مواقع النت التي تعنى بالرياضيات   
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-  

 حل المعادالت الالخطية بطريقة نيوتن

 

 

 
 

 وصف المقرر

 

 ف المقرروص

 

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.



 

 يه للعلوم الصرفه ابن الهيثمجامعة بغداد/كلية الترب المؤسسة التعليمية .142

   قسم الحاسبات  / المركز علمي القسم ال .143

  213CsMP اسم / رمز المقرر .144

 التعليم المدمج أشكال الحضور المتاحة .145

 سنوي الفصل / السنة .146

عدد الساعات الدراسية  .147

 )الكلي(
 ساعة عملي لكل اسبوع 2ساعة نظري+ 2

 2021شباط/ تاريخ إعداد هذا الوصف  .148

 المقرر أهداف .149

 .من التعرف على المعالجات الدقيقة ومعماريتها وطرق العنونة   تمكين الطلبة

 
 فيلغة التجميع و اهم االيعازات استخدام نحو والهادفة هالميول اإليجابي إكساب الطلبه 

  .اللغه وتعلم كتابة البرامج ووضع الحلول البرمجية لكل مشكلة 
 

 

 يم والتعلم والتقييموطرائق التعل مقررمخرجات ال .24

  هداف المعرفية األ -أ
 بشكل مفصل. 8086تمكين الطالب من معرفة معماريه المعالج  1أ

 معرفة الطالب بايعازات اللغة  التجميعية للمعالج .        -2أ

 معرفة الطالب البرمجه  وحل المشكالت باللغه التجميعيه . -3أ

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



  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

   emu 8086اكساب الطالب مهارة استخدام برنامج  – 1ب 

 اكتساب الطالب مهارة البرمجة بلغة التجميع  -2ب

 مهارة أختيار مجموعة االيعازات المناسبة لحل المشكلة.اكتساب  -3ب

 تعلمه نظريا بشكل عملي في المختبر ما تنفيذيتقن الطالب  – 4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة االلقاء واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة.  .1

 التطبيقات المختبرية)العملية(.  .2

التمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بع  التمارين الصفية  .3

 لدراسية.  على اللوحة داخل القاعة ا

 الكتب العلمية  .4

 

 
 طرائق التقييم      

 

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

 التمارين األضافية وأجراء االختبارات الشفوية -2

 الحضور .3

  المشاركة في الدرس. .4

 
          األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ن والترتيب في كتابة البرامج التجميعية .اكتساب عادات الدقة واإلتقا  -1ج

 التطور والتقدم في مختلف اجيال المعالج الدقيق . مقدارإدراك  -ج2

 إدراك اثر تطور المعالج  في سرعة  تقدم العلم والتكنولوجيا. -ج3

 تقدير أهمية استخدام  المعالجا ت الدقيقة -ج4

  

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 قاء واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة.طريقة االل -1

 التطبيقات المختبرية)العملية(. -2

 .التمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بع  التمارين الصفية  -3

 . الكتب العلمية -4

 
 طرائق التقييم    

 

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

 التمارين األضافية وأجراء االختبارات الشفوية -2



 

 االختبارات العملية   -3

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 ان يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها. -1د

 ة.ان يتمكن من االستفادة من المعرف-2د

 ان يكتسب مهارة التدريس.-3د

 التفكيير االيجابي.     -4د



 بنية المقرر .5

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

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

 مناقشة)امثلة(+ مختبر

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

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

 مناقشة)امثلة(+ مختبر

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

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

 مختبرمناقشة)امثلة(+ 

امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

 عملي2نظري+ 2 4
تعريف الطالب بانواع الذاكره 

 وخصائصها
memory 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

5 
 عملي2نظري+ 2

 mp architecture 8086 8086التعريف بمعماريه المعالج 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
حانات يومية امت

 وشهرية+واجبات

6 
تعريف الطالب باجزاء المعالج ومنها  عملي2نظري+ 2

 وحدة التنفيذ
Execution unit 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

7 
 عملي2نظري+ 2

 Flags register تعريف الطالب بمسجل العلم 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
انات يومية امتح

 وشهرية+واجبات

8 
التعريف بوحده النقل في معماريه  عملي2نظري+ 2

 المعالج
Bus interface unit 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

9 
 عملي2نظري+ 2

 Addressing modes شرح النواع العنونه
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
 امتحانات يومية

 وشهرية+واجبات

10 
 عملي2نظري+ 2

= Addressing modes 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

11 

 عملي2نظري+ 2
 شرح لغه الحاسبه وهيكليه االيعازات

Machine code and 

instruction format 
 

االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 اتوشهرية+واجب

12 
 عملي2نظري+ 2

 التعريف بااليعازات الرياضيه
Arithmetic instruction 

 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

13 
 عملي2نظري+ 2

االلقاء +  = =

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

14 
 التعريف بايعازات المنطق عملي2نظري+ 2

Logic instruction  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

15 
 التعريف بايعازات التزحيف والتدوير عملي2نظري+ 2

Shift and rotate instruction  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

16 
 عملي2نظري+ 2

= 
االلقاء +  =

 ثلة(+ مختبرمناقشة)ام
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

17 
االلقاء +  Transfer control instruction التعريف بايعازات نقل السيطره عملي2نظري+ 2

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

18 
االلقاء +  = = عملي2نظري+ 2

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

19 
شرح تعريف والتعامل مع متسلسله في  عملي2نظري+ 2

 الذاكره
Block of mem.  deals  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

20 
تعليم الطالب البرمجه بايعاازات  عملي2نظري+ 2

 المتسلسله
string instruction  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
يومية  امتحانات

 وشهرية+واجبات

21 
 = عملي2نظري+ 2

االلقاء +  =

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

22 
 شرح المكدس عملي2نظري+ 2

stack 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

23 
 تعريف القطع عملي2نظري+ 2

interrupt 
االلقاء + 

 ة(+ مختبرمناقشة)امثل
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

24 
 عملي2نظري+ 2

االلقاء +  Interrupt type تعليم الطالب انواع القطع

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

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

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
ومية امتحانات ي

 وشهرية+واجبات

26 
تعليم الطالب كيفية تعريف والتعامل مع  عملي2نظري+ 2

 المصفوفات وخزن البانات بها
array  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

27 
 = عملي2نظري+ 2

array  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

28 
تعليم الطالب كيفية كتابة البرامج  عملي2نظري+ 2

 الفرعية
procedure  + االلقاء

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات

29 
 عملي2نظري+ 2

= procedure 
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Richard blum, professional assembly  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
language, wiley publishing, inc, 2005. 

 
THE INTEL MICROPROCESSORS 

8086/8088 ,80186/80188 ,80286 ,80386, 
80486 ,Pentium, Pentium Pro Processor, 

Pentium II, Pentium III, Pentium 4, and Core2 
with 64-Bit Extensions 
Architecture, Programming, and Interfacing 
Eighth Edition 
BARRY B. BREY 2009 

              اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Walter a. triebel," the 8086 microprocessor 
architecture, software and interfacing 
techniques", prentice hall, 1985 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
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ل لشرح معالج اكثر تطورا حتى يتم معرفة الجوانب التي يتم تطور المعالج بها والمقارنة فيما إضافة فص -1

 بينهم

 عمل مشاريع مبسطة بلغة التجميع -2

 التركيز على تطبيقات لغة التجميع  -3

 
 

 وصف المقرر

  

 وصف المقرر

30 
 عملي2نظري+ 2

 Review of Pentium حل امثله اضافيه
االلقاء + 

 مناقشة)امثلة(+ مختبر
امتحانات يومية 

 وشهرية+واجبات



لتي تمثل جزءاً مهماً من اللغة يوفر المقرر امكانية حل المشكلة باسلوب رياضي باالعتماد على االدوات ا
البرمجية المستخدمة حيث يتيح المقرر الية التعامل مع اللغة البرمجية بأسلوب منطقي حيث تمثل ادواته 

 جزءاً مهماً من مراحل بناء المترجمات لكل لغة برمجية.

  

  

 جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسبات    / المركز  سم العلميالق .2

 النظرية االحتسابية/  اسم / رمز المقرر .3

211CsCt 

 الحضور االلكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 نظري 2 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2/2021  تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

االحتسابية في السنوات االخيرة. فالهدف من هذا المقرر هو تعريف  لقد اتسعت تطبيقات النظرية

الطالب على اساسيات النظرية االحتسابية وكيف يمكن حل المشاكل المتعلقة في هذا المجال بطريقة 

 رياضية وصياغة البراهين.

 وكذلك تعبر اساس لماده المترجمات في المرحله الثالثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخر .9



   األهداف المعرفية -أ

 توضيح المفاهيم االساسية في النظرية االحتسابية من خالل مجموعة من االدوات. --1أ

  اكتساب المهارات في معالجة المشكلة. -2أ

 اكتساب المهارات االساسية كمقدمة في بناء اللغات. -3أ

 RE's, DFA's, NFA's, Stack's, Turing machines, and )النظرية للتعامل مع اكتساب المفاهيم  -4أ

Grammars 

 كيفية التاكد من ان البرنامج مكتوب ضمن القواعد البرمجية  -5أ

   معرفة كيفية عمل قوانين لعمل المترجمات - -6أ

  األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  -ب 

 FAs, NFAs, Grammars, languages modelling, small القدرة على تصميم ) – 1ب
compilers basics.) 

 القدرة على التفكير في معالجة المشكلة حسب قواعد معينة. – 2ب

  كتابة التقارير العلمية – 3ب

 (Natural and Formal Languagesمعرفة المقارنة بين ) -4ب

  

  طرائق التعليم والتعلم     

وتعتمد اسلوب  لى المنصات االلكتروني وداخل الصفوف االفتراضيةالكترونية عمحاضرات  .1

 المناقشة والمشاركة.
 تمارين اضافية كواجبات للحل اثناء المحاضرات او واجب بيتي. .2

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

 الكتب العلمية. .4
  

  

  

  يمطرائق التقي     

  

 .google meetالصف االفتراضي وال المشاركة في 

  تقديم األنشطة المختلفة.

 .في الصف االلكترونياختبارات فصلية ونهائية وأنشطة 
  

  

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 استخدام المهارات العلمية من خالل المناقشة والتفكير التراكمي-1ج

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

 الواجبات لمعرفة مدى تطور تفكيره وتصوره للموضوع-3ج

تحفيز العمل الجماعي عن طريق مشاركة الطلبة في ايجاد الحلول المختلفة ثم التناقش   -4ج

 للوصول الى افضل الحلول الممكنة.

  

  طرائق التعليم والتعلم    

 لى نحو يشعر بأهمية الوقتإدارة المحاضرة ع. 



 تكليف الطالب ببع  األنشطة والواجبات الجماعية. 
 .تخصيص نسبة من الدرجة لألنشطة الجماعية 
  

  

  

  

  طرائق التقييم   

  

  دليل التزام الطالب وتحمله المسؤولية الصف االفتراضيالمشاركة الفاعلة في. 
  والبحوث المطلوبة من الطالب تقديمها.االلتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات 

  عن االلتزام والتحصيل المعرفي والمهاريااللكترونية تعبر االختبارات الفصلية والنهائية. 

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

 ظيفها في المستقبلان يتم ادراك المادة وقابلية تو-1د

  ان يستطيع التعامل مع الحاسوب ومعرفة كيفية جعله يعالج البيانات بشكل افضل-2د         
 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنت.-3د

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة.  -4د

  .قشةتطوير قدرة الطالب على الحوار والمنا    -5د         
 

 بنية المقرر .10

 مخرجات التعلم المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

 
Set,string,alphabets, 

language 

Introduction to 
languages 

 نظري
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 Finite state automata 
Introduction to 

FAs 

 

 نظري

اسئلة عامة 

او ومناقشة 

 امتحان اني

 

Types of NFAs,DFAs 
and equivalence 

between NFAs and DFAs, 
FAs with epsilon move 

Introduction to 
FAs 

 نظري

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 Regular Expressions  

Introduction to 
Regular 

Expressions 

 

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

 

Pumping lemma on 
regular languages, 

closure properties of 
regular languages 

Introduction to 
Regular 

Expressions 

 

 

 

 نظري

أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني



 

Finite State Automata 
with output(Mealy and 

Moore) Machine 

FA with output 

 

 نظري

أسئلة عامة 

 و مناقشة

 

Equivalence between 
Moore and Mealy 

Machine  

FA with output 

 

 نظري
 أسئلة عامة

 Kleens Theorem 
Represent REs, 

FAs, TGs 

أسئلة عامة  نظري

 و مناقشة

 
Context Free Grammar 

and Languages 

Introduction to 
CFGs 

 

 نظري
أسئلة عامة 

 و مناقشة

 
Context Free 

Grammar  

Introduction to 
CFGs 

 

 نظري
امة أسئلة ع

 و مناقشة

 

Derivation Tree 
(LMD,RMD), 

Simplification of CFGs 

CFGs 

 

امتحان  نظري

 شهري

 Chomsky normal form CFGs 
 

 نظري
 اسئلة عامة

 The ambiguous CFGs CFGs 
 

 نظري
 اسئلة عامة

 

Pushdown automata and 

CFL, closure properties 

of 

CFL(union,concatenation

,kleen closure) 

CFLs 

 

 

 نظري
 اسئلة عامة

 Turing Machine TMs اسئلة عامة نظري 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .البنية التحتية11 

 Daniel I. A.Cohen  ـ الكتب المقررة المطلوبة1

",introduction to computer theory ," 



second edition 1986 
Computation", Second Edition, Prentice-Hall, 2001 

ـ المراجع الرئيسية 2

   )المصادر(

 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 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

) المجالت                 بها 

 (  , التقارير ,....العلمية 

 John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman, "Introduction 

to Automata Theory, Languages, and  Computation", Second 

Edition, PrenticeHall, 2001 

  

ب ـ المراجع االلكترونية, 

 مواقع االنترنيت ....

 لمية.مواقع المكتبات في بع  الجامعات العا

  

  خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

  

 عمل تقارير للتميز بين االالت المختلفة للغات المختلفه  

 تطبيق بع  المبادب لتكوين القواعد ورسم االالت بشكل برامج تطبق على الحاسوب 

 بيان تطبيقات المادة بشكل عملي 
  

  

  

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .150

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

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

 ؛البرنامج.



 سم علوم الحاسباتق / المركز علمي القسم ال .151

 218CsSaتحليل وقواعد البيانات/ اسم / رمز المقرر .152

 اسبوعيا أشكال الحضور المتاحة .153

 سنوي الفصل / السنة .154

 اسبوعيا عملي( 2نظري /  2) 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .155

 2120 تاريخ إعداد هذا الوصف  .156

 أهداف المقرر .157

البيانات من خالل البدء بدورة حياة النظام خطوة بخطوة بشكل تعلم  الطالب الهمية تحليل االنظمة وجمع 

عام ومن ثمة الدخول الى انظمة قواعد البيانات من الناحية النظرية والعملية  لغرض تصميم وبناء انظمة 

كفوءة وحسنة التصميم  هذا باالضافة الى المهارات الالزمة لتدريس هذه المادة لطلبة المدارس المتوسطة 

 ديةواالعدا

 

 
 

 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .25

  هداف المعرفية األ -أ

 

 اهمية تحليل انظمة المعلومات واهمية انظمة قواعد البيانات. فهم على الطالب تمكين -1أ

      . نواعها معماريتها وكيفية بناء الجداول والتالعب بالبياناتاقواعد البيانات  -2أ

 .فية ادارة قواعد البيانات من خالل مدير قاعدة البياناتكيفهم  -3أ

 استخدام نماذج العالقات والكيانات والصيغ المعمارية وتحويلها الى جداول . -4أ

 .Selectواستخدام عبارة الـ SQLالتعرف على لغة االستفسار المهيكلية  -5أ

اول وعالقاتها والنماذج لبناء الجد  Microsoft Accessبرنامج  القدرة على أستخدام -6أ

  .واالستعالمات والتقارير



  

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 تحليل انظمة قواعد البيانات مهارة -1ب

 تصميم الجداول واالستفسارات وتحديد المفاتيح والعالقات -2ب

 تصميم وبناء الواجهات للنظام -3ب

 تصميم وبناء التقارير -4ب

 رتمثيل ما تعلمه نظريا بشكل عملي في المختبطالب يتقن ال -5ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 نظرية.محاضر

 تطبيق عملي في المختبر. -4

 الكتب العلمية. -5

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -6

 المشاريع المختبرية  -7

 
 طرائق التقييم      

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

  أجراء االختبارات الشفوية.لواجبات وا -4

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 همية انظمة المعلومات في حياتنا المعاصرة.عندما يتحدث عن ا ستاذأن يصغي الطالب لال -1ج

 .نظام لقاعدة البيانات صميمن ينهي الطالب تأ -2ج

 لقرار في جميع المجاالت.انظمة المعلومات في تحسين اتخاذ اأن يقدر الطالب دور  -3ج

 مشاركة الطالب في بناء نظام معلوماتي.  -4ج

  



 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 

 .تحليل وتصميم انظمة قواعد البياناتتمكين الطلبة من : 1د

 . متكاملة مع الواجهات التصميمة بناء انظمة : تمكين الطلبة من2د

 . لما بعد التخرج في مجال تحليل وبناء انظمة قواعد البيانات : تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر 3د
 .التدريس مهارة يكتسب ن: ا4د

 

 



 بنية المقرر .26

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

1 
 2نظري  2

 عملي

Introduction to Analysis of Database 

systems and Design of Information 

Systems 

مدخل اىل حتليل انظمة قواعد 
 حماضرة +خمترب البياانت وانظمة املعلومات

امتحان 
شهرية+عمل 

 خمترب

2 = Understanding the business (business 

profile, business process) 

)امللف  نظام ال سياق عمل فهم
الشخصي التجارية، والعمليات 

 التجارية(

= = 

3  
Structure Analysis The life cycle of the 

system: SDLC 

 

   SDLCدورة حياة النظام 

4  Planning , Analysis Phase 
 2،املرحلة التخطيط1املرحلة 

   التحليل

5  
Design ,implementation and maintain 

and support phases 

 4التصميم،املرحلة  3املرحلة 
الدعم والصيانة  5املرحلة التنفيذ،

 واالمنية

  

6  
Data flow diagram (DFD):introduction, 

symbols, layers,  advantage 
تعريفه خمطط تدفق املعلومات:

   رموزه الطبقات فوائده 

7  
Introduction to Database system (why 

DB) and database management system 

(DBMS) 

مقدمة اىل قواعد البياانت امهيتها 
،مدير قواعد  DB،ملاذا 

 البياانت
  

8  
DBMS, DBA, DB scheme, DB instance , 

DB users مستخدمي قواعد البياانت   

9  
Database Architecture -Data 

Abstraction: Level of schema 
معمارية قواعد البياانت: 

 مستوايت املخططات
  

10  Type of data independence انواع اعتمادية البياانت   

11  DB languages: DDL, DML :لغات قواعد البياانت   

12  DB security : Access control police 
امنية قواعد البياانت:وثقية حتكم 

 الوصول
  

13  
Definition of Model, Entity, Attributes, 

and Relationship. تعاريفات مهمة   

14  
The types of Relationships with tables 

and how applied it. انواع العالقات بني اجلداول   

15  Relational DB قواعد البياانت العالئقية   

16  Types of DB Keys انواع املفاتيح   

17  
The Entity /Relationship Model and ER 

diagrams منوذج العالقات والكياانت   



 البنية التحتية  .27

 “DATABASE  SYSTEMS  The Complete Book” ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 Molina, Jeffrey D. Ullman-Hector Gorrcia &, Jennifer Widom 

Pearson Prentice Hall 2002-2009. 
 
 “Developing Information Systems: concepts, Issues, And Practice” 
C. Avgerou And T. Cornford,  

2nd Ed., Macmillan Press, 1998. 
 

 " "FUNDAMENTALS OF Database Systems ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe  

2010 SIXTH EDITION,  

 اجع التي يوصى بها                اـ الكتب والمر

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اساسيات قواعد البياانت )نظري/عملي(

 د.ايسر مطيع,اتمر جالل 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
tutorial-ook.com/2015/04/dbmshttp://beginnersb 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .28

Data model DBMS 

18  
Converting E/R models  to Relational 

Database 
حتويل  منوذج العالقات 

 والكياانت اىل جداول عالئقية
  

19  Transaction & ACID properties    صفاتACID   

20  
An Overview to Normalization and The 

Problems of Redundancy مدخل اىل املقاييس املعيارية   

21  
Functional Dependencies and Rules of 

conclusion 
   االعتمادية الوظيفية

22  
The Three Normalization Forms  1NF, 

2NF, 3NF 
   املقاييس املعيارية الثالثة 

23  
The Applying The Three Normalization 

Forms 
   يقات على املقاييس املعياريةتطب

24  Introduction to SQL Types and Divisions   لغةSQL   

25  System Development Life Cycle System Analysis   

26  PLANNING,   التخطيط   

27  ANALYSIS,  التحليل   

28  DESIGN التصميم   

29  IMPLEMENTATION التطبيق   

30  
OPERATION, SUPPORT, SECURITY, 

and MAINTENANCE Phase 
   الصيانة واالمان

http://beginnersbook.com/2015/04/dbms-tutorial


- Hierarchical data Model in DBMS 

- Network Model in DBMS 

- NoSQL DBMS 
 

 وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم -امعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفةج المؤسسة التعليمية .158

 قسم علوم الحاسبات / المركز علمي القسم ال .159

 215CsELاللغة اإلنكليزية / اسم / رمز المقرر .160

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .161

 2021 - 2020للسنة الدراسية  الفصل / السنة .162

 نظري اسبوعيا 1 عدد الساعات الدراسية  .163

 2021 اد هذا الوصف تاريخ إعد .164

 : أهداف المقرر .165
5- The aim of this course is to take learners smoothly from one topic to 

another, to enable them to communicate with other speakers of English 

in real life situations. 

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.

http://beginnersbook.com/2015/04/hierarchical-model-in-dbms/


6- Another aim of this course is to demonstrate how English is used in real 

life situations, thus, enabling learners to use it in meaningful contexts.          

7- The other aim is to build the learners' ability to communicate their ideas 

fluently, accurately and confidently         . 

____________________________________________________________  

8- The topics have been carefully selected to motivate learners and 

stimulate Learning  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .29

 هداف المعرفية األ -أ
 

 A1- Students should be able to learn how to use greeting terms, simple 
conversation, using the helping verbs in present tense, Wh- question. 

 
A2- Students should be able to learn how to use negative, interrogative with 
short answers.                                                                                                   

 

A3- Students should be able to learn how to use possessive adjectives, 
possessive has &have, adjective + noun.                                                           

 
 

 A4- Students should be able to learn how to use present simple, articles (a- an).                                                                                                                      
 

A5- Students should be able to learn how to use Wh- questions terms, pronouns 
(subject, object, possessive). 
 
A6- Students should be able to learn how to use Simple past. prepositions, 
irregular verbs, can, cannot, adverbs, requests &offers, present continuous, 
future times, would like.                

 

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

B1- Ability of students to work within the educational and professional 
work team (the skill of educational work). 

 
B2- Positive determination and employment of knowledge received. 



 
B3 - Ability to communicate with the outside of the university and training 
with them. 

B4- The student can learn the teaching profession and mastery the skill of 
dialogue and discussion. 

 
B5-The skill of management and leadership. 

 
B6- Students should be able to use the reading skill                                              

 
B7- Students should be able to use the writing skill                                               

 

B8- Students should be able to use the listening skill                                            
 

 B9- Students should be able to use the speaking skill                                           
 
 طرائق التعليم والتعلم      

Electronic teaching on google classroom 
 

1- 
Method of the lecture / method of questioning and discussion 

2- Class and homework assignments. 
3- Discussion style. 
4- Independent Individual Projects and groups projects. 
5- Using the dialog& conversations to enrich their ability of speaking.   

6- Preparation of research and educational posters. 

 
 طرائق التقييم      

Electronic teaching on google classroom 
 

1- Conducting theoretical tests, oral and written / daily/ monthly / final. 
2- Independent Individual Projects and Society. 

     3- Preparation of research and educational posters. 

 
 C1-  The student can employ the knowledge he has األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

received in various areas of life. 
 



 

C2- To be able to benefit from the knowledge to be employed in the 
positions of his social, educational and cultural life. 

 
C3 - To acquire the skill of teaching, to be a successful teacher in his field 
and specialization. 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

-1- Method of the lecture / method of questioning and discussion. 

2- Class and homework assignments. 
3- Discussion style. 
4- Independent Individual Projects and groups projects.  
5- Using the dialog & conversations to enrich their ability of speaking.   

6- Preparation of research and educational posters. 

7- Advanced Lectures (Presentation). 

8- Using new strategies such as the brain storming strategy.  
 

 
 

 

 طرائق التقييم   
 

5- Conducting theoretical tests, oral and written / daily/ monthly / final. 

6-  Independent Individual Projects and group work.  

7-  Preparation of research and educational posters 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 D1- The student can employ the knowledge he has received in various 
areas of life. 

 
D2- To be able to benefit from the knowledge to be employed in the 
positions of his social, educational and cultural life. 

 
D3 - To acquire the skill of teaching, to be a successful teacher in his field 
and specialization. 
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 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1+2 2 

Students should 
be able to learn 
how to use 
introduce 
themselves and 
social expression, 
using the helping 
verbs in deferent  
tense, Wh- 
question. in 
present tense. The 
pronouns with 
wh- question. 
 
 

Getting to 
know you 

questioning 
and 
discussion, 
Using the 
dialog & 
conversatio
ns 

Oral 
assessment 

3+4 2 

Students should 
be able to learn 
how to describe 
countries and the 
people’s life styles  
and grammar of 
using present 

tenses 

The way we 
live 

questioning 
and 
discussion, 
Using the 
dialog & 
conversatio
ns 

Daily 
examinations&  
monthly 
examination  

5+6 2 

Students should 
be able to learn 
some verb 
patterns and 
future intentions. 
So they learn how 
the people in the 
world growing up 

and thinking  

It all went 
wrong 
 

questioning 
and 

discussion 

Oral 
assessment 



7+8 2 

Students should 
be able to learn 
how to use 
Quantity and price 

and shopping  

Let’s go 
shopping 

questioning 
and 

discussion 

Daily 
examinations&  
monthly 
examination  

9+10 2 

Students should 
be able to learn 
how to use some 
verb patterns and 
future intentions 
and what they 
plane and 
ambitions  

 

What do you 
want to do 

questioning 
and 

discussion 

Oral 
assessment 

11+12 2 

Students should 
be able to learn 
how to use what’s 
it like and talking 
about cities  

 

Tell me 
what’s it like 

questioning 
and 

discussion 

Daily 
examinations&  
monthly 
examination  

13+14 2 

Students should 
be able to learn 
how to use 
present perfect 
and past simple 
tenses and past 
participant , short 
answers . and an 
interview pop star 
and others. 

 

Fame 

questioning 
and 

discussion 

Oral 
assessment 

15+16  Mid year Exam    

17+18 2 

Students should 
be able to learn 
Jobs and the using 
of have, have got, 
should, must 
 

Do’s and 
don’ts 

questioning 
and 

discussion 

Oral 
assessment 



19+20 2 

Students should 
be able to learn 
time and 
conditional 
clauses and what 
if , so to learn the 
conversation they 
need in the hotel 

Going places 

questioning 
and 

discussion 

Oral 
assessment 

 2  
Scared to 
death 

questioning 
and 

discussion 

Daily 
examinations&  
monthly 
examination  

22+21 2 

Students should 
be able to learn 
infinitives and 
purpose, and 
describe feelings  
 

 

questioning 
and 

discussion 

Oral 
assessment 

24+23 2 

Students should 
be able to learn 
passive , the 
discovery and 
inventions  
 

Things that 
changing the 
world 

questioning 
and 

discussion 

Daily 
examinations&  
monthly 
examination  

26+25 2 

Students should 
be able to learn 
how to use second 
conditional if 
clause and social 
expressions and 
the future plans 
for the students 

Dreams and 
reality 

questioning 
and 

discussion 
Oral 
assessment 
Daily 
examinations&  
monthly 
examination  
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
The New Headway Plus Student's Book 
– By John and Liz Soars ( OXFORD) – 
pre – intermediate Student’s book+ 
workbook with key-  University Press  

 
 Brion,A. and Ingrid,F( 1999).Developing -3 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Strategies:An Integrated Languge Course For 
Intermediate Students (Twenty third 
impression).Longman Group U.K. Limited. 

4- Ian Gordon.(2003). English Reading and 

Comprehension: Macmillan Education LTD. 

London and Oxford. 

 

28+27 2 

Students should 
be able to learn 
how to use 
present perfect  
continues tense 
and present 
perfect simple , so 
to learn jobs and 
alphabet game 
and other 
information  

Earning a 
living 

questioning 
and 

discussion 
Oral 
assessment 
Daily 
examinations&  
monthly 
examination  

29+30 1 

Students should 
be able to learn 
how to use past 
perfect and 
reported 
statements and 
saying goodbye 
and telling stories  

Family ties 

questioning 
and 

discussion 

Oral 
assessment 
Daily 
examinations&  
monthly 
examination  



)  بها  اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
4- Lane, A. and Lange, E. (1999). Writing Clearly: 

An Editing Guide (2nded.). Boston: Heinle and 
Heinle Publishers.  

5- Raimes, A. (2006). Grammar Trouble spots: A 
Guide for Student Writers (3rded.) New York: 
Cambridge University Press. 

6- Swales, J.M. and Feak, C.B. (2009). Academic 
Writing for Graduate Students: Essential Tasks 
and Skills (2nded.) USA: The University of 
Michigan Press. 

 
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
5- fisher_d@madera.k12.ca.us 
6- http://www.homepages.ihug.com.au/%7Eade

legc/grammar/present_simple/pres_simple3.

html 

7- http://www.homepages.ihug.com.au/%7Eade

legc/grammar/present_simple/pres_simple4.

htm 

8- http://www.agendaweb.org/verb.htm 
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If the philosophy and goals of a curriculum represent the guiding principles of 
the curriculum, then the course objectives represent the core of the curriculum. 
The course objectives include clear expectations for what each learner is 
expected to know and be able to do and how it will be measured. If we want to 
develop any curriculum, there should be an analysis of the present curriculum 
to identify strengths, weaknesses , omissions and problems by the teachers, then 
adding new techniques to reach the goals. 
 

 
 

 

 

 للعام الدراسي  نموذج وصف المقرر

  وصف المقرر



 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم التعليمية المؤسسة .167

 قسم علوم الحاسبات القسم الجامعي / المركز .168

 217CsDP/  علم نفس النمو اسم / رمز المقرر .169

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .170

 يومي أشكال الحضور المتاحة .171

 سنة دراسية الفصل / السنة .172

 ظري اسبوعيان 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .173

 16/2/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .174

 أهداف المقرر .175

 في المظاهر المتتابعة للنمو مراحلمرورا بالالمراهقة نهاية منذ الميالد ول ساناالن سلوكدراسة  يتمكن الطلبة من

 .(االجتماعي ، االنفعالي،العقلي، الجسمي نموال) للنمو المختلفة

 مو. التعرف على مفهوم علم نفس الن .1

 التعرف على أنواع علم نفس النمو وأهميته النظرية والتطبيقية. .2

 التعرف على العوامل المؤثرة في النمو. .3

 العوامل الوراثية والبيئية المؤثرة في نمو الطفل وذكائه. التعرف على .4

 التعرف على مناهج البحث في علم نفس النمو. .5

 النمو.القدرة على التمييز بين أنواع المناهج في علم نفس  .6

 اساليب جمع المعلومات في المناهج الوصفية. التعرف على .7

 التعرف على مفهوم مرحلة الطفولة. .8

 خصائص النمو بانواعه جميعا في مرحلة الطفولة. التعرف على .9

 التعرف على دور المؤسسات االجتماعية في التنشئة االجتماعية للطفل. .10

ن ووسااائل االعالم ووسااائل االتصااال الحديثة بمراحل التزود بمعلومات عن دور األساارة والمدرسااة واألقرا .11

 النمو التي يمر بها االنسان.

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

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



 التزود بمصادر اكتساب النشأة االجتماعية في ظل التقنية الحديثة. .12

 .مراحلهاالمراهقة والتعرف على مفهوم .13

 خصائص النمو في كل مرحلة من مراحل المراهقة الثالث. التعرف على.14

 ت التي يمر بها المراهق، ومعرفة أسبابها وكيفية عالجها.أبرز المشكال التعرف على .15

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .176

 األهداف المعرفية  -أ

 أن يتعرف على مفهوم علم نفس النمو -1أ

 أن يتعرف على العوامل البيئية والوراثية التي تلعب دور مهم في النمو وعالقتهما بالذكاء -2أ

 يتعرف على مظاهر النمو المختلفة الجسمية واالنفعالية واالجتماعية والعقلية المعرفية أن -3أ

 أن يتعرف على التطور المصاحب لكل مرحلة عمرية من مراحل نمو االنسان -4أ

 أن يكون قادرا على تقييم كل مرحله عمرية وماتمر بيه من نضوج عقلي ومعرفي  -5أ

 ع الحياه من خالل مالحظة اطفال العائلة  أن يطبق ما تعلمه على واق   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب

 مهارات ادائية عن طريق اشراك الطلبة بالدرس -1ب

عمل ورقة عمل تخص متطلبات دراستهم يستندون فيها على الكتب في مهارات معرفية من خالل   -2ب

 مكتبة الكلية والمواقع االلكترونية الرصينة

 عمليات تقييم ذاتي للطلبة  -3ب

 طرائق التعليم والتعلم             

 المحاضرة )التقليدية(         

 العصف الذهني         

 المناقشة         

 االستجواب         

 التعلم التعاوني         

 ستراتيجية التعليم المدمج         

 أسلوب قبعات التفكير الست    

 تقييمطرائق ال       

 منح درجات للطلبة نتيجه حضورهم ومشاركاتهم وطرح االسئلة

 االختبارات الشفوية

 االختبارات التحريرية

 التقويم التتبعي

 التقويم النهائي

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج  

 علمية لتطوير الجانب التطبيقير تكليف الطلبة بتقاري  -1ج

 ار اجتماعي بين الطلبةمهارات اجتماعية عن طريق فتح حو  -2ج

 تمكينزج الطلبة في ندوات يقيمها القسم بالتعاون مع وحدة التعليم المستمر والوحدة الثقافية من أجل    -3ج

 زيادة الثقة في أنفسهم وخاصة ألنهم يعتبرون في المرحلة االخيرة من المراهقة.تحقيق ذاتهم والطلبة من 

 طرائق التعليم والتعلم      



 
 

 ة )التقليدية(المحاضر

 المناقشة

 االستجواب

 التعلم التعاوني

 التعليم المدمج

 طرائق التقييم     

 التغذية الراجعة من الطلبة

 االختبار المفاجئ

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

 )القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم(.مهارات التواصل اللفظي  -1د

 تطوير العمل الجماعي )العمل بثقة ضمن مجموعة(. -2د

 التحليل والتحقق )جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادب لحل مشكله ما(. -3د

 فكار والحلول المطروحة(.المبادرة )الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، ووضع األ -4د

 االتصال الكتابي )القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة(. -5د

 ادارة الوقت ) إدارة الوقت بفعالية، وتحديد أولويات المهام(. -6د

 القابلية على تحليل الظواهر السلوكية وتقويمها وتطويرها. -7د
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 الساعات األسبوع
علم مخرجات الت

 المطلوبة

 اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2  

أن يعرف مفهوم 

علم النفس 

 وأنواعه

مفهوم علم نفس النمو، 

 أنواعه 

المحاضرة )التقليدية(/ 

 المناقشة/ االستجواب/ 
 االختبارات الشفوية

2 2 

أهمية  أن يعرف

علم نفس النمو 

النظرية 

 والتطبيقية  

لنظرية أهميته ا

والتطبيقية ومن 

 المستفيدين منه

المحاضرة )التقليدية(/ 

 المناقشة/ االستجواب/ 
 االختبارات الشفوية

3 ،4 4 

أن يتمكن من 

معرفة قوانين 

علم نفس النمو 

وكيفية ربطها مع 

 بع 

المبادب )القوانين( 

 العامة للنمو

المحاضرة )التقليدية(/ 

 المناقشة/ االستجواب/ 
 اختبار مفاجئ

 أن يتعلم المراحل  2 5

مراحل النمو بكل 

تفصيالتها ومظاهر 

 مجاالت النمو

المحاضرة )التقليدية(/ 

المناقشة/ االستجواب/ 

 التعلم التعاوني/

االختبارات 

 الشفوية

 

6 ،7 4 

أن يتعرف على 

العوامل الوراثية 

وكيفية ربطها مع 

 الذكاء

العوامل المؤثرة في 

النمو )العوامل 

 الوراثية( 

لمحاضرة )التقليدية(/ ا

 المناقشة/ االستجواب/ 
 االختبارات الشفوية

8  ،9 4 

أن يتعرف على 

العوامل البيئية 

وكيفية ربطها مع 

 الوراثية 

العوامل المؤثرة في 

 النمو )العوامل البيئية(

المحاضرة )التقليدية(/ 

المناقشة/ االستجواب/ 

التعلم التعاوني/ التعليم 

 المدمج

 لشفويةاالختبارات ا

10 2 
أن يتعلم اماكن 

 الغدد في الجسم

الغدد الصماء، تعريفها 

وأهميتها في تنظيم 

 النمو والسلوك وأنواعها 

المحاضرة )التقليدية(/ 

 المناقشة/ االستجواب/ 
 االختبارات الشفوية

11 2 
أن يتعلم ماهو 

 المنهج عموما

مناهج البحث العلمي 

في علم نفس النمو،  

 لوماتاساليب جمع المع

المحاضرة )التقليدية(/ 

 المناقشة/ االستجواب/ 
 االختبارات الشفوية

12   ،

13   ،

14 

6 

أن يتعرف على 

مفاهيم المناهج 

 والدراسات

مناهج البحث )أنواع 

البحوث(: المنهج 

الوصفي، الدراسات 

الطولية والمستعرضة  

 المنهج التجريبي

المحاضرة )التقليدية(/ 

المناقشة/ االستجواب/ 

التعلم التعاوني/ التعليم 

 المدمج

 االختبارات الشفوية



15 2 
أن يعرف مفهوم 

 الطفولة

الطفولة )تعريفها، 

مراحلها ومجاالت النمو 

 فيها(

المحاضرة )التقليدية(/ 

 المناقشة/ االستجواب/ 
 االختبارات الشفوية

16  2 
أن يعرف مظاهر 

 النمو الجسمي
 النمو الجسمي

 المحاضرة )التقليدية(/

المناقشة/ االستجواب/ 

 التعلم التعاوني

 

17  2 
أن يعرف مظاهر 

 النمو االنفعالي
 النمو االنفعالي

المحاضرة )التقليدية(/ 

المناقشة/ االستجواب/ 

 التعلم التعاوني/ 

 االختبارات الشفوية

18 2 
أن يعرف مظاهر 

 النمو االجتماعي
 النمو االجتماعي

المحاضرة )التقليدية(/ 

االستجواب/ المناقشة/ 

 التعلم التعاوني/ 

 االختبارات الشفوية

19 2 
أن يعرف مظاهر 

 النمو اللغوي
 النمو اللغوي

المحاضرة )التقليدية(/ 

المناقشة/ االستجواب/ 

 التعلم التعاوني

 شفويةاالختبارات ال

20 2 
أن يعرف مظاهر 

 النمو العقلي
 النمو العقلي  )المعرفي(

المحاضرة )التقليدية(/ 

قشة/ االستجواب/ المنا

 التعلم التعاوني/ 

 فصليةاالختبارات ال

21  ،

22  
4 

أن يعرف مفهوم 

التنشئة 

االجتماعية 

وماهو دور 

األسرة في 

 التنشئة

دور المؤسسات 

االجتماعية في التنشئة 

االجتماعية للطفل 

 )االسرة(

المحاضرة )التقليدية(/ 

العصف الذهني/ 

المناقشة/ االستجواب/ 

وني/ التعليم التعلم التعا

 المدمج

التغذية الراجعة 

 من الطلبة

 

23 2 

أن يعرف دور 

األصدقاء في 

 التنشئة

دور المؤسسات 

االجتماعية في التنشئة 

االجتماعية للطفل 

 )تأثير جماعة األقران(

المحاضرة )التقليدية(/ 

العصف الذهني/ 

المناقشة/ االستجواب/ 

التعلم التعاوني/ التعليم 

 المدمج

 ات الشفويةاالختبار

24 2 

أن يقدر دور 

المدرسة في 

 التنشئة

دور المؤسسات 

االجتماعية في التنشئة 

االجتماعية للطفل 

 )المدرسة(

المحاضرة )التقليدية(/ 

العصف الذهني/ 

المناقشة/ االستجواب/ 

التعلم التعاوني/ التعليم 

 المدمج

التغذية الراجعة 

 من الطلبة

 

25 2 

أن يعرف تأثير 

اصل وسائل التو

وخاصة في زمن 

التكنولوجيا في 

 التنشئة

دور المؤسسات 

االجتماعية في التنشئة 

االجتماعية للطفل 

 )تأثير وسائل االتصال(

المحاضرة )التقليدية(/ 

العصف الذهني/ 

المناقشة/ االستجواب/ 

التعلم التعاوني/ التعليم 

 المدمج

 االختبارات الفصلية
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26 2 

أن يعرف مفهوم 

ق المراهقة والفر

بينها وبين البلوغ 

ومعرفة مراحل 

المراهقة الثالث 

ومظاهر النمو 

في مرحلة 

 المراهقة المبكرة

المراهقه تعريفها، 

 ومراحلها

مرحلة المراهقة المبكرة 

)المظاهر الجسمية، 

التطور العقلي 

والمعرفي، التطور 

االنفعالي والعاطفي، 

 التطور االجتماعي(

المحاضرة )التقليدية(/ 

هني/ العصف الذ

المناقشة/ االستجواب/ 

التعلم التعاوني/ التعليم 

 المدمج

التغذية الراجعة 

 من الطلبة

 

27 2 

أن يعرف مظاهر 

النمو في مرحلة 

المراهقة 

 المتوسطة

مرحلة المراهقة    

المتوسطة )المظاهر 

الجسمية، التطور 

العقلي والمعرفي، 

التطور االنفعالي 

والعاطفي، التطور 

 االجتماعي(

اضرة )التقليدية(/ المح

العصف الذهني/ 

المناقشة/ االستجواب/ 

التعلم التعاوني/ التعليم 

 المدمج

 االختبارات الشفوية

28 2 

أن يعرف مظاهر 

النمو في مرحلة 

المراهقة 

 المتأخرة

مرحلة المراهقة 

المتأخرة )المظاهر 

الجسمية، التطور 

العقلي والمعرفي، 

التطور االنفعالي 

 والعاطفي، التطور

 االجتماعي(

المحاضرة )التقليدية(/ 

العصف الذهني/ 

المناقشة/ االستجواب/ 

التعلم التعاوني/ التعليم 

 المدمج

 االختبارات الشفوية

29 2 

أن يميز بين 

التأخر الدراسي 

والتحصيل 

 الدراسي

بع  مشكالت 

المراهقين )التأخر 

 الدراسي(

المحاضرة )التقليدية(/ 

المناقشة/ االستجواب/ 

م التعاوني/ التعليم التعل

 المدمج

التغذية الراجعة 

 من الطلبة
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بع  مشكالت 

المراهقين )السلوك 

 العدواني(

بع  مشكالت 

المراهقين )جنوح 

 المراهقين(

المحاضرة )التقليدية(/ 

المناقشة/ االستجواب/ 

التعلم التعاوني/ التعليم 

 المدمج

 التقييم الختامي



 الموقع االلكتروني للكلية. المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصي بها  -أ

 )المجالت العلمية ، التقارير،...(
 الكتب والمصادر الخاصة بالكلية.

المراجع االلكترونية، مواقع  -ب

 رنتاالنت

المواقع االلكترونية الرصينة لغرض تزويدهم بمعلومات من 

 مصادر موثوق فيها.

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .179

 اضافة فقرات جديدة للمادة في ضوء التطور في مستحدثات التكنولوجية -1

 

 نموذج وصف المقرر

ب صـــفوف املرحلة الثانية لطالواخلوارزميات يتضـــمن هذا املقرر تدريس مادة هياكل البياانت : وصففف المقرر
لقســـم علوم احلاســـبات نظراي وعمليا وعلى مدى ســـنة دراســـية كاملة ) فصـــلني دراســـيني( لغرض تعريف الطالب 

ابستخدام هياكل بيانية خمتلفة لغرض استخدامها بشكل كفؤ بطرق تنظيم وختزين البياانت بذاكرة احلاسب اآليل 
 سرع وقت ممكن وابقل مساحة خزنية.من خالل احلصول على نتائج دقيقة وصحيحة اب

 

 أبن اهليثم -كلية الرتبية للعلوم الصرفة  التعليمية المؤسسة .180

 قسم علوم الحاسبات المركز/  علميال القسم .181

 CsDa 212 /  واخلوارزميات هياكل البياانت المقرر رمز/  اسم .182

 (عملي-نظري) أسبوعيا مرتين المتاحة الحضور أشكال .183

  ويسن السنة/  الفصل .184

 اسبوعا( عملي 2/ نظري 2) 4  الدراسية الساعات عدد .185



 2021 /02 /15  الوصف هذا إعداد تاريخ .186

 المقرر أهداف .187
 -: الى المقرر يهدف

 .تخزينها باستخدام هياكل بيانية مختلفة وأساليب البيانات تنظيم طرق على التعرف -1

 ني.التعرف على مجموعة العمليات التي تستخدم الدارة كل هيكل بيا -2

 التعرف على كيفية تمثيل وتنفيذ كل هيكل من هياكل البيانات باستخدام الحاسب االلي. -3

 التعرف على انواع التطبيقات الخاصة بكل هيكل بياني. -4

مثل  وكفوءة سريعة بطرق النتائج الى والوصول البيانات لمعالجة كفوءة خوارزميات استخدام -5

 .خوارزميات البحث والترتيب

 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات .188

 -: االهداف المعرفية -أ
 .والخوارزميات البيانات هياكل لمادة فهم على الحصول من الطالب تمكين  -1أ

      . بطرق تنظيم وتمثيل وتخزين البيانات بذاكرة الحاسوب المعرفة  -2أ

الى العمليات التي تستخدم الدارة كل باالضافة  هياكل البيانية المختلفة )ميزاتها وعيوبها(الفهم   -3أ

 .هيكل بياني

 تمكين الطالب من معرفة التطبيقات الخاصة بكل هيكل بياني. -4أ

تمكين الطالب من التعرف على طرق مختلفة لترتيب البيانات وطرق مختلفة للبحث عن عنصر  -5أ

 معين في الهيكل البياني. 

الهياكل البيانية المختلفة وطرق ترتيب وتنفيذ لتمثيل  ++Cالبرمجة  لغةتطوير القدرة على أستخدام  -6أ

  البيانات  وطرق البحث عن عنصر معين.

  

  مقرربال الخاصة يةالمهاراتاالهداف   - ب

 حسب المشكلة المراد حلها او التطبيق المطلوب. المناسب البياني الهيكل أختيار مهارة  – 1ب

 لمه نظريا بشكل عملي في المختبرما تعوتنفيذ تمثيل يتقن الطالب   – 2ب

لتمثيل وتنفيذ الهياكل البيانية باقل مساحة حزنية وباسرع وقت  ++Cمهارة استخدام لغة البرمجة  – 3ب

 ممكن مع الحصول على ادق النتائج.

  والتعلم التعليم طرائق     

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة. -8

 محاضرات فديوية والكترونية. -9

 لمختبرية والتمارين األضافية كواجبات.االنشطة ا -10

 الكتب العلمية. -11

 .والشهرية اليومية المتحاناتا -12

 



 

  التقييم طرائق     

 

 اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية. -5

  أجراء االختبارات الشفوية.الواجبات و -6

 

  والقيمية الوجدانية األهداف -ج

 التراكمي والتفكير المناقشة خالل من ةالعلمي المهارات استخدام-1ج

 المشاكل لحل مناسبة الحلول اكثر واختيار الحلول مجموعة على البحث على العمل-2ج

 للموضوع وتصوره تفكيره تطور مدى لمعرفة الواجبات-3ج        

 

 الشخصي والتطور فالتوظي بقابلية المتعلقة األخرى المهارات)  المنقولةالتأهيلية و العامة  المهارات - د

.) 

 .تلقاها التي المعرفة توظيف الطالب يستطيع ان-1د

 .المعرفة من االستفادة من يتمكن ان-2د

 .التدريس على القدرة مهارة يكتسب ان-3د

   لتفكيير االيجابي.ا -4د
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 الساعات األسبوع
 التعلم مخرجات

 المطلوبة
 الموضوع أو المساق/  الوحدة اسم

 يقةطر

 التعليم
 التقييم طريقة

1 
 2نظري,  2

 عملي

بانواع هياكل  التعريف

 البيانات

وانواع الهياكل وكيفية  -تعريفها –مقدمة عن هياكل البيانات 

 اختيار الهيكل البياني المناسب
المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

2 
 2نظري,  2

 عملي
)أحد  وفاتبالمصف التعريف

 أنواع هياكل البيانات(
 خواص االمصفوفات 

 وطريقة تمثيلها بالذاكرة   

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

3 

 2نظري,  2

 عملي
التعريف بالمكدس )أحد 

 أنواع هياكل البيانات(

تعريف المكدس والعمليات التي يمكن اجراؤها عليه 

 هوخوارزميات

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

4 
 2نظري,  2

 عملي
التعريف بكيفية تمثيل 

 المكدس
 تمتيل المكدس بستخدام المصفوفة وباستخدام القيد

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

5 

 2نظري,  2

 لمكدسبتطبيقات ا التعريف عملي
معالجة  -معالجة البرامج التي تحتوي على برامج فرعية

 تطبيقات اخرى–التعابير الحسابية 

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

6 
 2نظري,  2

 عملي

التعريف بكيفية استخدام 

في التحويل من  المكدس

 تعبير حسابي الى اخر 

  postfixالى   infixصيغة استخدام المكدس لتحويل 
المحاضرة 

 + مختبر

 اليومية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

7 
 2نظري,  2

 عملي
بكيفية استخدام  التعريف

المكدس الحتساب التعبير 

 الحسابي

 postfixاحتساب التعبير الحسابي المحول الى صيغة

  infixواحتساب التعبير الحسابي بصيغة ال

المحاضرة 

 مختبر+ 

 والتطبيق الواجبات

 المختبر في العملي

8 

 2نظري,  2

التعريف بالطابور )أحد أنواع  عملي

 هياكل البيانات(

تعريف الطابور والعمليات التي يمكن اجراؤها عليه 

 وخوارزمياته

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 العملي والتطبيق

 في اليومي واألختبار

 المختبر

9 
 2نظري,  2

 عملي
التعريف بكيفية تمثيل 

 وتطبيقاته الطابور

وشرح  تمتيل الطابور بستخدام المصفوفة وباستخدام القيد

 بعض تطبيقاته

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

10 
 2نظري,  2

 عملي
التعريف بالطابور الدائري 

 )أحد أنواع هياكل البيانات(

الدائري والعمليات التي يمكن اجراؤها عليه  تعريف الطابور

 وخوارزمياته

المحاضرة 

 + مختبر

 االشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

11 
 2نظري,  2

 عملي
التعريف بكيفية تمثيل 

  الدائري الطابور
 تمتيل الطابور بستخدام المصفوفة 

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في ليالعم والتطبيق

 المختبر

12 
 2نظري,  2

 عملي

التعريف بالطابورالمزدوج 

وطابور األسبقية )من أنواع 

 هياكل البيانات(

تعريف الطابور المزدوج والعمليات التي يمكن اجراؤها 

 عليه وتعريف طابور األسبقية وتطبيقاته

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

13 

 2ظري, ن 2

 عملي

بالخزن التسلسلي  التعريف

واليناميكي وكيفية استخدام 

 المؤشرات

الخزن التسلسلي والديناميكي  وبيان مزايا كل نوع  تعريف

 وعيوبه واجراء مقارنة بينهما  وكيفية استخدام المؤشرات

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

14 

 2نظري,  2

التعريف بالقائمة الموصولة  ليعم

 )أحد أنواع هياكل البيانات(

تعريف القائمة الموصولة وتكوين قائمة موصولة من 

من العناصر واضافة عنصر الى    nعنصر واحد ومن 

القائمة الموصولة بعد عنصر آخر فيها وبعد العنصر األخير 

 وطباعة جميع او بعض عناصر القائمة الموصولة 

المحاضرة 

 ختبر+ م

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

15 
 2نظري,  2

 عملي
كيفية الحذف من القائمة 

 الموصولة

الحذف من  –حذف العنصر األخير   –خذف العنصر األول 

وسط القائمة الموصولة باالعتماد على قيمة البيانات أو على 

 موقع العنصر من القائمة

المحاضرة 

 + مختبر
 والتطبيق الواجبات

 المختبر في العملي

16 
 2نظري,  2

 عملي
تعزيز المعرفة بالقائمة 

 الموصولة
 تمارين متنوعة الثراء الموضوع

المحاضرة 

 + مختبر

 الفصلي االختبار

 في العملي والتطبيق

 المختبر

17 
 2نظري,  2

 عملي
التعريف بالمكدس الموصول 

 )أحد أنواع هياكل البيانات(

ل والعمليات التي يمكن اجراؤها تعريف المكدس الموصو

 عليه وخوارزمياته

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 واألختبارالفصلي

 المختبر في العملي

18 
 2نظري,  2

 عملي
التعريف بالطابور الموصول 

 )أحد أنواع هياكل البيانات(

تعريف الطابور الموصول والعمليات التي يمكن اجراؤها 

 عليه وخوارزمياته

لمحاضرة ا

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

19 
 2نظري,  2

 عملي
التعريف بالقائمة الموصولة 

)من الدائرية والمزدوجة 

 أنواع هياكل البيانات(

تعريف القائمة الموصولة الدائرية والمزدوجة والعمليات 

 التي يمكن اجراؤها  والخوارزميات

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية ختباراتاال

 في العملي والتطبيق

 المختبر



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 2نظري,  2

 عملي
 بالمخطط وأنواعه التعريف

وكيفية تمثيله )من أنواع 

 هياكل البيانات(

 

-المخطط المتجه والمخطط غير المتجه–تعريف المخطط 

 المسار وطوله وطرق تمثيل المخطط

 

المحاضرة 

 + مختبر

 اليومية االختبارات

 في يالعمل والتطبيق

 المختبر

21 

 2نظري,  2

التعريف بهيكل الشجرة  عملي

 وأنواعها وطرق أستعراضها

تعريف الشجرة وتوضيح مفاهيمها  وأنواعها وأستعراضها 

حسب المستويات واألستعراض بالترتيب السابق واللالحق 

                                                                                  والبيني                                                                        

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

22 

 2نظري,  2

 عملي
التعريف بطرق تمثيل 

 األشجار األعتيادية والثنائية

موصولة تمثيل األشجار األعتيادية بأستخدام القائمة ال

 وتمثيل الشجار الثنائية بأستخدام المصفوفة وبأستخدام القيد

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

23 

 2نظري,  2

 عملي
التعريف بكيفية تمثيل 

التعابير الحسابية بأستخدام 

الشجرة الثنائية وكيفية 

تحويل الشجرة األعتيادية 

 الى ثنائية

راض الشجرة الثائية بطريقة الترتيب البيني للحصول استع

  infix  notation على التعبير الحسابي بصيغة 

وأستعراضها بطريقة الترتيب السابق للحصول على التعبير 

وأستعراضها    prefix notationالحسابي بصيغة 

بطريقة الترتيب الالحق للحصول على التعبير الخسابي 

وتحويل الشجرة األعتيادية  postfix notationبصيغة 

 الى ثنائية

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 العملي والتطبيق

 في اليومي واألختبار

 المختبر

24 

 2نظري,  2

 عملي
التعريف بشجرة البحث 

 الثنائية

تعريف شجرة البحث الثنائية وخطوات اضافة وحذف عنصر 

 من شجرة البحث الثنائية

المحاضرة 

 + مختبر

 والتطبيق الواجبات

 المختبر في العملي

25 

 2نظري,  2

 عملي
 تمارين متنوعة الثراء الموضوع تعزيز المعرفة بالسابق

المحاضرة 

 + مختبر

 الفصلي االختبار

 في العملي والتطبيق

 المختبر

26 

 2نظري,  2

التعريف بالترتيب وبطريقة  عملي

 ترتيب الفقاعة

تعريف الترتيب وبيان الغرض من الترتيب وخطوات عملية 

الترتيب وأنواع خوارزميات الترتيب والعوامل الرئيسية 

 ترتيب الفقاعه -المحددة ألختيار خوارزمية الترتيب

المحاضرة 

 + مختبر

 اليومية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

27 

 2نظري,  2

 عملي
التعريف بطريقتي الترتيب 

 األضافة والترتيب السريعب
 الترتيب السريع –الترتيب باألضافة 

المحاضرة 

 + مختبر

 الشفوية االختبارات

 في العملي والتطبيق

 المختبر

28 

 2نظري,  2

 التعريف بالبحث   عملي
البحث التسلسلي  –تعريف البحث وبيان أنواع خوارزمياته 

 البحث الثنائي –

المحاضرة 

 + مختبر

 فويةالش االختبارات

 الفصلي واألختبار

 المختبر في العملي

29 

 2نظري,  2
 عملي

احملاضرة +  مراجعة تعزيز املعرفة ابلسابق
 خمترب

التمارين األضافية 
والتطبيق العملي يف 

 املخترب

30  
    



 

  التحتية البنية .190

 : المطلوبة القراءات

 األساسية النصوص  
 المقرر كتب 
 أخرى      

 لعلمية المقررة  الكتب ا

 عصام الصفار -هياكل البيانات لطلبة اقسام علم الحاسوب  -1

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

Weiss, 2006. 

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

Walter Savitch, 2011 

4- www.cplusplus.com 

5- https://www.tutorialspoint.com/data_structures_algo

rithms/index.htm 

6- structures-/www.geeksforgeeks.org/datahttps:/ 

 

 المثال سبيل على وتشمل)  خاصة متطلبات

 والبرمجيات والدوريات العمل ورش

 ( االلكترونية والمواقع
  ++Cبرنامج ال

 سبيل على وتشمل)  االجتماعية الخدمات

 والتدريب الضيوف محاضرات المثال

 (  الميدانية والدراسات المهني
 لمدرسيةالتطبيقات ا -

 
 

 الدراسي المقرر تطوير خطة .191

        البرمجية وتمارين خاصة بتطبيق كل هيكل بياني. االمثله من الكثير اضافه .1
 

 تقارير عمل مثل الماده على واالطالع القراءه على الطلبه تحث انشطه اضافه .2

 يهبحث كمجاميع والعمل لزيادة المعلومات والمعرفة عن هياكل البيانات المختلفة 

 
مادة  في منها لالستفاده وتطبيقها عليه امثله واعطاء الدوال موضوع شرح تم .3

 هياكل البيانات لغرض تنفيذ مجموعة العمليات الخاصة بكل هيكل بياني.
 منها لالستفاده فديويه محاضرات عمل تمالنظري  المحاضرات الى باالضافه .4

 

 حاسباتهم على البرامج تنفيذ على لمساعدتهم ++c بتطبيق الطلبه تزويد تم .5

يستطيعون  ++Cكذلك تزويدهم بروابط لمنصات عن  النقاله وهواتفهم الشخصيه

 من خاللها كتابة وتنفيذ البرامج المختلفة

 

 

 

http://www.cplusplus.com/
https://www.tutorialspoint.com/data_structures_algorithms/index.htm
https://www.tutorialspoint.com/data_structures_algorithms/index.htm
https://www.geeksforgeeks.org/data-structures


 المرحلة الثالثة-

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 ابن الهيثم -جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .192

 قسم علوم الحاسبات / المركز علمي القسم ال .193

 قرراسم / رمز الم .194
 323CsAP االرشاد والصحة النفسية /

 اليومي أشكال الحضور المتاحة .195

 سنوي   الفصل / السنة .196

 نظري 2 عدد الساعات الدراسية  .197

 2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .198
 أهداف المقرر .199

 ان يعرف الطالب معىن االرشاد الرتبوي ونشأته وتطوره ومفاهيمه ومربراته واهدافه   .12

 اسس االرشاد  ان يعرف الطالب  .13

 ان يفهم الطالب نظرايت االرشاد . .14

 ان يعرف الطالب املعلومات الالزمة لالرشاد .15

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

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

 ؛البرنامج.



 ان يعرف الطالب االرشاد والتوجيه في المدرسة. .16

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .32

 هداف المعرفية األ -أ
 اسس االرشاد -1أ

 ره ومفاهيمه ومربراته واهدافه  معىن االرشاد الرتبوي ونشأته وتطو  -2أ

 نظريات االرشاد  -3أ

 المعلومات الالزمة لالرشاد -4أ

 االرشاد والتوجيه في المدرسة  -5أ

 المشكالت التي يتناولها االرشاد  -أ6

 

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المقارنة  – 1ب

 التقييم  – 2ب

 النقد  -3ب
 التطبيق  -4ب
 التعليم والتعلم  طرائق     

 المناقشة الجماعية -15

 تطبيق الجانب النظري على الواقع من خالل االمثلة -16
 اعداد تقارير عن كل موضوع -17
 المحاضرة -18

 
 طرائق التقييم      

 تقييم التحضير اليومي وتفاعل الطالب -3

 تقييم تقارير الطلبة  -4
 الحضور والمشاركة -5
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ظمة الخالق في جعل االنسان كائنا يهتم بالجانب االرشادي وال سيما النفسي منهتقدير ع-1ج

 تقدير جهود العلماء في دراسة علم النفس-2ج

 تقدير جهود الباحثين والدراسين في بيان اهمية االرشاد والصحة النفسية-3ج

 تقدير جهود المؤلفين في مجال تأليف الكتب في المجال النفسي واالرشادي -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     



 

- 

 
 طرائق التقييم    

 

- 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 التطبيق -1د

 االستنتاج -2د

 المقارنة -3د

 التحليل والتركيب  -4د

 

 



 

 

 البنية التحتية  .33

 بنية المقرر .200

 الساعات األسبوع
جات التعلم مخر

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 1-2-3-4 8 

 معرفة معنى االرشاد 
ونشأته وتطوره ومفاهيمه 
ومربراته واهدافه، والعالقة 

بني االرشاد والعلوم االخرى 
، وجماالت االرشاد ، وطرق 

 االرشاد 

 االرشاد 
المحاضرة + 

القصة+ 

 تالمشكال

تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

5-6 4 

معرفة اسس االرشاد 

الفلسفية واالجتماعية 

والخلقية والدينية 

 والنفسية 

 اسس االرشاد
المحاضرة + 

 الحوار
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

7-8-9-
10  

8 

معرفة نظريات 

االرشاد ) التحليل 

النفسي ، السلوكية، 

 الوجودية، االنسانية (

 نظريات االرشاد
محاضرة + ال

 المشكالت
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

11-12-
13 

6 
معرفة المعلومات 

 الالزمة لالرشاد 
المعلومات الالزمة 

 لالرشاد
المحاضرة 

 +الحوار
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

14-15- 4 
فهم االرشاد والتوجيه 

 في المدرسة
االرشاد والتوجيه في 

 المدرسة
المحاضرة + 

 المناقشة
 تفاعل الطلبة

 + اختبارات
16-17 -
18 

6 
معرفة المشكالت التي 

 يتناولها االرشاد
المشكالت التي 

 يتناولها االرشاد
المحاضرة + 

 القصة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

19-20-
21 

6 
معرفة االزمات 

 النفسية
 االزمات النفسية

المحاضرة + 

 المناقشة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

22-23-
24-25-
26 

10 
انزمات معرفة ميك

 الدفاع النفسية

ميكانزمات الدفاع 

 النفسية

المحاضرة + 

 المشكالت
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

 التوافق معرفة التوافق ساعات 6 27-28
المحاضرة + 

 المشروعات
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات



 النصوص االساسية ضمن مفردات املقرر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

كتب االرشاد النفسي والصحة النفسية  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 كتب علم النفس

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
صحة النفسيةمواقع النت التي تعنى باالرشاد النفسي وال   
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-  

 

 

 

 
 

 وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ابن الهيثم -جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .201

 قسم علوم الحاسبات القسم العلمي  / المركز .202

 اللغة اإلنكليزية / اسم / رمز المقرر .203



 

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .204

 2021 - 2020للسنة الدراسية  الفصل / السنة .205

 نظري اسبوعيا 1 راسية عدد الساعات الد .206

 2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .207

أهدا .208
 ف المقرر: 

9- This course aims to take learners smoothly from one topic to another, enable 

them to communicate with other speakers of English in real-life situations. 

10- Develop their intellectual, personal and professional abilities. 

11- Acquire basic language skills   (listening, speaking, reading, and writing) to 

communicate with speakers of the English language. 

12- Another aim of this course is to demonstrate how English is used in real-life 

situations, thus, enabling learners' to use it in meaningful contexts.          

13- The other aim is to build the learners' ability to communicate their ideas fluently, 

accurately, and confidently. 

14- Acquire the linguistic competence necessarily required in various life situations. 

مخ .209
 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم رجات

 األهداف المعرفية  -أ

Students should be able to learn: 

 A1- How to use greeting terms, simple conversation, using the helping verbs in the 

present tense, wh - questions. 

A2- How to use negative, interrogative with short answers.                                                                                                   

A3- How to use possessive adjectives, possessive has & have, adjective + noun.                                                           

 A4- How to use the present simple, articles (a- an).                                                                                                                      

A5- how to use wh- questions terms, pronouns (subject, object, possessive).  

A6- What are modifiers? How do they function in sentences? 

A7- How to use Simple past, irregular verbs, can, cannot, adverbs, requests& offers, 

present continuous, future times, would like.    



A8 – How to write better paragraphs.      

A9- How to use prepositions,  apostrophes, and adjectives and adverbs. 

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  -ب 

 

B1- Ability of students to work within the educational and professional work team 

(the skill of educational work). 

B2- Positive determination and employment of knowledge received. 

B3 - Ability to communicate with the outside of the university and training with 

them. 

B4- The student can learn the teaching profession and mastery the skill of dialogue 

and discussion. 

B5-The skill of management and leadership. 

B6- Students should be able to use the reading skill                                              

B7- Students should be able to use the writing skill                                              

B8- Students should be able to use the listening skill                                            

B9- Students should be able to use the speaking skill                                           

 

 طرائق التعليم والتعلم  -ج     

1- Method of the lecture/method of questioning and discussion. 

2- Class and homework assignments. 

3- Discussion style. 

4- Independent Individual Projects and group projects.  

5- Using the dialog & conversations to enrich their ability to speak.   

6- Preparation of research and educational posters. 

7- Advanced Lectures (Presentation). 

8- Using new strategies such as the brainstorming strategy. 

 

 طرائق التقييم    -د  

1- Conducting theoretical tests, oral and written / daily/monthly/final. 

2- Independent Individual Projects and Society. 

     3- Preparation of research and educational posters. 

 



 

 اف الوجدانية والقيميةاألهد -هـ 

  C1- The student can employ the knowledge he has received in various areas 

of life. 

 

C2- To be able to benefit from the knowledge to be employed in the positions 

of his social, educational, and cultural life. 

 

C3 - To acquire the skill of teaching, to be a successful teacher in his field and 

specialization. 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. - و

 D1- The student can employ the knowledge he has received in various areas of life. 

 

D2- To be able to benefit from the knowledge to be employed in the positions of his 

social, educational, and cultural life. 

 

D3 - To acquire the skill of teaching, to be a successful teacher in his field and 

specialization. 



 بنية المقرر .210

 مخرجات التعلم المطلوبة لساعاتا األسبوع

اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1+2 2 

Students should be 

able to learn how to 

use introduce 

themselves and 

social expression, 

using the helping 

verbs in deferent 

tense, Wh- 

question in the 

present tense. The 

pronouns with wh- 

question. 

 

 

Getting to 

know you 

questioning 

and 

discussion, 

Using the 

dialog & 

conversations 

Oral assessment 

3+4 2 

Students should be 

able to learn how 

to describe 

countries and the 

people’s lifestyles  

and grammar of 

using present 

tenses 

The way we 

live 

questioning 

and 

discussion, 

Using the 

dialog & 

conversations 

Daily 

examinations&  

monthly 

examination  

5+6 2 

Students should be 

able to learn some 

verb patterns and 

future intentions. 

So they learn how 

the people in the 

world growing up 

and thinking  

It all went 

wrong 

 

questioning 

and 

discussion 

Oral assessment 

7+8 2 

Students should be 

able to learn how 

to use Quantity and 

price and 

shopping  

Let’s go 

shopping 

questioning 

and 

discussion 

Daily 

examinations&  

monthly 

examination  



9+10 2 

Students should be 

able to learn how 

to use some verb 

patterns and future 

intentions and what 

they plane and 

ambitions  

 

What do you 

want to do 

questioning 

and 

discussion 

Oral assessment 

11+12 2 

Students should be 

able to learn how 

to use what’s it like 

and talking about 

cities  

 

Tell me 

what’s it like 

questioning 

and 

discussion 

Daily 

examinations&  

monthly 

examination  

13+14 2 

Students should be 

able to learn how 

to use present 

perfect and past 

simple tenses and 

past participant, 

short answers, and 

an interview pop 

star and others. 

 

Fame questioning 

and 

discussion 

Oral assessment 

15+16  Mid-year Exam                        

17+18 2 

Students should be 

able to learn Jobs 

and the using of 

have, have got, 

should, must 

 

Do’s and 

don’ts 

questioning 

and 

discussion 

Oral assessment 

19+20 2 

Students should be 

able to learn time 

and conditional 

clauses and what 

if, so to learn the 

conversation they 

need in the hotel  

Going places questioning 

and 

discussion 

Oral assessment 



 2 

  Scared to 

death 

questioning 

and 

discussion 

Daily 

examinations&  

monthly 

examination  

22+21 2 

Students should be 

able to learn 

infinitives, 

purpose, and 

describe feelings.  

 

 questioning 

and 

discussion 

Oral assessment 

24+23 2 

Students should be 

able to learn 

passive, the 

discovery and 

inventions  

 

Things that 

changing the 

world 

questioning 

and 

discussion 

Daily 

examinations&  

monthly 

examination  

26+25 2 

Students should be 

able to learn how 

to use the second 

conditional if 

clause and social 

expressions and the 

future plans for the 

students 

Dreams and 

reality 

questioning 

and 

discussion 

Oral assessment 

Daily 

examinations&  

monthly 

examination  

28+27 2 

Students should be 

able to learn how 

to use present 

perfect  continues 

tense and present 

perfect simple , so 

to learn jobs and 

alphabet game and 

other information  

Earning a 

living 

questioning 

and 

discussion 

Oral assessment 

Daily 

examinations&  

monthly 

examination  



 

 

 

 

 

  

 البنية التحتية  .9

 The New Headway Plus Student's Book – By .1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

John and Liz Soars (OXFORD) – intermediate 

Student’s book+ workbook with key- University 

Press.  

 Brion, A. and Ingrid, F (1999).Developing -5 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Strategies: An Integrated Language Course For 

Intermediate Students (Twenty-third 

impression).Longman Group U.K. Limited. 

6- Ian Gordon. (2003). English Reading and 

Comprehension: Macmillan Education LTD. 

London and Oxford. 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
7- Lane, A. and Lange, E. (1999). Writing 

Clearly: An Editing Guide (2nd ed.). Boston: 
Heinle and Heinle Publishers.  

8- Raimes, A. (2006). Grammar Trouble spots: A 
Guide for Student Writers (3rd ed.) New York: 
Cambridge University Press. 

29+30 1 

Students should be 

able to learn how to 

use past perfect and 

reported statements 

and saying 

goodbye and telling 

stories  

Family ties questioning 

and 

discussion 

Oral assessment 

Daily 

examinations&  

monthly 

examination  



9- Swales, J.M. and Feak, C.B. (2009). Academic 
Writing for Graduate Students: Essential Tasks 
and Skills (2nd ed.) USA: The University of 
Michigan Press. 

http://www.homepages.ihug.com.au/%7Eadele -9 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

gc/grammar/present_simple/pres_simple3.html 

10- http://www.homepages.ihug.com.au/%7Eadel

egc/grammar/present_simple/pres_simple4.htm 

11- http://www.agendaweb.org/verb.htm 
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A curriculum's philosophy and objectives are its guiding principles, so the course goals 

are the cornerstone of the curriculum. Clear goals about what each learner is supposed to 

know and be able to do and how it will be evaluated are included in the course objectives. 

If we want to improve another curriculum, to recognise strengths, there should be an 

overview of the existing curriculum. 

  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 ابن الهيثم -جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .211

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

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

 ؛البرنامج.



 قسم علوم الحاسبات    / المركز علمي القسم ال .212

 328CsDD/      تصميم قواعد البيانات اسم / رمز المقرر .213

 التعليم المدمج أشكال الحضور المتاحة .214

 سنوي    الفصل / السنة .215

 عملي  باالسبوع 2ساعة نظري + 1  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .216

 2021-2020للعام الدراسي  تاريخ إعداد هذا الوصف  .217
 أهداف المقرر .218

فهم اهمية التصميم الجيد النظمة قواعد البيانات وكيف يؤثر التصميم الجيد على عملها  .17

 وكفاءتها
 E-Rتدريب الطلبة كيفية تحليل المعلومات المعطاة من قبل المستفيد لبناء نموذج  .18
 الى جداول لقواعد البايانات العالئقية E-Rالقدرة على تحويل نماذج الـ .19
بستخدام   SQLتحويل الجداول العالئقية المنطقية الى ايعازات تنفيذ الخطوات الالزمة ل .20

MySQL Server  مع التحديات الخاصة بالعالقات بين الكيانات 
 فهم وتطبيق مفاهيم تصميم انظمة قواعد البيانات بشكل متقدم  .21
مستفيد تنمية المهارات العقلية للطلبة لالستفادة من المهارات التي اكتسبها في فهم احتياجات ال .22

 واستخالص المعلومات الالزمة لبناء االنظمة وتوظيفها الحقا في حياته العملية.
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .35

  هداف المعرفية األ -أ
اهمية جمع المعلومات بالشكل الصحيح وكيفية استخدامها لبناء تصاميم جيدة  فهم على الطالب تمكين

 مة قواعد البيانات.للجداول وانظ

      . وتصنيفاته DBMS  - -2أ

 .الجبر العالئقي  -3أ

 والكيانات وتحويلها الى جداول عالئقية. EERوالكيانات المتطورة استخدام نماذج العالقات  -4أ

 .SQLتحويل المخطط العالئقي ايعازات الـ-5أ

 



 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 انظمة قواعد البيانات والعالقات بين الجداول تصميم مهارة– 1ب

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

 MySQL server مهارة تصميم جداول قواعد البيانات باستخدام  -3ب

 (E-Rتحليل المعلومات ووضع مخططات التصاميم ) -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 ظرية.المحاضرة الن -19
 طريقة االسئلة والمناقشة -20

 تنفيذ االستعالمات وبناء الجداول باستخدام  المختبرات العملية. -21
 

 
 طرائق التقييم      

 اجراء االختبارات اليومية النظرية والعملية. -6
 اجراء االختبارات الفصلية. -7

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

المشاكل التي تحتاج النظمة قواعد البيانات اثناء ان يشارك الطالب في المناقشة  في حل  -1ج

 المحاضرة.

 ان ينمي الطالب اتجاهات ايجابية نحو استخدام قواعد البيانات في المستقبل. -2ج

 ان يعرف الطالب االستخدامات العديدة لقواعد البيانات فيما حوله من التطبيقات.  -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 شة.طريقة المناق

 
 طرائق التقييم    

 

 اجراء اختبارات شفوية وعملية.

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 ان يكون الطالب قادرا على العمل ضمن فريق العمل التربوي و المهني. -1د

 ادارة المعلومات التي يتلقاها وتوظيفها .ان يكون الطالب قادرا على  -2د

 . ان يتمكن الطالب من ممارسة مهنة تدريس -3د
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 عملي2نظري+1 1
Introduction to dB 

concepts  

Basic Concepts for 

Relational dB 

 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+1 2

 

Goals of Effective 

Database Design 

 

Understanding the 

Importance of 

Design 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+1 3
Classification of 

(DBMS( 

Database 

Management 

System 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 4

Database 

design 

steps 

 

The basic Design 

steps 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

رية وتقارير وشه

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 5

E-R Model 

(Constructs) 

 

Diagram symbols 
محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 6

Basic Objects: 

Entities, 

Relationships 

 

Types of entities,  

Attributes, Null 

values 

ة محاضر

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 7

Basic Objects: 

Relationships 

 

(Degree- 

Connectivity) of a 

Relationship 

 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 8

Total /Partial 

participation & 

Alternative 

Conceptual 

Data Modeling 

Notations 

 

Entity 

participation  

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 9

Logical 

Database 

Design: ER to 

Relational 

 

ER to 

Relational 

 

محاضرة 

 Googleوية+فيد
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 10

Entity Sets to 

Tables 

Relationship 

Sets (without 

Entity Sets to 

Tables 

 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية



Constraints) to 

Tables 

 

 عملي2نظري+ 1 11

Translating 

Relationship 

Sets with Key 

Constraints 

 

Relationship 

constraints 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 12

Translating 

Relationship 

Sets ER to 

Relational: 

Additional 

Examples 

 

Translating 

with 

Participation 

Constraints 

 & Weak Entity 

Sets 

 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 13

 (EER) 

Superclass / 

Subclass  

Generalization/ 

Specialization 

Union or 

category  

Aggregation 

 

Enhanced ER 

Constructs 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 14

Translating ER 

Diagrams to 

relational 

schema  

super/sub class 

,Union , 

Aggregation 

 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 ختبريةم

 عملي2نظري+ 1 15

Transforming 

the Conceptual 

Data Model to 

SQL 

 

With Mysql: 

Binary 

Relationships  

Binary Recursive 

Relationships 

Ternary and n-

ary 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 16

Transforming 

the Conceptual 

Data Model to 

SQL 

 

Generalization 

&Aggregation 

Multiple 

Relationships 

Weak Entities 

 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 17

Logical 

Database Design 

 

  An Examples 

 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 18
Relational 

algebra 

- Selection 

  - Projection 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية



 - Join  

- Division 

 

 Relational calculus عملي2نظري+ 1 19

The deference 

between 

relational 

calculus and 

relational 

algebra  

 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 20

Advanced SQL: 

TRIGGERS AND 

ACTIVE 

DATABASES 

 

Trigger Syntax 

and in MySQL 

 Examples 

 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 21
STORED 

PROCEDURES 

 Introduction & 

Why Stored 

Procedures 

 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 22
view 

 

What is the 

difference 

between table 

and view 

 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 23

Create & Drop 

view in Mysql 

 

Advantages of 

Views  

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 24
Index Basic 

Concepts 

Create 

index on 

Mysql 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 25

SQL Joins: 

Inner join 

Left  join 

 

Difference types of 

SQL join 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

قارير وشهرية وت

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 26

SQL Joins: 

Right join 

Full join 

Cross join 

Difference types of 

SQL join 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 27

Accessing SQL 

from a 

Programming 

Language 

 

Dynamic & 

Embedded SQL 

 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية

 عملي2نظري+ 1 28
New DB Data 

Model Types 

Object-

Oriented / 

Object-

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 DATABASE SYSTEM CONCEPTS, Sixth .1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
edition. 2006 
2. DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS, 
Third edition. 2003 
3. FUNDAMENTALS OF Database Systems 
SIXTH EDITION. 2011 
4. Database Modeling & Design 
Fourth Edition. 2006 

5. ”Begging database design solution”, Rod 

Stephens, Wiley Publishing, Inc.,2009  
 

 تب والمراجع التي يوصى بها                اـ الك

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
1. mysql.com  
2. 3resource.com/mysql/mysql-rocedure.php 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .38

 من مصادر اخرى  تحديث المادة العلمية بإضافة مواضيع جديدة -

 امثلة وواجبات اضافية مع الحلول. -

Relational 

Databases & 

NOSQL 
 New DB Data عملي2نظري+ 1 29

Model Types 

Types of NOSQL 

DBS 

محاضرة 

 Googleفيدوية+
meetالمختبر + 

امتحانات اسبوعية 

وشهرية وتقارير 

 مختبرية



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 كلية الرتبية للعلوم الصرفة أبن اهليثم المؤسسة التعليمية .1

 المركز /القسم العلمي   .2
 قسم علوم الحاسبات

 رمز المقرر /اسم  .3
 322CsAi/الذكاء االصطناعي

 أشكال الحضور المتاحة .4
 يوميا

 السنة /الفصل  .5
 سنوي 

 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6
 (عملي 2/ظري ن 2) 4

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
2021 

 أهداف المقرر .8

 يهدف المقرر الى 

 نظريا وعمليا الذكاء االصطناعيتعليم الطالب مهارات مادة  -1
 
 تأهيل الطلبة تطبيق هذه الماده في مجاالت العمل المختلفه. -2

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
 



 لمعرفية  األهداف ا -أ
      الذكاء االصطناعيفهم مباديء  -1أ

 الطرائق ومفردات الذكاء االصطناعي فهم  -2أ

 اللغات االبرمجية الخاصه بالذكاء االصطناعي.القدرة على أستخدام  --3أ

 تصميم نظم خبيره وطرائق تنفيذها واختبارها اتقان  -4أ

 ء االصطناعي.المفاهيم العامة للذكايتعرف الطالب على اهمية  -5أ

   اعداد طلبة مؤهلين لتدريس مواد الحاسبات في جميع المؤسسات التربوية. -6أ 
 
  
 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

مهارات في كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه مستقبل الطلبة ودراستها لغرض تهيئتهم  - 1ب

 .جال التخصص على مواجهة التحديات التي تواجههم في م
 اعطاء الطلبة فرصة للوقوف على مهارات الفنية والسلوكية والفكرية المطلوب توافرها  - 2ب
ربط الطلبة مباشرة مع سوق العمل من خلل التركيز على التطبيقيات الميدانية في مجال  - 3ب

 .  التخصص والتدريب العلمي على تطبيق المعارف والمهارات
 التعلم طرائق التعليم و     

 محاضرات متطورة )عرض تقديمي(

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة

 االنشطة المختبرية واعداد التقارير

 الكتب العلمية
 طرائق التقييم      

 اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية

 التقارير العملية

 أجراء االختبارات الشفوية     

 التخرجاعداد بحوث      
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
توجيه الطلبة بكيفية ربط المناهج الدراسية النظرية بالواقع العملي والوقوف على ما يواجه  -1ج

 .المنظمات من تحديات البد من مواجهاتها بالوسائل العلمية 
 .ات الغير مفيدةتوجه الطلبة نحو البحث عن المعلومة المفيدة واالبتعاد عن تراكم المعلوم -2ج
توجيه الطلبة نحو كيفية البحث عن البحوث الرصينة ذات الصلة بتخصصهم عبر شبكات -3ج

 .االنترنيت
 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات متطورة )عرض تقديمي(

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة

 االنشطة المختبرية واعداد التقارير

 الكتب العلمية
 ييم طرائق التق   



 اجراء االختبارات النظرية والعملية

 المشاريع الفردية المستقلة

 بحوث التخرج
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 

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

 بي وتوظيف المعرفة التي تلقاهاالتفكير االيجا -2د

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

    ان يتمكن الطالب تعلمه مهنة التدريس واتقانها -4د   
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو  /اسم الوحدة 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 2, نظري 2

 عملي
مقدمة عن الذكاء 

 االصطناعي

مقدمة عن لغة برولوك 

 وخواصها واستخدمتها
+ عرض تقديمي 

 مختبر
+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

2 

 2, نظري 2
 عملي

خواص وتطبيقات 

ومعمارية ولغات وفروع 

 الذكاء االصطناعي

 

مكونات لغة البرمجة 

)الحقائق والقواعد 

 واألسئلة(

+ ي عرض تقديم
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

3 
 2, نظري 2

 عملي
تعريف مجال حل المشكلة 

 )محاضرة أولى(

أنواع المتغيرات بلغة 

 برولوك

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

4 
 2, نظري 2

 عملي
خواص مجال حل المشكلة 

 )محاضرة ثانية(

الربط وعملية  الرجوع 

 )و، أو( العكسي

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

5 
 2, نظري 2

 عملي
أنواع البيانات وهيكلة  حماية االنظمة 

 البرنامج

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

6 

 2, نظري 2
 عملي

امثلة على مجال حل 

 puzzle-8المشكلة مثل 

 والقرد والموزة.....الخ

 

عبارات اإلدخال 

 واإلخراج

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

7 
 2, نظري 2

 عملي
أنواع البحث )البحث 

 األعمى(

أمثلة توضيحية عن 

عبارات اإلدخال 

 واإلخراج

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

8 
 2, نظري 2

 عملي
أنواع البحث )البحث 

محاضرة -يألتنقيب

 hill climbingأولى(

العمليات الرياضية 

 والمنطقية بلغة برولوك

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

9 
 2, نظري 2

 عملي
أنواع البحث )البحث 

محاضرة -ألتنقيبي

 best first searchثانية(

برامج شاملة للمفردات 

 السابقة جميعها

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ نات شهرية أمتحا
 تقارير مختبرية

10 
 2, نظري 2

 عملي
أنواع البحث )البحث 

محاضرة -ألتنقيبي

 A-algorithmثالثة(

برامج شاملة للمفردات 

 السابقة جميعها

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية



11 
 2, نظري 2

 عملي
أنواع البحث )البحث 

محاضرة -ألتنقيبي

 A*-algorithmثالثة(

برامج شاملة للمفردات 

 السابقة جميعها

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

12 
 2, نظري 2

 عملي
برامج شاملة للمفردات  إستراتيجية السيطرة 

 السابقة جميعها

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

13 
 2, نظري 2

 عملي
رامج شاملة للمفردات ب طرق السبورة السوداء

 السابقة جميعها

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

14 
 2, نظري 2

 عملي
تمثيل المعرفة )المنطق 

 الرياضي والقواعد(

برامج شاملة للمفردات 

 السابقة جميعها

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

15 
 2, نظري 2

 عملي
المعرفة )الرسم  تمثيل

البياني التصوري والتمثيل 

 الشبكي(

برامج شاملة للمفردات 

 السابقة جميعها

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

16 
 2, نظري 2

 عملي
تمثيل الحدث بصيغة 

 الشبكة

دوال القطع واإليقاف 

 والنفي

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 ةتقارير مختبري

17 
 2, نظري 2

 عملي
دوال القطع واإليقاف  تمثيل المعرفة )إطار(

 والنفي

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

18 
 2, نظري 2

 عملي
خوارزمية التحويل من 

 .C.F. إلى P. Lصيغة 

أمثلة وبرامج إضافية عن 

دوال القطع واإليقاف 

 والنفي

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ شهرية  أمتحانات
 تقارير مختبرية

19 
 2, نظري 2

 عملي
خوارزمية التحويل من 

 .C.F. إلى P. Lصيغة 

االستدعاء الذاتي النهائي 

 والغير نهائي

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

20 
 2, نظري 2

 عملي
االستدعاء الذاتي النهائي  تقنية القرار

 والغير نهائي

+ عرض تقديمي 
 ختبرم

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

21 
 2, نظري 2

 عملي
أمثلة وبرامج إضافية عن  إستراتيجية القرار

االستدعاء الذاتي النهائي 

 والغير نهائي

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

22 
 2, نظري 2

 عملي
مقدمة عن النظام الخبير 

 ومعماريته وخواصه

+ عرض تقديمي  ة برولوكالقائمة بلغ
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

23 
 2, نظري 2

 عملي
القواعد األساسية لتطبيق 

 النظام الخبير 

الصيغة التركيبية للقائمة 

 ورأس القائمة وذيلها

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

24 
 2, نظري 2

 عملي
+ عرض تقديمي  برامج عن القائمة أمثلة عن النظم الخبيرة

 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

25 
 2, نظري 2

 عملي
مقدمة في الشبكات 

 العصبية)محاضرة أولى (

 

+ عرض تقديمي  برامج عن القائمة
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

26 
 2, نظري 2

 عملي
مقدمة في الشبكات 

 العصبية)محاضرة ثانية (

 

+ عرض تقديمي  رامج عن القائمةب
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

27 
 2, نظري 2

 عملي
مقدمة في خوارزمية 

 الجينات

تطبيق نظام خبير جاهز 

 لالطالع

+ عرض تقديمي 
 مختبر

+ أمتحانات شهرية 
 تقارير مختبرية

      

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1



 الكتب العلمية المقررة   (  المصادر)ع الرئيسية ـ المراج2

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

William A. Stubblefield  .   

2- Luger E. Gorge," Artificial intelligence 

and the design of expert system", 1998 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية  )

 كل الكتب والمراجع والبحوث والمجالت الحديثة على شبكة االنترنيت

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
كافة المقاالت واالبحاث والحاالت الدراسية العربية واالجنبية 

على ذات االختصاص الدقيق في الذكاء االصطناعي والمتوافرة 
 الويب مواقع

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 لكل سنه دراسية % 20اضافة مواضيع  جديدة للمقرر الدراسي وبنسبة   
للعام الدراسي % 20بكل تفاصيله كجزء من المقرر ضمن فقرة التحديث   planningتم اضافة موضوع 

2019-2020 
 
 
 

 

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .219

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

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

 البرنامج.



   قسم علوم الحاسبات –لعلوم الصرفة / ابن الهيثم كلية التربية ل / المركز علميالقسم ال .220

 321CsCgرسوم الحاسوب /   اسم / رمز المقرر .221

 أشكال الحضور المتاحة .222
+الجانب العملي في  ةالحضور الفعلي للطالب في القاعة الدراسي

 مختبر الحاسوب

 سنوي الفصل / السنة .223

 اسبوعيا عمليساعة  2ساعات نظري +  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .224

 2021 -شباط   تاريخ إعداد هذا الوصف  .225

 أهداف المقرر .226
 

 4-5-2016  

تعريف الرسوم باستخدام الحاسوب واستحداث ومعالجة الصور المرسومة كوسيلة لتحسين عرض     

المعلومات المتولدة بالحاسوب للطالب بصورة واضحة. باإلضافة إلى تعامله مع الصور الثنائية والثالثية 

( والتعرف على عملياتهاواستخداماتها   3D Modelingاألبعاد. والتعامل مع النمذجة الثالثية ) 

 ومميزاتها والمعالجات لتلك النماذج. 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .227

 

   هداف المعرفية األ -أ

 ان يتعرف ويفهم الطالب مادة  رسوم الحاسوب  .  -1أ

عرف الطالب على الخوارزميات المستخدمة في الرسم ) نقطة،خط ، منحني ، دائرة ( وتمثيلها ان يت  -2أ

 بالحاسوب والمميزات لتلك الخوارزميات.

ان يتعرف الطالب على طرائق مختلفة في عملية الرسم وإجراء عمليات التحويالت الثنائية األبعاد    -3أ

 (2D .) ..... ، (  من ) نقل، تدوير، تحجيم 

 ( وربطها بالواقع. 3Dان يتعرف الطالب على كيفية التعامل مع التحويالت الثالثية األبعاد ) -4أ

 ان يتعرف الطالب على استخدام النمذجة الثالثية وعملياتها ومميزاتها. -5أ

ان يتعرف الطالب على اللغة البرمجة المستخدمة لتمثيل الخوارزميات في الرسم باإلضافة إلى   -6أ

 ال االيعازات الجاهزة ) الجانب العملي ( في رسم األشكال استعم

 

  



  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ان يمتلك الطالب القدرة على اختيار الخوارزمية المناسبة للحل. –- 1ب

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

 على ربط ما تعلمه بالواقع في مجال التصميم الثالثي االبعاد.ان يمتلك الطالب القدرة  - 3ب

ان يمتلك الطالب القدرة على التعامل مع جهات خارجية سواء كان لتدريس هذه المادة او الجل   -4ب

     تنفيذ تصميم معين.

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات تقليدية وأسلوب المناقشة. -1
 والتمارين اإلضافية كواجبات. األنشطة المختبرية -2
 عمل تقارير للواجبات االضافية . -3
 االمتحانات اليومية والشهرية. -4

 

 طرائق التقييم      

 

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

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ر الطالب على استخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل أسلوب الحوار.ان يقد  --1ج

 ان يقدر الطالب على حل المشكالت البرمجية في تمثيل البيانات بالطرق المختلفة.  -2ج

 ان يدرك الطالب اهمية المقارنة بين الحلول العلمية والعملية ومعرفة تأثيرها.   -3ج

 بين ما درسه واالستفادة منه في الواقع الفعلي. ةان يثمن الطالب العالق  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

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

 

 قييم طرائق الت   

 

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

 



 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 ي مختلف مجاالت الحياة.أن يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها ف -1د

 أن يتمكن من االستفادة من المعرفة لتوظيفها في مواقف حياته االجتماعية والتعليمية.  -2د

 أن يكتسب مهارة التدريس. -3د

 ان يتمكن الطالب من التفكير االيجابي لتعزيز التعليم ورفع روح االبداع. -4د
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 لمطلوبةا
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

إعطاء فكرة للطلبة  عملي2نظري+2 1

 الرسومبالمقصود ب

1 – Introduction to 

Computer 

Graphics. 

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

2 

 

 عملي2نظري+2
 

تعليم الطلبة كيفية الرسم 

 م الحاسوبباستخدا

2- Drawing 

Elementary Figure. 
 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

3 

 

 عملي2نظري+2
 

تعليم الطلبة كيفية رسم 

خط  أو منحني باستخدام 

                                                                                                                                                                                                                                   خوارزميات محددة                                                                                 

 Bresenham`s 

Algorithm. 

Integer 

Bresenham`s 

Algorithm.  

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

4 

 

تعليم الطلبة كيفية رسم  عملي2نظري+2

خط  أو منحني باستخدام 

 خوارزميات محددة                   

 -General 

Bresenham`s 

Algorithm. 

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

بوشهرية+واج

ات+ مشروع 

 عملي

5 

 

 عملي2نظري+2
تعليم الطلبة كيفية رسم 

دائرة باستخدام 

 خوارزميات محددة                   

 Circle Drawing. 

Circle General 

algorithm.  

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

6 

 

 عملي2نظري+2
تعليم الطلبة كيفية رسم 

دام دائرة باستخ

 خوارزميات محددة      

 Circle Drawing 

by Using Circle 

Equation. 

Ellipse. 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

7 

 

 

 

 

 

 عملي2نظري+2

 

تعريف الطلبة 

بالتحويالت الثنائية 

 اإلبعاد من نقل وتدوير     

3-Two Dimensional 

Geometric 

Transformations. 

 Introduction. 

 Translation. 

 Rotation. 

 

 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

8 

تعريف الطلبة  عملي2نظري+2

بالتحويالت الثنائية 

 اإلبعاد مثل التحجيم     

Scaling.  

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي



9 

تعريف الطلبة  يعمل2نظري+2

بالتحويالت الثنائية 

 اإلبعاد مثل االنعكاس 

 Reflection. 

Shearing. 

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

10 

 

 

 عملي2نظري+2

 

تعريف الطلبة 

بالتحويالت الثنائية 

اإلبعاد باستخدام 

 المصفوفات مثل النقل 

 Matrix 

Representation of 

Transformations. 

 - Translation. 

 

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

11 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة 

بالتحويالت الثنائية 

اإلبعاد مثل التدوير 

 والتحجيم     

 

 -Rotation. 

  -Scaling. 

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

12 

 

 عملي2نظري+2

 .Reflection-  االنعكاس

-Shearing. 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

 

 عملي2نظري+2 13

 

تعريف الطلبة بمتطلبات 

تغييرات العرض ونوافذ 

القطع وغيرها من 

 المفاهيم

4- Two 

Dimensional 

Viewing 

Transaction and 

Clipping Windows 

and View Ports. 

Viewing 

transformation. 

 

 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

14 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة بالقطع 

ونوافذ القطع وقطع 

 نقطة

 Clipping. 

-Rectangular 

Clipping 

Windows.  

a-Point Clipping. 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

+واجبوشهرية

ات+ مشروع 

 عملي

15 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة بقطع خط 

باستخدام القانون 

وباستخدام خوارزمية 

 معينة

b-Line Clipping. 

-Simple Visibility 

Algorithm. 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

16 

 

 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة بإيجاد 

ع بطرق نقاط التقاط

 معينة

-Find Intersection 

Points.  

1-Midpoint 

subdivision. 

2-Line 

Intersections and 

Clipping. 

 

 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي



17 

 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة 

بخوارزمية قطع 

 الشكل المنتظم.

النوافذ المحدبة 

 والمقعرة. 

 Polygon Clipping 

Algorithm. 

-Convex and 

Concave 

Window. 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

18 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة بالنسبة 

 والعرض
 5- Aspect Ration. 

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

19 

 

 عملي2نظري+2

ة تعريف الطلب

 ببدائيات الرسوم 
 Graphics 

primitives. 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

 

20 

 

 عملي2نظري+2

تعريف الطلبة 

 باإلحداثيات

-Normalized 
Device 
Coordinates. 
 Normalization. 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

21 

 

 

 عملي2ري+نظ2

تعريف الطلبة 

الثالثية  تبالتحويال

 اإلبعاد

 النقل

6-Three 
Dimensional 
Transformations.   
 Coordinate 

System.  
-The 
transformations. 
a-Translation. 

 

 

امتحانات يومية  اإللقاء+المختبر

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

22 

 

 عملي2نظري+2

 التدوير -
 التحجيم

b-Rotation. 
c-Scaling. 

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

23 

 

 

 عملي2نظري+2

 

 النمذجة الثالثية األبعاد

7- 3D Models. 
 Why do you see 

the movie in 3D? 
 
 

 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

24 

 

 عملي2نظري+2

ذجة بالنم تعريف الطلبة

 الثالثية
 3D Modeling.  

 
 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي



 
 
 

25 

 

 عملي2نظري+2

بعمليات  تعريف الطلبة

 النمذجة الثالثية األبعاد
 3D Modeling 

Operations. 

 

 

 اإللقاء+المختبر

امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

26 

 

 عملي2نظري+2

 الطلبةتعريف 

 باستخداماتها
 Usage of 3D 

Modeling. 

  

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

27 

 

 عملي2نظري+2

  3D Models بالمميزات تعريف الطلبة

Features. 

  

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

28 

 

 عملي2نظري+2

 تعريف الطلبة

لجات الممكنة في بالمعا

 النمذجة الثالثية

 The Process of 3D 

Modeling. 

  

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

29 

 

 عملي2نظري+2

 قبالطرائ تعريف الطلبة

 المستخدمة
 3D Models 

Creating Method. 

 

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي

30 

 

 عملي2نظري+2

بمفاهيم  تعريف الطلبة

 مختلفة
 Stereoscopy.  

 اإللقاء+المختبر
امتحانات يومية 

وشهرية+واجب

ات+ مشروع 

 عملي
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 الكتب المقررة المطلوبة -13

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

Computer Graphic", Addison-
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2- D.Hearn & M.P.Baker," Computer 
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المراجع الرئيسية  -14
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  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
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 المقترحة هو إضافة تقنيات جديدة للجسم الذي يتم تصميمه في النمذجة الثالثية  من التطورات    -1

  3D Modeling ) وهو الحركة )Animation )  حيث تكون مناسبة إلظهار تفاصيله والتقنيات ,)

 المستخدمة وأيضا التعرف على خصائصها.   

المنتظمة والغير منتظمة وذلك  تم اضافة تقنيات جديدة لرسم الخط المستقيم واالشكال الهندسية -2

 .)   Mid-Point Line Drawing Algorithm  (باستخدام خوارزمية 
 

تطوير وسائل التقويم المعتمدة كاالمتحانات االلكترونية، فضال عن النشاطات والتقارير والواجبات  -3

 االلكترونية المنفردة او المشتركة

 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ر

.....، 

1- https://www.programmingsimplifief.c
om/ 

2- https://www.javatpoint.com/ 
3- https://www.geeksforgeeks.org/ 

 
 

https://www.programmingsimplifief.com/
https://www.programmingsimplifief.com/
https://www.javatpoint.com/
https://www.geeksforgeeks.org/


 

 

 للعلوم الصرفة أبن الهيثمكلية التربية  المؤسسة التعليمية .231

 القسم العلمي  / المركز .232
 قسم علوم الحاسبات

 المقرر اسم / رمز .233
 326CsC  /المترجمات 

 أشكال الحضور المتاحة .234
 يومي

 سنوي الفصل / السنة .235

 عملي اسبوعيا 2نظري+  2 عدد الساعات الدراسية  .236

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ تاريخ إعداد هذا الوصف  .237

 أهداف المقرر .238

البرنامج الهدف من المقرر هو تعليم الطالب مادة المترجمات نظريا وعمليا ومعرفة مايدور اثناء تنفيذ 
 داخل الحاسوب بدء من البرنامج المصدري وصوال الى برنامج  مفهوم للحاسوب.

 

 

 

 

 

 

 

 

المراحل االساسية للمترجم وكيفية عمل كل مرحلة للوصول الى  المترجم و امكانية التعرف على يوفر المقرر

 .فهم عملية تحويل البرنامج المصدري الى برنامج مفهوم للحاسوب



 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .39

 األهداف المعرفية   -أ
 ان يتمكن الطالب من فهم مادة المترجمات بصورة وافية.  -1أ
الالزمة لتحويل اي برنامج من لغة المصدر الى لغة مفهومة  ان يتمكن الطالب من فهم الخطوات -2أ

 للحاسوب .
 ان يميز الطالب بين المراحل الستة للمترجم . -3أ
 ان يتعرف الطالب على التقدم الحاصل في  تصميم المترجمات . -4أ
 ج .ان يتمكن الطالب من فهم المراحل الذي يتم فيها تصحيح االخطاء اثناء تنفيذ البرنام - -5أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
ان يكتسب الطالب القدرة على تصحيح االخطاء اثناء تنفيذ البرنامج خالل مراحل المترجم  – 1ب

 الستة .
 ان يكتسب الطالب القدرة على برمجة كل مرحلة من مراحل المترجم .  - 2ب
 بعمل المترجم داخل الحاسبة . ان يتمكن الطالب من تطبيق الخوارزميات الخاصة – 3ب
ان يكتسب الطالب القدرة على تجميع برمجة كل مرحلة من مراحل المترجم بشكل برنامج واحد   -4ب
.   

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة . -1
 طريقة االسئلة واالجوبة . -2
 التعليم في المختبر الكتساب المهارات العملية. -3
 
 
 

 ييم طرائق التق     

 
 اجراء االختبارات اليومية والفصلية النظرية والعملية . -1
 التقارير . -2
 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يثمن الطالب جهود العلماء في تطوير المترجمات واهميتها في تنفيذ البرامج داخل الحاسوب . -1ج
 ت علوم الحاسبات .ان يقدر الطالب اهمية مادة المترجمات كمقرر مهم ضمن مقررا -2ج
 ان يشارك في المناقشة اثناء المحاضرة . -3ج
 ان يبادر الطالب الى حل االنشطة واالمثلة المتنوعة الالصفية .  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     



 

 طريقة المناقشة . -1
  تكليف الطالب ببعض االنشطة والواجبات الجماعية . -2
 
 
 

 طرائق التقييم    

 
 
 تبارات اليومية والشفهية .اجراء االخ -1
 تخصيص جزء من الدرجة الى التقارير والواجبات الجماعية التي يقوم بها الطالب . -2
 
 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 ان يكون الطالب قادر على تدريس المادة .  -1د
 على االستفادة من المعرفة التي حصل عليها . يكون الطالب قادر ان  -2د
 ان يكون الطالب قادر على توظيف المادة في مواد اخرى .  -3د
 ان يكون الطالب قادرعلى تطبيق المادة بشكل عملي .    -4د
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم التعليمطريقة 

 2نظري ,  2 1
 عملي 

التعرف على المترجم 
 , assembler  و 

linker  . 

definitions , 
compiler, 
assembler, 
linker 

المحاضرة 
 +المختبر 

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية 

 2نظري ,  2 2
 عملي 

التعريف بمراحل 
المترجم , مصحح 

 symbol االخطاء و  
table manager. 

definition of 
compiler 
phases and 
error handler, 
symbol table 
manager 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 3
 عملي 

التعرف على القواعد 
المستخدمة و انواعها 

 مع ذكر امثلة .

construction 
tools, type of 
grammar 
description with 
example 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 4
 عملي 

فهم كيفية التحويل بين 
 الصيغ القواعدية 

converting one 
type to another 
of grammar 
description  

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 5
 عملي 

التعرف  على كيفية 
انواعها و  FSAتمثيل 
 . ϵ - closure ودالة 

Finite state 
automata FSA,  
with its 
structure 
representation 
and its two 
types. ϵ - 
closure 
function 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 6
 عملي 

معرفة مرحلة التحليل 
 اللفظي و

الى  T.Dتحويل صيغة 
 .  NDFSAصيغة 

Sub –phases 
of lexical 
analysis: 1- 
algorithm of 
converting any 
transition 
diagram (T.D) 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية



to non-
deterministic 
finite state 
automata 
(NDFSA). 

 2نظري ,  2 7
 عملي 

معرفة خوارزمية 
 NDFSA  تحويل  

to DFSA. 

2- Algorithm of 
converting 
NDFSA to 
DFSA. 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 8
 عملي 

 معرفة مرحلة 
minimization  

3 – 
minimization of 
DFSA 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 9
 عملي 

معرفة عمل   
  FSAخوارزمية ال 

 للتمييز

FSA accepter 
(recognizer) 
algorithm . 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 10
 عملي 

معرفة عمل   
  AHOخوارزمية ال 

 للتمييز

AHO algorithm 
for tokens 
recognition.  

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 11
 عملي 

المحاضرة  reviewing مراجعة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 12
 عملي 

التعرف على مرحلة 
التحليل القواعدي 

وطرق تمثيل شجرة 
االعراب وطريقة 

 derivation االشتقاق 

Syntax 
analyzer: - 
architecture of 
parsing, 
grammar 
derivation 
(right- most 
and left – 
most). 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 13
 عملي 

 معرفة انواع ال 
recursion    و طرق

 ازالته .

Recursion, its 
types 
(immediate left 
recursion and 
not immediate 
left recursion), 
elimination of 
left recursion.   

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
ليومية ا

 والفصلية



 2نظري ,  2 14
 عملي 

 استخدام حوارزمية 
first and follow 

First and follow 
algorithm. 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 15
 عملي 

معرفة كيفية االعراب 
 top- down بطريقة

parser 

Top- down 
parser 

المحاضرة 
 +المختبر

 االمتحانات
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 16
 عملي 

معرفة كيفية االعراب 
 bottom up بطريقة

parser   

Bottom up 
parser (shift 
reduce parser) 
with specifying 
of handle. 
 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 17
 عملي 

 operator معرفة 
precedence 

parser 

Operator 
precedence 
parser. 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 18
 عملي 

معرفة كيفية االعراب 
 LR بطريقة

parser    

LR  parser  المحاضرة
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 19
 عملي 

معرفة كيفية االعراب 
 SLR parser بطريقة

SLR parser  المحاضرة
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 20
 عملي 

معرفة كيفية االعراب 
 LALR بطريقة

parser 

LALR parser  المحاضرة
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 21
 عملي 

 syntax معرفة 
directed 

translation 

syntax directed 
translation 

ضرة المحا
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 22
 عملي 

معرفة مرحلة التحليل 
المعنوي وعملية تدقيق 

 االخطاء  مع االمثلة 

semantic 
analyzer : 
static semantic 
checks  
dynamic 
semantic 
checks 
examples 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2ي , نظر 2 23
 عملي 

معرفة مرحلة توليد 
الشفرات الوسطية مع 

 االمثلة 

intermediate 
code 
generation  

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية



polish notation 
(infix, prefix, 
postfix) 

 2نظري ,  2 24
 عملي 

معرفة مرحلة توليد 
الشفرات الوسطية و 

صيغ التحويل مع 
 االمثلة

Triples, three 
address code, 
quadruples. 
Converting 
between one 
code type to 
another. 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 25
 عملي 

المحاضرة   reviewing مراجعة
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 26
 عملي 

معرفة مرحلة تحسين 
لشفرة وكيفية تحسين ا

 الشفرة

code optimizer: 
introduction , 
principles of 
optimization  
peephole 
optimization 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 27
 عملي 

معرفة مرحلة تحسين 
 .الشفرة

Optimization of 
blocks loops in 
flow graph. 

المحاضرة 
 مختبر+ال

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 28
 عملي 

معرفة مرحلة تحسين 
 الشفرة.

global data 
flow analysis,  
code 
improvement 
transformation 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 29
 عملي 

معرفة  مرحلة توليد 
الشفرة وكيفية توليد 

 الشفرة.
 

Code 
generation: 
target machine 
run time 
storage 
management, 
basic blocks 
and flow graph. 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية

 2نظري ,  2 30
 عملي 

معرفة  مرحلة توليد 
الشفرة وكيفية توليد 

 الشفرة.
 

Simple code 
generator 
registers 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
اليومية 

 والفصلية



 البنية التحتية  .41

 Compilers principles , techniques , and ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
tools , by Alfred V. Aho, Monica S.  Lam , 
Ravi Sethi , and Jeffrey D.Ullman . 

 

 Compilers principles , techniques , and ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
tools , by Alfred V. Aho, Monica S.  Lam , 
Ravi Sethi , and Jeffrey D.Ullman . 
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 رير ,....  () المجالت العلمية , التقا

1- Introduction to Compiler Design,by 
Torben, and  Egidius Mogensen. 

2- Compiler construction for digital 
computers , by David Gries. 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .42

   
 -ي :اضافة مواضيع وامثلة جديدة للمادة وه

 . lexical analyzerالى مرحلة  Token, patterns, and lexemesاضافة موضوع  -1
 . lexical analyzerالى مرحلة   Attributes for tokenاضافة موضوع  -2
 . lexical analyzerالى مرحلة   lexical errorsاضافة موضوع  -3
 .syntax analyzerالى مرحلة   context free grammarاضافة موضوع  -4
 .syntax analyzerالى مرحلة  Ambiguityاضافة موضوع  -5
 syntaxالى مرحلة  construction of predicative parsing tableاضافة موضوع  -6

analyzer. 
 .syntax analyzerالى مرحلة   syntax error handlingاضافة موضوع  -7

 
 

 

allocation and 
assignment. 
the dag 
representation 
of basic blocks, 
generating 
code from dag 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .239
 جامعة بغداد

 القسم العلمي / المركز .240
 بن الهيثم / قسم علوم الحاسباتا–كلية التربية للعلوم الصرفة 

 اسم / رمز المقرر .241
  CsCT 324لمناهج وطرائق التدريس/

 أسبوعي ) إلكتروني( أشكال الحضور المتاحة .242

 سنوي  الفصل / السنة .243

 نظري 2  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .244

 19/2/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .245

 أهداف المقرر .246

س المعلم من فهم المنهج المدرسي وأسس بنائه وتنظيماته المختلفة وفهم عملية يهدف المقرر إلى تمكين الدار

 التعليم والعوامل المؤثرة فيها. 

كما يهدف إلى تعريفه باستراتيجيات وطرائق التعليم المختلفة، وتمكينه من استخدامها في عملية التدريس بما 

 ينمي فهم الطلبة ومهاراتهم واتجاهاتهم وقيمهم. 

 هذا المقرر قاعدة تتالقى وتترابط فيها المفاهيم و المعارف في المقررات التربوية األخرى.  يمثل

 يعد هذا المقرر ركيزة أساسية ومنطلقا لمقرر التربية العملية.

 يعنى المقرر بالمعارف والمهارات الالزمة لفهم المنهج وأسسه وأركانه وعناصره وأنواعه

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

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

 البرنامج.



 ليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التع .247

 االهداف المعرفية  -أ

 التمييز بين أنواع المناهج وتقويمها -1أ

 توضيح دور عناصر المنهج في جودة التعليم ودراسة العالقة بينها -2أ

 التمييز بين مفهوم التعليم ومفهوم التدريس .  -3أ

 توضيح  أهمية مهنة التدريس للمجتمع. -4أ

 ئق التدريس التقليدية والحديثةالتعرف على بع  طرا  -5أ

 معرفة كيفية  التخطيط في التدريس الصفي   -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 المقارنة بين النظرة القديمة والحديثة للمنهج وانعكاسهما على عناصر العملية التعليمية . – 1ب

 تصنيف طرائق  التدريس وفقاً إلتجاهات مختلفة.  - 2ب

 استخدام الوسائل المعينة في التدريس .  - 3ب

 التخطيط في التدريس الصفي      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة المعدلة اإللكترونية.

 الطريقة اإلستنتاجية اإللكترونية.

 المناقشة الجمعية اإللكترونية.

 العصف الذهني اإللكتروني.

 المحاضرات الفيديوية.

 التقييم  طرائق     

 االختبارات اليومية .

 االختبارات الشهرية .

 تقارير صفية.

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 تثمين دور المعلم في بناء وتطوير المنهج . -1ج

 تثمين دور طريقة التدريس الناجحة في تحقيق التكامل مع عناصر المنهج األخرى  -2ج

  اإلنتباه لطريقة التدريس كعلم وكفن -3ج

 اإلعتقاد بدور طريقة التدريس في تغطية القصور الحاصل في بقية عناصر المنهج.   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 الطريقة اإلستنتاجية اإللكترونية.

 المناقشة الجمعية اإللكترونية.

 العصف الذهني اإللكتروني.

 طرائق التقييم    

 االختبارات اليومية .

 ة .االختبارات الشهري



 تقارير صفية.

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

 تطبيق طرائق تدريس متنوعة. -1د

 التخطيط للتدريس اليومي بما يراعي تكامل عناصر الخطة لتحقيق األهداف المنشودة.-2د

الدراسة األكاديمية أو اإلنخراط في دورات فيما يخص اإلتجاهات الحديثة  امكانية التعلم خارج إطار-3د

 في التدريس.

 امكانية اإلرشاد والتوجيه لطلبته.   -4د



 بنية المقرر .248

اسم الوحدة / المساق  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 أو الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

م المنهج التعرف على مفهو 2 األول

 قديما وحديثا و المنهج السائد 

 أسئلة شفهية المحاضرة  مفهوم المنهج 

تحليل األسس التي يقوم  2 الثاني

 عليها بناء أي منهج دراسي

المحاضرة  أسس بناء المنهج

 والمناقشة 

 أسئلة شفهية

مقارنة المناهج التي تدور  2 الثالث

 حول المادة الدراسية 

 ية  أنواع المناهج الدراس

 المترابطة والمنفصلة

اإلستجواب 

 والمناقشة 

 أسئلة شفهية

مقارنة المناهج التي تدور  2 الرابع

حول الطالب والتي تدور 

 حول المادة الدراسية

 أنواع المناهج الدراسية 

 النشاط والوحدات 

العصف 

الذهني 

 والمناقشة

 أسئلة شفهية

مقارنة المناهج التي تدور  2 الخامس

المنهج حول كل من 

 والطالب والمادة الدراسية 

 أنواع المناهج الدراسية 

 المنهج المحوري

العصف 

الذهني 

 واالستنتاجية

 أسئلة شفهية

أسئلة   إمتحان الشهر األول  2 السادس

 تحريرية

التعرف على عناصر المنهج  2 السابع

األساسية والربط بينها 

والعالقة التبادلية بين كل 

 عنصر و خر

نهج عناصر الم

 األهداف

 أسئلة شفهية المحاضرة 

التعرف على دور األهداف  2 الثامن 

عند بناء أي منهج وانواع 

األهداف ومجاالتها 

 ومواصفاتها

عناصر المنهج 

 األهداف

 المناقشة

 

 أسئلة شفهية

التعرف على ثاني عناصر  2 التاسع

المنهج وعالقته بالعنصر 

األول وأسس إعداد الكتاب 

 المدرسي

المنهج  عناصر

 المحتوى

المناقشة 

 والمحاضرة

 أسئلة شفهية

التعرف دور طرائق  2 العاشر

التدريس في تقديم المحتوى 

الدراسي في ضوء األهداف 

الموضوعة ومواصفات 

 الطريقة الجيدة 

عناصر المنهج طرائق 

 التدريس

المناقشة 

 والمحاضرة

 أسئلة شفهية

الحادي 

 عشر

التعرف على دور وأهمية  2

ة التعليمية في توضيح الوسيل

المادة الدراسية وشروط 

 اختيارها وكيفية إعدادها 

عناصر المنهج 

 الوسائل التعليمية

المناقشة 

 والمحاضرة 

 أسئلة شفهية

التعرف على تطور الوسائل  2 الثاني عشر

التعليمية في ضوء 

المستحدثات التكنولوجية 

المستحدثات 

 يةالتكنولوج

المناقشة 

 والمحاضرة 

 أسئلة شفهية



وتجريب استخدام بع  

 انواعها

الثالث 

 عشر

التعرف على أنواع التخطيط  2

في التدريس وكيفية إعداد 

خطة درس يومي وكيفية 

التحضير للتخطيط السنوي 

 أو الفصلي

المحاضرة  التخطيط في التدريس

 المعدلة

إعداد أنموذج 

 خطة

الرابع 

 عشر

أسئلة   إمتحان الشهر الثاني  2

 تحريرية

لخامس ا

 عشر

التعرف على التدريس مهنة  2

أم حرفة وهل هي علم ام فن 

 وتصنيفات طرائق التدريس 

المناقشة  التدريس وطرائقه 

 والمحاضرة

 أسئلة شفهية

السادس 

 عشر

التعرف على طريقة  2

المحاضرة مزاياها وعيوبها 

 وكيفية تحسينها

 انواع طرائق التدريس 

 طريقة المحاضرة 

المحاضرة 

 قشةوالمنا

 أسئلة شفهية

السابع 

 عشر

التعرف على طريقة  2

 اإلكتشاف مزاياها وعيوبها 

 محاضرةال طريقة اإلكتشاف

 والمناقشة

 أسئلة شفهية

الثامن 

 عشر

التعرف على طريقة المناقشة  2

 مزاياها وعيوبها 

 المحاضرة  طريقة المناقشة 

 والمناقشة

 أسئلة شفهية

التاسع 

 عشر

التعرف على طريقة  2

 إلستجواب مزاياها وعيوبها ا

المحاضرة  طريقة االستجواب

 والمناقشة

 أسئلة شفهية

التعرف على طريقة التعلم  2 العشرون

 التعاوني مزاياها وعيوبها 

المحاضرة  طريقة التعلم التعاوني

 والمناقشة

 أسئلة شفهية

الحادي 

 والعشرون

التعرف على طريقة حل  2

 المشكالت مزاياها وعيوبها 

المحاضرة  ة حل المشكالتطريق

 والمناقشة

 أسئلة شفهية

الثاني 

 والعشرون

التعرف على طريقة العصف  2

 الذهني مزاياها وعيوبها 

المحاضرة  طريقة العصف الذهني 

 والمناقشة

 أسئلة شفهية

الثالث  

 والعشرون

التعرف على طريقة  2

 المحاضرة مزاياها وعيوبها 

المحاضرة  خرائط المفاهيم

 شةوالمناق

 أسئلة شفهية

الرابع 

 والعشرون

التعرف على طريقة  2

 المحاضرة مزاياها وعيوبها 

المحاضرة  طريقة االستقرء

 والمناقشة

 أسئلة شفهية

الخامس 

 والعشرون

التعرف على طريقة  2

 المحاضرة مزاياها وعيوبها 

المحاضرة  الطريقة اإلستنتاجية

 والمناقشة

 أسئلة شفهية

السادس 

 والعشرون 

التعرف على طريقة  2

 المحاضرة مزاياها وعيوبها 

 التعليم المبرمج

 

المحاضرة 

 والمناقشة

 أسئلة شفهية

السابع 

 والعشرون

التعرف على العنصر األخير  2

للمنهج والتمييز بين القياس 

 والتقويم والتقييم 

المناقشة  التقويم في التدريس  

 والمحاضرة

 أسئلة شفهية
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 الكتب المقررة المطلوبة -15
( : المناهج وطرائق تدريس 2011الحسني, غازي خميس )

 الرياضيات , جامعة بغداد.

المراجع الرئيسية  -16

 )المصادر(
 كتب مناهج دراسية وكتب طرائق التدريس العامة

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ز

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 
 

اجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت المر (س

.....، 
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 نموذج وصف المقرر

2020-2021 

 

الثامن 

 والعشرون

رف على اإلختبارات التع 2

الصفية وتصنيفاتها 

 ومواصفات كل نوع

أنواع اإلختبارات 

 الصفية 

التعلم 

 التعاوني

 أسئلة شفهية

التاسع 

 والعشرون

اإلمتحان الشهري   2

 الثالث

أسئلة  

 تحريرية

مراجعة العناصر األربعة  2 الثالثون

للمنهج وتأثير كل عنصر 

 على اآلخر

  المناقشة مراجعة عامة



 وصف المقرر

 

 

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

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

 البرنامج.
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 كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم

 / المركز علمي القسم ال .252
 قسم علوم الحاسبات 

 اسم / رمز المقرر .253
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 أشكال الحضور المتاحة .254
  الحضور اليومي الفعلي للطالب في القاعة الدراسية  

 الفصل / السنة .255
 سنوي

 عدد الساعات الدراسية  .256
 نظري 2

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .257
2021 

 أهداف المقرر .258
 لتعليم الطالب

 خصائص الرباجميات                    .23

 تتطبيقات الرباجميا .24

 فهم طرائق وخربات هندسة الرباجميات مبرحلة بناء الرباجميات .25

 
 
 
 
 



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .43
 
  هداف المعرفية األ -أ
 تمكين الطلبة من فهم مادة هندسة البرمجيات  -1أ

 تعريف الطلبة بكيفية تحليل النظام -2أ

 م الجيدفهم الطلبة بمميزات وخصائص النظا -3أ
     معرفة الطلبة بمراحل بناء اي نظام برمجي -4أ

     

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 مهارة بنا انظمه برمجيه – 2ب

 مهارة برمجية لبناء النظام – 3ب

 لم طرائق التعليم والتع     

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

   اعطاء واجبات
 

 طرائق التقييم      

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

 
  
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تحليلي في حل المشكالت البرمجية.القدرة التفكير المنطقي وال  -1ج

 مهارات تواصل شفهية وكتابية في مجال تكنولوجيا المعلومات.  -2ج

 ـأساسيات قوية ومتينة في الرياضيات والعلوم النظرية والتطبيقية في مجال هندسة البرامجيات   -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 الكتب العلمية من المكتبة او من االنترنيت -1

 المحاضرات والمناقشات -2

 االمتحانات الشهرية والفصلية اعطاء واجبات -3
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 تسب مهارة التدريسان يك-3د

   التفكير االيجابي   -4د

 



 بنية المقرر .44

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 رينظ 2 1
تعريف الطالب بما 

 هي هندسة البرامجيات

مقدمة عن هندسة 

 البرامجيات وخصائصها

 

 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 2
تعريف الطالب 

 بتطبيقاتها
تطبيقات هندسة 

 البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 3
لب تعريف الطا

 بمشاكلها

 مشاكل البرامجيات 

مميزات التصميم الجيد 

 للنظام

 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 4
تعريف الطالب بدورة 

 الحياة
دورة حياة بناء  

 البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري  2 5
تعريف الطالب 

 الل بنموذج الش

نموذج الشالل 

ومراحله ومساوئه 

 ومحاسنه

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري  2 6
تعريف الطالب 

 بالنموذج االولي

نموذج النموذج األولي  

ومراحله ومساوئه 

 ومحاسنه

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 7
تعريف الطالب 

 وذج التزايديبالنم

النموذج التزايدي 

ومراحله ومساوئه 

 ومحاسنه

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 8
تعريف الطالب 

 بالنموذج الحلزوني

نموذج الحلزوني 

ومراحله ومساوئه 

 ومحاسنه

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة



 نظري 2 9
 تعريف الطالب

بمجموعه من 

 المتطلبات

 

تعريف متطلبات 

النظام والزبون 

وخصائص 

 البرامجيات 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 10
تعريف الطالب بعملية 

 التحليل

عملية تحليل 

البرامجيات والهدف 

 منها

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

11 
 

 نظري 2
تعريف الطالب 

 بطراثق التحليل

عناصر النمذجه 

المهيكله وطرق 

 التحليل: 

Data Dictionary 
 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري  2 12
تعريف الطالب 

 بطراثق التحليل

Entity 
Relationship 

Diagram  

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 13
تعريف الطالب 

 بطراثق التحليل
Data Flow 

Diagram  

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 فهم الطالب بشكل اكبر نظري 2 14

أمثلة اضافيه عن 

طرائق التحليل الثالثة 

 اعاله

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 15
بما مراجعة الطالب 

 سبق دراسته 

مناقشة بما سبق 

 دراسته خالل الفصل

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

16  
أمتحانات فصلية 

 مركزية
   

17  
أمتحانات فصلية 

 مركزية
   

 نظري 2 18
تعريف الطالب 

 بتصميم البرامجيات
 تصميم البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

يه + شهر

 مناقشة



 نظري 2 19

تعريف الطالب 

بمراحل عملية 

 التصميم 

مراحل عملية التصميم 

 للبرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 20
تعريف الطالب بانواع 

 التصميم
أنواع عملية تصميم 

 البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 21
تعريف الطالب 

 باختبار البرامجيات
عملية أختبار 

 البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 22
تعريف الطالب 

 باهدافها ومبادئها
اهدافه  ومبادب اختبار 

 البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 23
ريف الطالب تع

 بمراحل اآلختبار
مراحل اختبار 

 البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 24

تعريف الطالب 

بطرائق تصميم حاالت 

 االختبار

طرائق تصميم حاالت 

 عملية االختبار 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 25
طالب بادارة تعريف ال

 مشروع البرامجيات
تعريف أدارة مشروع 

 البرامجيات 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 26
تعريف الطالب بانواع 

 التخطيط
 انواع التخطيط لألدارة

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 27
تعريف الطالب 

 خطيطبفعاليات الت
فعاليات التخطيط 

 لمشروع البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 نظري 2 28
تعريف الطالب 

 بضمان الجوده
ضمان جودة 

 البرامجيات

عرض 

تقديمي+ 

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة



 

 

 

 

أستخدام 

 سبورة

 نظري 2 29

تعريف الطالب 

بفعاليات ضمان 

 الجوده

ودة فعاليات ضمان ج

 البرمجيات

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة

 مراجعة  نظري 2 30
مناقشة لما سبق 

 دراسته 

عرض 

تقديمي+ 

أستخدام 

 سبورة

أمتحانات 

شهريه + 

 مناقشة
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1-"Software Engineering – Apractitioner's 

Ed. 2015 thApproach ", Roger S., Pressman , 8 
2-" Software Engineering", Ian Sommerville, 

.Ed. 2016 th10 
3. UML Paul Kimmel 2017  
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 البرنامج.
 

 المؤسسة التعليمية .1
   جامعة بغداد 

 المركز /القسم العلمي  .2
 علوم الحاسبات  

 CsVp340 /ئية البرمجة المر  رمز المقرر /اسم  .3

 أشكال الحضور المتاحة .4
 تعليم مدمج

 السنة /الفصل  .5
 سنوي

عدد الساعات الدراسية  .6

 (الكلي)
 ( عملي 2/نظري  2) 4

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
 2021     

 ة عملية للمقرر الدراسي.اضافة ماد

تم اضافة طرق حديثه لتطوير بناء البرمجيات. كما تم التطرق الى طرق قديمه  .1

 أخرى لم يتم ذكرها مسبقا.

تم اضافة بع  النشاطات التي تحث الطالب على القراءه واالطالع االكبر على  .2

 الماده مثل انشاء التقارير العلميه والعمل كمجاميع بحثيه.

 كثير من االمثله.تم اضافة ال .3

 تم تعزيز الماده بكثير من وسائل االيضاح كالفيديوات والمخططات. .4

 اضافة مراجع حديثة مع االعتماد على المصادر القدية بنسخ محدثة. .5

 .UMLاضافة مصادر جديدة في لغة  .6

 

 

 

 



 أهداف المقرر .8

دراسة المفاهيم االساسيه للبرمجة المرئية والتعرف على اساسيات عمل برمجة الكائنات الموجهة 

 البياناتحداث وكيفية التعامل مع تصميم الواجهات الرسومية وطرق الربط مع قواعد باال

تساعد الطالب في كثير من المشاريع الدراسية سواء في تحليل البيانات أو في عرض فكرة من 

 خالل برنامج أو شرح نتائج البحث وغير ذلك.

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 التقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم و .9

 االهداف المعرفية  -أ
 قدرة الطالب على البرمجة باستخدام لغات البرمجة المرئيه -1أ
 تمكين الطالب من استخدام اللغة لحل مشاكل متعدده-2أ
مع البرامج االخرى مثل االوفس وقواعد  2012قدرة الطالب على ربط لغة الفيجول بيسك دوت نت  -3أ

 البيانات 
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 
 مهارة تصميم البرامج وعمل الواجهة المالئمة لكل برنامج - 1ب
      تمثيل ما تعلمه نظريا بشكل عملي في المختبريتقن الطالب  – 2ب
  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة. محاضرات تقليدية بالضافة الى المحاضرات الفديوية واسلوب -1

 االنشطة المختبرية والتمارين األضافية كواجبات. -2



 الكتب العلمية. -3

 .المتحانات اليومية والشهريةا -4

 المشاريع العملية -5
 

 طرائق التقييم      

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

  الواجبات وأجراء االختبارات الشفوية. -2
 عمل المشاريع -3
 
 اف الوجدانية والقيميةاالهد -ج
 ستخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل اسلوب الحوار.أ -1ج
 يحلل الطالب المشكالت البرمجية ويحولها الى برامج . -2ج

 .قدرة الطالب على تحويل المعلومات الى جداول وربطها مع الفيجول بيسك دوت نت -3ج   
 . الواجبات لحل التمارين األضافية -4ج 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .محاضرات تقليدية بالضافة الى المحاضرات الفديوية واسلوب المناقشة -1
 .االنشطة المختبرية والتمارين األضافية كواجبات -2
 .الكتب العلمية -3
 .االمتحانات اليومية والشهرية -4
 المشاريع العملية -5
 
 

 طرائق التقييم    

 .نهائية/شهرية/يومية /ت النظرية والعمليةاجراء االختبارا -1
 . الواجبات وأجراء االختبارات الشفوية -2
 عمل المشاريع -3
 
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 .ان يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي تلقاها-1د
 .كن من االستفادة من المعرفةان يتم-2د
 .ان يكتسب مهارة التدريس-3د
    لتفكيير االيجابي.ا -4د
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 الساعات األسبوع
مخرجا

ت التعلم 

 المطلوبة

أو  /اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 Theoretical 2  

Practical 2  
Practical 

exercise 

al Introduction & Visu

Basic Express 2012 IDE 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -a number of in grading

conducting a assignments + 

practical exam 

2 Theoretical 2 

Practical 2 
Practical 

exercise 
ToolBox & Working 

ntrolswith Co 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 
3 Theoretical 2 

Practical 2 
Practical 

exercise 
Controls Properties 

Data Types&  

re + video lectu

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 
4 Theoretical 2 

Practical 2 
Practical 

exercise 
Scope of Variables & 

Operators and 

Expressions 

 video lecture +

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 
5 Theoretical 2 

Practical 2 
Practical 

exercise 
Constants, Discussion 

Making in VB & 

() MsgBox Function 

ure + video lect

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 
6 Theoretical 2 

Practical 2 
Practical 

exercise 
Loop Statements video lecture + 

using Google 

Meet 

the Midterm conducting 

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 
7 

 

Theoretical 2 

Practical 2 
Practical 

exercise 
InputBox Function () & 

ListBox Control 

video lecture + 

using Google 

Meet 

 conducting the Midterm

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 
8 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 
ComboBox Control video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -ing a number of ingrad

assignments + conducting a 

practical exam 

9 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 
String Functions & Math 

Functions 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -ngrading a number of i

assignments + conducting a 

practical exam 

10 

 

Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 
 PicutreBox Control 

playing audio or video & 

file 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -ingrading a number of 

assignments + conducting a 

practical exam 



11 

 

 

Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 
Progress Bar, Date Time 

Picker, HScrollbar, 

VScrollBar, Group Box 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -ading a number of ingr

assignments + conducting a 

practical exam 

12 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

   Exam 
Exam   

13 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 
Menu Strip, Tool Strip, 

Status Strip, Context 

Menu Strip 

video lecture + 

le using Goog

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 

14 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 
Dialog Boxes 

 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

+ class participation + exam 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 

15 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 
Dimensional Array -One

Sorting & Searching (

)Array Elements 

video lecture + 

using Google 

Meet 

erm conducting the Midt

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 

16 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 
 Dimensional Array-Two

Control array&  

 

 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

class participation +  exam +

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 

17 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 
Timer video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -ngrading a number of i

assignments + conducting a 

practical exam 

18 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 
Functions and 

Procedures 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -grading a number of in

ducting a assignments + con

practical exam 

19 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 
Passing Arguments by 

Value and by Reference 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -grading a number of in

g a assignments + conductin

practical exam 

20 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 
File Handling video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 

21 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 
File Handling video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 

22 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 
hicsGrap video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -grading a number of in



assignments + conducting a 

practical exam 

23 

 

Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 
Web Programming 

 

video lecture + 

e using Googl

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 

24 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 
,Web Programming 

Understanding How 

Master Pages Work 
 

video lecture + 

oogle using G

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 

25 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 
Design Fill Page using 

Vb.net 

video lecture + 

using Google 

Meet 

g the Midterm conductin

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 

26 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 

Creating a Master Page 

using Different Ways 

video lecture + 

using Google 

Meet 

Midterm conducting the 

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 

27 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

   Exam 

Exam   

28 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 

Database Access 

 ADO.NET 

 

video lecture + 

ing Google us

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 

29 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 

Practical Implementation 

of Database in VB.net 

video lecture + 

Google  using

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 

30 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 

Practical Implementation 

of Database in VB.net 

video lecture + 

ogle using Go

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 

31 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

exercise 

Practical Implementation 

of Database in VB.net 

Complete system (

)tionImplementa 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

class -grading a number of in

assignments + conducting a 

practical exam 

32 Theoretical 2 

Practical 2 

Practical 

Exam 

Exam   
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 الكتب المقررة المطلوبة -1

Visual Basic 2012 How to Program (6th 

.Edition) by  Deitel 
 



المراجع الرئيسية  -2

 (المصادر)

1. Microsoft Visual 

basic 2010 step by 

 step by Michuel

.Alvarson 

 

 Introduction of visual basic. 2 

Version 1.1 HKTA Tang Hin Memorial  

13-Secondary School 2012 

Basic 2012 Made Easy by Visual . 3

Dr.Liew 

الكتب والمراجع التي  (1

المجالت العلمية )يوصى بها 

 .....( ،التقارير ،
 

المراجع االلكترونية  (2

 .....،مواقع االنترنيت ،
-isualhttps://www.vbtutor.net/index.php/v

/tutorial-2012-basic 
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 اضافة امثلة وواجبات الى المنهج الجديد  .1
اضافة فقرات جديدة للمنهاج مثل تصميم واجهة موقع على االنترنت  .2

وكذلك اجراء عملية ربط قاعدة البيانات بالفيجول بيسك عن طريق اداة 

 .اخرى غير السابقة 
 .لب اضافة الصوت والصورة امكانية تعليم الطا .3

 
 

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

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 

 مج.البرنا

https://www.vbtutor.net/index.php/visual-basic-2012-tutorial/
https://www.vbtutor.net/index.php/visual-basic-2012-tutorial/


 

 كلية الرتبية للعلوم الصرفة أبن اهليثم-جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .259

 قسم علوم الحاسبات / المركز علميالقسم ال .260

 327CsCa / معمارية احلاسوب اسم / رمز المقرر .261

  التعليم المدمج  أشكال الحضور المتاحة .262

 سنوي  الفصل / السنة .263

  سبوعياا   2  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .264

 2021   تاريخ إعداد هذا الوصف  .265

24/5/2016 أهداف المقرر .266  

 يهدف المقرر الى 

   تعليم الطالب المكونات المادية للحاسوب وكيفية عمل كل جزء وكيفية ربطها مع بعضها البعض  -1

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

 وكيفية عملها 

 في الشركات الخاصة والحكومية لتأهيل الطلبة للعمل في مجال تصليح األجزاء المادية للحاسبة وصيانتها -3

  

 

 

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .267



  
  هداف المعرفية األ-1 
 مكونات المادية للحاسوب  يتعرف الطالب على اهمية المفاهيم العامة لل  -1أ

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

 معرفة الطالب بكيفية ربط  المكونات المادية  مع بعضها . -3أ

 معرفة الطالب بطرق ادخال البيانات.  -4أ

 معرفة الطالب بكيفية معالجة البيانات وكيفية اخراجه -5أ

  
 
    
  تية الخاصة بالمقرراالهداف المهارا  -ب 

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

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

 دمة والالزمة إلثراء حصيلتهم الفكرية والفنيةزويد الطالب بمهارات الحاسوب األساسية المتقت  - 3 

 تأهيل الطالب على التعلم الذاتي المتواصل وعلى العمل الجماعي  -4 

 

  
      

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 واسلوب المناقشة. طريقة االلقاء -13

 التمارين األضافية كواجبات.  -14

 الكتب العلمية. -15

 والشهرية اليومية المتحاناتا -16

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 يومية/شهرية/نهائية.  اجراء االختبارات النظرية  -7

 أجراء االختبارات الشفويةالواجبات و -8

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

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

 طرح أسئلة فكرية داخل القاعة ومناقشتها  -2ج

 .األضافية التمارين لحل الواجبات  -3ج



 

 

 

 

 

 

     الفعال.  لمشاركة والنجاح في حياتهم المهنية من خالل العمل الجماعي ، والسلوك األخالقي ، والتواصل   -4ج    
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 داخل الصف االفتراضي   واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة طريقة االلقاء -3
داخل الصف  ة وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بع  التمارين الصفية البيتي اإلضافيةالتمارين   -4

 .   google meetاالفتراضي او 
 الكتب العلمية. -5

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

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

 أجراء االختبارات الشفويةالتمارين األضافية و -2
 التقارير والمشاريع -3

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات  العامة و -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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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
   نظري 2

 تصنيف معمارية الحاسوب 
Von newmann machin & 

Von newmann machine  

عرض تقديمي + 

 مناقشة 

امتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

2 
   نظري 2

 شرح بنية نظام الذاكرة الذاكرة  معمارية

عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

3 
   نظري 2

 خواص الذاكرة  معمارية الذاكرة 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

4 
   نظري 2

 مكوناتها  ذاكرة الوصول العشوائي 
عرض تقديمي + 

 ناقشة م

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

5 
   نظري 2

 خواصها وتصميمها ذاكرة الوصول العشوائي
عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

6 
   نظري 2

 تصميمها وهيكلتها   cacheذاكرة ال 

عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + 

 امتحانات يومية

 +تقارير

7 
   نظري 2

 قواعد تشغيلها وعملها  cacheذاكرة ال 
عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

8 
   نظري 2

Mapping function أنواعها 

عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

9 
   نظري 2

  امثلة توضيحية 

+ عرض تقديمي 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

10 
   نظري 2

 طرق االستبدال 

 امثلة عن كل طريقة
 خوارزمياتها 

عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

11 
   نظري 2

 سياساتها طرق الكتابة 

عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + 

ة امتحانات يومي

 +تقارير

12 
   نظري 2

 خواصها  الذاكرة الوهمية 

عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

13 
   نظري 2

 Segment with paging تقنية التقسيم 

عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

14 
   نظري 2

 قهاطر نظام االدخال واإلخراج 

عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

15 
   نظري 2

 Programmed IO طريقة البرمجة 

عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

16 
   نظري 2

 طرقها الوصول المباشر للذاكرة 

عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + 

ت يومية امتحانا

 +تقارير

17 
 DMA controller   نظري 2

Types of DMA 

DMA transfer   

تعريف بطريقة عملها وانواعها 

 وكيفية ربطها 

عرض تقديمي + 

 مناقشة 

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

18 
   نظري 2

     CPU structure 

Register organization 
 خواصها وعملها ومكوناتها

تقديمي +  عرض

 مناقشة

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير
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 الكتب المقررة المطلوبة -17

. M. Morris Mano, "computer System 
Architecture," University of California, 

.Ed., 1993 rdprentice Hall, 3 
 
 

المراجع الرئيسية  -18

 )المصادر(

Schaum' series," Computer Architecture", 
Nicholas Carter, 2001. 

  

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ش

  ()المجالت العلمية ،التقارير ،.....

. John P. Hays, "computer Architecture and 
organization," university of Michigan, 

.Ed., 1988 ndMcGraw Hill, 2 

19 
   نظري 2

 خواصها  ومكوناتها وعملها وحدة المعالجة المركزية 

عرض تقديمي + 

 مناقشة

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

20 
   نظري 2

 hard wiredوحدة السيطرة ال 

&micro programmed 
 ربطها شرح أنواعها وكيفية 

عرض تقديمي + 

 مناقشة

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

21 
   نظري 2

& Multi bus  single bus  ربطها وخواصها 

عرض تقديمي + 

 مناقشة

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

22 
   نظري 2

Execution of a complete 

instruction Example     

رة إليعاز شرح إشارات السيط

 كامل

عرض تقديمي + 

 مناقشة

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

23 
 Execution of a complete   نظري 2

instruction to different 

type of control unit   

تتنفيذ ايعاز كاامل باستخدام انواع 

 من وحدات السيطره

عرض تقديمي + 

 مناقشة

أمتحانات شهرية + 

يومية  امتحانات

 +تقارير

24 
 Type of micro   نظري 2

instruction horizontal 

&vertical 

 

عرض تقديمي + 

 مناقش

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

25 
   نظري 2

pipeline شرح مع امثلة 

عرض تقديمي + 

 مناقشة

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

26 
   نظري 2

Instruction pipeline  شرح مفصل مع امثلة 

عرض تقديمي 

 +مناقشة

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

27 
   نظري 2

  Pentium    هيكلتها مسجالتها 

عرض تقديمي 

 +مناقشة

أمتحانات شهرية + 

امتحانات يومية 

 +تقارير

      

      



المراجع االلكترونية ،مواقع  (ص

 االنترنيت ،.....
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 مع الواقع واضافة بع  االمثلة العملية واضافة مصادر جديدة وحديثة  الحاسوب وربطها
 

 المرحلة الرابعة-

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .270
 جامعة بغداد/كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم

 / المركز علميالقسم ال .271
   قسم الحاسبات 

 443CsDcالمعالجة الصورية وضغط البيانات/  اسم / رمز المقرر .272

 أشكال الحضور المتاحة .273
 اسبوعي

 الفصل / السنة .274
 سنوي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .275
 نظري 2

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .276
2021 

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

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

 البرنامج.
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تعريف الطالب على الملفات الصورية وخوارزميات تحليلها وكيفية ضغط البيانات وجعله 

 قادرا على استخدامها بصورة صحيحة

 

 

 

 

 
 

 

 لتعلم والتقييموطرائق التعليم وا المقررمخرجات  .278

  االهداف المعرفية -أ

 .جعل الطالب قادرا على معرفة الصور الرقمية 1أ

 جعل الطالب قادرا على المقارنة بين الخوارزميات  المختلفة في تمثيلها -2أ

 جعل الطالب قادرا على تصنيف خاورزميات الضغط   -3أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 لطالب من كتابة برامج لقراءة الصور الرقمية تمكين ا – 1ب
 عرض الصور الرقمية  واجراء   مختلف العمليات عليها- 2ب

 ضغط البيانات بصورة صحيحة  -3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية

 طرائق التقييم      

 االمتحانات التحريرية والشفهية

 



 

 يةاالهداف الوجدانية والقيم -ج

 جعل الطالب قادرا على تقييم دور التكنلوجيا بصورة عامة 1ج

جعل الطالب قادرا على معرفة  تكنلوجيا عرض وخزن الصور الرقمية وضغط    -2ج

 البيانات بصورة خاصة

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات النظرية

 طرائق التقييم    

 االمتحانات التحريرية والشفهية

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية مهارات  العامة وال -د 

 القابلية على العمل في مجال معالجة الصور الرقمية. -1د

 القابلية على العمل في مجال ضغط البيانات . -2د
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 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم وحدة / أو الموضوعاسم ال

  2 االول

- Introduction to Computer Vision 

and Image Processing 

- What Is Digital Image Processing? 

 

  الكتروني

  2 الثاني
The Human Visual System 

Digital image acquisition process  

 

 الكتروني

 

  2 الثالث

Image Representation 
 Binary Image 

Gray-scale images. 

Color image 

 

 الكتروني

 

  2 الرابع

Multispectral images 

Image Processing Applications 

 

 الكتروني

 

  2 الخامس
Computer Imaging Systems 

Image Resolution    
  الكتروني

  2 السادس
Computer Imaging  

  Computer Vision  
 Image Processing 

  الكتروني

  Image Restoration  2 السابع

 . Image Enhancement الكتروني  

  2 الثامن 
Image Compression    

Digital Image File Format 
  الكتروني

  الكتروني Image Analysis  2 التاسع

 العاشر
2 

 
System Model   
Preprocessing 

Data Reduction 

Features Analysis 

 الكتروني

 

الحادي 

 عشر

2 

 

   Region  Of  Interest (ROI) 
The image crop process 

- Zero-Order 

Hold.  

- First _Order 

Hold.  

 -      Convolution 

 الكتروني

 

 الثاني عشر

2 

 

Image Shrinking 
- Averaging   

- Median  

- Decimation.  

 

 الكتروني

 

 الثالث عشر
2 

 

Image Algebra 
Arithmetic operations 

Logic operations. 

 الكتروني
 

  الكتروني مراجعة  2 الرابع عشر 
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 Digital image processing الكتب المقررة المطلوبة -19

المراجع الرئيسية  -20

 )المصادر(
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ض

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

الخامس 

 عشر

2 
 امتحلن الفصل االول 

 الكتروني
 

  2 عشر سادسال
Image Restoration 
Noise 

  الكتروني
 2 عشرسابع ال

 تطبيق مدرسي 
 الكتروني

 

  الكتروني تطبيق مدرسي  2 عشر ثامن ال
 2 عشر تاسع ال

  الكتروني تطبيق مدرسي 

 2 ونالعشر 
  الكتروني تطبيق مدرسي 

 2 ونعشر ال لحادي وال
  الكتروني تطبيق مدرسي 

 2 و العشرون  ثاين ال
  الكتروني تطبيق مدرسي 

 2 و العشرونالثالث 
 

Noise Removal using Spatial Filters: 

 
 الكتروني

 

 2 و العشرونالرابع 

 

Minimum filter to remove salt-type 

noise. 
Maximum filter to remove pepper-type 

noise. 

Median filter to remove salt and pepper-

type noise. 

 الكتروني

 

 2 و العشروناخلامس  

 
Midpoint filter to remove Gaussian or 

Uniform noise. 

Mean filter 
Laplacian filter 

 يالكترون
 

  الكتروني Image Compression  2 و العشرونالسادس 
 Lossless compression  2 و العشرون سابعال

 Lossy compression الكتروني  
  الكتروني Compression System Model  2 و العشرون ثامن ال
  2 و العشرون تاسع ال

Huffman Coding  

Run-length coding 
  الكتروني

  الكتروني امتحان الدور  االول  2 لثالثونا



المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ط

.....، 
 

 

 مقرر الدراسيخطة تطوير ال .281

 تحديث المفردات -
 اضافة مفردات جديدة -
 حذف مفردات قديمة -

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم المؤسسة التعليمية .282

 قسم علوم الحاسبات  / المركز علميالقسم ال .283

 Computer and Data Security/431CsSe اسم / رمز المقرر .284

 دوام صفي يومي أشكال الحضور المتاحة .285

 ةسنة دراسي الفصل / السنة .286

 عملي ( اسبوعيا 2 -نظري  2)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .287

 2021  تاريخ إعداد هذا الوصف  .288

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

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

 البرنامج.
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يهدف المقرر الى تعريف الطلبة بامن الحواسيب والبيانات وتوضيح مفهوم امن البيانات وامن الحواسيب 

يانات المرسلة خالل الشبكات الداخلية واهم الطرق المستخدمة للوصول الى مستوى امني عالي وحماية للب

والخارجية او خالل شبكة االنترنيت ويتم عرض خصائص ومميزات واساليب طرق الحماية ومن جانب 

اخر تم استعراض انواع جرائم الكومبيوتر وطرق االختراق والحماية المتعلقة بالبرامج ومشاكل الوصول 

تعريفات الخاصة بامن البيانات وشرح النواع طرق التشفير الى المعلومات. كما تم ايضا استعراض الهم ال

المستخدمة لحماية البيانات وتوضيح وشرح الهم خوارزميات التشفير التقليدية وانواع من خوارزميات 

المتناظرة وغير المتناظرة باالضافة الى التطبيق العملي لهذه الطرق والخوارزميات. وهذا يساعد على 

 في المؤسسات الحكومية واالهلية  تاهيل الطلبة للعمل 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .290

  االهداف المعرفية -أ
 ان يتعرف الطالب على امن الحواسيب والبيانات -1أ

 ان يتعرف الطالب على خصائص ومميزات امن المعلومات -2أ

 ان يتعرف على اهم الطرق المستخدمة للحماية -3أ
 ف على انواع الجرائم المتعلقة بالبيانات وانواع طرق االختراقان يتعر-4أ
 ان يتعرف على انواع طرق التشفير المستخدمة لحماية البيانات -5أ
 ان يطبق الخوارزميات المستخدمة لتشفير وحماية البيانات  -6أ

  ة.اعداد كوادر مؤهلة  لتدريس مواد الحاسبات في جميع المؤسسات التربوي  -7أ         

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 والمناقشة وعرض مقترحاتهم وارائهم مهارات ادائية عن طريق اشراك الطلبة بالدرس - 1ب

عمل ورقة عمل تخص متطلبات دراستهم يستندون فيها على الكتب في مهارات معرفية من خالل   - 2ب

 مكتبة الكلية والمواقع االلكترونية الرصينة

 وتحديد مستوياتهم من خالل المناقشة والحضور عمليات تقييم ذاتي للطلبة  - 3ب

 مهارات عملية من خالل التطبيق العملي للطرق والخوارزميات المتعلقة بحماية البيانات   -4ب

 والشبكات.

 امن المعلومات وحماية الشبكاتيكتسب الطالب مهارة التدريس في العلوم  التي تخص    -5ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة )التقليدية(         

 المناقشة         

 االستجواب         

 التعلم التعاوني         

 ستراتيجية التعليم المدمج         

 التطبيق العملي في المختبر واعداد التقارير    

 المحاضرة الفيديوية    



 (on line)اللقاء المباشر     
 

 رائق التقييم ط     

 منح درجات للطلبة نتيجه حضورهم ومشاركاتهم وطرح االسئلة

 االختبارات الشفوية

 االختبارات التحريرية

 االختبارات العملية واعداد التقارير المختبرية

 التقويم التتبعي

 التقويم النهائي

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 الجانب التطبيقيعلمية لتطوير ر تكليف الطلبة بتقاري -1ج

 مهارات اجتماعية عن طريق فتح حوار اجتماعي بين الطلبة -2ج

 تمكينزج الطلبة في ندوات يقيمها القسم بالتعاون مع وحدة التعليم المستمر والوحدة الثقافية من أجل  -3ج

   .زيادة الثقة في أنفسهمتحقيق ذاتهم والطلبة من 

  نب العملي المتعلق بالبرامج الخاصة بطرق الحمايةتكليف  الطلبة بتقارير تتعلق بالجا -4ج

 يحلل الطالب المشكالت البرامجية في نقل البيانات بالطرق االمنة المختلفة  -5ج    

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرة )التقليدية(         

 المناقشة         

 االستجواب         

 التعلم التعاوني         

 ستراتيجية التعليم المدمج         

 التطبيق العملي في المختبر    

 المحاضرة الفيديوية    

 (on line)اللقاء المباشر     
 

 

 طرائق التقييم    

 

 منح درجات للطلبة نتيجه حضورهم ومشاركاتهم وطرح االسئلة

 االختبارات الشفوية

 االختبارات التحريرية

 االختبارات العملية

 لتتبعيالتقويم ا



 

 التقويم النهائي

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 مهارات تتعلق بالقدرة على التعبير عن االفكار المتعلقة بالموضوع والثقة بالقدرة على تنفيذها. -1د

 لقدرة على التعاون مع االخرين ضمن المجموعةتطوير العمل الجماعي المشترك وا -2د

 القدرة على حل المشاكل والطرق العملية من خالل التحقيق وجمع المعلومات المطلوبة -3د

 المبادرة في معالجة الطرق وايجاد الحلول المناسبة -4د

   بةالقدرة على استغالل الوقت وحسن ادارته لتحديد االولويات المتعلقة بالمهام المطلو -5د
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األسب

 وع
 الساعات

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

عرض تقديمي +  اهمية االمنية بصورة عامة التعريف باهمية االمنية عملي 2نظري,   2 1

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

ية المعلومات في عرض المن عملي 2نظري,   2 2

 الماضي والحاضر

امنية المعلومات في الماضي 

 والحاضر

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

تعريف لجرائم الحاسوب  عملي 2نظري,   2 3

 وعناصرها

عرض تقديمي +  عناصر جرائم الحاسوب  

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

تعريف  الهم تصنيفات  عملي 2نظري,   2 4

 انظمة المعلومات

تصنيف امنية انظمة 

 المعلومات 

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

تعريف لتصنيف االنظمة  عملي 2نظري,   2 5

 حسب الوظيفة

عرض تقديمي +  التصنيف حسب الوظيفة       

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

عرض تقديمي +  انواع المهاجمات توضيح انواع المهاجمات عملي 2ي, نظر  2 6

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

 تعريف المنية الشبكات عملي 2نظري,   2 7

 والحواسيب

 مبدأ امنية الشبكات

 والحواسيب

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

عرض تقديمي +  اخفاء المعلومات هم طرق االخفاءتعريف ال عملي 2نظري,   2 8

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

خصائص االنظمة تعريف  عملي 2نظري,   2 9

 االمنية

عرض تقديمي +  خصائص االنظمة االمنية

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

عرض تقديمي +  تهديدات االمنيةاهم انواع ال تهديدات االمنيةتعريف  عملي 2نظري,   2 10

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

تعريف متطلبات السرية  عملي 2نظري,   2 11

 والموثوقية

عرض تقديمي +  متطلبات السرية والموثوقية

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

تعريف لعلم كسر الشفرة  عملي 2نظري,  2 12

 تواهم انواع المهاجما

علم كسر الشفرة واهم انواع 

 المهاجمات

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

تعريف  لعلم التشفير وفك  عملي 2نظري,   2 13

 الشفرة

عرض تقديمي +  التشفير و فك الشفرة

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

تعريف النظمة التشفير  عملي 2نظري,   2 14

 ناظرة وغير المتناظرةالمت

انظمة التشفير المتناظرة 

 وغير المتناظرة

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

عرض تقديمي +  مستقبل االمنية توضيح لمستقبل االمنية عملي 2نظري,   2 15

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

ساسية تعريف للمبادب اال عملي 2نظري,   2 16

 لعلم التشفير

المبادب االساسية لعلم 

 التشفير

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

شرح الخلفية الرياضية  عملي 2نظري,   2 17

 لمعادالت طرق التشفير

الخلفية الرياضية ونظرية 

 المعلومات

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

عرض تقديمي +  انواع الفيروسات توضيح النواع الفيروسات عملي 2ري, نظ  2 18

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

تعريف انظمة التشفير ذات  عملي 2نظري,   2 19

 المفتاح الواحد

انظمة التشفير ذات المفتاح 

 الواحد 

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

لخوارزميات التشفير شرح  عملي 2ي, نظر  2  20

 التعويضية

خوارزميات التشفير 

 التعويضية

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

 شرح لطرق عملي 2نظري,   2 21

monoalphabetic 

Monoalphabetic 

 Playfair ,التشفير بطريقة

cipher 

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 مختبرية+ تقارير 
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 الكتب المقررة المطلوبة -21

 1- Stallings , William , ‘Cryptography and 

Network Security ‘ , Prentice  Hall, 2006   

2-  Stalling , William , ‘Network  & 

Internetwork  security ‘ , Prentice  Hall , 2005 

3- Chapman , Elizabeth , ‘ Building Internet 

firewalls ‘, O‘Reilly ,2005 

4- Chris, Siyan , ‘Internet  Firewall and 

Network Security ‘ , New Riders , 2006 

 

المراجع الرئيسية  -22

 )المصادر(

1- Applied Cryptography, Bruce Schneier, 
1996. 

2- Cipher Systems: The protection of 
communication, H. Beker, F. piper, 198. 

3- Cryptography & Data Security, D.E.R. 
Denning, Purdue university,1983.   

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ظ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
A new Dimension in Computer Data Security, 
C.H. Meyer, S.M. Matyas, 1982 

عرض تقديمي +  طرق التشفير االبدالية شرح لطرق التشفير االبدالية عملي 2نظري,   2 22

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

طرق شرح  عملي 2نظري,   2 23

polyalphabetic  

 polyalphabeticطرق   

Vigenere , Beaufort 

& Running-key 

ciphers 

عرض تقديمي + 

 مختبر

تحانات شهرية أم

 + تقارير مختبرية

توضيح لعلم تصنيف امنية  عملي 2نظري,   2  24

 الشبكات

عرض تقديمي +  علم تصنيف امنية الشبكات

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

عرض تقديمي +  طريقة فيرنام   Vernam شرح طريقة فيرنام عملي 2نظري,    2 25

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 رير مختبرية+ تقا

شرح النواع انظمة التشفير  عملي 2نظري,   2  26

  وتصنيفاتها

انواع انظمة التشفير مع 

  تصنيفاتها

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

 توضيح طرق تشفير عملي 2نظري,  2  27

stream وطرق block 

 stream طرق تشفير

 block وطرق

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

توضيح لخوارزميات المفتاح  عملي 2نظري,  2  28

 diffie,hellman)) العام

 خوارزميات المفتاح العام

(DIFFIE,Hellman) 

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

 29  

توضيح خوارزميات  عملي 2نظري,  2 

RSA  للتشفير والتوقيع

مي وخوارزميات االرق

EL GAMAL, DSA 

 RSAخوارزميات   
للتشفير والتوقيع االرقمي 

 ELوخوارزميات 
GAMAL, DSA 

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحانات شهرية 

 + تقارير مختبرية

30 

   توضيح خوارزميات عملي 2نظري,  2 
EL GAMAL, DSA 

 EL     خوارزميات 
GAMAL, DSA 

عرض تقديمي 

 + مختبر
رية أمتحانات شه

+ تقارير 

 مختبرية



ة ،مواقع االنترنيت المراجع االلكتروني (ع

.....، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9
%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD

D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8% 
 
-http://www.khayma.com/education

technology/Study36.htm 
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 .اضافة فقرات جديدة للمادة في ضوء التطور في مستحدثات التكنولوجية -1
 

طريق االستفادة من مميزات كل يتم تطوير المنهج من خالل تطوير في عمل خوارزميات التشفير عن  -2

خوارزمية  واالستغالل الفعلي لتلك المميزات من خالل الدمج بين اكثر من خوارزمية لتوليد طريقة تشفير 

 (.ان وجدت|) تتمتاز بامنية محكمة دون السماح لكل انواع الهجمات من استغالل اي نقطة ضعف فيها 
 

 

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / بن الهيثم المؤسسة التعليمية .294

  العلمي لحاسباتقسم علم ا  / المركز علميسم الالق .295

 Operating system / 433CsOsنظم التشغيل  اسم / رمز المقرر .296

 دوام منتظم )قاعات دراسية ومختبر( أشكال الحضور المتاحة .297

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

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

 البرنامج.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://www.khayma.com/education-technology/Study36.htm
http://www.khayma.com/education-technology/Study36.htm
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 عملي (  2نظري +  2ساعات اسبوعيا ) 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .299

 2021 هذا الوصف  تاريخ إعداد .300

 أهداف المقرر .301

 

إعطاء الطالب معلومات اساسية وعامة حول اهمية نظم التشغيل في دعم الكيانات المادية للحاسبات 

 وتشغيل مختلف البرامج التطبيقية

التعرف على التعرف على اهم الخوارزميات والنظريات التي تدخل في تصميم نظم التشغيل باإلضافة الى 

كل التي تحدث عند تشغيل الحاسبات وكيفية ادارة مختلف المصادر المتوفرة مثل الذاكرة اهم المشا

 ..األساسية والثانوية ووقت المعالج وغيرها
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  االهداف المعرفية -أ
  
 .يقية في الحاسوبكيفية عمل الكيانات البرمجية والنظم التطب معرفة الطالب -1أ

كيفية حل مختلف المشاكل التي قد تواجه المستخدم عند تشغيل مختلف انواع اجهزة  معرفة الطالب -2أ

      . الحاسوب

  PC, IPHON الرقمية مثل األجهزةفهم طريقة تنظيم عمل وتشغيل البرامج في مختلف  -3أ

 

 
 

 الهداف المهاراتية الخاصة بالمقررا  -ب 

 وتنفيذ مختلف الخوارزميات التي تستخدم في ادارة مصادر اجهزة الحاسوبتصميم  – 1ب

نظمة التشغيل الجديدة التي تطرح من قبل الامكانية التعرف على مختلف الخواص والميزات   – 2ب

 .مختلف شركات انتاج البرمجيات

 .برمجيا على انظمة التشغيل مفتوحة الكود واإلضافةامكانية التغيير   - 3ب



   

 طرائق التعليم والتعلم      

 واسلوب المناقشة. طريقة االلقاء -17
 االنشطة المختبرية والتمارين األضافية كواجبات. -18
 الكتب العلمية. -19
 .والشهرية اليومية المتحاناتا -20

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/نهائية. -9

  رات الشفوية.أجراء االختباالواجبات و -
 االمتحانات العملية في المختبرات -

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 : للتوصل الى تقنيات وطرق وحلول جديدة للمشاكل المطروحةواالستنباط االستنتاج.-1ج

 .التصنيف: تصنيف انظمة التشغيل المختلفة حسب المميزات المتشابهة او المختلفة فيما بينها 2ج

 . األسئلة.التساؤل: البحث عن معلومات جديدة عن طريق تكوين وإثارة  3ج         

   

  

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة والحوار مع الطلبة. -6

 التطبيقات المختبرية)العملية(. -7

  تمارين الصفية علىالتمارين األضافية البيتية وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في حل بع  ال -8

 اللوحة داخل القاعة الدراسية.  

 

 

 



 

 طرائق التقييم    

 اختبارات نظرية وعملية .1

 تقارير دورية عن مواضيع متعلقة  .2

 

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات  العامة و -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

  



 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مقدمة نظم التشغيل 2 1
شغيل وتعريفه مقدمة عن نظام الت

هواهدافه وأترخي  
المحاضرة + 

 مختبر
 المشاركة الصفية

 هيكلية البرامجيات 2 2
هيكلية وتشغيل نظام احلاسبة وهيكلية 

DMA وهيكلية وهرمية اخلزن 
المحاضرة + 

 مختبر
 المشاركة الصفية

 مكونات وخدمات نظم التشغيل 2 3
 وإدارةالذاكرة ادارة أدارة العمليات 

 نظمة األستدعاءالفايالت وأ
المحاضرة + 

 مختبر
 االختبارات الشفوية 

 انواع نظم التشغيل 2 4

Batch systems Time-
sharing systems 
Parallel systems 

Real-time systems 
Distributed systems 

المحاضرة + 

 مختبر
 مشاركة يومية

 processesالعمليات  2 5
 PCBتعريف العملية وحاالهتا و

 عملياتوجدولة ال
المحاضرة + 

 مختبر
Quiz 

 انواع العمليات 2 6
العمليات املستقلة واملتعاونة ومفهوم 

Threads 

المحاضرة + 

 مختبر
 مشاركة يومية

 جدولة المعالج 2 7
ومفاهيمها ومعايري  CPUجدولة ال 

 اجلدولة
المحاضرة + 

 مختبر
 مشاركة يومية

 خوارزميات الجدولة 2 8
( FCFS)خوارزميات اجلدولة 

 (SJFو)
المحاضرة + 

 مختبر
 واجب بيتي

المحاضرة +  Priority( و SJFمتارين ) تمارين الجدولة 2 9

 مختبر
 حل تمارين صفية 

المحاضرة +  (M.L.F.B.Q( و)R.Rخوازمية ) تكملة انواع اخلوارزميات  2 10

 مختبر
التطبيق العملي في 

 المختبر

    أمتحان 2 11

 جدولة المعالجات  2 12
املتعددة  عاجلاتاهيم جدولة املمف

 وتقييم اخلوارزميات
المحاضرة + 

 مختبر

االختبارات الشفوية 

والتطبيق العملي في 

 المختبر

13 2   Deadlocks 
وشروط  Deadlocksمدخل اىل 
 RAGحصوله و

المحاضرة + 

 مختبر
 مشاركة يومية

المحاضرة +  Deadlockمنع  كيفية معالجة ومنع التوقف 2 14

 مختبر
Quiz 

 خوارزميات الحاالت االمنة 2 15
احلالة اآلمنة  Deadlockجتنب 

 Bankersوخوارزمية 
المحاضرة + 

 مختبر
  واجب بيتي 

 خوارزمية االكتشاف 2 16
Deadlock Detection 
Deadlock Recovery 

المحاضرة + 

 مختبر
 االختبارات الشفوية 

    امتحان 2 17

 ادارة الذاكرة 2 18

كرة )ربط العناوين, العنوان أدارة الذا 
املنطقي والعنوان 

 (  (Swappingالفيزايئي,

المحاضرة + 

 مختبر
 مشاركة يومية

 دارة الذاكرةا 2 19
Paging and Structure 

of the Page Table 
المحاضرة + 

 مختبر
 االختبارات الشفوية 
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 الكتب المقررة المطلوبة -23
Operating system concepts ABRAHAM 
SILBERSCHATZ, 2011 John Wiley & Sons, 
Inc.    

المراجع الرئيسية  -24

 )المصادر(

  Introduction to Operating System 
Design and Implementation 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (غ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
  

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ف

.....، 
www.tutorialspoint.com 

 دارة الذاكرةا 2 20
Segmentation and its 

table structure 
 

ضرة + المحا

 مختبر

االختبارات الشفوية 

والتطبيق العملي في 

 المختبر

    تطبيق الطالب يف املدارس  21

    تطبيق الطالب يف املدارس  22

    تطبيق الطالب يف املدارس  23

    تطبيق الطالب يف املدارس  24

    تطبيق الطالب يف املدارس  25

    تطبيق الطالب يف املدارس  26

 انواع التخصيص 2 27
التخصيص املتتابع ملقطع واحد وعدة 

 مقاطع
المحاضرة + 

 مختبر
 مشاركة يومية

المحاضرة +  التشظي الداخلي واخلارجي انواع التشضي 2 28

 مختبر
 مشاركة يومية

 انواع العنونة  2 29

الصفحات واملقاطع وانواع العنونة 
وكيفية التحويل من املنطقي اىل 

 الفيزايوي

ة + المحاضر

 مختبر
 االختبارات الشفوية 

    أمتحان 2 30
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 CPU Schedulingاعطاء امثلة وتمارين اضافية للمواضيع التي يصعب فهمها من قبل الطالب ) -
(and Deadlocks   .باإلضافة الى تخصيص اكثر من محاضرة  لحل التمارين بمشاركة الطالب 

نظمة التشغيل ا اثراء كل موضوع من مواضيع المقرر الدراسي بما هو جديد من خالل التعرف على -

 .الجديدة التي تطرح من قبل شركات انتاج البرمجيات

 
 

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .305

 قسم علوم الحاسبات  / المركز علميالقسم ال .306

 441CsWd  / تصميم مواقع Web design اسم / رمز المقرر .307

 اسبوعيا أشكال الحضور المتاحة .308

 نظام سنوي الفصل / السنة .309

عدد الساعات الدراسية  .310

 )الكلي(
 اسبوعيا عملي( 2نظري /  2) 4

 2021   تاريخ إعداد هذا الوصف  .311

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

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

 البرنامج.



 أهداف المقرر .312

 عليم الطلبة االسس النظرية لكيفية تكوين بنية االنترنت وكيفية تصميم المواقع.ت -

 تعليم الطلبة كيفية عمل المواقع االلكترونية ثم الفائدة من بناء المواقع الكترونية وبنية االنترنت. -

زبون وباتجاه تعليم الطلبة لغات البرمجة المستخدمة في تصميم وتنفيذ المواقع االلكترونية باتجاه ال -

 الخادم.

 تعليم الطلبة تصميم مواقع ثابتة وكذلك مواقع فعالة "داينميكية". -
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  االهداف المعرفية -أ

 بنية االنترنت التي تعمل فيها المواقع االلكترونية. فهم على الطالب تمكين -1أ

      . ( client( و الزبون )severاسيات بناء المواقع الثابتة باتجاة الخادم ) معرفة اسفهم و -2أ

 مواصفات المواقع الفعالة واالكثر شهرة واستخداما  . -3أ

 وانواعها. (web hosting) فهم ومعرفة مواصفات االستضافة -4أ

 وفوائدها. ( وماهي انواعها(cloud computingفهم ومعرفة ماهي المعالجات السحابية -5أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تحليل وفهم ومعرفة المواقع االلكترونية ومتطلباتها. مهارة -1ب

 . HTMLتصميم موقع بلغة  -2ب

 .MYSQLقاعدة بيانات تصميم وبناء  -3ب

 .PHPبناء موقع  -4ب



 مة وفحص الخبرة المكتسبة.رفع الموقع على مواقع استضافة مجانية للتاكد من اتقان ما تعل -5ب

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 عندما يتحدث عن اهمية انظمة المعلومات في حياتنا المعاصرة. ستاذأن يصغي الطالب لال -1ج       

أن يقوم الطالب بتصميم موقع انترنت ثابت ويقوم برفعه لتجاوز صعوبات العمل على االنترنت  -2ج       

 ولى وتخت اشراف االساتذة.اال     للمرة 

 ر الطالب اهمية مواقع االنترنت والعمل المنجز من قبله.قدأن ي -3ج      

 مشاركة الطالب في بناء موقع انترنت للتعرف على اهمية العمل الجماعي في انجاز المهام   -4ج      

 سحابية واستخداماتها وفوائدها.أن يقوم الطالب باعطاء امثلة من حياتنا اليومية عن الحوسبة ال -5ج      

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 

 .تحليل وتصميم موقع الكتروني باتجاه الزبونتمكين الطلبة : 1د      

 الخادمتحليل وتصميم موقع الكتروني باتجاه :  تمكين الطلبة 2د      

 . في مجال تصميم مواقع االنترنت : تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر 3د      

 .العمل الجماعي والعمل ضمن فريق وكذلك مهارة التدريس مهارة يكتسب ن: ا4د      

 

 

 

    

 طرائق التعليم والتعلم      

  
 

 محاضرة نظري. -21

 .ناقشتها في المحاضرة التي تليهاالبحث عن المصطلحات التي تخص الدرس ومعرفتها و م -22

 الكتب العلمية -23

 تطبيق عملي في المختبر. -24

 المشاريع المختبرية.  -25



 

 

 رفع الموقع الذي قام الطلبة بانشاءه على مواقع االستضافة المجانية. -26

 

  طرائق التقييم     

 

 ائية.يومية/شهرية/نه /بصورة تحريرية او الكترونية  اجراء االختبارات النظرية والعملية -10

 أجراء االختبارات الشفوية.الواجبات و -11

 مشاريع عمل على بيئة االنترنت. -12

رفع الموقع الذي قام بانشاءه الطلبة على مواقع االستضافة المجانية الذي يكون بمثابة امتحان  -13

 لهم.
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم قة التعليمطري

1 
 نظري 2
 عملي 2 

Website and Web 

server 

 

 وخادم االنرتنت  مواقع االنرتنت
 حماضرة +خمترب

امتحان شهرية+عمل 
 خمترب

2 = web application تطبيقات االنرتنت = = 

3  
Client and  Static 

websites 

 

   الزبون واملواقع الثابتة

4  
Dynamic websites 

   املواقع الدينميكية 

5  
Data base server and 

Server-side processing 

 

خادم قاعدة البياانت ومعاجلة من 
 جانب اخلادم

  

6  

Server-side processing 

types 

 
    انواع املعاجلة ابجتاه اخلادم

7  
Client-side processing 

and types املعاجلة ابجتاه الزبون وانواعها   

8  
Web Communication 

Protocols and  Top-

level domain 

بروتوكوالت اتصاالت الويب 
 ونطاق املستوى األعلى

  

9  
Publishing Your 

Web Site نشر املوقع االلكرتوين   

10  
Client/Server 

Architecture 
   معمارية اخلادم الزبون 

11  
Types of websites 

And portal 
االنرتنت والبواابتانواع مواقع     

12  
Five step process for 

effective website design 

and  Analyse step 

اخلطوات اخلمسة لتصميم موقع 
 انرتنت فعال وخطوة التحليل

  

13  

Analysis step and 

website design tips 

 

خطوة التحليل ونصائح لتصميم 
 مواقع الكرتونية

  

14  

Organisation step- 
Structure 

 
   اهليكلة-خطوة التنظيم

15  
Organisation step- 

Navigation 

And  Content 

   االحبار واحملتوى -خطوة التنظيم

16  Development step التطوير   

17  
Implement Web Site 

steps اخطوات التنفيذ   

18  
Fine Tuning the Web 

Site الضبط الدقيق للموقع   

19  
Maintaining the Web 

Site الصيانة   
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 الكتب المقررة المطلوبة -25

“Learning Web Design” 
Jennifer Niederst Robbins,  
O’Reilly Media, Fourth edition. In 2012. 
 
  

المراجع الرئيسية  -26

 )المصادر(

 “Designing With Web Standards"  
Jeffrey Zeldman, New Riders Publishing,2003  

 “handbook of cloud computing” 
Borko Furht, January 2010 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ق

  ....()المجالت العلمية ،التقارير ،.

HTML & CSS: Design and Build Web Sites 
Jon Duckett, john wiley&sons,INC,2014 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ك

.....، 

/ https://www.w3schools.com 
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20  

Marketing the Web Site 

and  Traffic Analysis 

 

تسويق املوقع وحتليل حركة 
   البياانت

21  
Web Hosting and 

Hosting Uptime 

 

   االستضافة ووقت العمل

22  Types of Hosting انواع االستضافة   

23  hosting services ةخدمات االستضاف   

24  Description of cloud وصف السحابة   

25  Types of cloud انواع السحابة   

26  Benefits of cloud فوائد السحابة   

27      

28      

29      

30      

 تطبيق

https://www.w3schools.com/


- add more SQL statement  

- Use Java script as client side 

 

 

 

 
      

 نموذج وصف المقرر

 
 

 ابن الهيثم -جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 القسم العلمي / المركز
 قسم علوم الحاسبات 

 قرراسم / رمز الم .2
 اللغه االنكليزيه 

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .3

 الفصل / السنة
 سنوي 

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .4
 ساعة   1 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .5
 2021 

 
       

 أهداف المقرر .6

 التعريف بعلم اللغه االنكليزيه  -

لم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التع
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

http://beginnersbook.com/2015/04/hierarchical-model-in-dbms/


 ة النطق الصحيح واالكاديميمادة اللغه االتكليزيه نظريا وكيفيتعليم الطالب مهارات  -

 تأهيل الطلبة لتدريس هذه المادة لطلبة المدارس المتوسطة واالعدادية -

 تأهيل الطلبة للعمل في قطاعات مختلفة االهلية والحكومية -

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .7

 االهداف المعرفية

   

 غه االنكليزيه بصورة وافية    شرح مادة الل -1أ

 معرفه النطق والقواعد  -2أ

 يتمكن من الكتابه االكاديميه بالقواعد االنكليزيه -3أ

 

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
  ان يكون المتخرج قادرا التكلم بلغه اخرى  -1ب

 زيه ان يكون المتخرج قادرا على الكتابه بقواعد  اللغه االنكلي -2ب

      

      

 طرائق التقييم      

 
 

 اجراء االمتحانات الفصلية واليومية النظرية -1

 السمنرات والتقارير-2

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 ان يتمكن المتعلم من استقبال وتقبل المعرفة -1ج

 يتمكن من التكلم مع االخرين بطالقه  -2ج      

 به والقراءه اللغه االنكليزيه وقواعدها يتمكن من الكتا -3ج     



 طرائق التعليم والتعلم     

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

 الواجبات والتمارين -1

 وجود درس المناقشة وحل التمارين -3

تكليف الطالب بعمل تقارير دورية -4       

 من خالل كوكل كالس رووم  حل الواجبات -5

 

 
 

 

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

 تمكين الطالب من توضيف المعرفة التي تعلمها-1د

 ان يستطيع الطالب قادر على تدريس المادة-2د

 االستفادة من المعرفة-3د

 النصوص االنكليزيه بقواعدها  يتمكن من ترجمه-4د

 

 بنية البرنامج  .8

المرحلة الدراسية 

المرحلة االولى /

 كورس االول\

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 The tense system الفصل االول  1اسبوع 
 

1 0 

 Compound Nouns and الفصل االول  2اسبوع 
Adjectives 

1 0 

 Everyday English 1 0 الفصل االول  3اسبوع 

 Present Perfect 1 0 الفصل االول  4اسبوع 

 Discussing Grammar 1 0 الفصل االول  5اسبوع 

 Paradise Lost and Reading 1 0 الفصل االول  6اسبوع 

 ,Vocabulary (hot verbs-make الفصل الثاني   7اسبوع
do) 

1 0 

 (Everyday English) الفصل الثاني   8اسبوع
exclamation 

1 0 



 ?what’s in the news الفصل الثاني   9اسبوع
(narrative tense) 

1 0 

 Exam exam 1 0 10اسبوع 

 The Six WS (making الفصل الثالث  11اسبوع 
questions) 

1 0 

 Showing Interest and Surprise 1 0 الفصل الثالث   12اسبوع 

 Questions and Negatives 1 0 الفصل الثالث  13اسبوع 

 Prefixes and Antonyms 1 0 الفصل الثالث  14اسبوع 

 Future Forms 1 0 الفصل الرابع  15اسبوع 

 Hot verbs-take, put 1 0 الفصل الرابع  16اسبوع 

 Expressions of Quantity 1 0 الفصل الرابع     17اسبوع

 Business Expressions and الفصل الرابع   18اسبوع
Numbers 

1 0 

 Modals and Related Verbs 1 0 الفصل الرابع  19اسبوع 

 Exam Exam 1 0 20اسبوع 
 

 البنية التحتية  .1

 الكتب المقررة المطلوبة -1
New Headway Upper Intermediate (4th ed) 
Student’s Book by Liz and John 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .2



  

 لتطوير املهارات    اضافه برامج تطبيقات املوابيل
 االنكليزيه حماوله ادخال احلاسوب يف اللغه 

 ادخال مواد جديده من ضمن املنهج للماده أعاله  
 

 

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .3

 قسم علوم الحاسبات  / المركز علميالقسم ال .4

 441CsWd  / تصميم مواقع Web design اسم / رمز المقرر .5

 اسبوعيا أشكال الحضور المتاحة .6

 نظام سنوي الفصل / السنة .7

عدد الساعات الدراسية  .8

 )الكلي(
 اسبوعيا عملي( 2نظري /  2) 4

 2021   تاريخ إعداد هذا الوصف  .9

 أهداف المقرر .10

 تعليم الطلبة االسس النظرية لكيفية تكوين بنية االنترنت وكيفية تصميم المواقع. -

 كترونية وبنية االنترنت.تعليم الطلبة كيفية عمل المواقع االلكترونية ثم الفائدة من بناء المواقع ال -

تعليم الطلبة لغات البرمجة المستخدمة في تصميم وتنفيذ المواقع االلكترونية باتجاه الزبون وباتجاه  -

 الخادم.

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

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

 البرنامج.



 تعليم الطلبة تصميم مواقع ثابتة وكذلك مواقع فعالة "داينميكية". -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .11

  هداف المعرفيةاال -أ

 بنية االنترنت التي تعمل فيها المواقع االلكترونية. فهم على الطالب تمكين -1أ

      . ( client( و الزبون )severمعرفة اساسيات بناء المواقع الثابتة باتجاة الخادم ) فهم و -2أ

 مواصفات المواقع الفعالة واالكثر شهرة واستخداما  . -3أ

 وانواعها. (web hosting) ات االستضافة فهم ومعرفة مواصف-4أ

 ( وماهي انواعها وفوائدها.(cloud computingفهم ومعرفة ماهي المعالجات السحابية -5أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تحليل وفهم ومعرفة المواقع االلكترونية ومتطلباتها. مهارة -1ب

 . HTMLتصميم موقع بلغة  -2ب

 .MYSQLقاعدة بيانات وبناء تصميم  -3ب

 .PHPبناء موقع  -4ب

 رفع الموقع على مواقع استضافة مجانية للتاكد من اتقان ما تعلمة وفحص الخبرة المكتسبة. -5ب



 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 عندما يتحدث عن اهمية انظمة المعلومات في حياتنا المعاصرة. ستاذأن يصغي الطالب لال -1ج       

أن يقوم الطالب بتصميم موقع انترنت ثابت ويقوم برفعه لتجاوز صعوبات العمل على االنترنت  -2ج       

 االولى وتخت اشراف االساتذة.     للمرة 

 ر الطالب اهمية مواقع االنترنت والعمل المنجز من قبله.قدأن ي -3ج      

 ى اهمية العمل الجماعي في انجاز المهاممشاركة الطالب في بناء موقع انترنت للتعرف عل   -4ج      

 أن يقوم الطالب باعطاء امثلة من حياتنا اليومية عن الحوسبة السحابية واستخداماتها وفوائدها. -5ج      

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 

 .تحليل وتصميم موقع الكتروني باتجاه الزبونالطلبة تمكين : 1د      

 تحليل وتصميم موقع الكتروني باتجاه الخادم:  تمكين الطلبة 2د      

 . في مجال تصميم مواقع االنترنت : تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر 3د      

 .التدريسالعمل الجماعي والعمل ضمن فريق وكذلك مهارة  مهارة يكتسب ن: ا4د      

 

 

 

    

 طرائق التعليم والتعلم      

  
 

 محاضرة نظري. -27

 .البحث عن المصطلحات التي تخص الدرس ومعرفتها و مناقشتها في المحاضرة التي تليها -28

 الكتب العلمية -29

 تطبيق عملي في المختبر. -30

 المشاريع المختبرية.  -31

 انية.رفع الموقع الذي قام الطلبة بانشاءه على مواقع االستضافة المج -32

 

  طرائق التقييم     



 

 

 

 يومية/شهرية/نهائية. /بصورة تحريرية او الكترونية  اجراء االختبارات النظرية والعملية -14

 أجراء االختبارات الشفوية.الواجبات و -15

 مشاريع عمل على بيئة االنترنت. -16

ابة امتحان رفع الموقع الذي قام بانشاءه الطلبة على مواقع االستضافة المجانية الذي يكون بمث -17

 لهم.

 



 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 نظري 2
 عملي 2 

Website and Web 

server 

 

 وخادم االنرتنت  مواقع االنرتنت
 حماضرة +خمترب

امتحان شهرية+عمل 
 خمترب

2 = web application تطبيقات االنرتنت = = 

3  
Client and  Static 

websites 

 

   الزبون واملواقع الثابتة

4  
Dynamic websites 

   املواقع الدينميكية 

5  
Data base server and 

Server-side processing 

 

خادم قاعدة البياانت ومعاجلة من 
 جانب اخلادم

  

6  

Server-side processing 

types 

 
    انواع املعاجلة ابجتاه اخلادم

7  
Client-side processing 

and types املعاجلة ابجتاه الزبون وانواعها   

8  
Web Communication 

Protocols and  Top-

level domain 

بروتوكوالت اتصاالت الويب 
 ونطاق املستوى األعلى

  

9  
Publishing Your 

Web Site نشر املوقع االلكرتوين   

10  
Client/Server 

Architecture 
   معمارية اخلادم الزبون 

11  
Types of websites 

And portal 
   انواع مواقع االنرتنت والبواابت

12  
Five step process for 

effective website design 

and  Analyse step 

اخلطوات اخلمسة لتصميم موقع 
 انرتنت فعال وخطوة التحليل

  

13  

Analysis step and 

website design tips 

 

خطوة التحليل ونصائح لتصميم 
 مواقع الكرتونية

  

14  

Organisation step- 
Structure 

 
   اهليكلة-خطوة التنظيم

15  
Organisation step- 

Navigation 

And  Content 

   االحبار واحملتوى -خطوة التنظيم

16  Development step التطوير   

17  
Implement Web Site 

steps اخطوات التنفيذ   

18  
Fine Tuning the Web 

Site الضبط الدقيق للموقع   

19  
Maintaining the Web 

Site الصيانة   



 البنية التحتية  .13

 الكتب المقررة المطلوبة -3

“Learning Web Design” 
Jennifer Niederst Robbins,  
O’Reilly Media, Fourth edition. In 2012. 
 
  

 المراجع الرئيسية )المصادر( -4

 “Designing With Web Standards"  
Jeffrey Zeldman, New Riders Publishing,2003  

 “handbook of cloud computing” 
Borko Furht, January 2010 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ت

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

HTML & CSS: Design and Build Web Sites 
Jon Duckett, john wiley&sons,INC,2014 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ث

.....، 

/ https://www.w3schools.com 
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20  

Marketing the Web Site 

and  Traffic Analysis 

 

تسويق املوقع وحتليل حركة 
   البياانت

21  
Web Hosting and 

Hosting Uptime 

 

   االستضافة ووقت العمل

22  Types of Hosting انواع االستضافة   

23  hosting services خدمات االستضافة   

24  Description of cloud وصف السحابة   

25  Types of cloud انواع السحابة   

26  Benefits of cloud فوائد السحابة   

27      

28      

29      

30      

 تطبيق

https://www.w3schools.com/


- add more SQL statement  

- Use Java script as client side 

 

 

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .15
 ابن الهيثم -عة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفةجام

 / المركز علميالقسم ال .16
 قسم علوم الحاسبات   

 اسم / رمز المقرر .17
 432CsCnاالتصاالت وشبكات الحاسوب /

 أشكال الحضور المتاحة .18
 يوميا

 الفصل / السنة .19
 سنوي   

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

 2021   د هذا الوصف تاريخ إعدا .21

 أهداف المقرر .22

 تعليم الطالب مهارات مادة اتصاالت البياانت والشبكات نظراي  .26

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.

http://beginnersbook.com/2015/04/hierarchical-model-in-dbms/


 عملياالبياانت والشبكات  اتصاالتمهارات مادة بعض الطالب  اكساب .27

 أتهيل الطلبة لتدريس هذه املادة لطلبة املدارس املتوسطة واالعدادية .28

 ت السلكية و الالسلكية االهلية واحلكوميةأتهيل الطلبة للعمل يف قطاع االتصاال .29

 تعليم الطالب مهارات مادة اتصاالت البياانت والشبكات نظراي  .30

 عملياالبياانت والشبكات  اتصاالتمهارات مادة بعض الطالب  اكساب .31

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .23

  االهداف المعرفية -أ
 ألساسية لالتصاالت الرقمية.بالمفاهيم االمعرفة  -1أ

 .لشبكات الحاسوبيةليتعرف الطالب على اهمية المفاهيم العامة  -2أ

 التعرف على اهم البروتوكوالت المستخدمة لتنظيم عمل الشبكة  -3أ

 عمل الشبكات.دراسة اهم العوامل التي تؤثر على  -4أ

   

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 .طالب استعمال الشبكات الحاسوبية وتجهيزاتها وامتالك المقدرة على إعدادهايتعلم ال - 1ب

 مادة الشبكات في المؤسسات التربوية.اعدد كوادر مؤهلة لتدريس  - 2ب

 Packetبرنامج المحاكاة )الشبكات باستخدام  بروتوكوالتالتعرف على طريقة اعدادات عمل  - 3ب
Tracer). 

    

 لتعلم طرائق التعليم وا     

 محاضرات تقليدية واسلوب المناقشة -22

 االنشطة المختبرية واعداد التقارير -23
 محاضرات متطورة )عرض تقديمي( -24
 ( Google Classroomاستخدام المناقشة عبر الصف اإللكتروني )   -25
 برامج المحاكاة المعدة لهذا الغرض على اجهزة الحاسوب داخل المختبر استخدام -26

توضح طريقة عمل بروتوكوالت  يالفيديو التتوضيحية ومقاطع االستعانة ببع  الصور ال -27

 الشبكات

 

 طرائق التقييم      

 نهائية/فصليهاجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/ -8
 التقارير  -9



 

 أجراء االختبارات الشفوية  -10

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 .لوب الحوار في المواضيع االكاديميةاستخدام المهارات العلمية والمعرفية من خالل اس -1ج

قدرة الطالب على تحديد نوع الشبكة المناسب للظروف المكانية والمادية من خالل استخدام برامج  -2ج

 الشبكات واقعياً. بروتوكوالتالمحاكاة لغرض فهم عمل 

 فريق المصغر.ترسيخ روح المشاركة بين الطلبة في حل المشاكل التقنية المختلفة والعمل بروح ال -3ج

   ترسيخ وزرع مبدأ ان الوقت عامل ضروري ومهم في الشبكات ووضع الحلول للمشاكل الطارئة.  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 الواجبات الصفية والبيتية -

 االنشطة العملية -

 المناقشة والمشاركة اإليجابية عبر الصف اإللكتروني -

 

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية والعملية اجراء -

 اعداد التقارير. -

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 التفكير االيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها.   -1د

 يب معهم.القدرة على التخاطب مع الجهات خارج الجامعة والتدر  -2د

 تمكن الطالب من تدريس المادة التي تعلمها في حال توظيفه في أحدى المؤسسات التربوية.  -3د

قدرة الطالب في حالة رغبته تطوير نفسه علميا بالتقديم للدراسات العليا أن يجتاز االختبار المتعلق   -4د

  لجامعات العراقية. بمادة الشبكات كونها أحدى المواد الداخلة في االمتحان التنافسي ل



 بنية المقرر .24

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

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

 وانواع االشارات

محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 تقديمي + مختبر

تحانات شهرية + أم

 تقارير مختبرية

 عملي 2نظري,  2 2
  اإلشارةبخواص  التعريف

 موديالت نقل البيانات  و
 خواص االشارة 

 موديالت نقل البيانات   

محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 اإلشارةأسباب ضعف  شارةاإلالتعريف بأسباب ضعف  عملي 2نظري,  2 3

محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 مقدمة عن الشبكات التعريف بالشبكات عملي 2نظري,  2 4
محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 انواع الشبكات التعريف بانواع الشبكات ليعم 2نظري,  2 5
محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 بروتوكول الشبكات  التعريف ببروتوكول الشبكات عملي 2نظري,  2 6
محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 رير مختبريةتقا

 عملي 2نظري,  2 7
التعريف بمكونات االمادية 

 والبرمجية للشبكة
 مكونات الشبكة

محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 مقاييس الشبكات الشبكات بمعايير التعريف عملي 2نظري,  2 8

محاضرات تقليدية 

ة عرض واسلوب المناقش

 تقديمي + مختبر
أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 هيكلية الشبكات - هيكلية الشبكاتب التعريف عملي 2نظري,  2 9

محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 عملي 2نظري,  2 10
 بوسائط النقل التعريف

 السلكية واالسلكية  

 سائط النقلو

 السلكية واالسلكية  

محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 OSIموديل  OSIموديل ب التعريف عملي 2نظري,  2 11

محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 اجهزة الشبكات بأجهزة الشبكات التعريف عملي 2 نظري, 2 12

محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 تصنيف الشبكات تصنيف الشبكات عملي 2نظري,  2 13

محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 ةتقارير مختبري

 TCP/IPبروتوكول  TCP/IPببروتوكول  التعريف عملي 2نظري,  2 14

محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 العنونة ضمن الشبكة العنونة ضمن الشبكةكيفية عملي 2نظري,  2 15

محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 رتقديمي + مختب

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 العنونة الفيزياوية العنونة الفيزياويةكيفية  عملي 2نظري,  2 16

محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية
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  الكتب المقررة المطلوبة -5

 المراجع الرئيسية )المصادر( -6

1."TCP/ IP Protocol Suites", Behrouz 
Forouzan, McGraw-Hill, 4th edition, 2010 
2. "Data Communication And Networking", 
Behrouz a. Forouzan, 4th edition, 2009. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ج

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ح

.....، 

 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL82
8D58CF32F123B6  

ه من شركة سيسكوالذي يتضمن دور   
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .26

 .تطوير المفردات الدراسية للمنهاج الحالي من خالل حذف بع  الفقرات واضافة اخرى -

 استخدام برامج أخرى لمحاكاة أعداد الشبكات. -

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 تقسيم الشبكات تقسيم الشبكاتكيفية  عملي 2نظري,  2 17

محاضرات تقليدية 

المناقشة عرض واسلوب 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 االثرنيت وانواعه االثرنيتب التعريف عملي 2نظري,  2 18

محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 عملي 2نظري,  2 19
ساليب حركة البيانات بأ التعريف

 ضمن الشبكة

اساليب حركة البيانات 

 ضمن الشبكة

محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 تقديمي + مختبر

أمتحانات شهرية + 

 تقارير مختبرية

 عملي 2نظري,  2 20
طرق تمثيل مسارات ب التعريف

 البيانات 

 

طرق تمثيل مسارات 

 البيانات 

 

محاضرات تقليدية 

واسلوب المناقشة عرض 

 تقديمي + مختبر

نات شهرية + أمتحا

 تقارير مختبرية

http://www.youtube.com/playlist?list=PL828D58CF32F123B6
http://www.youtube.com/playlist?list=PL828D58CF32F123B6


 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم  –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .27

 الحاسبات القسم الجامعي / المركز .28

 428CsMEياس والتقويم/الق اسم / رمز المقرر .29

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .30

 سنوي  الفصل / السنة .31

 نظري اسبوعيا 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .32

 2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .33

 أهداف المقرر .34

اهتا وعالقة القياس ابلتقومي وانواع يهدف اىل تعرف الطلبة مبفهوم القياس واالختبار والتقومي ، وانواع االختبارات وتصنيفاهتا واستخدام
 التقومي

 تعرف الطلبة ابنواع االختبارات الشفوية واملقالية واملوضوعية والعملية ومزااي وعيوب كل منها 

 تعرف الطلبة خبطوات بناء االختبارات 

 تعرف الطلبة خبصائص االختبار اجليد وكيفية التحقق منها
 والت التمييز والصعوبة وفعالية البدائل اخلاطئة لالختباراتتعرف الطلبة بكيفية استخراج معا

 تعرف الطلبة بوسائل القياس الالختبارية كاملالحظة واملقابلة وقوائم التقدير وكيفية اعداد كل منها 

 
 
 

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

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

 البرنامج.



 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .35

 االهداف المعرفية    -أ
لقياس واالختبار والتقومي ، وانواع االختبارات وتصنيفاهتا واستخداماهتا وعالقة القياس ابلتقومي وانواع تعرف الطلبة مبفهوم ا  -1أ

 التقومي

 تعرف الطلبة ابنواع االختبارات الشفوية واملقالية واملوضوعية والعملية ومزااي وعيوب كل منها -2أ

 تعرف الطلبة خبطوات بناء االختبارات  -3أ

 خبصائص االختبار اجليد وكيفية التحقق منهاتعرف الطلبة  -4أ

 تعرف الطلبة بكيفية استخراج معاوالت التمييز والصعوبة وفعالية البدائل اخلاطئة لالختبارات  -5أ

 تعرف الطلبة بوسائل القياس الالختبارية كاملالحظة واملقابلة وقوائم التقدير وكيفية اعداد كل منها   -6أ

 اتية الخاصة بالمقرراالهداف المهار     -ب 

 مهارة اعاد االسئلة االختبارية  – 1ب

 مهارة استخدام التقويم بانواعه المختلفة  – 2ب

 مهارة اعداد الوسائل اللالختبارية – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

بينهم في  استخدام المناقشة والمحاضرة واسلوب العصف الذهني وتكوين مجموعات من الطلبة للتنافس

 المادة الدراسية 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 استخدام االسئلة بصورة شفوية اثناء المحاضرة اضافة الى االمتحانات اليوية والشهرية 

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مهارة اعداد االسئلة االختبارية  -1ج

 مهارة استخدام التقويم بانواعهالمختلفة  -2ج

 استخدام الوسائل الالختبارية  مهارة -3ج

   -4ج
 



 

 طرائق التعليم والتعلم     

استخدام المناقشة والمحاضرة واسلوب العصف الذهني وتكوين مجموعات من الطلبة للتنافس بينهم في المادة 

 الدراسية

 

  طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية والفصلية

 

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

 كيفية صياغة االسئلة المختلفة -1د

 استخدام التقويم بانواعه  -2د

 التعرف على انواع االختبارات واستخداماتها  -3د

    -4د



 بنية المقرر .36

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 ضوعأو المو
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-3 6 

تعرف الطلبة مبفهوم القياس 
واالختبار والتقومي ، وانواع 

االختبارات وتصنيفاهتا 
واستخداماهتا وعالقة 
القياس ابلتقومي وانواع 

 التقومي

 القياس والتقويم 
المناقشة 

 والمحاضرة 

االمتحانات 

اليومية 

 والفصلية

4-7 8 

 تعرف الطلبة ابنواع
االختبارات الشفوية 
واملقالية واملوضوعية 

والعملية ومزااي وعيوب 
 كل منها 

انواع االختبارات 

 التحصيلية 
المناقشة 

 والمحاضرة 

االمتحانات 

اليومية 

 والفصلية

8  
 
   االمتحان االول  

9-12 8 
تعرف الطلبة خبطوات 

 بناء االختبارات 
خطوات بناء 

 االختبارات
المناقشة 

  والمحاضرة

االمتحانات 

اليومية 

 والفصلية

13 - 15 8 

تعرف الطلبة خبصائص 
االختبار اجليد وكيفية 

 التحقق منها
 

خصائص االختبار 

 الجيد
المناقشة 

 والمحاضرة 

االمتحانات 

اليومية 

 والفصلية

   االمتحان الثاني   16

17-22  
 
 

 

 

فترة تطبيق طلبة 

المرحلة الرابعة في 

 المدارس

 

 

المناقشة 

 لمحاضرة وا

االمتحانات 

اليومية 

 والفصلية
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 الكتب المقررة المطلوبة -7
 لنهداوي كتاب القياس والتقومياحسان الدليمي و عدانن ا

 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -8

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (خ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (د

.....، 
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23-26  

تعرف الطلبة بكيفية 
استخراج معامالت 

التمييز والصعوبة 
وفعالية البدائل اخلاطئة 

 لالختبارات

معامالت الصعوبة 

والتمييز لفقرات 

 االختبارات

المناقشة 

 والمحاضرة 

االمتحانات 

اليومية 

 والفصلية

27-29  

تعرف الطلبة بوسائل 
الالختبارية  القياس

كاملالحظة واملقابلة 
وقوائم التقدير وكيفية 

 اعداد كل منها 

 الوسائل الالختبارية 
المناقشة 

 والمحاضرة 

االمتحانات 

اليومية 

 والفصلية

   االمتحان الثالث   30

 

 
   االمتحانات النهائية  



 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .39

 قسم الحاسبات  المركزالقسم العلمي /  .40

 430CsVمادة التربية العملية/ اسم / رمز المقرر .41

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .42

 سنوي الفصل / السنة .43

عدد الساعات الدراسية  .44

 )الكلي(
 اسبوعياً  عملي( 2نظري  1(

 1/2/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .45

 أهداف المقرر .46

 التعريف بمادة التربية العملية. -

 

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من يوفر وصف المقرر هذا إي جازاً مقتضيا

الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 التعريف باداب الزيارة للمدارس اثناء المشاهدة والتطبيق. -

 

 التعريف بدور كل من المطبق والمدرس المتعاون والمدير. -

 

 تدريب الطلبة من خالل ورش عمل على مهارة تحليل المعرفة الرياضية وتقييم المحتوى. -

 

يه لدروس تدريب طلبة المرحلة الرابعه من خالل ورش العمل على الخطه اليوم -

 الرياضيات والحاسوب.

 

تدريب الطلبة على "مهارات تدريس الرياضيات والحاسوب"كمهارة التهيئة و الغلق  -

ومهارة استخدام السبورة و الوسائل التعليمية ..... الخ من خالل ورش عمل  و من خالل 

 زيارة مدارس جيده  و مشاهدة الدروس الفعلية  و من خالل التطبيق الجمعي.

 

 تدريب الطلبة حول توظيف الحاسوب في التعلم والتعليم. -7 -

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .47

 االهداف المعرفية  -أ

 يحلل محتوى كتب الرياضيات والحاسوب -1أ

 يكتب خطة يومية مفصلة -2أ

 الخ( ----يعرف مهارات التدريس)التهيئة ، الغلق،التساؤل، -3أ

 بات و حقوق المدرسيعرف واج -4أ

 يعرف معنى التربية العملية -5أ

   

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 يطبق كل مهارات التدريس عمليا في الدرس - 1ب

 يصنع وسيلة تعليمية مناسبة لموضوع الدرس – 2ب

 يلقي درس الحد المواضيع في الرياضيات والحاسوب – 3ب

 دهايقوم الدروس التي يشاه   -4ب

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة

 التعلم التعاوني•   

 حل المشكالت •   



 التدريس المصغر•  

 ورش العمل  •

 المشاهده  •

 التطبيق الجمعي •

 

 طرائق التقييم      

 

 (%50التطبيق الجمعي: ) 

 %20تقديم درس  •   

 % 10تقديم ورقة كتابة الخطة •   

 %10ة تحليل محتوى تقديم ورق•   

 % 10مالحظة نشاط او مشاركة  الطالب في المناقشات الصفية •   

 %( 50التطبيق الفردي )

 %30تقييم مشرف تربوي  •

 %20تقييم مشرف علمي  •

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 تقييم اداء الطالب وميوله اتجاه مهنة التدريس -1ج

 ارات الميدانية في مرحلة المشاهدة .تقييم اداء الطالب اثناء الزي -2ج

 مالحظة سلوك الطالب في تعاملة مع المدرسين والمدير -3ج

 االنتباه الى تعامل الطالب المطبق في المدارس مع الطلبة.   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المناقشة -

 الزيارات الميدانية  -

 التعليم التعاوني -

 توفرها بالمدرسالتدريب على السلوكيات الواجب  -

 

 طرائق التقييم    

 

 بطاقة المالحظة للمشرف العلمي و التربوي -

 تصحيح  ورقة الخطة -

 تصحيح  ورقة التحليل -



 

 تقريرمناقشة االيجابيات و السلبيات العمل -

 

 

 

المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  -د 

 (. والتطور الشخصي

 التدريب على مهارات التفكير وكيفية توظيفها بالتعليم  -1د

 تنويع مصادر الحصول على المعلومات -2د

 اعتماد اسلوب البحث العلمي لحل المشكالت -3د

 مهارات شخصية   -4د
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 طريقة

 التقييم

1 3 

يعرف معنى التربية 

العملية واهميتها 

 واهدافها.

 التربية العملية

 المشاهدة و التطبيق
 المناقشة

االسئلة 

 الصفية

2 3 
يعرف اصول و 

 اداب الزيارة
 المناقشة  داب الزيارة 

االسئلة 

 الصفية

3 3 

*يعرف معنى  

اهمية تحليل 

محتوى الموضوع 

 الرياضي.

*يحلل احد فصول 

ب في الحاسوب كتا

 والرياضيات.

تحليل المحتوى 

الحد فصول كتاب 

الحاسوب 

 والرياضيات

 المناقشة

 ورشة عمل

كتابة تقرير 

:تحليل 

محتوى 

فصل من 

فصول احد 

كتب 

الحاسوب 

والرياضي

 ات

4 3 

يكتب خطة يومية 

مفصلة لموضوع 

درس في الحاسوب 

 والرياضيات

 كتابة الخطة اليومية
 المناقشة 

 ورشة عمل

بة خطة كتا

يومية الحد 

 المواضيع

 اعداد تقرير المناقشة مشاهدة يقوم درس مشاهدة 3 5

 اعداد تقرير المناقشة مشاهدة يقوم درس مشاهدة 3 6

7 3 

االطالع على 

مهارات ادارة 

 الصف 

 مهارات التدريس:

كالتهيئة والشرح 

والتساؤل وغلق 

 الدرس....

 المناقشة 

 ورشة عمل

يعرض 

درسا يتخلل 

ات مهار

 التدريس

8 3 
التدريب على 

 اساليب التقويم

مهارات التدريس: 

اساليب التقويم 

 وانواعه

 المناقشة 

 ورشة عمل

بطاقة 

مالحظة 

للمقوم 

 التربوي



9 3 
التدريب على 

 التعليم االلكتروني

مهارات التدريس: 

كيفية توظيف 

التكنولوجيا في 

 التعليم

 المناقشة 

 ورشة عمل

بطاقة 

مالحظة 

للمقوم 

 لتربويا

10 3 
 التطبيق الفردي 

 تقييم اداء الطالب
 = تطبيق جمعي

تقديم درس 

لعرض 

مهارات 

 التدريس

 = = تطبيق جمعي = 3 11

 = = تطبيق جمعي = 3 12

 = = تطبيق جمعي = 3 13

 = = تطبيق جمعي = 3 14

 = = تطبيق جمعي = 3 15

 = = تطبيق جمعي = 3 16

17   

اعطاء التعليمات 

المطوية  وتوزيع

 والجدول

اعطاء تعليمات 

 التطبيق
  المناقشة

20-26 
التطبيق 

 الجمعي

فترة التطبيق في 

 الفصل الثاني

التطبيق الفعلي 

 بالمدارس
 

بطاقة 

مالحظة 

للمقوم 

التربوي 

 والعلمي

27 3 
الرجوع من 

 التطبيق

الرجوع بعد 

 التطبيق

مناقشة حول 

المشكالت التي 

واجهت الطلبة 

المطبقين في 

 تطبيقال

 المناقشة

تقديم تقرير 

مع دفتر 

 الخطة

28 3 
الرجوع من 

 التطبيق

مناقشة التقارير 

التي يعدها الطلبة 

حول التطبيق 

 الجمعي

= = 
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 ال توجد كتب مقررة ، يعتمد على المصادر التالية الكتب المقررة المطلوبة -9

المراجع الرئيسية  -10

 )المصادر(

كتب عن مهارات التدريس   : مهارات التدريس  

.. د جابر عبد الحميد جابر، دار النهضة العربية، 

 القاهرة

 س الصفي، محمد محمد الحيلةمهارات التدري 

طرائق تدريس الحاسوب عزو اسماعيل عفانة  

 ويوسف الجيش.

كتب عن التدريس الفعال: مهارات التدريس  

الفعال .. جمال ابراهيم القرش سلسلةالعلوم التربوية 

 الميسرة، الرياض

كتب منهجية للصفوف من االول متوسط الى السادس 

 االعدادي )رياضيات وحاسوب(

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ذ

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 

طرق تدريس الحاسب، د. ادريس سلطان احمد ود. 

 محمد سعيد العمودي

المراجع االلكترونية ،مواقع  (ر

 االنترنيت ،.....
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29 3 
الرجوع من 

 التطبيق

مناقشة التقارير 

التي يعدها الطلبة 

حول التطبيق 

 الجمعي

= = 

30 3 
الرجوع من 

 التطبيق

مناقشة التقارير 

طلبة التي يعدها ال

حول التطبيق 

 الجمعي

= = 



الحاسوب والرياضيات  االطالع المستمر على المصادر الحديثة فيما يخص طرائق تدريس

 .واضافة ماهو جديد ومفيد للطالب المطبق

 

 


