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 ًٕرج ٔصف انًقشسَ

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 خبيعخ ثغذاد/كهٛخ انززثّٛ نهعهٕو انصزفّ اثٍ انٓٛثى انًؤطظخ انزعهًٛٛخ .1

   لظى انحبطجبد  / انًزكش عهًٙ انمظى ان .2

 501pmoc/    رمُٛبد ٔرزكٛت انحبطٕة اطى / ريش انًمزر .3

 ٕٚيٙ أشكبل انحعٕر انًزبحخ .4

 فصهٙ انفصم / انظُخ .5

 َظز٘ طبعزٍٛ + عًهٙ طبعزٍٛ )انكهٙ(عذد انظبعبد انذراطٛخ  .6

 2222-2221 ربرٚخ إعذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 .انطبنت نزذرٚض ْذِ انًبدِ فٙ انًذارص انًزٕططّ ٔاالعذادّٚ رأْٛم -1

انزغجخ خ ٔرمٕٚخ َحٕ رمُٛخ انًعهٕيبد ثصفخ عبي ٔانٓبدفخ ّانًٕٛل اإلٚدبثٛ إكظبة انطهجّ  -2

 .ٔاطزخذايّ ٕةنذٚٓب َحٕ انحبط

 

يٍ االطزفبدح يٍ انًعهٕيبد انزٙ ٚزعهًٓب ٔانًٓبراد انزٙ  طبنترًُٛخ يٓبراد عمهٛخ رًكٍ ان -3

حٛث انزًُٛخ  ٍاكزظجٓب ٔرٕظٛفٓب فٙ خذيخ يزطهجبرّ كفزد ٔفٗ خذيخ أْذاف انًدزًع ي

 االخزًبعٛخ ٔااللزصبدٚخ.
 

فٙ يدبل اطزخذايبرّ ٔرطجٛمبرّ انعهًٛخ ٔانعًهٛخ فٙ يدبالد يٕاكجخ انزطٕراد انحبصهخ  -4

 .انحٛبح انًخزهفخ

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

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

 البرنامج.
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 انزكبيم فٙ انًعزفخ ينٍ حٛنث االطنزفبدح ينٍ انًعهٕينبد انحبطنٕثٛخ فنٙ انًدنبالد انذراطنٛخ-5

 األخزٖ انُظزٚخ ٔانعًهٛخ ٔاعزًبد انًٕاد انذراطٛخ عهٗ ثععٓب انجعط.
 

 انحبطٕة ٔيكَٕبرّ .رعزٚف انطهجخ عهٗ يزاحم رطٕر -6

اكزظنننبة ثعنننط انًٓنننبراد انعًهٛنننخ يثنننم اطنننزخذاو انجزيدٛنننبد انًزُٕعنننخ ٔأدٔاد انزصنننًٛى  -7  

 ٔيٓبراد انزصًٛى ٔانزطٕٚز نهجزيدٛبد ٔرشغٛم ثعط األخٓشح ٔاٜالد االنكززَٔٛخ. 
 

 

 ٔغزائك انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزمٛٛى ًمزربد انيخزخ .12

  ْذاف انًعزفٛخ األ -أ

فٙ حٛبرُب  بٔاًْٛزٓ ب ٔاطزخذايبرٓبيكَٕبد انحبطٕة ٔغزٚمخ عًهٓ انطبنت فعزاٌ ٚ 1أ

 انًعبصزح .

 .ٕافذُكٛفٛخ اطزخذاو ان ٔرطجٛمبد انحبطٕة  بنتانط عزفاٌ ٚ -2أ

  .بٚذ انج انفزق ثٍٛ انجذ ٔ طبنتأٌ ٚعزف ان  -3أ .1

 .أخشاء انحبطجخ نطبنتأٌ ٚعذد ا -4أ

  .أٌ ًٚٛش انطبنت ثٍٛ ٔحذاد االدخبل ٔٔحذاد االخزاج   -5أ

 
  ًمزر.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 

  "فٙ حم انًشكالد ٔاطزخذاو َظبو انزشغٛم اطزخذاو انكٕيجٕٛرز كٛفٛخاٌ ٚزعهى انطبنت  – 1ة
Windows "  ٔانزطى ٔرالفٙ االخطبء. 

 ٔكٛفٛخ اعذاد انعزٔض انزمذًّٚٛ.  ٔانزعذٚم عهّٛاٌ ٚعزف انطبنت كٛفٛخ كزبثخ انُص  – 2ة

 .انحبطٕة ٔطٛهخ رعهًٛٛخ نًعبندخ انجٛبَبد ٔحم انًظبئم انطبنت  ظزخذواٌ ٚ – 3ة

 .اٌ ٚعزف انطبنت كٛفٛخ ادراج انزيٕس ٔانًعبدالد نجزَبيح االكظم    -4ة

 

 غزائك انزعهٛى ٔانزعهى      

 .المناقشةااللقاء وأسلوب طريقة  -1
 .العروض التوضيحية طريقة -2
 م وسائل تعليمية مناسبة.ااستخد -3
 االَشطّ انًخزجزّٚ. -4

 

 غزائك انزمٛٛى      

 اخزاء االخزجبراد انُظزّٚ ٔانعهًٛخ / ٕٚيّٛ / شٓزّٚ / َٓبئّٛ -1

 االطئهّ ٔإخزاء االخزجبراد انشفٕٚخ -2

  .ضور الطالبح3
 .الواجبات البيتيه- 4 
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 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 انطهجخ يٍ انزعبيم يع انحبطٕة ثثمخ ٔدٌٔ رزدد .  ٌ ٚزًكٍأ 1ج

رّ فٙ َٕاحٙ اًْٛخ انحبطٕة فٙ َفٕص انطهجخ فٙ يدبل انزعهٛى ٔانزعهى ٔرطجٛمب أٌ َجٍٛ -2ج

 .انحٛبح انًخزهفخ

 أٌ ٚؤد٘ انطبنت انٕاخجبد انًُشنٛخ ثفبعهٛخ .  -3ج

 .فٙ األَشطخ انحبطٕثٛخ ثزغجخأٌ ٚشززن انطبنت  -4ج
  

 غزائك انزعهٛى ٔانزعهى     

 .المناقشةالحوار وطريقة  -1
 .طريقة العروض التوضيحية -2

 
 غزائك انزمٛٛى    

 

 انٕاخجبد انجٛزّٛ. -1

 . ٕةانحبط عهٗ ٙاالخزجبر انعًه-2

 انزمٛٛى انًجبشز.-3

  .عٕر انطالةح-4

 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزعهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انعبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 

 . ساٌ ٚكٌٕ لبدرا عهٗ يٕاكجخ انزطٕراد انحبصهخ فٙ اصذاراد انَٕذٔ -1

 اٌ ٚكٌٕ لبدرا عهٗ رُصٛت انجزايح. -2

 .يخزهفاٌ ٚكٌٕ لبدرا عهٗ رطٕٚز َفظّ ثبطزخذاو رمُٛبد اخزٖ فٙ يدبالد -3

 .انثبَٕٚخاٌ ٚكٌٕ لبدرا عهٗ رذرٚض يبدح انحبطٕة نهًذارص  -4
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 بُٛت انًقشس .11

اعى انٕحذة / أٔ  يخشخاث انتؼهى انًطهٕبت انغاػاث األعبٕع

 انًٕضٕع

 طشٚقت انتقٛٛى طشٚقت انتؼهٛى

 2َظش٘ +  2 1

 ػًهٙ

انتؼهى بكٛفٛت تًثٛم 

االػذاد ٔانشيٕص فٙ 

 انحاعبّ

Representation of 

numbers and 

symbols 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت 

 انتقٛٛى انًباشش

 2َظش٘ +  2 2

 ػًهٙ

انتؼشف ػهٗ انٛت ٔػًم 

 انًؼانح

Processor 

Architecture 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت 

ٔاعتخذاو 

ٔعائم تؼهًٛٛت 

نشؤٚت  يُاعبت

 انًؼانح

 

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 3

انًؼهٕيت كٛفٛت خهب  ػًهٙ

 ٔتُفٛزْا

Fetch and 

execution 

طشٚقت انحٕاس 

ٔانًُاقشت  

ٔانؼصف 

 انزُْٙ

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انفصهٙ

 2َظش٘ +  2 4

 ػًهٙ

انُٕاقم  ػهٗ انتؼشف

ٔانغدالث ٔانؼًهٛاث 

 انحغابّٛ ٔانًُطقٛت

Vectors, registers, 

arithmetic and 

logic unit 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت  

 انٕاخب انبٛتٙ

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انفصهٙ

 2َظش٘ +  2 5

 ػًهٙ

ػهٗ ٔحذة  انتؼشف 

 انغٛطشة فٙ انًؼانح
Control unit 

طشٚقت انحٕاس 

ٔانًُاقشت  

ٔانؼصف 

 انزُْٙ

ايتحاَاث ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

ٔتقاسٚش 

 يختبشّٚ

 2َظش٘ +  2 6

 ػًهٙ

اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ 

 RAM  ROMراكشة 
Random access 

memory read only 

memory, 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت 

ٔاعتخذاو 

ٔعائم تؼهًٛٛت 

نشؤٚت  يُاعبت

 انزاكشِ

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 7

 ػًهٙ

اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ 

انزاكشِ انٕيٛضّ 

 ٔانتخٛهّٛ
virtual memory 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت

ٕٚيّٛ ايتحاَاث 

ٔشٓشّٚ 

ٔتقاسٚش 

 يختبشّٚ

 2َظش٘ +  2 8

 ػًهٙ

ػهٗ راكشة ال  انتؼشف

Cash memory Cache memory 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت  

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 9

 ػًهٙ

ػهٗ سقاقت ال  انتؼشف

BIOS - CMOS 

Input and output 

system basic's 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت  

ٔاعتخذاو 

ٔعائم تؼهًٛٛت 

نشؤٚت  يُاعبت

 انغًٕٛط 

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 10

 ػًهٙ

ػهٗ انقشص  انتؼشف

انصهب ٔيكَٕاتّ 

 Hard Disk انًٛكاَٛكّٛ ٔاالنكتشَّٔٛ

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت 

ٔاعتخذاو 

ٔعائم تؼهًٛٛت 

نشؤٚت  يُاعبت

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘
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 انقشص انصهب

 2َظش٘ +  2 11

 ػًهٙ

اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ 

 ٔيكَٕاتّ انٛضس٘انقشص 

CD 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت 

ٔاعتخذاو 

ٔعائم تؼهًٛٛت 

نشؤٚت  يُاعبت

 انقشص انصهب

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 12

 ػًهٙ

ػهٗ اخٓضة  انتؼشف

 االدخال ٔاالخشاج
Input and output 

devices 

طشٚقت انحٕاس 

ٔانًُاقشت 

ٔاعتخذاو 

ٔعائم تؼهًٛٛت 

 يُاعبت

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انفصهٙ

 2َظش٘ +  2 13

 ػًهٙ

انًفاتٛح،شاشت  انتؼشف

 انهًظ،انفاسة
Keyboard, touch 

screen, mouse 

طشٚقت انحٕاس 

ٔانًُاقشت 

ٔاعتخذاو 

ٔعائم تؼهًٛٛت 

  يُاعبت

ايتحاَاث ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

ٔتقاسٚش 

 يختبشّٚ

 2َظش٘ +  2 14

 ػًهٙ

 اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ 

 شاشت انؼشض،انطابؼت  
display, printer 

Output 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 15

 ػًهٙ

اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ 

 8088-8086انًؼاندٍٛ 

 ٔانفشق بًُٛٓا    

Model for 

processor 

8088/8088 

طشٚقت انحٕاس 

ٔانًُاقشت 

ٔانؼصف 

 انزُْٙ

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 16

 ػًهٙ

اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ 

انًغدالث انؼايّ 

ٔانخاصّ ٔعدالث 

 االػالو

8086/8088, 

general-purpose 

registers, records 

indexing and 

Mark, media 

records 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 17

 ػًهٙ

 اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ 

ػهٗ طشق َقم انبٛاَاث 

 ٔاسعانٓا 

Data transmission 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 18

 ػًهٙ

انهغاث  انتؼشف ػهٗ 

انبشيدّٛ )نغت االنّ ( 

 ٔنغاث ػانٛت انًغتٕٖ 

Programming 

languages 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 19

 ػًهٙ

  اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ 

 انًتشخًاث،االعًبهٙ
Compilers, 

Assembly 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 20

 ػًهٙ

  اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ  ،

 ,Interpreter انًفغش،انًتشخى

translator 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت

ايتحاَاث ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

ٔتقاسٚش 

 يختبشّٚ

 2َظش٘ +  2 21

 ػًهٙ

اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ 

 اًَاط انؼَُّٕ
Memory address, 

data organization  

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 22

 ػًهٙ

 اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ 

  يقاطغ انزاكشة

Memory  

segmentation,  

 

 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت

ٔانؼصف 

 انزُْٙ

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت
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   انجُٛخ انزحزٛخ  .12

           Introduction to computers for Peter Norton’s  2003 ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

 
 .Computer skills to Dr. Mohammed Hussein Basbous -1 )انًصبدر(  ـ انًزاخع انزئٛظٛخ 2

 

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. 
 

 
 

 
 

 

 2َظش٘ +  2 23

 ػًهٙ

 اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ 

انؼُٕاٌ انحقٛقٙ 

  ٔانفٛضٚائٙ

generation a 

memory address 

space(logical and 

physical address) 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت

ايتحاَاث ٕٚيّٛ 

ٔشٓشّٚ 

ٔتقاسٚش 

 يختبشّٚ

 2َظش٘ +  2 24

 ػًهٙ

اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ  

 يدًٕػت أٔايش االعًبهٙ
Set assembly 

instruction 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 25

 ػًهٙ

اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ 

 أايش انُقم
Transfer 

instruction  

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 26

 ػًهٙ

اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ 

 يدًٕػت االٚؼاصاث 
Arithmetic 

instruction  

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 27

 ػًهٙ

اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ 

 Logical instruction االٔايش انًُطقّٛ

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 28

 ػًهٙ

اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ 

 طشق بشيدت االدخال

Input 

programming 

methods 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 29

 ػًهٙ

اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ  

 طشق بشيدت االخشاج

Output 

programming 

methods 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انتحشٚش٘

 2َظش٘ +  2 30

 ػًهٙ

اٌ ٚتؼشف انطانب ػهٗ 

)ػذد انؼًهٛاث انًُفزة فٙ 

 ٔحذة انضيٍ(

Pipelining Design 

Techniques 

طشٚقت انحٕاس 

 ٔانًُاقشت

انتقٛٛى انًباشش 

ٔاالختباس 

 انفصهٙ

    االيتحاٌ انُٓائٙ ا   31
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ـ انكزت ٔانًزاخع انزٙ ٕٚصٗ ا

انًدالد )                ثٓب  

 ( انعهًٛخ , انزمبرٚز ,.... 

"Fundamentals of computer organization and architecture" 

 By John wiley & Sons, 2015. 

Introduction to computers for Peter Norton’s 2014.            

 
ة ـ انًزاخع االنكززَٔٛخ, يٕالع 

 االَززَٛذ ....
 ال يوجد

 
 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراطٙ  .13

 :فٙ انظُٕاد انظبثمخ كبٌ انعًهٙ نًبدح رمُٛبد ٔرزكٛت انحبطٕة  -1

Windows 7 +Microsoft office 2010 
 Windows 10  +Microsoft office 2016انٗ  2222-2219ٔرى رحذٚث يبدح انعًهٙ نعبو 

 اظبفخ يفزداد خذٚذِ ظًٍ انًُٓح.رى  -2
 رى اطزخذاو فذٕٚاد رعهًٛٛخ نعزض يفزداد انًُٓح. -3

 رى اظبفخ يحبظزح عٍ فزيزخ انحبطجّ -4
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 / اثٓ اٌهُضُاٌزشثُخ ٌٍؼٍىَ اٌصشفخوٍُخ  اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

    ؾبعجبداٌٍىَ ػ لغُ / اٌّشوض ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

 cred101اعظ رشثُخ/  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ٌٍطٍجخ اٌُىٍِاٌؾضىس  أشىبي اٌؾضىس اٌّزبؽخ .4

 اٌفصً / اٌغٕخ .5
 إٌظبَ اٌغٕىٌ          

 2022 -2021ٌٍؼبَ اٌذساعٍ     

 عبػخ ٔظشٌ اعجىػُب 2 )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 2021/ 11/ 22 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

اْ َزؼشف اٌطبٌت ػًٍ ِؼًٕ اٌزشثُخ وِفهىِهب وأهذافهب وضشوسارهب وإٌظشَبد اٌزشثىَخ 

. وّب َهذف اٌّمشس اًٌ  , ثبالضبفخ اًٌ واعجبد اٌزشثُخ واهُ االهذاف اٌزشثىَخاٌزٍ رٕبوٌزهب

سَخٍ ٌٍزشثُخ ِزٕبوالً اٌزشثُخ اٌجذائُخ وعّبرهب واٌزشثُخ فٍ اٌؾضبساد ِؼشفخ اِعبط اٌزأ

واٌؾضبسح اٌصُُٕخ واٌُىٔبُٔخ وؽضبسح وادٌ إًٌُ اٌمذَّخ وِٕهب ؽضبسح وادٌ اٌشافذَٓ 

ثشمُهب االعجبسطٍ واألصٍُٕ , ووزٌه َهذف اًٌ اٌزؼشف ػًٍ اٌفالعفخ اٌُىٔبُُٔٓ , وَهذف 

 وِالِؾهب اإلعالُِخ وعّبرهب وِشاؽٍهب وأعبٌُجهب اٌؼشثُخ ٌزشثُخاٌّمشس اًٌ رؼشَف اٌطبٌت ثب

وأهُ أػالَ اٌفىش اٌزشثىٌ اإلعالٍِ , وّب َؾبوي اٌّمشس رؼشَف اٌطٍجخ ػًٍ األعبط 

بالعشح اإلعزّبػٍ وااللزصبدٌ واٌؼٍٍّ واٌىطٍٕ ورٌه ِٓ خالي رٕبوي ِىضىػبد رزؼٍك ث

ٍُخ وسثظ اٌزشثُخ ثبٌؼبئذ االلزصبدٌ ٌٍزشثُخ واٌزخطُظ اٌجُئخ واٌزشثُخ اٌخٍمُخ واٌؼبئواٌضمبفخ و

, ورٕبوي ِفهىَ اٌؼٍُ وخطىاد اٌجؾش اٌؼٍٍّ , واٌزأوُذ ػًٍ دوس اٌّذسعخ واٌجُذ واٌزُّٕخ

واٌزشثُخ اٌؾذَضخ وعّبرهب واػالَ اٌفىش اٌزشثىٌ  فٍ رُّٕخ اٌىاصع اٌىطٍٕ ٌذي اٌطٍجخ ,

ثبالضبفخ اًٌ رٌه َهذف اٌّمشس اًٌ ِؼشفخ  ق,وخصبئص اٌزؼٍُُ اٌضبٔىٌ فٍ اٌؼشا اٌؾذَش.

   .اٌطٍجخ ثبٌزطىساد اٌؾبصٍخ فٍ ُِذاْ اٌزشثُخ
 

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

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

 البرنامج.
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 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ اٌّمشسِخشعبد  .9

 

  هذاف اٌّؼشفُخ األ -أ
 

 وِفهىِهب وأهذافهب وضشوسارهب وإٌظشَبد اٌزشثىَخ اٌزٍ  ِؼًٕ اٌزشثُخ ػًٍ  ؼشف اٌطبٌتزاْ َ -1أ

 .رٕبوٌزهب      

 فٍ اٌؾضبساد اٌمذَّخ. ٌٍزشثُخ  اِعبط اٌزأسَخٍ ػًٍ  اٌطبٌت َزؼشفأْ   -2أ

 .صِٕخاالػجشػًٍ ِشاؽً رطىس ِفهىَ اٌزشثُخ اٌطبٌت َزؼشف أْ   -3أ

 ِفهىَ اٌزشثُخ فٍ اٌّغزّؼبد اٌغشثُخ اٌمذَّخ , اٌزشثُخ األوسوثُخ لجً اٌطبٌت َؼشف أْ  -4أ

 إٌهضخ. ػصش     

 ْ َزؼشف اٌطبٌت ػًٍ دوس اٌؾضبسح واٌزطىس فٍ اٌزشثُخ.أ  -5أ

 اٌزشثُخ اٌّؼبصشح . ورطىس اٌزشثُخ اٌؼشثُخ اإلعالُِخ ,  أْ َزؼشف اٌطبٌت ػًٍ   -6أ

        ػًٍ األعبط اإلعزّبػٍ وااللزصبدٌ واٌؼٍٍّ واٌىطٍٕ ورٌه ِٓ خالي رٕبوي  بٌتزؼشف اٌطأْ َ -7أ

 اٌجُئخ واٌزشثُخ اٌخٍمُخ وسثظ اٌزشثُخ ثبٌؼبئذ االلزصبدٌ ٌٍزشثُخ ضمبفخ وبالعشح واٌىضىػبد رزؼٍك ثِ     

 واٌزُّٕخ.واٌزخطُظ      

 .ِفهىَ اٌؼٍُ وخطىاد اٌجؾش اٌؼٍٍّأْ َزؼشف اٌطبٌت ػًٍ  -8أ

 . أْ َزؼشف اٌطبٌت ػًٍ دوس اٌّذسعخ واٌجُذ فٍ رُّٕخ اٌىاصع اٌىطٍٕ -9أ

 
  ّمشساالهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبصخ ثبٌ  -ة 

 

  .اْ َّزٍه اٌطبٌت اٌمذسح ػًٍ اٌؼًّ ضّٓ فشَك اٌؼًّ اٌزشثىٌ و اٌّهٍٕ ) ِهبسح اٌؼًّ اٌزشثىٌ( -1ة

 .اْ َغزخذَ اٌطبٌت اٌزفىُُش االَغبثٍ وَىظف اٌّؼشفخ اٌزٍ رٍمبهب -2ة

 .اْ َّزٍه اٌطبٌت اٌمذسح ػًٍ اٌزخبطت ِغ اٌغهبد خبسط اٌغبِؼخ  واٌزذسَت ِؼهُ -3ة

  .ٓ اٌطبٌت رؼٍُ ِهٕخ اٌزذسَظ وارمبٔهباْ َزّى -4ة

 .اْ َزّىٓ اٌطبٌت ِٓ اِزالن ِهبسح اٌؾىاس وإٌّبلشخ – 5ة

        ِهبسح أداسح اٌصف ولُبدره.  -6ة

 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

 طشَمخ اٌّؾبضشح / وطشَمخ االعزغىاة وإٌّبلشخ 

 اٌىاعجبد اٌصفُخ واٌجُزُخ

 ٌّغزمٍخ واٌغّؼُخ اٌفشدَخ اأغبص اٌزمبسَش
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 طشائك اٌزمُُُ      

 

 اعشاء االخزجبساد إٌظشَخ, اٌشفىَخ ِٕهب واٌزؾشَشَخ و االخزجبساد االٌىزشؤُخ / َىُِخ/شهشَخ/ٔهبئُخ

  .اٌفشدَخ اٌّغزمٍخ واٌغّؼُخأغبص اٌزمبسَش

 ٔشبطبد اٌىزشؤُخ

 

 
 االهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ -ط

 

 اٌزشثُخ فٍ ثٕبء شخصُخ اٌفشد اْ َمذس اٌطبٌت اهُّخ -1ط

 اْ َذسن اٌطبٌت اهُّخ االعشح  -2ط

 اٌزشثُخ اٌذَُٕخ وخبصخ اٌزشثُخ االعالُِخ.اْ َذسن اٌطبٌت اهُّخ ا -3ط

 اْ َذسن اٌطبٌت اهُّخ اٌؼاللخ ثُٓ افشاد االعشح ودوس اٌزشثُخ فٍ رٌه-4ط 

 اْ َمذس اٌطبٌت اهُّخ اٌّغزّغ   -5ط

 اللخ ثُٓ اٌزشثُخ واٌؼٍُ واٌزىٕىٌىعُب اْ َضّٓ اٌطبٌت اٌؼ -6ط

 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

 طشَمخ اٌّؾبضشح / وطشَمخ االعزغىاة وإٌّبلشخ 

 اٌىاعجبد اٌصفُخ واٌجُزُخ

 اٌّشبسَغ اٌفشدَخ اٌّغزمٍخ واٌغّؼُخ 

 اػذاد اٌجؾىس واٌٍّصمبد اٌزؼٍُُّخ

 

 طشائك اٌزمُُُ    

 

 اٌشفىَخ ِٕهب واٌزؾشَشَخ واالٌىزشؤُخ  / َىُِخ/شهشَخ/ٔهبئُخاعشاء االخزجبساد إٌظشَخ, 

 اٌّشبسَغ اٌفشدَخ اٌّغزمٍخ واٌغّؼُخ

 اػذاد اٌجؾىس واٌٍّصمبد اٌزؼٍُُّخ. 

 
 إٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخصٍ (.اٌزأهٍُُخ اٌّهبساد  اٌؼبِخ و -د 

 

 ىظُف اٌّؼشفخ اٌزٍ رٍمبهب فٍ ِخزٍف ِغبالد اٌؾُبح.اْ َغزطُغ اٌطبٌت ر -1د

 اْ َزّىٓ ِٓ االعزفبدح ِٓ اٌّؼشفخ ٌزىظُفهب فٍ ِىالف ؽُبره االعزّبػُخ واٌزؼٍُُّخ واٌضمبفُخ. -2د

 اْ َىزغت ِهبسح اٌزذسَظ , ٌُىىْ ِذسعبً ٔبعؾبً فٍ ِغبٌه ورخصصه. -3د

ْٔزبِعَُّخ ورؼضص سوػ اإلثذاعاْ َزّىٓ اٌطبٌت ِٓ إعزخذاَ أدواد ٌزؼضص اٌزؼ -4د  ٍُُ وٌزضَذ اإِل
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 ثُٕخ اٌّمشس .10

 اٌغبػبد األعجىع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىؽذح / أو 

 اٌّىضىع
طشَمخ 

 اٌزؼٍُُ
 طشَمخ اٌزمُُُ

1-2-3-4 8 

اْ َزؼررررررشف اٌطبٌررررررت 

ػٍررررً ِؼٕررررً اٌزشثُررررخ 

وواعجبرهررررررب وطجُؼررررررخ 

اٌؼٍُّرررررررررخ اٌزشثىَرررررررررخ 

,ثبالضررررررررررربفخ اٌرررررررررررً  

خ وظرررررررررربئف اٌزشثُرررررررررر

 وأهذافهب  

 

ِؼٕررررررررررررً اٌزشثُررررررررررررخ 

رؼشَرررف وػٕبصرررشهب ,

واعجررررررربد اٌزشثُرررررررخ , 

اهرُ االهرذاف ,  اٌزشثُخ

, اٌفرررشق ثرررُٓ اٌزشثىَرررخ

 .اٌزشثُخ واٌزؼٍُُ

 

 اٌّؾبضشح  

 واالعزغىاة 

 

اٌزمُُُ اٌشرفهٍ, 

اِزؾبٔرررررررررررررررربد 

 ُخوواعجبد َىِ

)ػرررررٓ طشَرررررك 

Google 
Classroom, 

Google 
Meet) 

5-6-7-8 8 

اْ َزؼررررررشف اٌطبٌررررررت 

االعبط اٌزبسَخٍ ػًٍ 

فرٍ اٌزشثُرخ و ٌٍزشثُخ , 

اٌّغزّؼررررربد اٌغشثُرررررخ 

اٌمذَّرررررررررخ , اٌزشثُرررررررررخ 

 األوسوثُخ 
اٌؾضررربسح واٌزطرررىس  و

 فٍ اٌزشثُخ.
 

االعررررررربط اٌزررررررربسَخٍ 

, اٌزشثُخ اٌجذائُخ ٌٍزشثُخ

)اهررررررررررررررررذافهب,أىاػهب 

,وِضررررررررررررررررررّىٔهب ,و 

عررّبرهب ( واٌزشثُررخ فررٍ 

ثؼررررررا اٌؾضرررررربساد 

اٌمذَّخ,اٌزشثُخ واٌزؼٍُُ 

وادٌ  فرررررررٍ ؽضررررررربسح

اٌشافرررررذَٓ, اٌّرررررذاسط 

اٌمذَّررررررررخ وسعرررررررربٌزهب 

اٌزشثُرررخ فرررٍ  اٌضمبفُرررخ, 

ؽضرررربسح وادٌ إٌُررررً 

اٌزشثُررررررخ اٌصررررررُُٕخ, و

 اٌىىٔفىشُخ.و

 اٌّؾبضشح

 إٌّبلشخ

 واالعزغىاة 

 اٌزمُُُ اٌشفهٍ,

اِزؾبٔرررررررررررررررربد 

 وواعجبد َىُِخ

)ػرررررٓ طشَرررررك 

Google 
Classroom, 

Google 
Meet) 

9-10-
11-12 

8 

 اْ َزؼررررررشف اٌطبٌررررررت 

فررررررٍ ٌزشثُررررررخ اػٍررررررً 

اٌّغزّؼررررربد اٌغشثُرررررخ 

اٌمذَّرررررررررخ , اٌزشثُرررررررررخ 

 األوسوثُخ 
رطررررىس واٌؾضرررربسح  و

اٌزشثُررررررررررخ اٌؼشثُررررررررررخ 

 اإلعالُِخ

اٌزشثُرررررررررخ اٌُىٔبُٔرررررررررخ 

)اٌزشثُرررخ االعرررجبسطُخ, 

اٌزشثُخ االصُُٕخ(, فٍغفخ 

اٌزشثُرررررررررخ اٌؼشثُرررررررررخ, 

ِشاؽررررررررررً اٌزشثُررررررررررخ 

االعررررررالُِخ )ِشؽٍررررررخ 

اٌررررررذػىح االعررررررالُِخ, 

ِشؽٍرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررخ 

االصدهبسواٌزمرررررررررررررذَ , 

ٍرررررررررخ اٌزررررررررررذهىس ِشؽ

 واالٔؾالي(

 اٌّؾبضشح

إٌّبلشررررررررررررخ 

 واٌؾىاس 

 اٌزمُُُ اٌشفهٍ,

اِزؾبٔرررررررررررررررربد 

 وواعجبد َىُِخ

)ػرررررٓ طشَرررررك 

Google 
Classroom, 

Google 
Meet) 

13-14-
15-16 

8 

اْ َزؼررررررشف اٌطبٌررررررت 

ػًٍ اٌزؼٍُ واٌزؼٍُُ فٍ 

ِشؽٍخ اٌزشثُخ اٌؼشثُرخ 

االعررررررررالُِخ وػٍررررررررً  

اػررالَ اٌفىررش اٌزشثررىٌ  

هررررررُ االعررررررالُِخ و سائ

اٌّؤعغرررربد واٌّؼبهررررذ 

اٌزشثىَخ ػٕذ اٌّغرٍُّٓ 

, رؼٍررررررُ اٌّررررررش ح فررررررٍ 

االعررررالَ, واٌّؼٍّررررىْ 

فررٍ االعررالَ, اٌشررشوط 

اٌىاعرررت رىفشهرررب فررررٍ 

 اٌّؾبضشح

 شخإٌّبل

 اٌزمُُُ اٌشفهٍ,

اِزؾبٔرررررررررررررررربد 

َىُِررررررررررررررررررررررخ, 

اِزؾبٔرررررررررررررررربد 

 شهشَخ,

 ػًّ ثؾىس
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اٌّؼٍررُ, ِالِررؼ اٌؼبِررخ  اٌزشثىَخ 

ٌٍزشثُرررخ اٌؼشثُخ,اشرررهش 

ػٍّرررربء اٌفىشاٌزشثررررىٌ  

االعررررالٍِ)أثٓ عررررُٕب, 

أثٓ خٍذوْ , اٌغضاٌرٍ, 

 عبثش ثٓ ؽُبْ(

)ػرررررٓ طشَرررررك 

Google 
Classroom, 

Google 
Meet) 

17-18-
19-20 

8 

اْ َزؼررررررشف اٌطبٌررررررت 

ػٍررررررررررررً االعرررررررررررربط 

االعزّرررربػٍ ٌٍزشثُررررخ , 

واٌزشثُرررررررخ واٌضمبفرررررررخ, 

واٌزشثُرررررررررخ اٌجُئُرررررررررخ, 

 واٌزشثُخ اٌخٍمُخ.

اٌررررررررررذوس اٌزشثررررررررررىٌ 

ٌالعرررشح, دوس االعرررشح 

ٍُّررخ اٌزشثىَرررخ, فررٍ اٌؼ

اصرررررش إٌظررررربَ اٌضمررررربفٍ 

اٌشرررربًِ ٌالعررررشح فررررٍ 

رشثُررررررخ اٌطفررررررً, دوس 

االعرررشح فرررٍ اٌّشررربوً 

اٌزشثىَرررررررخ, رؼشَرررررررف 

اٌضمبفخ, صفبد اٌضمبفرخ, 

اٌؼاللرررررخ ثرررررُٓ اٌضمبفرررررخ 

واٌزشثُررررررررخ, اهررررررررذاف 

اٌزشثُررررررررررررخ اٌجُئُررررررررررررخ 

واهررررذافهب, اٌزىعهرررربد 

االعرررالُِخ فرررٍ ؽّبَرررخ 

اٌجُئررخ, ِفهررىَ اٌزشثُررخ 

اٌخٍمُرررررررررررخ, اهُّرررررررررررخ 

الق فررٍ االعررالَ, االخرر

االخررررالق فررررٍ فٍغررررفخ 

اٌزشثُررررررخ االعررررررالُِخ, 

االعبٌُت االعالُِخ فٍ 

 رُّٕخ اٌمُُ اٌخٍمُخ.

اٌّؾبضرررررررشح 

واالعزغىاة 

 و

 إٌّبلشخ

 اٌزمُُُ اٌشفهٍ,

اِزؾبٔرررررررررررررررربد 

 وواعجبد َىُِخ

)ػرررررٓ طشَرررررك 

Google 
Classroom, 

Google 
Meet) 

21-22-
23-24 

8 

اْ َزؼرررررررررشف ػٍرررررررررً 

االعرررربط االلزصرررربدٌ 

خ وػاللزهررررررررب ٌٍزشثُرررررررر

ثبٌزُّٕرررررررخ واالعررررررربط 

اٌؼٍّرررررررررررٍ ٌٍزشثُرررررررررررخ 

وػاللزهررررررررب ثرررررررربٌضىسح 

 اٌزىٕىٌىعُخ.

اٌزشثُرررررررررررررخ ػٍُّرررررررررررررخ 

الزصرررررررربدَخ, ػاللررررررررخ 

اٌزشثُخ ثبٌزُّٕخ, اٌزشثُخ 

واٌزمررررررررررررذَ اٌؼٍّررررررررررررٍ 

واٌزىٕىٌررىعٍ, رؼشَررف 

اٌؼٍرررررررُ وخصبئصررررررره, 

ِشاؽرررً ِرررٕهظ اٌجؾرررش 

اٌؼٍّررٍ, ػاللررخ اٌزشثُررخ 

 ثبٌزشثُخ اٌزىٕىٌىعُخ.

اٌّؾبضرررررررشح 

 اةواالعزغى

 إٌّبلشخ

 اٌزمُُُ اٌشفهٍ,

اِزؾبٔرررررررررررررررربد 

 وواعجبد َىُِخ

)ػرررررٓ طشَرررررك 

Google 
Classroom, 

Google 
Meet)  

25-26-
27-28  

8 
اْ َزؼرررررررررشف ػٍرررررررررً 

االعرررررررررظ اٌىطُٕرررررررررخ 

 واٌمىُِخ ٌٍزشثُخ.

 

اٌزشثُرررررررررخ واٌىؽرررررررررذح 

اٌىطُٕرررررررررررررررررررررررررررررررررررررخ 

واٌمىُِخ,فٍغفخ اٌزشثُرخ 

 واهذافهب فٍ اٌؼشاق

 

اٌّؾبضرررررررشح 

 واالعزغىاة 

 وإٌّبلشخ

 ُُُ اٌشفهٍ,اٌزم

اِزؾبٔرررربد َىُِررررخ 

 اِزؾبٔبد شهشَخ,

 ػًّ ثؾىس

)ػررررررررٓ طشَررررررررك 

Google 
Classroom, 

Google 
Meet) 
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 جُٕخ اٌزؾزُخ اٌ .11

 المفردات المقررة من الجامعة ضمن القطاعية اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ -1

 اٌّشاعغ اٌشئُغُخ )اٌّصبدس( -2

 كتاب اسس ومبادئ التربية ) تأليف فيصل عبد منشد(
 كتاب اساسيات في التربية ) تأليف خليف يوسف الطراونة(
 داهلل(كتاب مبادئ التربية ) أحمد حقي الحلي , نوري عباس عب

اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼٍُّخ ,اٌزمبسَش ,.....(

 كتاب اسس ومبادئ التربية ) تأليف فيصل عبد منشد(
 كتاب اساسيات في التربية ) تأليف خليف يوسف الطراونة(

 كتاب مبادئ التربية ) أحمد حقي الحلي , نوري عباس عبداهلل(
الخاصة بموضوع ي الدوريات المطبوعة ت العلمية فالالمقاوالكتب و ,

 المتوافرة في مكتبةالتربية بجميع جوانبها 
 .البحوث والمصادر عبر االنترنتكلية التربية/ ابن الهيثم أو 

اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ ,ِىالغ االٔزشُٔذ  ( ة

....., 

 
.com/book/2518http://www.maktbtna2211

6 
-https://www.noor
-book.com/tag/%D8%A3%D8%B3%D8%B3

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8
%A8%D9%8A%D8%A9 

 
http://mktba.net/library.php?id=13197 

 
 

 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ .12

 ىزشؤٍ وفك اٌّغزغذاد واؽزُبعبد اٌطٍجخ.الٌرطىَش طشائك اٌزذسَظ اٌّؼزّذح وزىظُف اٌزؼٍُُ ا -
ثّؼٍىِبد  عزجذاي ثهذف اصشاء ِؾزىي اٌّبدحالضبفخ أو االاٌزطىَش ػًٍ اٌّؾزىي اٌذساعٍ ثبٌؾزف أو ا -

 عئٍخ.الؽذَضخ, وّب َشًّ اٌزطىَش ا
  

 

29-30 4 

اْ َزؼشف ػًٍ ِفهىَ 

اٌزشثُخ اٌؾذَضخ واػالَ 

اٌفىش اٌزشثىٌ اٌغشثرٍ 

وورررررررزٌه خصررررررربئص 

اٌزؼٍررررُُ اٌضرررربٔىٌ فررررٍ 

 اٌؼشاق.

,ِفهررررررىَ اٌزشثُررررررخ اٌؾذَضررررررخ, 

ِظررررربهش او ِجررررربد  اٌزشثُرررررخ 

خ, اػالَ اٌفىش اٌزشثرىٌ اٌؾذَض

اٌغشثٍ)ِىرررررررررربسٔى, عررررررررررىْ 

دَررررىٌ(,. خصرررربئص اٌزؼٍررررُُ 

اٌضرربٔىٌ فررٍ اٌؼشاق)ِفهىِرره, 

اٌزٕظررررررُُ, اٌّررررررذسط, االداسح 

 اٌزشثىَخ(.

اٌّؾبضررررررشح 

 واالعزغىاة 

 وإٌّبلشخ

 اٌزمُُُ اٌشفهٍ,

اِزؾبٔرررررررررررررررررررررررربد 

وواعجررربد َىُِرررخ, 

 اِزؾبٔبد شهشَخ

)ػرررررررررٓ طشَرررررررررك 

Google 
Classroom, 

Google Meet) 

http://www.maktbtna2211.com/book/25186
http://www.maktbtna2211.com/book/25186
https://www.noor-book.com/tag/%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.noor-book.com/tag/%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.noor-book.com/tag/%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.noor-book.com/tag/%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://mktba.net/library.php?id=13197
http://mktba.net/library.php?id=13197
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 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 

 ؛البرنامج.

 اتٍ انهُثى -كهُح انرزتُح نهؼهىو انصزفحخايؼح تغذاد/  انًؤطظح انرؼهًُُح .1

 لظى ػهىو انحاطثاخ    / انًزكش ؼهًٍ انمظى ان .2

 / اإلحصاء اطى / ريش انًمزر .3

 َظاو انماػاخ انذراطُح أشكال انحعىر انًراحح .4

 (2021-2022َظاو  طُىٌ )   انفصم / انظُح .5

 28 )انكهٍ(ػذد انظاػاخ انذراطُح  .6

 ٠٢٠٢/٠٢٠٠انؼاو انذراطٍ  ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

جيدة لطلبة أقسام علوم الحاسبات. يستفاد منها في فهم المقررات الدراسية  احصائيةبناء خلفية  .1
  .الحاسبات  لعلوم

 تطبيقات عملية لعلوم االحصاء في الحاسوب. لالمقرر يمث ايضا   .2
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 وغزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمزراخ انيخزخ. 9

  هذاف انًؼزفُح األ -أ
 َرؼزف انطانة ػهً يثادٌء االحصاء انرٍ ذًض ػهىو انحاطىب . -1أ

 ذطثُماخ االحصاء فٍ انحاطىب. -2أ

 انرؼزف ػهً غزق خًغ انثُاَاخ وذثىَثها. -3أ
 انشائؼح. اإلحصائُحانرؼزف ػهً انرىسَؼاخ  -4أ
 انًظرخذيح فٍ ذحهُم انثاَاخ. اإلحصائُحانرؼزف ػهً احذز انثزايح  -5أ
     انرؼزف ػهً غزق انًمارَح تٍُ انًدايُغ انًخرهفح. -6أ

  ًمزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -ب 

 تانحاطىب.يىاظُغ يخرهفح يٍ ػهىو االحصاء وػاللرها  - 1ب

 ذطثُك انًهاراخ انًكرظثح يٍ انذرص ػهً تُاَاخ حمُمُح. - 2ب

 ذطثُك انرىسَؼاخ ػهً يظائم حُاذُح وانىصىل ػهً َرائح. - 3ب

 اطرخذاو انفزظُاخ نهًمارَح تٍُ انًدايُغ وانرُثؤ فٍ انًظرمثم.  -4ب
 غزائك انرؼهُى وانرؼهى      

   .لاػح دراطُح  -1
 ,طثىرج -2

 ,انخارخُحتؼط انكرة  -3

 يخرثز انحاطىب. -4

 

 
 غزائك انرمُُى      

 .االيرحاَاخ انُىيُح و انُشاغاخ انصفُح   -1
 االيرحاَاخ انشهزَح  و االيرحاٌ انُهائٍ.       -2

 
 األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح  -ج

 رتػ انًىاظُغ انُظزَح تانحاطىب. -1ج

 ػهً تُاَاخ حممُح.  اإلحصائُحذطثُك انؼًهُاخ  -2ج

 نرحهُم انثُاَاخ. إحصائُحاطخذاو تزايح  -3ج

 انؼًم ػهً دراطح انًشاكم ووظغ حهىل نها. -4ج

    

  
 غزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

 لاػح دراطُح ؛ طثىرج ؛ تؼط انكرة انخارخُح ؛يخرثز انحاطىب.   - 

 
 غزائك انرمُُى    
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 االيرحاَاخ، انُشاغاخ انصفُح.    - 

 

 
 انًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاراخ -د 

 .اإلحصاءانرؼزف ػهً يثادٌء  -1د

 انرؼزف ػهً غزق خًغ انثُاَاخ. -2د

   . انًرُىػح اإلحصائُحانرؼزف ػهً انثزايح  -3د

 

 تُُح انًمزر .１１

 انظاػاخ األطثىع
يخزخاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اطى انىحذج / انًظاق 

 أو انًىظىع
 غزَمح انرمُُى غزَمح انرؼهُى

1-2 2 
ذؼهى اطاطُاخ 

 االحصاء
 االيرحاَاخ انظثىرج مقدمة يف االحصاء

3-5 3 
ذؼهى غزق خًغ  

 انثُاَاخ وذثىَثها
 االيرحاَاخ انظثىرج مقدمة يف االحصاء

6-9 4 
انرؼزف ػهً غزق 

 ػزض انثُاَاخ
 االيرحاَاخ انظثىرج يهخص انثُاَاخ

10-11 2 
انرىسَغ  انرؼزف ػهً

 انًرمطغ وانًظرًز

انرىسَغ انًرمطغ 

 وانًظرًز
 االيرحاَاخ انظثىرج

12-17 6 
انرؼزف ػهً انرىسَغ 

 انطثُؼٍ
 االيرحاَاخ انظثىرج انرىسَغ انطثُؼٍ

18-22 5 
اختبار الفرضيات باستخدام 

 التوزيع الطبيعي
 االيرحاَاخ انظثىرج اخرثار انفزظُاخ

23-28 6 
انرؼزف ػهً 

 انرىسَؼاخ
 االيرحاَاخ انظثىرج انرىسَؼاخ االحصائُح
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 خطح ذطىَز انًمزر انذراطٍ  .11

 ذىفُز كرة يُهدُح. -

 سَادج ػذد طاػاخ انذراطُح. -

 ذحذَذ طاػاخ ػًهُح)يخرثز( نهذرص. -

 
 

 انثُُح انرحرُح  .11

 .Principles of Statistical Inference by D. R   ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1

Cox, 2006. 

 
 Advanced Statistics from an Elementary Point of  )انًصادر(  ـ انًزاخغ انزئُظُح 2

View by Michael J. Panik, 2005. 

 

 اـ انكرة وانًزاخغ انرٍ َىصً تها                

 ( انًدالخ انؼهًُح ، انرمارَز ،.... ) 
Essential of Statistical Inference by G. A. Young 

2005. 

ب ـ انًزاخغ االنكرزوَُح، يىالغ 

 االَرزَُد ....
  
https://www.statistics.com/ 
 

https://www.statistics.com/
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 ًىرج وصف انًقشسن

 

 وصف انًقشس

 

 انرزتٛح نهؼهٕو انصزفح/اتٍ انٓٛثى كهٛح انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

 لسى ػهٕو انحاسثاخ  / انًزكش ؼهًٙانمسى ان .2

 انثزيدح انًٓٛكهح اسى / ريش انًمزر .3

 انحعٕر انٕٛيٙ انفؼهٙ نهطالب فٙ انماػح انذراسٛح ٔانًخرثز أشكال انحعٕر انًراحح .4

 انسُٕ٘ انفصم / انسُح .5

 ( اسثٕػٛاػًهٙ 2َظز٘+  2) )انكهٙ(ػذد انساػاخ انذراسٛح  .6

 2021 ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 تأهيل الطالب لتدريس هذه المادة في المدارس المتوسطة واالعدادية. -1

 تمكين الطالب من حل المشكالت برمجيا و كذلك كتابة البرامج التطبيقية المفيدة في عمل مختلف المؤسسات. -2

 

 

 

 
 

 

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

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

 البرنامج.
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 ٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛىٔغزائك انرؼه انًمزريخزخاخ  .9

  االْذاف انًؼزفٛح -أ
كٛفٛح انٕصف انذلٛك نخطٕاخ حم انًشكهح  ٔانذ٘ ٚساػذِ فًٛا تؼذ فٙ كراتح انثزايح  انطانة يؼزفح-1أ

 .تصٕرج صحٛحح

       . ++Cانطانة تاٚؼاساخ نغح  يؼزفح  -2أ

 .يؼزفح انطانة تإَاع انثٛاَاخ ٔكٛفٛح انرؼثٛز ػُٓا تزيدٛا -3أ

 . يؼزفح انطانة تطزق ادخال انثٛاَاخ -4أ

 .يؼزفح انطانة تكٛفٛح يؼاندح انثٛاَاخ ٔكٛفٛح اخزاخٓا -5أ

  االْذاف انًٓاراذٛح انخاصح تانًمزر  -ب 

 ح نحم انًشكهح.انًُاسث اسرخذاو يدًٕػح االٚؼاساخ– 1ب

  .َظزٚا تشكم ػًهٙ فٙ انًخرثزانطانة ذًثٛم يا ذؼهًّ  انرًكٍ يٍ – 2ب

   كٍ يٍ رسى يخطػ اَسٛاتٙ نحم يشكهح يؼُٛح.انرً-3ب

    انرًكٍ يٍ ذحذٚذ انٕلد انًسرغزق نرُفٛذ انخٕارسيٛح-4ب

 غزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 ٔاسهٕب انًُالشح. غزٚمح االنماء -1

 ٔانرًارٍٚ األظافٛح كٕاخثاخ.االَشطح انًخرثزٚح  -2

 .ٔانشٓزٚح انٕٛيٛح اليرحاَاخا -3

 

 غزائك انرمٛٛى      

 اخزاء االخرثاراخ انُظزٚح ٔانؼًهٛح/ ٕٚيٛح/شٓزٚح/َٓائٛح. -1

 .أخزاء االخرثاراخ انشفٕٚحانٕاخثاخ ٔ
 

 االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح -ج

 .ادران اثز انحاسٕب فٙ ذطٕٚز انفكز انثشز٘ ٔذمذو انؼهى ٔانركُٕنٕخٛا-1ج

 .ذمذٚز اًْٛح حم انًشكالخ تزيدٛا تذال يٍ انحهٕل انٛذٔٚح -2ج   
   .انزغثح فٙ اسركشاف انًؼهٕياخ ٔحم انًسائم ٔاشرماق يؼهٕياخ خذٚذج نالغزاض انًحذدج  -3 ج 

  

 غزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 .ػزض انحهٕل انرمهٛذٚح نثؼط انًشكالخ ٔيمارَرٓا يغ انحهٕل انحذٚثح  -1

 .غزذ تؼط انًشاكم انًرمذيح ٔاٚؼاس انطانة تانثحث ػُٓا فٙ شثكح االَرزَد -2

رٍٚ األظافٛح انثٛرٛح ٔذشدٛغ انطهثح ػهٗ انًشاركح انفاػهح فٙ حم تؼط انرًارٍٚ انصفٛح ػهٗ انهٕحح انرًا

 داخم انماػح انذراسٛح.  

 

 

 غزائك انرمٛٛى    

 .انًُالشح ٔانحٕار -2

 .اػذاد انرمارٚز
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 ٕظٛف ٔانرطٕر انشخصٙ (.انًُمٕنح ) انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرانرأْٛهٛح انًٓاراخ  انؼايح ٔ -د 

 .ذهماْا انرٙ انًؼزفح ذٕظٛف انطانة ٚسرطٛغ اٌ-1د

 .انًؼزفح يٍ االسرفادج يٍ ٚرًكٍ اٌ-2د

 .انرذرٚس يٓارج ٚكرسة اٌ-3د

   نرفكٛٛز االٚداتٙ.ا -4د

 تُٛح انًمزر .11

يخزخاخ انرؼهى  انساػاخ األسثٕع

 انًطهٕتح
اسى انٕحذج / انًساق 

 أٔ انًٕظٕع
 غزٚمح انرمٛٛى ىغزٚمح انرؼهٛ

حعهيى انطانب كيفيت حم انًشكالث  عًهي2نظشي+ 2 1

بكخابت انخىاسصيياث وانًخططاث 

 االنسيابيت

Algorithms & flowcharts  + االنقاء

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش

ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث

حعهيى انطانب كيفيت حم انًشكالث  عًهي2نظشي+ 2 2

ًخططاث بكخابت انخىاسصيياث وان

 االنسيابيت

Algorithms & flowcharts  + االنقاء

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش

ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث

حعهيى انطانب كيفيت حم انًشكالث  عًهي2نظشي+ 2 3

بكخابت انخىاسصيياث وانًخططاث 

 االنسيابيت

Algorithms & flowcharts  + االنقاء

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش

يت ايخحاناث يىي

 وشهشيت+واخباث

وبهيكم  ++Cانخعشيف بهغت انبشيدت  عًهي2نظشي+2 4

 انبشنايح وبًكنباث انهغت

Introduction of C++ 
language 

االنقاء + 

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث

االنقاء +  Data types األساسيتانخعشيف بانىاع انبياناث  عًهي2نظشي+ 2 5

 ثهت(+ يخخبشيناقشت)اي
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
انخعشيف بانعًهياث انحسابيت وانًنطقيت  عًهي2نظشي+ 2 6

 وانعالئقيت  
General tools of C++ 

language Arithmetic, 

logical, relational 
 

االنقاء + 

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث

هًياث انضيادة واننقصاٌ انخعشيف بع عًهي2نظشي+ 2 7

 وعًهياث االحالل

Increment, Decrement, and 

assignment operators of 

C++ language 

االنقاء + 

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث

وكزنك  بأسبقياث انعًهياث انخعشيف عًهي2نظشي+ 2 8

 يىضىع انخعهيقاث

Operators  precedence in 

C++ language  & comment 
االنقاء + 

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
انخعشيف بانًخغيشاث وانثىابج  عًهي2نظشي+ 2 9

 وانكهًاث انًحدىصة

Variables and constants and 

 Reserved words 
االنقاء + 

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
االنقاء +  Type casting انخعشيف بعًهياث ححىيم اننىع عًهي2نظشي+ 2 10

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
 Input/output statements انخعشيف بايعاصاث االدخال واالخشاج عًهي2نظشي+ 2 11

 
االنقاء + 

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث

االنقاء +  Conditional statements انخعشيف بايعاصاث انقشاس ًهيع2نظشي+ 2 12

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
االنقاء +  Conditional statements انخعشيف بايعاصاث انقشاس عًهي2نظشي+ 2 13

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
االنقاء +   Loop statements انًفشدة شيف بايعاصاث انخكشاسانخع عًهي2نظشي+ 2 14

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
االنقاء +  Loop statements انخعشيف بايعاصاث انخكشاس انًفشدة عًهي2نظشي+ 2 15

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
االنقاء +  Nesting loops بايعاصاث انخكشاس انًخذاخهت انخعشيف عًهي2نظشي+ 2 16

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
االنقاء +  Nesting loops انخعشيف بايعاصاث انخكشاس انًخذاخهت عًهي2نظشي+ 2 17

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث



  
 4انصفحت 

 
  

 

 انثُٛح انرحرٛح  .11

 انكرة انًمزرج انًطهٕتح -1

2- Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, and 

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

2005. 

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

 

 انًزاخغ انزئٛسٛح )انًصادر( -4

5- Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, and 

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

2005. 

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

 

انكرة ٔانًزاخغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  ( أ

  )انًدالخ انؼهًٛح ،انرمارٚز ،.....(
 ال يوجد

انًزاخغ االنكرزَٔٛح ،يٕالغ االَرزَٛد  ( ب

.....، 
http://www.cplusplus.com 

 
 خطح ذطٕٚز انًمزر انذراسٙ .12
13. Multidimensional Arrays 

 لزاءج

 غثاػح

 اخزاء انؼًهٛاخ ػهٛٓا

االنقاء +  Jump statement عاصاث اانقفضانخعشيف باي عًهي2نظشي+ 2 18

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
االنقاء +  Jump statement انخعشيف بايعاصاث اانقفض عًهي2نظشي+ 2 19

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
االنقاء +  1D- Arrays انخعشيف بانًصفىفاث االحاديت  عًهي2نظشي+ 2 20

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
االنقاء +  1D-Arrays انخعشيف بانًصفىفاث االحاديت  عًهي2نظشي+ 2 21

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
االنقاء +  2D-Arrays انخعشيف بانًصفىفاث انثنائيت عًهي2نظشي+ 2 22

 هت(+ يخخبشيناقشت)ايث
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
االنقاء +  2D-Arrays انخعشيف بانًصفىفاث انثنائيت عًهي2نظشي+ 2 23

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
االنقاء +  Standard Functions حعهيى انطانب بانبشايح انفشعيت انداهضة عًهي2نظشي+ 2 24

 خبشيناقشت)ايثهت(+ يخ
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
حعهيى انطانب كيفيت كخابت انبشايح  عًهي2نظشي+ 2 25

 انفشعيت
Functions  + االنقاء

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
حعهيى انطانب كيفيت كخابت انبشايح  عًهي2نظشي+ 2 26

 انفشعيت
Functions  + االنقاء

 خبشيناقشت)ايثهت(+ يخ
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
حعهيى انطانب كيفيت كخابت انبشايح  عًهي2نظشي+ 2 27

 انفشعيت
Functions  + االنقاء

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
حعهيى انطانب كيفيت كخابت انبشايح  عًهي2نظشي+ 2 28

 انفشعيت
Functions  + االنقاء

 خبشيناقشت)ايثهت(+ يخ
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
حعهيى انطانب كيفيت خضٌ انبياناث  عًهي2نظشي+ 2 29

 باسخخذاو انًهفاث
Files  + االنقاء

 يناقشت)ايثهت(+ يخخبش
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
حعهيى انطانب كيفيت خضٌ انبياناث  عًهي2نظشي+ 2 30

 باسخخذاو انًهفاث
Files  + االنقاء

 ثهت(+ يخخبشيناقشت)اي
ايخحاناث يىييت 

 وشهشيت+واخباث
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 انًؤسسح انرؼهًُُح .1
 اتن انهُثى -كهُح انرزتُح نهؼهىو انصزفحجايؼح تغذاد/ 

 / انًزكز ؼهًٍ انقسى ان .2
 قسى ػهىو انحاسثاخ   

 اسى / ريز انًقزر .3
 UOB102(/ 1) انهغح اإلنكهُزَح

 أشكال انحضىر انًراحح .4
 اسثىػٍ

 انسنحانفصم /  .5
 2222-2221انسنح انذراسُح  - سنىٌ 

  ػذد انساػاخ انذراسُح  .6
 نظزٌ 1

 2221تشرين الثاني ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7
 : أهذاف انًقزر .8

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 

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

 ؛البرنامج.
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 وطزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى ًقزراخ انيخزج .12

  هذاف انًؼزفُح 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.                                                                          

     

  ًقزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -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                                               
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B8- Students should be able to use the listening skill                                            

 

 B9- Students should be able to use the speaking skill                                           
 

 طزائق انرؼهُى وانرؼهى      

  
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. 
 

 
 طزائق انرقُُى      

  
 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. 
 

 األهذاف انىجذانُح وانقًُُح  -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.  

 
 طزائق انرؼهُى وانرؼهى     

-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. 
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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. 

 
  

 

 طزائق انرقُُى   
 

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. 

 
 انًنقىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاراخ -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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 تنُح انًقزر .11

يخزجاخ انرؼهى  انساػاخ األسثىع

 انًطهىتح
اسى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طزَقح انرقُُى طزَقح انرؼهُى

1-2-3 3 

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 

questioning and 
discussion, 
Using the dialog 
& 
conversations 

assessment 
Daily 
examinations 
&  monthly 
examination 

4-5- 6 3 

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 

assessment 
Daily 
examinations 
&  monthly 
examination 

7-8- 9 3 

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

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

questioning and 
discussion, 
Using the dialog 
& 
conversations 

assessment 
Daily 
examinations 
&  monthly 
examination 

10-11-12 3 

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                          

questioning and 
discussion, 
Using the dialog 
& 
conversations 

assessment 
Daily 
examinations 
&  monthly 
examination 

13-14-15 3 

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

Irregular verbs, 
Simple past. 
 

questioning and 
discussion, 
Using the dialog 
& 
conversations 

assessment 
Daily 
examinations 
&  monthly 
examination 

16-17-18 3 

Students should be 
able to make 
conversation  

My favourites 
 

  

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

assessment 
Daily 
examinations 
&  monthly 
examination 

19-20-21-22 4 

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 location of 
objects in a 
house. 
 

assessment 
Daily 
examinations 
&  monthly 
examination 
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 انثنُح انرحرُح  .21

     The Syllabus items of the university ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 2
 The New Headway beginner Student's Book  4th 

edition– By John and Liz Soars ( OXFORD 
University Press   

 The New Headway Plus Work Book 
 

 Brion,A. and Ingrid,F( 1999).Developing Strategies:An  -1 )انًصادر(  ـ انًزاجغ انزئُسُح 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. 

ـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً ا

انًجالخ انؼهًُح , انرقارَز ) تها 

 ...., ) 

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 انًزاجغ االنكرزونُح, يىاقغ 

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

mmar/present_simple/pres_simple3.html 

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

mmar/present_simple/pres_simple4.htm 

23-24-25-26 4 

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 
information 
about people, 
suggesting 
appropriate 
places to go and 
using maps  

assessment 
Daily 
examinations 
&  monthly 
examination 

27-28-29-30 4 

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  

questioning and 
discussion, 
Using the dialog 
& 
conversations 

assessment 
Daily 
examinations 
&  monthly 
examination 
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4- http://www.agendaweb.org/verb.htm 

 
 

 
 خطح ذطىَز انًقزر انذراسٍ  .13

 

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.  
 

 
 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اتٍ انٓٛثى -كهٛح انرزتٛح نهؼهٕو انصزفحجايؼح تغذاد/  انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

 لسى ػهٕو انحاسثاخ    / انًزكش ؼهًٙ انمسى ان .2

 GAR 108انهغح انؼزتٛح  /  اسى / ريش انًمزر .3

 انٕٛيٙ أشكال انحضٕر انًراحح .4

 سُٕ٘   انفصم / انسُح .5

 ساػح 66 )انكهٙ(ػذد انساػاخ انذراسٛح  .6

 1/11/0101 ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 ،  أْذاف انًمزر .8

تأهيل الطمبة لجعمهم قادرين عمى استعمال المغة العربية استعمااًل صحيحًا ليكونوا أصحاب لغة  .1
 سميمة تؤهمهم لموقوف أمام الطمبة والتحدث أمامهم

 أكبر قدر ممكن من األغالط المغوية التي تعترض عممهم التدريسي في المدارس الثانوية تجنب .2

 طالع عمى قدر معين من مفردات المغة العربية النحوية والمغوية واإلمالئيةاال .3

 دراسة بعض النصوص القرآنية والشعرية والنثرية ليطمعوا عمى األساليب المغوية الرصينة .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.

 ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمزراخ انيخزج .11



  
 2الصفحة 

 
  

  ْذاف انًؼزفٛح األ -أ
 اإلنًاو تمٕاػذ انهغح انؼزتٛح -1أ

 اإلنًاو تمٕاػذ اإليالء انؼزتٙ -2أ

 اإلنًاو تمٕاػذ انصزف انؼزتٙ -3أ
 اإلنًاو تأسهٕب انمزآٌ انكزٚى تذراسح تؼض انُصٕص -4أ
 انرؼزف ػهٗ أسانٛة انشؼز انؼزتٙ -5أ
 تؼض َصٕص انُثز انؼزتٙ انرؼزف ػهٗ  -6أ

     اػذادِ اػذاداً ٚؤْهّ نهؼًم تانًؤسساخ انرزتٕٚح  -7أ

  ًمزر.انخاصح تان ٛحانًٓاراذاألْذاف   -ب 

 كراتح انُصٕص انهغٕٚح انسهًٛح انخانٛح يٍ االغالط. – 1ب

 انمزاءج انصحٛحح نهُصٕص انهغٕٚح ٔكذنك انمزآَٛح. – 2ب

 األسانٛة غٛز انفصٛحح. ذًٛٛش األسانٛة انفصٛحح يٍ  -3ب

 ذذٔق انُصٕص األدتٛح انزفٛؼح ٔتٛاٌ يٕاطٍ انمٕج ٔانجًال فٛٓا. -4ب
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 اسهٕب انًُالشح  -1

 االيرحاَاخ انٕٛيٛح ٔانشٓزٚح  -2

 إػذاد انرمارٚز انٕٛيٛح -3
  إػذاد انثحٕز   -4

 
 طزائك انرمٛٛى      

 االيرحاَاخ انٕٛيٛح

 انٕٛيٛح ٔانثحٕز انسُٕٚحانرمارٚز 

 االيرحاَاخ انفصهٛح

 االيرحاٌ انُٓائٙ
 األْذاف انٕجذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ج

 ذمذٚز ػظًح انخانك سثحاَّ ٔذؼانٗ فٙ َظى انمزآٌ تئػجاسِ  -1ج

 ذمذٚز جٕٓد انؼهًاء فٙ دراسح انُصٕص انمزآَٛح  -2ج

 انؼزتٛح ذمذٚز جٕٓد انثاحثٍٛ ٔانذراسٍٛ فٙ ذثثٛد لٕاػذ انهغح   -3ج

ذمذٚز جٕٓد انؼهًاء فٙ ذؼشٕٚ حة انهغح انؼزتٛح ٔإسٓايٓى فٛٓا ٔذمًٕٚٓا ٔذُشٚٓٓا يٍ انؼهم انرٙ لذ  -4ج

  ذخم فٛٓا.
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 اسهٕب انًُالشح . 1

 االيرحاَاخ انٕٛيٛح ٔانشٓزٚح  .2

 إػذاد انرمارٚز انٕٛيٛح .3

 إػذاد انثحٕز  .4

- 

 
 طزائك انرمٛٛى    

 االيرحاَاخ انٕٛيٛح

 انرمارٚز انٕٛيٛح ٔانثحٕز انسُٕٚح

 االيرحاَاخ انفصهٛح
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  االيرحاٌ انُٓائٙ

 انًُمٕنح ) انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاراخ -د 

 اسرخزاج انشٕاْذ انُحٕٚح تحسة انًٕضٕػاخ انًذرٔسح.  -1د

 يٍ االغالط انهغٕٚح.  ذكٍٕٚ جًم فصٛحح خانٛح -2د

 االسرشٓاد تانشٕاْذ انمزآَٛح ٔانشؼزٚح ٔانُثزٚح فٙ ذًثٛم انًٕضٕػاخ.  -3د

 يؼزفح لٕاػذ انهغح انؼزتٛح ٔػالياخ االػالاب االصهٛح ٔانفزػٛح. -4د
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 تُٛح انًمزر .9

 انساػاخ األسثٕع
يخزجاخ انرؼهى 

 انًطهٕتح
اسى انٕحذج / انًساق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمح انرمٛٛى طزٚمح انرؼهٛى

1-2-3-4 8 
اٌ ٚفٓى انطانة يا 

 ذهماِ تانًحاضزج

 الجملة االسمية 
 انُظز٘ المبتدأ والخبر

االخرثاراخ

انٕٛيٛح —

 ٔانشٓزٚح

5-6-7-8 8 
اٌ ٚفٓى انطانة يا 

 تانًحاضزج ّذؼهً

 نواسخ االبتداء
 كان وأخواتها
 إن وأخواتها

 ال النافية للجنس

 انُظز٘
االخرثاراخ

انٕٛيٛح —

 ٔانشٓزٚح

9-11-

11-12 
8 

اٌ ٚفٓى انطانة يا 

 ذهماِ تانًحاضزج

 مختارات من النصوص القرآنية
نص قرآني من سورة الكهف ودراسة 

 قصة تضمنها النص
سورة الكهف ودراسة قصتين 

 تضمنهما النص

 انُظز٘
االيرحاَاخ 

 االسثٕػٛح

13-14-

15-16 
8 

اٌ ٚفٓى انطانة يا 

 ذهماِ تانًحاضزج

 مختارات من النصوص الشعرية
 عينية القشيري
 نونية المتنبي

 مختارات من النثر العربي
 نص )المراضع( لطو حسين

 

 االيرحاَاخ ُظز٘ان

17-18-

19-21 
8 

اٌ ٚفٓى انطانة يا 

 ذهماِ تانًحاضزج

 الجملة الفعلية
 الفعل الماضي
 الفعل المضارع

 فعل األمر

 انُظز٘
ذطثٛماخ 

ٔذجارب 

 َظزٚح

21-22 4 
اٌ ٚفٓى انطانة يا 

 ذهماِ تانًحاضزج
 االخرثاراخ انُظز٘ الفاعل والمفعول بو

23-24- 

25-26 
8 

اٌ ٚفٓى انطانة يا 

 ذهماِ تانًحاضزج

 اإلمالء العربي مقدمة في
رسم الهمزة في أول الكلمة وفي 
 وسط الكلمة وفي آخر الكلمة

 عالمات الترقيم

 االخرثاراخ انُظز٘

يٍ االسثٕع 

27-32 
12 

اٌ ٚفٓى انطانة يا 

 ذهماِ تانًحاضزج

 العدد
 أحوال العدد

 تذكير العدد وتأنيثو
 تمييز العدد

 تعريف العدد وتنكيره
 

 االخرثاراخ انُظز٘
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 انثُٛح انرحرٛح  .5

 حماضرات يف اللغة العربية ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح 1
 نصوص من القرآن الكرمي

 
 شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك  )انًصادر(  ـ انًزاجغ انزئٛسٛح 2

 جامع الدروس العربية
 املنهاج يف القواعد واإلعراب

               ـ انكرة ٔانًزاجغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  ا

 ( انًجالخ انؼهًٛح , انرمارٚز ,.... ) 
 القصص والروايات العربية

 بعض البحوث واملصادر العربية

انًزاجغ االنكرزَٔٛح, يٕالغ االَرزَٛد  ب ـ

.... 
 مواقع اإلنرتنت اخلاصة بتعليم فواعد اللغة العربية 

 
 

 
 خطح ذطٕٚز انًمزر انذراسٙ  .6

 إضافح تؼض انًٕضٕػاخ انخاصح تانهغح انؼزتٛح ٔال سًٛا يٕضٕع االغالط انهغٕٚح -

 

 

 

 
 



 ًَورج وصف انًقرر

 

 وصف انًقرر

 

 انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1
 اتٍ انٓٛثى -جايؼح تغذاد/ كهٛح انرزتٛح نهؼهٕو انصزفح

 / انًزكش ؼهًٙانمظى ان .2
 لظى ػهٕو انحاطثاخ   

 اطى / ريش انًمزر .3
 201CsLd/ المنطقي التصميم

 اليومي الدوام أشكال انحضٕر انًراحح .4

 طُٕ٘   2222-2221 انفصم / انظُح .5

 92 )انكهٙ(ػذد انظاػاخ انذراطٛح  .6

 2221-11-21 ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 انرؼزٚفزتؼهى انرصًٛى انًُطمٙ 

 وكيفية تصميم الدوائر وتمثيلها بالحاسبة نظريا وعمليا التصميم المنطقيذؼهٛى انطانة يٓاراخ يادج  -

 لطلبة المدارس المتوسطة واالعدادية ذأْٛم انطهثح نرذرٚض ْذِ انًادج -

 االْهٛح ٔانحكٕيٛح ات مختلفةفي قطاع انطهثح نهؼًمذأْٛم  -

 

 
 

 

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.



 ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى انًمزريخزجاخ  .9

  االْذاف انًؼزفٛح -أ
     شزح يادج انرصًٛى انًُطمٙ تصٕرج ٔافٛح -1أ

 ذصًٛى انذٔائز انًُطمٛح -2أ

 تطبٍق يادة انُظري عًهٍا  -3أ

 

  انخاصح تانًمزراالْذاف انًٓاراذٛح   -ب 

 ذًكٍٛ انطانة يٍ ذطثٛك انًادج انُظزٚح ػًهٛا– 1ب 

 اٌ ٌكوٌ انًتخرج قادرا عهى انتفكٍر انعهًً وانعًهً  -2ب

 اٌ ٌتًكٍ يٍ حم انًشكالث وانتفكٍر بطرٌقه ابذاعٍه  - 3ب 

    اٌ ٌكوٌ قادر عهى انعًم بروح انفرٌق - 4ب 
 

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انًادج انُظزٚح طٕاء يٍ خالل انحٕار أ ػزضٓا تشاشح انؼزضػزض -

 ذطثٛك انًادج انُظزٚح ػهٗ انحاطثح– 2

 انٕاجثاخ ٔانرًارٍٚ-3

 يحاظزاخ َظزٚح ٔػًهٛح اطثٕػٛا4

 ٔجٕد درص انًُالشح ٔحم انرًارٍٚ-5

 ذكهٛف انطانة تؼًم ذمارٚز دٔرٚح6-

 

 طزائك انرمٛٛى      

 انفصهٛح ٔانٕٛيٛح انُظزٚح ٔانؼًهٛحاجزاء االيرحاَاخ -

 انظًُزاخ ٔانرمارٚز-2

 
 االْذاف انٕجذاَٛح ٔانمًٛٛح -ج

 اٌ ٌتًكٍ انًتعهى يٍ استقبال وتقبم انًعرفت -1ج                  

 قادر عهى انعًم بروح انفرٌق انواحذ -2ج

 تًٍُت روح انًودة واالحتراو  نُفسه  ونآلخرٌٍ-3ج

 انتعهى وانتعهٍى بروح انًساعذة وانتُافس انًشروعٌتًكٍ يٍ  -4ج   

 

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 ػزض انًادج انُظزٚح طٕاء يٍ خالل انحٕار أ ػزضٓا تشاشح انؼزض-

 ذطثٛك انًادج انُظزٚح ػهٗ انحاطثح– 2

 انٕاجثاخ ٔانرًارٍٚ-3

 يحاظزاخ َظزٚح ٔػًهٛح اطثٕػٛا4

 انرًارٍٚٔجٕد درص انًُالشح ٔحم -5

 ذكهٛف انطانة تؼًم ذمارٚز دٔرٚح6-



 

 طزائك انرمٛٛى    

 اجزاء االيرحاَاخ انفصهٛح ٔانٕٛيٛح انُظزٚح ٔانؼًهٛح-

 انظًُزاخ ٔانرمارٚز-2

 

 

 
 انًُمٕنح ) انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انًٓاراخ  انؼايح ٔ -د 

 ذٕضٛف انًؼزفح انرٙ ذؼهًٓا ذًكٍٛ انطانة يٍ

 اٌ ٚظرطٛغ انطانة لادر ػهٗ ذذرٚض انًادج-2د

 االطرفادج يٍ انًؼزفح-3د

 



 تُٛح انًمزر .12

 انظاػاخ األطثٕع
يخزجاخ انرؼهى 

 انًطهٕتح
اطى انٕحذج / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚمح انرمٛٛى طزٚمح انرؼهٛى

 2اطثٕع 
2+  2نظري  

 عملي

 

انفصم االٔل/ اَظًح 

 االػذاد/
االػذاد 

انؼشزّٚ/االػذاد 

انثُائّٛ/كظٕر 

 االػذاد/أسآَا/

 + االلقاء
 مختبر)+ امثلة(مناقشة

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 1اطثٕع   
 عملي

 

انفصم االٔل/ اَظًح 

 االػذاد/
االػذاد انثًاَّٛ/اػذاد 

 اطادص ػشز
 + االلقاء

 مختبر)+ امثلة(مناقشة
يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

 3اطثٕع 
2+  2نظري  

 عملي

 

انفصم انثاَٙ /ذحٕٚم 

 االػذاد
ذحٕٚم االػذاد 

انؼشز٘ انٗ ثُائٙ 

ٔثًاَٙ ٔطادص ػشز 

 ٔتانؼكض

 + االلقاء
 مختبر)+ امثلة(مناقشة

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

 4اطثٕع 

 
 

2+  2نظري  
 عملي

 

انفصم انثانث/ 

انؼًهٛاخ ارٚاضّٛ 

 نالػذاد

االػذاد جًغ  ٔطزح 

 + االلقاء تؼذج طزق
 مختبر)+ امثلة(مناقشة

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 5اطثٕع   
 عملي

 

انفصم انثانث/ 

انؼًهٛاخ ارٚاضّٛ 

 نالػذاد

ذؼهى يرًًاخ االػذاد  /

االٔل ٔانثاَٙ 

 ٔاطرخذايٓا تانطزح

 + االلقاء
 مختبر)+ امثلة(مناقشة

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 6اطثٕع   
 عملي

 

يؼزفح كٛفّٛ جًغ  لظًح ٔضزب االػذاد

ٔلظًح االػذاد 

 ٔطزلٓا

 + االلقاء
 مختبر)+ امثلة(مناقشة

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 7اطثٕع  
 عملي

 

انفصم انزاتغ/االػذاد 

 تذٌٔ أساٌ
يؼزفح اكٕاد االػذاد 

BCD,Exess3, 
Gray  

 + االلقاء
 مختبر)+ امثلة(مناقشة

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 8اطثٕع  
 عملي

 

انفصم انزاتغ/االػذاد 

 تذٌٔ أساٌ
code, Parity 
code, Seven 

segment 

 + االلقاء
 مختبر)+ امثلة(مناقشة

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 9اطثٕع  
 عملي

 

 انفصم انخايض/
Boolean algebra 

يؼزفح انثٕاتاخ 

انًُطمٛح ٔجذٔل 

 انحمٛمح

 + االلقاء
 مختبر)+ امثلة(مناقشة

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 10اطثٕع   
 عملي

 

يؼزفح كٛفٛح اطرخذاو  لٕاٍَٛ انجثز انثٕنٙ

انمٕاٍَٛ فٙ اخرصار 

 انًؼادالخ 

 + االلقاء
 مختبر)+ امثلة(مناقشة

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

 11اطثٕع 
2+  2نظري  

 عملي

 

ٔذحٕٚم انثٕاتاخ  لٕاٍَٛ انجثز انثٕنٙ

/ٔاطرخذاو تٕاتاخ َاَذ 

 َٕٔر فٙ االخرصار
 

 + االلقاء
 مختبر)+ امثلة(مناقشة

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري  12اطثٕع   
 عملي

 

 انفصم انظادص/لٕاٍَٛ
 دًٕٚركاٌ

اطرخذاو لٕاٍَٛ 

دًٕٚركاٌ فٙ 

 االخرصاراخ 

 + االلقاء
 مختبر)+ امثلة(مناقشة

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية



2+  2نظري 13اطثٕع   
 عملي

 

 انفصم انظادص/لٕاٍَٛ
 دًٕٚركاٌ

جذٔل انحمٛمح /ٔجًغ 

انًضارٚة/ٔضزب 

 انًجايٛغ

 + االلقاء
 مختبر)+ امثلة(مناقشة

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 14اطثٕع   
 عملي

 

ذؼهى اطرخذاو كارَٕف  كارَٕف ياب

 ياب فٙ االخرصار 
 + االلقاء

)+ امثلة(مناقشة
 مختبر

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 15اطثٕع   
 عملي

 

Exam Exam االلقاء + 
)+ امثلة(مناقشة

 مختبر

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 26اطثٕع   
 عملي

 

تُاء يُظٕيّ يُطمٛح  كارَٕف ياب

 يخرصزج
 + االلقاء

)+ امثلة(مناقشة
 مختبر

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 27طثٕع  
 عملي

 

 Fullانفصم انظاتغ/
Adder /Full 
subtractor 

ػًهّٛ انجًغ تاطرخذاو 

half& full adder 
 + االلقاء

)+ امثلة(مناقشة
 مختبر

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 28اطثٕع  
 عملي

 

 Fullانظاتغ/انفصم 
Adder /Full 
subtractor 

half &full 
subtractor 

 + االلقاء
)+ امثلة(مناقشة

 مختبر

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 29اطثٕع   
 عملي

 

اطرخذاو انثٕاتاخ  اطرخذاو انًمارَاخ

انًُطمٛح نهًمارَّ تٍٛ 

 االػذاد/

 + االلقاء
)+ امثلة(مناقشة

 مختبر

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

 10اطثٕع 
2+  2نظري  

 عملي

 

ٔذحٕٚالخ االػذاد  اطرخذاو انًمارَاخ

تاطرخذاو انثٕاتاخ 

-Mux,Deانًُطمٛح/
Mux 

 + االلقاء
)+ امثلة(مناقشة

 مختبر

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 12اطثٕع   
 عملي

 

 Flipانفصم انثايٍ/
Flop 

 + االلقاء يؼزفّ إَاػانُطاطاخ 
)+ امثلة(مناقشة

 مختبر

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 11اطثٕع   
 عملي

 

 Flipانفصم انثايٍ/
Flop 

 + االلقاء ٔدٔائزْا انًُطمٛح
)+ امثلة(مناقشة

 مختبر

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 13اطثٕع   
 عملي

 

Shift Register  االلقاء ذؼهى إَاػٓا + 
)+ امثلة(مناقشة

 مختبر

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 14اطثٕع   
 عملي

 

Shift Register االلقاء ٔدٔائزْا انًُطمٛح + 
)+ امثلة(مناقشة

 مختبر

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 15اطثٕع   
 عملي

 

Counter انفصم

 انراطغ
 + االلقاء ذؼهى إَاػٓا 

)+ امثلة(مناقشة
 مختبر

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 16اطثٕع   
 عملي

 

Counter  االلقاء ٔكٛفٛح تُائٓا + 
)+ امثلة(مناقشة

 مختبر

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 17اطثٕع   
 عملي

 

Counter االلقاء ٔدٔائزْا انًُطمٛح + 
)+ امثلة(مناقشة

 مختبر

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية



 

 انثُٛح انرحرٛح  .11

انكرة انًمزرج  -1

 انًطهٕتح

1- Digital Logic 
Fundamentals 9th edition 
(Thomas L. Floyd) 

 

انًزاجغ انزئٛظٛح  -2

 )انًصادر(
Digital Logic And Computer 
Design By M. Morris Mano 

انكرة ٔانًزاجغ انرٙ ٕٚصٗ  ( أ

تٓا )انًجالخ انؼهًٛح ،انرمارٚز 

).....،  

( Morris Mono)  أساسيات تصميم مترجم
         المنطق والحاسب

 

انًزاجغ االنكرزَٔٛح ،يٕالغ  ( ب

 االَرزَٛد ،.....
 لتصميم المنطقي الحمد الزهران

 

 خطح ذطٕٚز انًمزر انذراطٙ .12

 اضافو برامج تطبيقات املوبايل لتنفيذ التجارب  
 حماولو ادخال املاتالب لربنامج التصميم املنطقي

 ادخال مواد جديده من ضمن املنهج للماده أعاله  
املادة حمتوى اثراء هبدف االستبدال أو االضافة أو باحلذف الدراسي احملتوى على التطوير  

 املادة يف املتضمنة واالمثلة واملخططات االسئلة التطوير يشمل كما حديثة، مبعلومات
والواجبات والتقارير النشاطات عن فضالا  االلكرتونية، كاالمتحانات املعتمدة التقومي وسائل تطوير  

 .املشرتكة او املنفردة االلكرتونية
 

 

 

2+  2نظري 18اطثٕع   
 عملي

 

Memories انفصم

 انؼاشز
ذؼهى إَاع انذاكزج 

RAM  
 + االلقاء

)+ امثلة(مناقشة
 مختبر

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 19اطثٕع   
 عملي

 

Memories  ذؼهى إَاع انذاكزج

ROM 
 + االلقاء

)+ امثلة(مناقشة
 مختبر

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

2+  2نظري 30اطثٕع   
 عملي

 

Exam Exam االلقاء + 
)+ امثلة(مناقشة

 مختبر

يومية امتحانات  
 واجبات+وشهرية

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


  
 1الصفحة 

 
  

 وىذج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 جاهعة بغداد     انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

 علىم الحاسبات – كلية التربيه للعلىم الصرفه/ ابن الهيثن    / انًشكض ؼهًٙ انقسى ان .2

 ًرقطؼح انٓٛاكم ان   اسى / سيض انًقشس .3

 انرؼهٛى األنكرشَٔٙ – َظاو انقاػاخ انذساسٛح   أشكال انحعٕس انًراحح .4

 (2021-2022)سُٕ٘ انُظاو  ان   انفصم / انسُح .5

 َظش٘   -(  2)   )انكهٙ(خ انذساسٛح ػذد انساػا .6

 21/11/2021   ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

بناء خلفية رياضياتية جيدة لطلبة أقسام علوم الحاسبات .يستفاد منها في فهم المقررات    
تطبيقات عملية لعلوم الرياضيات في   لالدراسية لعلوم الحاسبات فضال عن ذلك ,المقرر يمث

 حاسوب.ال

 
 
 
 
 
 

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.



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

 ٔغشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرقٛٛى ًقشساخ انيخشخ .10

  ْذاف انًؼشيٛح األ -أ
 .ٚرؼشف انطانة ػهٗ ػهٕو انشٚاظٛاخ انرٙ ذًس ػهٕو انحاسٕب -1أ

 .ذطثٛقاخ ػهٕو انشٚاظٛاخ يٙ انحاسٕب -2أ

 .اسرخذاياخ انصٛغ انشٚاظٛاذٛح يٙ يقشساخ ػهٕو انحاسٕب  -3أ
   

  ًقشس.انخاصح تان ٛحانًٓاساذاألْذاف   -ب 

 .يٕاظٛغ يخرهفح يٍ انشٚاظٛاخ ٔػالقرٓا تانحاسٕب - 1ب

  

 غشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 ؛انرؼهٛى األنكرشَٔٙقاػح دساسٛح ؛ سثٕسج ؛ تؼط انكرة انخاسخٛح ؛يخرثش انحاسٕب       

 ػهٗ يُصح انٕٛذٕٛب ٛذٕٚٚحيحاظشاخ ي            

 

 
 غشائق انرقٛٛى      

 .االيرحاَاخ انٕٛيٛح ؛ االيرحاَاخ انشٓشٚح ؛ االيرحاٌ انُٓائٙ

 

 

 
 األْذاف انٕخذاَٛح ٔانقًٛٛح  -ج

 .ستػ انًٕاظٛغ انُظشٚح تانحاسٕب -1ج

  

  
 غشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 ٛذٔٚحيحاظشاخ ي؛ ٙانرؼهٛى األنكرشَٔ؛ قاػح دساسٛح ؛ سثٕسج ؛ تؼط انكرة انخاسخٛح ؛يخرثش انحاسٕب

 ػهٗ يُصح انٕٛذٕٛب

 
 .: االيرحاَاخ انٕٛيٛح ؛ االيرحاَاخ انشٓشٚح ؛ االيرحاٌ انُٓائٙ طرائق التقيين   

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 انثُٛح انرحرٛح  .12

 انُصٕص األساسٛح   ـ انكرة انًقشسج انًطهٕتح 1
 كرة انًقشس      

 ال يوجد )انًصادس(  ٛسٛح ـ انًشاخغ انشئ2

               ـ انكرة ٔانًشاخغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  ا

 ( انًدالخ انؼهًٛح , انرقاسٚش ,.... ) 

1-Discrete Mathematics Structure with Application 

To Computer Sciences, Trem Baly Manohar,1975                                                        

 2-Discrete Mathematics, Richard Johnsonabaugh, 

Pearson , 2090. 

 

 

 

 
 انًُقٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاساخ -د 

 .ستػ انًٕاظٛغ انُظشٚح تانحاسٕب -1د

  

 تُٛح انًقشس .11

يخشخاخ انرؼهى  انساػاخ األسثٕع

 انًطهٕتح
اسى انٕحذج / أٔ 

 انًٕظٕع
 غشٚقح انرقٛٛى غشٚقح انرؼهٛى

 Mathematical اسرؼًال انؼثاساخ 12       4 - 1
Logic         

 االيرحاَاخ انسثٕسج

انرؼشف ػهٗ  18       10- 5

 ٔإَٔاػٓاانًدًٕػاخ 
   Sets Theory االيرحاَاخ انسثٕسج 

يؼشيح انؼالقاخ تٍٛ  18       11-16

 انًدًٕػاخ ٔػًهٛاذٓا
Relations     االيرحاَاخ انسثٕسج 

إَاع -انرطثٛقاخ    15       17-21  

ذشكٛة  –انرطثٛقاخ 

 انرطثٛقاخ

Mappıngs االيرحاَاخ انسثٕسج 

يؼشيح األَظًح  15      22-26  

خٕاسصيٛح  -نؼذدٚحا

 انقسًح ٔذطثٛقاذٓا

Elementary 
Number Theory 

 االيرحاَاخ انسثٕسج

 -نماذج من المصفوفة 12     27-30  
 جبر المصفوفات

Matrices      االيرحاَاخ انسثٕسج 



  
 4الصفحة 

 
  

ب ـ انًشاخغ االنكرشَٔٛح, يٕاقغ االَرشَٛد 

.... 
 ال يوجد

 
 خطح ذطٕٚش انًقشس انذساسٙ  .13

 ذى ذغٛٛش ػشض انًُٓح يٍ انهغح انؼشتٛح انٗ انهغح االَكهٛضٚح. -1
كفصم أل ٚؼشض نهطانة  (MATHEMATICAL  LOGIC)ذى ذقذٚى يٕظٕع انًُطق انشٚاظٛاذٙ  -2

حٛث  ,ٔرنك نٛرحقق يسرٕٖ يٓى اػهٗ نهطانة (SET THEORY)َظشٚح انًدًٕػاخ  يٕظٕع قثم

 يٕظٕع انًُطق انشٚاظٛاذٙ كفصم ثانث يٙ انًادج انؼهًٛح.كاٌ ذشذٛة 
 ذى اظايح ٔذغٛٛش انؼذٚذ يٍ االيثهّ الغُاء انًادِ انؼهًٛح. -3
 ثى َششْا ػهٗ يُصح انٕٛذٕٛب.ذٕٚٚح ذى ذسدٛم يحاظشاخ يٛ -4

 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 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 

 ؛البرنامج.

 انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1
  / كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انصشفخ / اثٍ انهُثىخبيؼخ ثغذاد

   انحبعجبدػهىو قغى   / انًشكض ؼهًٍ انقغى ان .2

 Gm1 106/ شَبضُبدان اعى / سيض انًقشس .3

 أشكبل انحضىس انًزبحخ .4
 اعجىػٍ

 انفصم / انغُخ .5
 2021 - 2022  للسنة الدراسية - عُىٌ

 َظشٌ 2 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

 2221 رششٍَ انثبٍَ ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

 يهبساد رأعُغُخ نًبدح انشَبضُبد يٍ حُث انهغخ وانشيىص وانًؼهىيبد وأعبنُت انزفكُش. أٌ َكزغت انطبنت -1

 ثبنشَبضُبد ثبػزجبسهب وعُهخ ارصبل نألفكبس وانًؼهىيبد انًخزهفخ.األنفخ إٌ َصم انطبنت إنً  - 2

يٍ االعزفبدح يٍ انًؼهىيبد انزٍ َزؼهًهب وانًهبساد انزٍ اكزغجهب  انطبنترًُُخ يهبساد ػقهُخ رًكٍ  - 3

 ورىظُفهب فٍ خذيخ يزطهجبره كفشد وفً خذيخ أهذاف انًدزًغ يٍ حُث انزًُُخ االخزًبػُخ واالقزصبدَخ.

انزكبيم فٍ انًؼشفخ يٍ حُث االعزفبدح يٍ انًؼهىيبد انشَبضُخ فٍ انًدبالد انذساعُخ األخشي انُظشَخ  -4

 وانؼًهُخ واػزًبد انًىاد انذساعُخ ػهً ثؼضهب انجؼض.

ًهُااخ اكزغاابة ثؼااض انًهاابساد انؼًهُااخ يثاام اعاازخذاو األدواد انهُذعااُخ ويهاابساد انقُاابط وا َشااب اد انؼ -5

  يثم اعزخذاو ثشَبيح يبرالة فٍ سعى انذوال. ضح واِالدورشغُم ثؼض األخه
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 وطشائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى ًقشسبد انيخشخ .12

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 ثُبَبد إحصبئُخ يؼجش ػُهب ثبنشعى. انطبنتأٌ َحهم   -1أ

 أكثش يٍ قبػذح فٍ حم رًشٍَ يؼٍُ. انطبنت أٌ َغزخذو   -2أ

 ػهً صحخ االعزُزبخبد انزٍ َصم إنُهب. انطبنتأٌ َحكى    -3أ        

 .أٌ َزًكٍ انطبنت رزكش واعزشخبع حقبئق وسيىص يحذدح وإخشا  ػًهُبد حغبثُخ يجبششح -4أ        
 أٌ َزًكٍ انطبنت يٍ رطجُق انقىاٍَُ وإخشا  انؼًهُبد وحم يغبئم عجق وخىد أيثهه يحهىنخ ػهُهب.  -5أ    

  ًقشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

رشغُم واعزخذاو ثؼض انًغزحذثبد انزكُىنىخُخ يثم اِنخ انحبعجخ  كُفُخ َؼشف انطبنتأٌ     - 1ة

 وانحبعت اِنٍ واالَزشَذ.

 .سعى انذوالَؼشف انطبنت كُفُخ أٌ   - 2ة

    .وانزحقق يٍ صحزهبَكزغت انطبنت انقذسح ػهً إخشا  انحغبثبد رهُُبً، ورقذَش ا خبثبد أٌ   - 3ة         

 .ػهً يدبالد اعزخذاو انشَبضُبد ورطجُقبرهب وخبصخ فٍ ػصش انًؼهىيبرُخ َزؼشف انطبنت أٌ    -4ة

 طشائق انزؼهُى وانزؼهى      

 طشَقخ انًحبضشح -1

 األعئهخطشَقخ  -2

 طشَقخ انؼصف انزهٍُ -3

 طشائق انزقُُى      

 

 أخشا  االخزجبساد انفصهُخ   -1

 أخشا  االخزجبساد  انُىيُخ    -2

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانقًُُخ  -ج

 أٌ َشبسك انطبنت فٍ  انًُبقشخ وحم األَشطخ أثُب  انًحبضشح. 1-ج         
 أٌ ًٍَُ انطبنت اردبهبد إَدبثُخ َحى انشَبضُبد.  -2ج         

 أٌ َشغت انطبنت فٍ قضب  وقذ إضبفٍ فٍ قشا ح انشَبضُبد، وحم ثؼض انًغبئم انشَبضُخ.  -3ج

 أٌ َؼشف انطبنت انُىاحٍ اندًبنُخ فٍ األشكبل انهُذعُخ انزٍ فٍ ثُئزه.   -4ج

  
 طشائق انزؼهُى وانزؼهى     

 طشَقخ انًُبقشخ -

 انىاخجبد انصفُخ وانجُزُخ -     

 انًُبقشخ وانًشبسكخ ا َدبثُخ ػجش انصف ا نكزشوٍَ  -     

 

 طشائق انزقُُى    

 انُظشَخأخشا  االخزجبساد  -

 اػذاد انزقبسَش. -
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 انًُقىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 أٌ َكىٌ انطبنت قبدس ػهً رذسَظ انًبدح.  -1د

 أٌ َكىٌ انطبنت قبدس ػهً االعزفبدح يٍ انًؼشفخ انزٍ حصم ػهُهب.  -2د

 أٌ َكىٌ انطبنت قبدس ػهً رىظُف انًبدح فٍ يىاد أخشي. -3د

  أٌ َكىٌ انطبنت قبدس ػهً رطجُق انًبدح ػًهٍ. -4د

 ثُُخ انًقشس .11

يخشخبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طشَقخ انزقُُى طشَقخ انزؼهُى

 انفزشاد : انفزشاد   َظشٌ 6 1-3

 انًُزهُخ وانفزشاد

 انغُش يُزهُخ

 The Intervals, finite 

intervals, infinite 

intervals,  

ايزحبَبد َىيُخ  انًُبقشخ ،انًحبضشح

 واخجبد + وشهشَخ

يدبل انذوال:اَدبد  َظشٌ 4 4-5

 انذانخ،خجشانذوال،

 اَىاع انذوال

Functions, Find 

domain of function, 

algebraic of 

functions, Type of   

functions 

ايزحبَبد َىيُخ  انًُبقشخ ،انًحبضشح

 واخجبد + وشهشَخ

سعى انذوال، انغبَبد  َظشٌ 4 6-7

 واالعزًشاسَخ

Graph  of  functions, 

limits and continuity 
  

ايزحبَبد َىيُخ  انًُبقشخ ،انًحبضشح

 واخجبد + وشهشَخ

 انذوال انًثهثُخ: َظشٌ 6 8-12

انغبَبد ،يؼكىط 

 انذوال انًثهثُخ

Trigonometric 

Functions   

ايزحبَبد َىيُخ  انًُبقشخ ،انًحبضشح

 واخجبد + وشهشَخ

 انذوال انهىغبسرًُخ: َظشٌ 12 11-15

دانخ انهىغبسرى 

 وانطجُؼٍ،االػزُبدٌ 

انذوال األعُخ،انذوال 

 انضائذَخ

Logarithmic 

Functions  

ايزحبَبد َىيُخ  انًُبقشخ ،انًحبضشح

 واخجبد + وشهشَخ

 انًشزقبد: َظشٌ 12 16-22

قىاػذ انًشزقبد،قبػذح 

انغهغهخ،يشزقبد 

انذوال انًثهثُخ 

 وانهىغبسرًُخ واألعُخ

Derivatives ايزحبَبد َىيُخ انًُبقشخ ،انًحبضشح 

 واخجبد + وشهشَخ

انًززبثؼبد  َظشٌ 12 21-25

 وانًزغهغالد:

 رؼشَف انًززبثؼخ،

انًزغهغالد)انًُزهُخ 

 وغُشانًُزهُخ(،

 يزغهغالد انقىي

Sequences and 

Series  

ايزحبَبد َىيُخ  انًُبقشخ ،انًحبضشح

 واخجبد + وشهشَخ

 انزكبيم:قىاػذ انزكبيم َظشٌ 12 26-32

 ركبيم انذوال انًثهثُخ 
 Integration                ايزحبَبد َىيُخ  انًُبقشخ ،انًحبضشح

 واخجبد + وشهشَخ



  
 1الصفحة 

 
  

 

 

 انجُُخ انزحزُخ  .12

 Thomas Calculus, "Including Second- Order.1 ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1

Differential Equation", 2005. 

 Thomas Calculus, "Including Second- Order .1 )انًصبدس(  ـ انًشاخغ انشئُغُخ 2

Differential Equation", 2005. 

2. MATH 221 FIRST SEMESTER 

CALCULUS, 2009. 

 اـ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ ، انزقبسَش ،.... ) 
THOMAS' CALCULUS, Twelfth Edition 

 
 ال يوجد ة ـ انًشاخغ االنكزشوَُخ، يىاقغ االَزشَُذ 

 خطخ رطىَش انًقشس انذساعٍ  .13

 

 .رطىَش انًفشداد انذساعُخ نهًُهبج انحبنٍ يٍ خالل حزف ثؼض انفقشاد واضبفخ اخشي   -
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 موذج وصف المقررن

 

                                                       وصف المقرر

 

 

 اثٍ انٓٛثى -نهؼهٕو انصشفخكهٛخ انزشثٛخ خبيؼخ ثغذاد/  انًإسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 قسى ػهٕو انحبسجبد    / انًشكض ؼهًٙ انقسى ان .2

 اسى / سيض انًقشس .3
 CRED102/ ػهى انُفس انزشثٕ٘

 أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4
 انذٔاو انٕٛيٙ

 انفصم / انسُخ .5
 2022-2021  ٔانثبَٙ االٔل ٍٛانذساسٛ ٍٛانفصه

 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6
 سبػخ 60

 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕصف  .7
 2021اة   / 

 أْذاف انًقشس .8

انزؼشٚف ثؼهى انُفس انزشثٕ٘ ثبػزجبسِ يٛذاٌ يٍ يٛبدٍٚ ػهى انُفس انز٘ ٚٓزى ثذساسخ انسهٕك االَسبَٙ  .1

 .فٙ انًٕاقف انزشثٕٚخ ٔال سًٛب فٙ انًذسسخ

طشٚق اكزشبف االسبنٛت ٔدٔسِ فٙ خذيخ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ػٍ  ًْٛخ ػهى انُفس انزشثٕ٘ثأانزؼشٚف  .2

 .ٔانطشائق ٔاالخشاءاد انزٙ ًٚكٍ ثٕاسطزٓب رحقٛق االْذاف انزشثٕٚخ انزٙ رحذدْب فهسفخ انزشثٛخ

ٔطجٛؼخ انزؼهى نهًؼهى ػٍ طشٚق انٕصٕل ثّ انٗ فٓى اكثش نؼًهٛخ  ًْٛخ ػهى انُفس انزشثٕ٘ثأانزؼشٚف  .3

انزفبػم انقبئى ثٍٛ انًؼهى ٔانًزؼهى ٔيٕقف انزؼهى ٔسهٕك انًزؼهى ٔانًٕقف انزؼهًٛٙ اخزا فٙ االػزجبس 

 ٔخًهخ انؼٕايم االخشٖ خبسج ثٛئخ انًذسسخ، يٍ اخم صٚبدح فبػهٛخ انؼًهٛخ انزؼهًٛخ ٔسفغ كفبءرٓب.

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.

 ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى ًقشسبد انيخشخ.9
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  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 اسس ٔيجبدئ  انزفبػم انصفٙ انًثًش . يؼشفخٚكٌٕ انطبنت قبدساً ػهٗ   -1أ

 .ٛى ٔانزؼهىٚكٌٕ انطبنت قبدساً ػهٗ يؼشفخ يشكالد انزؼه  -2أ
 ػهٗ فٓى انسهٕك ٔانًشاحم انًُبئٛخ انٕساثٛخ ٔانجٛئٛخ انزٙ ٚزأثش ثٓب. ٚكٌٕ انطبنت قبدساً  -3أ

 يؼشفخ انؼٕايم انًإثشح فٙ فبػهٛخ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ. ٚكٌٕ انطبنت قبدساً   -4أ
 ق ػهًٛخ.ائٚكٌٕ انطبنت قبدسا ػهٗ فٓى انظٕاْش انزشثٕٚخ ٔرفسٛشْب ثطش -5أ

        ػهٗ يؼشفخ انُظشٚبد انزٙ ًٚكٍ رٕظٛفٓب فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ. ٚكٌٕ انطبنت قبدساً  -6أ

  ًقشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

ػهٗ يٕاخٓخ ٔحم انًشكالد انزٙ رٕاخّٓ فٙ يدبالد حٛبرّ انًُٓٛخ ٚكٌٕ انطبنت قبدساً   – 1ة

 )انزؼهٛى ٔانزؼهى انصفٙ( ٔانؼبيخ   ٔانخبصخ.

 خشٍٚ.بد انسهٕكٛخ انشخصٛخ ٔنألفشاد اٜػهٗ يٕاخٓخ االضطشاثٚكٌٕ انطبنت قبدساً   – 2ة

 فٙ يدبل انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ.  )اثبسح انسهٕك( ٚكٌٕ انطبنت قبدساً ػهٗ رٕظٛف يفٕٓو انذافؼٛخ  – 3ة

    ٚكٌٕ انطبنت قبدساً ػهٗ ارخبر انقشاساد فٙ خًٛغ انًٕاقف انصفٛخ ٔانحٛبرٛخ. -4ة
 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ػشض رقذًٚٙ. -1
 .انًُبقشخ -2

 يحبضشاد فٛذٕٚٚخ. -3

 طشائق انزقٛٛى      

 ٔانًُبقشخ(َشبط انطبنت) انزحضٛش انٕٛيٙ ٔانًشبسكخ  -1

 االنكزشَٔٛخ االيزحبَبد انٕٛيٛخ -2

 االنكزشَٔٛخ االيزحبَبد انشٓشٚخ -3

 انًُفشدح  اَدبص انزقبسٚش -4

 انًشزشكخ اَدبص انزقبسٚش -5

 َشبطبد انكزشَٔٛخ -6

 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ج

 فٙ خهقّ نهؼقم انجشش٘. اٌ ٚقذس انطبنت ػظًخ انخبنق   -1ج

 ٔخٕٓد انؼهًبء. اٌ ٚثًٍ انطبنت قًٛخ انؼهى  -2ج

  اٌ ٚقذس انطبنت دٔس انًإسسخ انزشثٕٚخ فٙ خذيخ انًدزًغ.  -3ج

 اٌ ٚثًٍ انطبنت خٕٓد انًؼهى ٔدٔسِ فٙ سفغ كفبءح انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ. -4ج

  
 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ػشض رقذًٚٙ. -
 انًُبقشخ. -

 يحبضشاد فٛذٕٚٚخ -

 طشائق انزقٛٛى    

 انزحضٛش انٕٛيٙ ٔانًشبسكخ ٔانًُبقشخ(َشبط انطبنت)  -

 االيزحبَبد انٕٛيٛخ االنكزشَٔٛخ -
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 االيزحبَبد انشٓشٚخ االنكزشَٔٛخ -

 انًُفشدح َدبص انزقبسٚشا -

  اَدبص انزقبسٚش انًشزشكخ -

 َشبطبد انكزشَٔٛخ -

 انشخصٙ (.انًُقٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٓبساد انزؼبيم انٕٛيٙ يغ االفشاد فٙ خًٛغ االػًبس.  -1د

    انزذسٚس ٔانقبثهٛخ ػهٗ فٓى انطهجخ ٔيشكالرٓى فٙ خًٛغ انًدبالد انزشثٕٚخ . -2د
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 ثُٛخ انًقشس .10

يخشخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

1 2 

ان يتعرف الطالب على التطور 
التاريخي لعلم النفس، ان 

 مفهوميتعرف الطالب على 
  علم النفس

التطور التاريخي لعلم النفس، 
، اىميتو ، علم النفس مفهوم
روعو)االتجاه ف، اىدافو

  النظري، والتطبيقي(

عرض تقديمي، 
والمحاضرة 
الفيديوية، 
 والمناقشة

التقييم النهائي 
 ويباالمتحان الشف

2 2 
ان يتعرف الطالب على 
 مدارس علم النفس

المدرسة االستبطانية، 
والمدرسة الوظيفية، والمدرسة 

السلوكية، والمدرسة 
 الكشتاليتية

 عرض تقديمي، 
والمحاضرة 
الفيديوية، 
 والمناقشة

التقييم النهائي 
 ويباالمتحان الشف

3 2 
مفهوم  ان يتعرف الطالب على
  واىميتو علم النفس التربوي

 علم النفس التربوي مفهوم
للعملية التعليمية،  واىميتو

أىمية علم النفس التربوي 
  للمعلم

 عرض تقديمي، 
والمحاضرة 
الفيديوية، 
 والمناقشة

التقييم النهائي 
 ويباالمتحان الشف

4 2 
مفهوم ان يتعرف الطالب على 

   التربوية  االىداف

مفهوم االىداف التربوية، 
ادر اشتقاقها، مستوياتها، مص

مواصفاتها، صياغة االىداف 
السلوكية، تصنيف االىداف 

 التعليمية  

 عرض تقديمي، 
والمحاضرة 
الفيديوية، 
 والمناقشة

التقييم النهائي 
 ويباالمتحان الشف

5 2 
ان يتعرف الطالب على نماذج 

 في علم النفس التربوي

العوامل المؤثرة في فاعلية 
التعليمية وفق انموذج العملية 

 )كالوسماير وكودوين(

 عرض تقديمي، 
والمحاضرة 
الفيديوية، 
 والمناقشة

التقييم النهائي 
 ويباالمتحان الشف

6 2 

 مناىجعلى الطالب ان يتعرف 
البحث في علم النفس وعلم 

     النفس التربوي

مفهوم منهج البحث العلمي، 
والمناىج المتبعة طرائق اىم ال
وعلم العام علم النفس في 

 التربويالنفس 

 عرض تقديمي، 
والمحاضرة 
الفيديوية، 
 والمناقشة

التقييم النهائي 
 اليومي باالمتحان
 لكترونياال
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7 2 

مفهوم  ان يتعرف الطالب على
 الطالب ان يتعرف السلوك، 
 مفهوم التعلم على 

العوامل مفهوم السلوك، 
، مفهوم المؤثرة في السلوك

العوامل المؤثرة في التعلم، 
 التعلم

 عرض تقديمي، 
والمحاضرة 
الفيديوية، 
 والمناقشة

التقييم النهائي 
 ويباالمتحان الشف

8 2 

ان يتعرف الطالب على مفهوم 
، ان يتعرف الطالب الدافعية

على تصنيف الدوافع، ان 
يتعرف الطالب على مبدأ 
 االحتفاظ بالتوازن

مفهوم الدافعية، تصنيف 
 مبدأ االحتفاظوافع، الد

 بالتوازن 

 عرض تقديمي، 
والمحاضرة 
الفيديوية، 
 والمناقشة

التقييم النهائي 
 ويباالمتحان الشف

9 2 

 دوران يتعرف الطالب على 
في التعلم،  ان   الدافعية

يتعرف الطالب على  الوظائف 
 التعليمية للدافعية

دور الدافعية في التعلم، 
 الوظائف التعليمية للدافعية 

 عرض تقديمي، 
والمحاضرة 
الفيديوية، 
 والمناقشة

التقييم النهائي 
 ويباالمتحان الشف

11 2 

 ان يتعرف الطالب على 
استراتيجيات استثارة دافعية 

،  ان يتعرف الطلبة نحو التعلم
الطالب على التنظيم الهرمي 

 للدوافع  

استراتيجيات استثارة دافعية 
، التنظيم الطلبة نحو التعلم
  )ىرم ماسلو(الهرمي للدوافع 

 عرض تقديمي، 
والمحاضرة 
الفيديوية، 
 والمناقشة

التقييم النهائي 
اليومي باالمتحان 
 لكترونياال

11 2 

ان   ان يُعرف الطالب االنتباه،
تعرف الطالب على خواص ي

تعرف الطالب ان ي االنتباه، 
 على انواع االنتباه 

االنتباه، خواص مفهوم 
   أنواع االنتباه ، االنتباه

 عرض تقديمي، 
والمحاضرة 
الفيديوية، 
 والمناقشة

التقييم النهائي 
 ويباالمتحان الشف

12 2 

ان يفهم الطالب العوامل 
ان  ، المؤثرة في جلب االنتباه

على مشتتات يتعرف الطالب 
   االنتباه

العوامل المؤثرة في جلب 
)شرود  عدم االنتباه االنتباه،

 الذىن(

 عرض تقديمي، 
والمحاضرة 
الفيديوية، 
 والمناقشة

التقييم النهائي 
 ويباالمتحان الشف

13 2 

ان يُعرف الطالب اإلدراك، ان 
يُعرف الطالب اإلحساس، ان 
يفهم الطالب العوامل المؤثرة 
 في االحساس واالدراك

االدراك واالحساس، العوامل 
المؤثرة في االحساس 

 واالدراك

 عرض تقديمي، 
والمحاضرة 
الفيديوية، 
 والمناقشة

التقييم النهائي 
 ويباالمتحان الشف

  امتحان شهري  2 14
التقييم النهائي 
 باالمتحان

 لكترونياال

15 2 

ان يُعرف الطالب الذاكرة، ان 
يتعرف الطالب على انواع 

  الذاكرة

الذاكرة، انواع الذاكرة وفق 
النظرية المعرفية )انموذج: 

شفرين(/ الذاكرة  -اتكنسون
الحسية/ الذاكرة قصيرة 

 المدى/ الذاكرة طويلة المدى( 

 المحاضرة
والعرض ، الفيديوية

التقديمي، 
 والمناقشة 

التقييم النهائي 
 ويباالمتحان الشف
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16 2 

ان يتعرف الطالب العوامل 
،  ان المساعدة على التذكر
النظريات يتعرف الطالب على 

 التي فسرت الذاكرة

العوامل المساعدة على 
،  النظريات التي التذكر

 فسرت الذاكرة  

 عرض تقديمي، 
والمحاضرة 
الفيديوية، 
 والمناقشة

التقييم النهائي 
 ويباالمتحان الشف

17 2 

، ان ان يُعرف الطالب النسيان
يتعرف الطالب على النظريات 

ان  ، التي فسرت النسيان
يفهم الطالب العوامل المؤثرة 
 في عمليتي التذكر والنسيان

،  النظريات التي النسيان
العوامل  ،فسرت النسيان

المؤثرة في عمليتي التذكر 
 والنسيان، 

 عرض تقديمي، 
والمحاضرة 
الفيديوية، 
 والمناقشة

التقييم النهائي 
اليومي باالمتحان 
 لكترونياال

18 2 

تفكير، ان ان يُعرف الطالب ال
يفهم الطالب الغرض من 
التفكير، ان يتعرف الطالب 

  التفكير على انواع

التفكير، اغراض مفهوم 
  التفكير التفكير، انواع

 المحاضرة
والعرض   ،الفيديوية

  التقديمي،
 والمناقشة

التقييم النهائي 
 ويباالمتحان الشف

19 2 

ان يتعرف الطالب على 
المفكر، ان المتعلم  خصائص

يتعرف الطالب على سبل 
ان يتعرف  ، استثارة التفكير
 معوقات تعليمالطالب على 

 التفكير

خصائص المتعلم المفكر، 
، معوقات سبل استثارة التفكير
 تعليم التفكير

 المحاضرة
والعرض  ، الفيديوية

 التقديمي
 والمناقشة

التقييم النهائي 
 ويشفباالمتحان ال

التقييم النهائي  المناقشة المنفردةاستالم التقارير    21
 ويشفباالمتحان ال

  امتحان شهري  2 21
التقييم النهائي 
باالمتحان 

 لكترونياال

22 2 

الطالب مفهوم  عرفان يُ 
 يفهمالفروق الفردية، ان 

التي تؤدي سبا  االالطالب 
  الفروق الفردية الى 

اىمية الفروق الفردية،  مفهوم
، اسبا  دراسة الفروق الفردية
 الفروق الفردية

العرض التقديمي، 
 المحاضرةو 

، الفيديوية
 والمناقشة

وفق التقييم 
نشاطات الطالب 
االلكترونية واعداد 

 المشتركة التقارير

23 2 

ان يفهم الطالب توزيع الفروق 
ان يتعرف الطالب  ، الفردية

على الطرائق التدريسية التي 
 تراعي الفروق الفردية

الطرائق ، توزيع الفروق الفردية
المتبعة لمواجهة الفروق 
 الفردية في التعليم

العرض التقديمي، 
 المحاضرةو 

، الفيديوية
 والمناقشة

وفق التقييم 
نشاطات الطالب 
االلكترونية واعداد 

 المشتركة التقارير

24 2 
ان يميز الطالب االفراد غير 

 العاديين

االفراد غير العاديين)االطفال 
المتفوقون عقليا، االطفال 
بطيئوا التعلم، االطفال 
المتخلفون عقليا، االطفال 
 (المضطربون انفعاليا

العرض التقديمي، 
 المحاضرةو 

، الفيديوية
 والمناقشة

وفق التقييم 
نشاطات الطالب 
االلكترونية واعداد 

 المشتركة التقارير

وفق التقييم العرض التقديمي، نظرية االشراط الكالسيكي ان يتعرف الطالب على  2 25
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

 انكزبة انًقشس: ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1
، داس ػهى انُفس انزشثٕ٘(: 2008) انقٛسٙ، سؤٔف يحًٕد  -

 االسدٌ.دخهخ، 

ٔفق يفشداد انهدُخ انقطبػٛخ انًؼزًذح فٙ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث 

 انؼهًٙ. 

 
  )انًصبدس(  خ ـ انًشاخغ انشئٛس2

علم النفس (: 2015يُصٕس، ػجذ انًدٛذ سٛذ احًذ ٔآخشٌٔ) -

 ، انؼجٛكبٌ، انشٚبض.9ط، التربوي
اساسيات علم النفس (: 2011انذاْش٘، صبنح حسٍ احًذ) -

 ، داس انحبيذ نهُشش ٔانزٕصٚغ.1، طالتعلمالتربوي ونظريات 

، 1(: انًذخم انٗ ػهى انُفس انؼبو، ط2012اثٕ حٕٚح، يشٔاٌ) -

 داس انٛبصٔس٘ انؼهًٛخ نهُشش ٔانزٕصٚغ، ػًبٌ.

لتطبيقات التربوية البافلوف،  نظريات التعلم 
 لنظرية بافلوف

 المحاضرةو 
، الفيديوية
 والمناقشة

نشاطات الطالب 
االلكترونية واعداد 

 المشتركة التقارير

26 2 
ان يتعرف الطالب على 
 نظريات التعلم

نظرية التعلم االجرائي 
، التطبيقات التربوية (سكنرـ)ل

 (سكنر)لنظرية

التقديمي، العرض 
 المحاضرةو 

، الفيديوية
 والمناقشة

وفق التقييم 
نشاطات الطالب 
االلكترونية واعداد 

 المشتركة التقارير

27 2 
ان يفهم الطالب انتقال اثر 

   التعلم

 ،تعلممفهوم انتقال اثر ال
،  واىميتو، وانواعو، ونظرياتو
  تعلم المفاىيم 

العرض التقديمي، 
 المحاضرةو 

، الفيديوية
 والمناقشة

وفق التقييم 
نشاطات الطالب 
االلكترونية واعداد 

 المشتركة التقارير

28 2 
ان يفهم الطالب التغذية 

 المرتدة  

 ،مفهوم التغذية المرتدة
واىميتها، ووظائفها، وانواعها، 

التغذية المرتدة والتعليم و 
 المبرمج

العرض التقديمي، 
 المحاضرةو 

، الفيديوية
 والمناقشة

وفق التقييم 
نشاطات الطالب 
االلكترونية واعداد 

 المشتركة التقارير

29 2 
ان يتعرف الطالب على 

 المفهوم

تعلم المفاىيم، واىمية تعلم 
العوامل المؤثرة في و المفاىيم، 

 تعلم المفاىيم

العرض التقديمي، 
 المحاضرةو 

، الفيديوية
 والمناقشة

وفق التقييم 
نشاطات الطالب 
االلكترونية واعداد 

 المشتركة التقارير

  امتحان شهري  2 31
التقييم النهائي 
باالمتحان 
 االلكتروني
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، لتربويعلم النفس ا مبادئ(: 2012ػًبد ػجذ انشحٛى)انضغهٕل،  -

 ، داس انكزبة اندبيؼٙ، انؼٍٛ.2ط

داس  ،النفس التربويعلم  (:2014)ػذَبٌ ٕٚسف  انؼزٕو، -

 االسدٌ.، انًسٛشح
، 1(: ػهى انُفس انزشثٕ٘، ط2012ػثًبٌ، ػجذ انشحًبٌ احًذ) -

 داس انكزبة اندبيؼٙ.
، داس 1، طعلم النفس التربوي(: 2012انفهفهٙ، ُْبء حسٍٛ) -

 كُٕص انًؼشفخ نهُشش ٔانزٕصٚغ، ػًبٌ.
، داس ٔائم ،علم النفس التربوي (:2010، ٕٚسف )قطبيٙ -

 ػًبٌ.
، اليازوري الفروق الفردية،(: 2008)ٚحٛٗ يحًذ َجٓبَٙ،  -

 .ػًبٌ
 

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

-Introduction to behavior and cognitive neuroscience 
.2010 

- Sternberg,Robert.2005.cognitive psychology. 
 

               ـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًدالد انؼهًٛخ ، انزقبسٚش ،.... ) 
فٙ انذٔسٚبد انًطجٕػخ انًزٕافشح فٙ يكزجخ  انًقبالد انؼهًٛخ

 كهٛخ انزشثٛخ/ اثٍ انٓٛثى أٔ انًُشٕسح ػهٗ شجكخ االَزشَذ. 

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ، يٕاقغ االَزشَٛذ 

.... 
- http://qu.edu.iq/el/mod/folder/view.php?id=2791 

- http://qu.edu.iq/el/mod/folder/view.php?id=2934 
- https://coeduw.uobaghdad.edu.iq/?page_id=23072      
 

 

 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساسٙ  .12

 

 رطٕٚش طشائق انزذسٚس انًؼزًذح كزٕظٛف انزؼهٛى االنكزشَٔٙ ٔفق انًسزدذاد ٔاحزٛبخبد انطهجخ. -

اثشاء يحزٕٖ انحزف أٔ االضبفخ أٔ االسزجذال ثٓذف ػٍ طشٚق  خانذساسٛانًبدح يحزٕٖ رطٕٚش  -

 .فٙ انًبدح انًزضًُخ يثهخاالًخططبد ٔانسئهخ ٔكًب شًم انزطٕٚش اال ،انًبدح ثًؼهٕيبد حذٚثخ

كباليزحبَبد االنكزشَٔٛخ، فضالً ػٍ انُشبطبد ٔانزقبسٚش  رطٕٚش ٔسبئم انزقٕٚى انًؼزًذح -

 خ.ٔانٕاخجبد االنكزشَٔٛخ انًُفشدح أ انًشزشك

انًبدح  انًصبدس أٔ انًشاخغ انشئٛسخ انًؼزًذح فٙ انًبدح ٔفق يزطهجبد رطٕٚش يحزٕٖ رحذٚث -

 انذساسٛخ.

 رحذٚث انًشاخغ االنكزشَٔٛخ أ يٕاقغ االَزشَذ ٔفق يسزدذاد رطٕٚش يحزٕٖ انًبدح انذساسٛخ. -

 
 

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
https://coeduw.uobaghdad.edu.iq/?page_id=23072


 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 عبٍؼخ ثغذاد / ميٞخ اىززثٞخ ىيؼيً٘ اىصزفخ اثِ اىٖٞضٌ اىَؤسسخ اىزؼيَٞٞخ .1

 قسٌ ػيً٘ اىحبسجبد  / اىَزمز ؼيَٜاىقسٌ اى .2

 211CsCtاىْظزٝخ االحزسبثٞخ/  اسٌ / رٍز اىَقزر .3

 أشنبه اىحع٘ر اىَزبحخ .4
 الحضور االلكتروني

 اىفصو / اىسْخ .5
 سْ٘ٛ

 )اىنيٜ(ػذد اىسبػبد اىذراسٞخ  .6
 ّظزٛ 2

 ربرٝخ إػذاد ٕذا اى٘صف  .7
21\11\2221 

       إٔذاف اىَقزر .8

ىقذ ارسؼذ رطجٞقبد اىْظزٝخ االحزسبثٞخ فٜ اىسْ٘اد االخٞزح. فبىٖذف ٍِ ٕذا اىَقزر ٕ٘ رؼزٝف اىطالة  

ػيٚ اسبسٞبد اىْظزٝخ االحزسبثٞخ ٗمٞف َٝنِ حو اىَشبمو اىَزؼيقخ فٜ ٕذا اىَغبه ثطزٝقخ رٝبظٞخ 

 ٗصٞبغخ اىجزإِٞ.

 ٗمذىل رؼجز اسبس ىَبدٓ اىَززعَبد فٜ اىَزحئ اىضبىضخ

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.

 ٗغزائق اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ ٗاىزقٌٞٞ اىَقزرٍخزعبد  .9



  االٕذاف اىَؼزفٞخ -أ
 ر٘ظٞح اىَفبٌٕٞ االسبسٞخ فٜ اىْظزٝخ االحزسبثٞخ ٍِ خاله ٍغَ٘ػخ ٍِ االدٗاد. --1أ

  امزسبة اىَٖبراد فٜ ٍؼبىغخ اىَشنيخ. -2أ

 اىَٖبراد االسبسٞخ مَقذٍخ فٜ ثْبء اىيغبد.امزسبة  -3أ

 RE's, DFA's, NFA's, Stack's, Turing machines, and Grammars )امزسبة اىَفبٌٕٞ اىْظزٝخ ىيزؼبٍو ٍغ  -4أ

 مٞفٞخ اىزبمذ ٍِ اُ اىجزّبٍظ ٍنز٘ة ظَِ اىق٘اػذ اىجزٍغٞخ  -5أ

   ٍؼزفخ مٞفٞخ ػَو ق٘اِّٞ ىؼَو اىَززعَبد - -6أ

  االٕذاف اىَٖبرارٞخ اىخبصخ ثبىَقزر  -ة 

 FAs, NFAs, Grammars, languages modelling, small اىقذرح ػيٚ رصٌَٞ ) – 1ة
compilers basics.) 

 اىقذرح ػيٚ اىزفنٞز فٜ ٍؼبىغخ اىَشنيخ حست ق٘اػذ ٍؼْٞخ. – 2ة

  مزبثخ اىزقبرٝز اىؼيَٞخ – 3ة

 (Natural and Formal Languagesٍؼزفخ اىَقبرّخ ثِٞ ) -4ة

 

 غزائق اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ      

 

ٗرؼزَذ اسي٘ة اىَْبقشخ  اىنززّٗٞخ ػيٚ اىَْصبد االىنززّٜٗ ٗداخو اىصف٘ف االفززاظٞخٍحبظزاد  .1

 ٗاىَشبرمخ.
 رَبرِٝ اظبفٞخ م٘اعجبد ىيحو اصْبء اىَحبظزاد اٗ ٗاعت ثٞزٜ. .2

 ٍ٘اقغ اىز٘اصو االعزَبػٜ رَبرِٝ اظبفٞخ ىيحو رؼزض داخو ٍغَ٘ػخ خبصخ ثطيجخ اىَبدح ػيٚ .3

 اىنزت اىؼيَٞخ. .4

 

 

 

 غزائق اىزقٌٞٞ      

 

 .google meetاىصف االفززاظٜ ٗاه اىَشبرمخ فٜ 

  رقذٌٝ األّشطخ اىَخزيفخ.

 .فٜ اىصف االىنززّٜٗاخزجبراد فصيٞخ ّٖٗبئٞخ ٗأّشطخ 

 
 االٕذاف اى٘عذاّٞخ ٗاىقَٞٞخ -ط

 اىَْبقشخ ٗاىزفنٞز اىززامَٜاسزخذاً اىَٖبراد اىؼيَٞخ ٍِ خاله -1ط

 اىؼَو ػيٚ اىجحش ػيٚ ٍغَ٘ػخ اىحي٘ه ٗاخزٞبر امضز اىحي٘ه ٍْبسجخ ىحو اىَشبمو-2ط

 اى٘اعجبد ىَؼزفخ ٍذٙ رط٘ر رفنٞزٓ ٗرص٘رٓ ىيَ٘ظ٘ع-3ط

رحفٞز اىؼَو اىغَبػٜ ػِ غزٝق ٍشبرمخ اىطيجخ فٜ اٝغبد اىحي٘ه اىَخزيفخ صٌ اىزْبقش ىي٘ص٘ه   -4ط

 ٘ه اىََنْخ.اىٚ افعو اىحي

 

  

 

 

 

 



 

 غزائق اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ     

 

 إدارح اىَحبظزح ػيٚ ّح٘ ٝشؼز ثإَٔٞخ اى٘قذ. 

 رنيٞف اىطبىت ثجؼط األّشطخ ٗاى٘اعجبد اىغَبػٞخ. 

 .رخصٞص ّسجخ ٍِ اىذرعخ ىألّشطخ اىغَبػٞخ 

 

 

 غزائق اىزقٌٞٞ    

 

  ٜدىٞو اىززاً اىطبىت ٗرحَئ اىَسؤٗىٞخ اىصف االفززاظٜاىَشبرمخ اىفبػيخ ف. 

 .االىززاً ثبىَ٘ػذ اىَحذد فٜ رقذٌٝ اى٘اعجبد ٗاىجح٘س اىَطي٘ثخ ٍِ اىطبىت رقذَٖٝب 

  ػِ االىززاً ٗاىزحصٞو اىَؼزفٜ ٗاىَٖبرٛاالىنززّٗٞخ رؼجز االخزجبراد اىفصيٞخ ٗاىْٖبئٞخ. 

 

 
 األخزٙ اىَزؼيقخ ثقبثيٞخ اىز٘ظٞف ٗاىزط٘ر اىشخصٜ (.اىَْق٘ىخ ) اىَٖبراد اىزإٔٞيٞخ اىَٖبراد  اىؼبٍخ ٗ -د 

 اُ ٝزٌ ادراك اىَبدح ٗقبثيٞخ ر٘ظٞفٖب فٜ اىَسزقجو-1د

  اُ ٝسزطٞغ اىزؼبٍو ٍغ اىحبس٘ة ٍٗؼزفخ مٞفٞخ عؼئ ٝؼبىظ اىجٞبّبد ثشنو افعو-2د         

 رَْٞخ قذرح اىطبىت ػيٚ اىزؼبٍو ٍغ اإلّززّذ.-3د

 ػيٚ اىزؼبٍو ٍغ اى٘سبئو اىَزؼذدح.رَْٞخ قذرح اىطبىت   -4د

 .رط٘ٝز قذرح اىطبىت ػيٚ اىح٘ار ٗاىَْبقشخ    -5د         

 



 ثْٞخ اىَقزر .12

 اىسبػبد األسج٘ع
ٍخزعبد اىزؼيٌ 

 اىَطي٘ثخ
اسٌ اى٘حذح / أٗ 

 اىَ٘ظ٘ع
 غزٝقخ اىزقٌٞٞ غزٝقخ اىزؼيٌٞ

1.  2 
Set,string,alphab

ets, language 

Set theory 
 ّظزٛ

ػبٍخ أسئيخ 

 ٍْٗبقشخ

2.  2 
Finite state 

automata 

Set theory and 

grammar types 

 

 ّظزٛ
اسئيخ ػبٍخ 

ٍْٗبقشخ اٗ 

 اٍزحبُ اّٜ

3.  2 

Types of 

NFAs,DFAs and 
equivalence 

between NFAs 
and DFAs, FAs 

with epsilon 
move 

Grammar types ّٛظز 

أسئيخ ػبٍخ 

 ٍْٗبقشخ

4.  2 
Regular 

Expressions  

Regular 

expression 

 

 ّظزٛ
أسئيخ ػبٍخ 

 ٍْٗبقشخ

5.  2 

Pumping 
lemma on 

regular 
languages, 

closure 
properties of 

regular 
languages 

Regular 

expression 

 

 ّظزٛ

أسئيخ ػبٍخ 

 ٍْٗبقشخ

6.  2 
Finite State 

Automata with 
output 

Finite automata  

 

 

 ّظزٛ

أسئيخ ػبٍخ 

ٍْٗبقشخ اٗ 

 اٍزحبُ اّٜ

7.  2 

Equivalence 
between Moore 

and Mealy 
Machine  

Transition graph  

أسئيخ ػبٍخ ٗ  ّظزٛ

 ٍْبقشخ

8.  2 
Kleens 

Theorem 

Convert from 

NDFA-€ to NDFA 

without € 

 ّظزٛ

أسئيخ ػبٍخ ٗ 

 ٍْبقشخ



9.  2 
Context Free 

Grammar and 
Languages 

Mid course test   

 ّظزٛ
ػبٍخ ٗ أسئيخ 

 ٍْبقشخ

12.  2 
Context Free 

Grammar  

Convert from 

NDF to DFA 

 

 ّظزٛ
أسئيخ ػبٍخ ٗ 

 ٍْبقشخ

11.  2 

Derivation Tree 
(LMD,RMD), 

Simplification 
of CFGs 

Convert RE to 

NDFA 

 

 ّظزٛ
اٍزحبُ 

 شٖزٛ

12.  2 
Chomsky normal 

form 

Compare 

FA,TG,RE 

 

 ّظزٛ

 اسئيخ ػبٍخ

13.  2 
The ambiguous 

CFGs 

Introduction to 

kleen theory  

 

 ّظزٛ

 اسئيخ ػبٍخ

14.  2 
Pushdown 

automata and 

CFL,) 

Review  

 

 اسئيخ ػبٍخ ّظزٛ

15.  2 

closure properties 

of 

CFL(union,conca

tenation,kleen 

closure 

 ّظزٛ 

 اسئيخ ػبٍخ

16.  2  

Final course test  

 ّظزٛ
أسئيخ ػبٍخ 

 ٍْٗبقشخ



17.  2  

kleen theory 

review & prove 

first section 

 

اسئيخ ػبٍخ  ّظزٛ

ٍْٗبقشخ اٗ 

 اٍزحبُ اّٜ

18.  2  

Prove second 

section with EX 
 ّظزٛ

أسئيخ ػبٍخ 

 ٍْٗبقشخ

19.  2  

EX on second and 

prove third section 

 

 ّظزٛ
أسئيخ ػبٍخ 

 ٍْٗبقشخ

22.  2  

EX on third 

section and prove 

fourth section 

 

 ّظزٛ
أسئيخ ػبٍخ 

 ٍْٗبقشخ

21.  2  

Ex on fourth 

section and 

introduction on 

CFG ّٛظز 
أسئيخ ػبٍخ 

 ٍْٗبقشخ

22.  2  

CFG  

اسئيخ ػبٍخ  ّظزٛ

ٍْٗبقشخ اٗ 

 اٍزحبُ اّٜ

23.  2  

Convert CFG to 

CNF 
 ّظزٛ

أسئيخ ػبٍخ 

 ٍْٗبقشخ

24.  2  

Convert CFG to 

CNF 

 ّظزٛ
أسئيخ ػبٍخ 

 ٍْٗبقشخ



 

 

 

 

 

 

25.  2  

Moore and mealy 

machine 

 

اسئيخ ػبٍخ  ّظزٛ

ٍْٗبقشخ اٗ 

 اٍزحبُ اّٜ

26.  2  

Convert from 

moore to mealy 

and converse
 
and 

PDA 

 ّظزٛ

أسئيخ ػبٍخ 

 ٍْٗبقشخ

27.  2  

Review  

 ّظزٛ
أسئيخ ػبٍخ 

 ٍْٗبقشخ

28.  2  

Mid course test   

 ّظزٛ
أسئيخ ػبٍخ 

 ٍْٗبقشخ

29.  2  

PDA and TM 

 ّظزٛ
أسئيخ ػبٍخ 

 ٍْٗبقشخ

32.  2  

TM and review  

اسئيخ ػبٍخ  ّظزٛ

ٍْٗبقشخ اٗ 

 اٍزحبُ اّٜ



 اىجْٞخ اىزحزٞخ  .11

اىنزت اىَقزرح  -1

 اىَطي٘ثخ

Daniel I. A.Cohen 

",introduction to computer theory ," 

second edition 1986 

Computation", Second Edition, Prentice-Hall, 

2001 

اىَزاعغ اىزئٞسٞخ  -2

 )اىَصبدر(

 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 

اىنزت ٗاىَزاعغ اىزٜ ٝ٘صٚ  ( أ

ثٖب )اىَغالد اىؼيَٞخ ,اىزقبرٝز 

).....,  

 ,John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman ( ب

"Introduction to Automata Theory, Languages, 

and  Computation", Second Edition, PrenticeHall, 2001 

  

اىَزاعغ االىنززّٗٞخ ,ٍ٘اقغ  ( د

 االّززّٞذ ,.....
 ٍ٘اقغ اىَنزجبد فٜ ثؼط اىغبٍؼبد اىؼبىَٞخ.

 

 خطخ رط٘ٝز اىَقزر اىذراسٜ .12

   ىيزَٞز ثِٞ االالد اىَخزيفخ ىيغبد اىَخزيفٔػَو رقبرٝز  

 رطجٞق ثؼط اىَجبدئ ىزنِ٘ٝ اىق٘اػذ ٗرسٌ االالد ثشنو ثزاٍظ رطجق ػيٚ اىحبس٘ة 

 ٜثٞبُ رطجٞقبد اىَبدح ثشنو ػَي 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 اثٍ انٓٛثى–كهٛخ انززثٛخ نهعهٕو انصزفخ  انًؤسسخ انزعهًٛٛخ .1

 عهٕو انحبسجبد  / انًزكز عهًٙانقسى ان .2

 االدارح انززثٕٚخ ٔانزعهٛى انثبَٕ٘ اسى / ريز انًقزر .3

 اسجٕعٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 2222-2221 انفصم / انسُخ .5

 سبعخ 66 )انكهٙ(عذد انسبعبد انذراسٛخ  .6

 28/12/2221 ربرٚخ إعذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًقزر .8

كذلك مجال التربية والتعليم و مختلف المجاالت وخاصة  في كتخصص   تعريف الطالب بأهمية االدارة الى تهدف المادة 
 بصورة صحيحة ومن خالل التطرق الى االساليب والطرق الحديثة في التربية والتعليم يةدارة الصفالتمكينه من القيام بإ

 

 

 

 

 
 

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

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 

 ٔطزائق انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزقٛٛى انًقزريخزخبد  .9

  االْذاف انًعزفٛخ -أ
 رًكٍٛ انطبنت ثبنحصٕل عهٗ انفٓى انزبو نًبدح االدارح انززثٕٚخ  -1أ

 رًكٍٛ انطبنت ثبنحصٕل عهٗ يعزفخ ٔفٓى االشزاف انززثٕ٘ ٔانزعهٛى انثبَٕ٘  -2أ

 رًكٍٛ انطبنت ثبٌ ٚكٌٕ ادارٚب رزثٕٚب َبخحب -3أ
 د انكبفٙ انذ٘ ٚؤْهّ نهقٛبو ثعًهخ ثبنًؤسسبد انززثٕٚخ ٔانزعهًٛٛخ اعذادِ االعذا-4أ
  

  االْذاف انًٓبرارٛخ انخبصخ ثبنًقزر  -ة 

 يٓبرح انزذرٚس – 1ة

 يٓبرح انعًم االدار٘ ٔانززثٕ٘ – 2ة

 يٓبراد االشزاف انززثٕ٘ – 3ة

   

 طزائق انزعهٛى ٔانزعهى      

 

 اسهٕة انًُبقشخ ٔانحٕار-

 ٔانفصهٛخ انشٓزٚخااليزحبَبد -2

 انًحبضزاد االنكززَٔٛخ-3

 انزحضٛز االسجٕعٙ انكززَٔٛب -4

 

 

 طزائق انزقٛٛى      

 

 االَشطخ انصفٛخ ...ٔغٛزْب –االسئهخ ٔاالسزفسبراد  -ثحٕس انزخزج -االنكززَٔٛخ  االخزجبراد -انزقبرٚز

 

 
 االْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ -ج

 انًُبقشخ  -1ج

 اسهٕة انحٕار انًزجبدل -2ج

 االسئهخ انًفزٕحخ -3ج

   

  

 طزائق انزعهٛى ٔانزعهى     

 االخزجبراد االنكززَٔٛخ -انحضٕر االنكززَٔٙ –انذرخبد انشٓزٚخ 

 

 

 طزائق انزقٛٛى    



 

 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

 ثحٕس َٓبٚخ انسُخ–االيزحبَبد انشٓزٚخ ٔانفصهٛخ ٔ انُٓبئٛخ  االنكززَٔٛخ أ انحضٕرٚخ 

 

 

 
 انًُقٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزعهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبراد  انعبيخ ٔ -د 

 اٌ ٚسزطٛع انطبنت رٕظٛف انًعزفخ انزٙ رهقبْب  -1د

 اٌ ٚزًكٍ يٍ االسزفبدح يٍ انًعزفخ-2د

 اٌ ٚكزست يٓبرح انزذرٚس ٔادارح انصف-3د

    -4د

 ثُٛخ انًقزر .12

 انسبعبد األسجٕع
يخزخبد انزعهى 

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚقخ انزقٛٛى طزٚقخ انزعهٛى

1-2-3-4 8 
اٌ ٚكٌٕ نهطبنت قبعذح 

ٔيذخال خذٚذا فٙ عهى 

 االدارح

االدارح.يفٕٓيٓب 

.َشبرٓب 

 .ربرٚخٓب.رطٕرْب
 انكززَٔٛب

االخزجبراد 

انشٓزٚخ 

 انكززَٔٛب

5-6-7-8 8 
اٌ ٚفٓى انطبنت يبْٙ 

يسزٕٚبد انعًم 

 ثبالدارح

يسزٕٚبد االدارح 

 ثبنززثٛخ ٔانزعهٛى
 انكززَٔٛب

االخزجبراد 

انشٓزٚخ 

 انكززَٔٛب

9-12-

11-12 
8 

اٌ ٚزعهى انًفزداد 

 نهزخصص
انًزكزٚخ ٔاناليزكزٚخ 

 ثبالدارح
 انكززَٔٛب 

االخزجبراد 

انشٓزٚخ 

 انكززَٔٛب

13-14-

15-16 
8 

اٌ ٚجذاء ثفٓى رخصص 

 االدارح انززثٕٚخ
–االدارح انززثٕٚخ 

 يذرسٛخ-رعهًٛٛخ 
 انكززَٔٛب

االخزجبراد 

انشٓزٚخ 

 انكززَٔٛب

17-18-

19-22 
8 

ادراك انعًم ثبدارح 

 انصف
االدارح انصفٛخ ٔكم 

 يبٚزعهق ثٓب
 انكززَٔٛب

االخزجبراد 

انشٓزٚخ 

 انكززَٔٛب

21-22-

23-24 
8 

انًعزفخ ثٕظبئف عًم 

 االدار٘ انززثٕ٘
انٕظبئف ٔانعًهٛبد 

 ٔاالًَبط االدارٚخ
 انكززَٔٛب

االخزجبراد 

انشٓزٚخ 

 انكززَٔٛب

25_33 18 
انزعزٚف ثعًم 

االشزاف انززثٕ٘ 

 ٔانعًم ثّ

فصم رٕضٛحٙ 

نالشزاف انززثٕ٘ 

 ٔانزعهٛى انثبَٕ٘
 انكززَٔٛب

االخزجبراد 

انشٓزٚخ 

 انكززَٔٛب



انكزت انًقزرح  -1

 انًطهٕثخ
 المادة المقرة من قبل الجامعة ضمن القطاعية مفردات 

انًزاخع انزئٛسٛخ  -2

 )انًصبدر(

عالء د. – 9102-كتاب االدارة واالشراف والتعليم الثانوي  
 الناصر 

انكزت ٔانًزاخع انزٙ ٕٚصٗ  ( أ

ثٓب )انًدالد انعهًٛخ ،انزقبرٚز 

).....،  
  الورقية والرقمية المصادر والمؤلفات الحديثة بالمكتبات

انًزاخع االنكززَٔٛخ ،يٕاقع  ( ة

 االَززَٛذ ،.....
 المصادر االلكترونية  –شبكة االنترنيت 

 

 خطخ رطٕٚز انًقزر انذراسٙ .12

 انعًم عهٗ ادخبل يعهٕيبد خذٚذح يٍ انًصبدر انعبنًٛخ ٔيٍ شجكخ انًعهٕيبرٛخ  -1
 اضبفخ ٔرحذٚش يفزداد خذٚذح نزطٕٚز انًبدح ٔالرزقبطع يعٓب  -2
 انعًم عهٗ اٌ رزًبشٗ يفزداد انًبدح يع انزعهٛى االنكززَٔٙ ٔانًذيح  -3
 ٔثًب ٚخذو انطهجخ فٙ رخصص االدارح انززثٕٚخ  زقجهٙ اضبفخ ا٘ رطٕٚز خذٚذ يس -4

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن اذليثم -كلية الرتبية للعلوم الصرفة انمؤسسح انرعهيميح .1

 قسم علوم احلاسبات  / انمزكز عهميانقسم ان .2

 213CsAp/  الربرلة الكيانية   اسم / رمز انمقزر .3

 يوميا   أشكال انحضىر انمراحح .4

 سنوي    انفصم / انسنح .5

 اسبوعيا( عملي  2  -نظري   2)  )انكهي(عذد انساعاخ انذراسيح  .6

 2021 ذاريخ إعذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انمقزر .8

 .افهام الطلبة مبادئ الربرلة الكيانية .1

 .stringsفهم بعض مفاهيم هياكل البيانات مثل السالسل الرمزية   .2

 .فهم الربامج الفرعية ودرلها مع مفاهيم الربرلة الكيانية .3

 .classesتنفيذ اخلوارزميات ادلستعملة حلل ادلشاكل الربرلية باستخدام الـفئات  .4

 .فهم وتطبيق مفاهيم الربرلة الكيانية مثل الفئات والكيانات والتغليف والوراثة بأنواعها وتعدد االشكال .5

 
 

 

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.



 وطزائق انرعهيم وانرعهم وانرقييم انمقزرمخزجاخ  .9

  االهذاف انمعزفيح -أ
 اسس الربرلة الكيانية  -1أ

 مفهوم اخلوارزميات   -2أ

 ادلعلومات الالزمة لكتابة الربامج  -3أ

   

  االهذاف انمهاراذيح انخاصح تانمقزر  -ب 

 ادلقارنة  – 1ب

 التقييم  – 2ب

 النقد  -3ب

 التطبيق  -4ب

 طزائق انرعهيم وانرعهم      

 

 احملاضرة النظرية

 ادلختربات العملية

 

 طزائق انرقييم      

 ادلشاريع الفردية واجملموعات

 االنشطة العملية

 اعداد البحوث

 االهذاف انىجذانيح وانقيميح -ج

 تقدير عظمة اخلالق يف جعل االنسان كائنا يهتم باجلانب العلمي   -1ج

 تقدير جهود العلماء يف دراسة علوم احلاسبات  -2ج

 يف بيان امهية الربامج والربارليات تقدير جهود الباحثني والدراسني   -3ج

  

 طزائق انرعهيم وانرعهم     

 احملاضرة النظرية      

  ادلختربات العملية

 

 طزائق انرقييم    

 

 اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/هنائية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلشاريع الفردية ادلستقلة

 اعداد البحوث 

 

 
 انمنقىنح ) انمهاراخ األخزي انمرعهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي (.انرأهيهيح انمهاراخ  انعامح و -د 

 التطبيق   -1د

 االستنتاج   -2د

 التحليل والرتكيب  -3د



 



 تنيح انمقزر .11

 انساعاخ األسثىع
مخزجاخ انرعهم 

 انمطهىتح
اسم انىحذج / أو 

 انمىضىع
 انرقييمطزيقح  طزيقح انرعهيم

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي مقدمة اىل الربرلة الكيانية التعريف بالربرلة الكيانية عملي2+نظري 2 1
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي الربامج الفرعية الربامج الفرعية عملي2+نظري 2 2
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي اساليب وانواع لغات الربرلة تأريخ وانواع لغات الربرلة عملي2+نظري 2 3
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي اساليب وانواع لغات الربرلة اللغات غري ادلهيكلة عملي2+نظري 2 4
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي اساليب وانواع لغات الربرلة اللغات ذات الوحدات النمطية عملي2+نظري 2 5
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي اساليب وانواع لغات الربرلة الربرلية الكيانية عملي2+نظري 2 6
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي السالسل الرمزية العرف وفهم السالسل الرمزية عملي2+نظري 2 7
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي الفئات والكيانيات فهم الفئات والكيانيات عملي2+نظري 2 8
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي خلق الكيانيات كيفية خلق الكيانيات عملي2+نظري 2 9
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي التغليف والوصول للفئة فهم التغليف والوصول للفئات عملي2+نظري 2 10
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي والوصول للفئةالتغليف  فهم التغليف والوصول للفئات عملي2+نظري 2 11
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي scopeعملية النطاق   scopeفهم عمليات الـ  عملي2+نظري 2 12
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي ادلشيدات فهم وكتابة ادلشيدات عملي2+نظري 2 13
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي ادلهدمات فهم وكتابة ادلهدمات عملي2+نظري 2 14
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي الوراثة التعرف على مفهوم الوراثة عملي2+نظري 2 15
 خمتربيةوتقارير 

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي الوراثة ادلفردة فهم الوراثة ادلفردة عملي2+نظري 2 16
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي الوراثة ادلركبة وادلتعددة ادلستويات فهم الوراثة ادلركبة وادلتعددة عملي2+نظري 2 17
 خمتربيةوتقارير 

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي الوراثة اذلجينة فهم الوراثة اذلجينة عملي2+نظري 2 18
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي الدوال الصديقة فهم وكتابة الدوال الصديقة عملي2+نظري 2 19
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي التحميل الزائد للدوال التعرف على التحميل الزائد للدوال عملي2+نظري 2 20
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي التعرف على التحميل الزائد للعمليات التعرف على التحميل الزائد للعمليات عملي2+نظري 2 21
 خمتربيةوتقارير 

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي ادلؤشرات اىل الكيانات فهم وكتابة مؤشرات الكيانات عملي2+نظري 2 22
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي ادلؤشرات اىل الكيانات فهم ادلشرات للكيان االبن عملي2+نظري 2 23
 خمتربيةوتقارير 

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي تطبيقات ادلؤشرات للكيانات فهم أمثلة وتطبيقات  ادلؤشرات عملي2+نظري 2 24
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي مصفوفة ادلؤشرات للكيانات فهم مصفوفة ادلؤشرات للكيانات عملي2+نظري 2 25



 

 

 

 

 انثنيح انرحريح  .11

انكرة انمقزرج  -1

 انمطهىتح
 

انمزاجع انزئيسيح  -2

 )انمصادر(

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

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

انكرة وانمزاجع انري يىصً  ( أ

تها )انمجالخ انعهميح ،انرقاريز 

).....،  
 ال يوجد

انمزاجع االنكرزونيح ،مىاقع  ( ب

 االنرزنيد ،.....

https://www.youtube.com/channel/UC3je0o
Z9v0_AaoYm6ap_Xug 

 

 خطح ذطىيز انمقزر انذراسي .12

 .مت اضافة مفردات جديدة ضمن ادلنهج  -1

 .مت استخدام تطبيقات موبايل جديدة لتنفيذ الربامج على أجهزة اذلاتف احملمول -2

 .ألكرتونية  ليتم تنفيذ برامج اجلانب العملي مباشرة اونالينمت استخدام مواقع  -3

 .مت استخدام فديوات تعليمية تفاعلية لعرض مفردات ادلنهج -4

 

 

 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي الدوال االفرتاضية كتابة الدوال االفرتاضية عملي2+نظري 2 26
 وتقارير خمتربية

امتحانات اسبوعية وشهرية  ادلخترب+ عرض تقدميي جتريد البيانات فهم الفئة اجملردة عملي2+نظري 2 27
 وتقارير خمتربية

      



 ومىرج وصف الممشس

 

 وصف الممشس

 

 اتٍ انهُثى –خايعح تغذاد/ كهُح انرزتُح نهعهىو انصزفح  انًؤسسح انرعهًُُح .1

 لسى عهىو انحاسثاخ  / انًزكز عهًٍانمسى ان .2

 220CsMmانرحهُم انعذدٌ /  اسى / ريز انًمزر .3

 انُىيٍ أشكال انحضىر انًراحح .4

 سُىٌ انفصم / انسُح .5

 عًهٍ 2َظزٌ +  1 )انكهٍ(عذد انساعاخ انذراسُح  .6

 28/12/2021 ذارَخ إعذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 تعريف الطلبة بالطرائق العددية للرياضيات املتقدمة .1

 متكني الطلبة على حل املعادالت املتقدمة .2

 

 

 

 
 

 

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.



 وطزائك انرعهُى وانرعهى وانرمُُى انًمزريخزخاخ  .9

  االهذاف انًعزفُح -أ
 انًعزفح تانطزق انعذدَح نهزَاضُاخ انًرمذيح -1أ

 ذأهُم انطانة عهً حم انًشاكم انزَاضُح -2أ

 فهى انطزائك انزَاضُح انًرعهمح تانًعادالخ انرفاضهُح  -3أ
 االنًاو تًُاهح انطزائك انعذدَح انخاصح تحم انًعادالخ -4أ

  االهذاف انًهاراذُح انخاصح تانًمزر  -ب 

 حم انًشاكم انزَاضُح تانطزائك انعذدَح – 1ب

 انزَاضُح انًرعهمح تانًعادالخ انرفاضهُحاخادج انطزائك  – 2ب

 ذزشُح انطزائك انعذدَح انخاصح تحم انًعادالخ واخرُار انًُاسة نها  - 3ب

 طزائك انرعهُى وانرعهى      

 )انكرزوَُا( يحاضزج ذمهُذَح وأسهىب انًُالشح .1
 )حضىرَا( األَشطح انًخرثزَح وإعذاد انرمارَز .2
 انكرة انعهًُح .3

 طزائك انرمُُى      

 اخزاء االخرثاراخ انُظزَح وانعًهُح َىيُح / شهزَح / سُىَح .1
 اخزاء االخرثاراخ انشفىَح .2
 انرمارَز انعهًُح .3

 االهذاف انىخذاَُح وانمًُُح -ج

 عظًح انخانك فٍ انهاو االَساٌ انًهاراخ انعمهُح انزَاضُحذمذَز  -1ج

 ذمذَز خهىد انعهًاء فٍ اكرشاف انطزائك انعذدَح -2ج

 ذمذَز خهىد انثاحثٍُ وانذارسٍُ فٍ يدال انزَاضُاخ -3ج

 ذمذَز خهىد عهًاء انزَاضُاخ فٍ إرساء أسس انمىاعذ انزَاضُح  -4ج

 طزائك انرعهُى وانرعهى     

 

 المحاضرة النظرية

  المختبرات العملية

 

 طزائك انرمُُى    

 و انرمارَزااليرحاَاخ انشهزَح وانفصهُح و انُهائُح  

 



 

 تُُح انًمزر .11

 طشٌمح التمٍٍم طشٌمح التعلٍم اسم الىحذج / أو المىضىع مخشجاخ التعلم المطلىتح الساعاخ األسثىع

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش Types of errors التعشف على األخطاء عملً 2وظشي+ 1 1

2 
 عملً 2وظشي+ 1

 حل المعادالخ التفاضلٍح
Sol. of deferential 

equations 
 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

3 
 عملً 2وظشي+ 1

 استخشاج الجزوس
False position, 
Secant method 

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

4 
استخشاج الجزوس مه  عملً 2وظشي+ 1

 الذسجح الثاوٍح
Newton Raphson 

method 
 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

5 
اٌجاد الجزوس الثاتتح  عملً 2وظشي+ 1

 الىمطٍح
Fixed point 

interactive method 
 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

6 
 عملً 2وظشي+ 1

 استخشاج الجزوس العذدٌح
Numerical solution 
of set of equation 

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

7 
استخشاج الجزوس  عملً 2وظشي+ 1

 للمصفىفاخ
Gaussian 

elimination method 
 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

8 
الجزوس  استخشاج عملً 2وظشي+ 1

 للمصفىفاخ
Gauss Jordan 

method 
 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

9 
استخشاج الجزوس  عملً 2وظشي+ 1

 للمصفىفاخ
Jacobi method 

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

11 
استخشاج الجزوس  عملً 2وظشي+ 1

 للمصفىفاخ
Gauss Seidel method 

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

11 
الطشائك االستكمالٍح  عملً 2وظشي+ 1

 العذدٌح
Lagrange 

interpolation method 
 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

12 
المعادالخ التفاضلٍح  عملً 2وظشي+ 1

 المحذودج
Calculus of finite 

differences  
 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

13 
اٌجاد الجزوس للمصفىفاخ  عملً 2وظشي+ 1

 األمامٍح والخلفٍح
Forward and 

Backward differences 
 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

14 
اٌجاد الجزوس للمصفىفاخ  عملً 2وظشي+ 1

 األمامٍح
Divided differences 

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

15 
اٌجاد الجزوس للمصفىفاخ  عملً 2وظشي+ 1

 الخلفٍح
Divided differences 

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش Mid exam امتحان وصف السىح عملً 2وظشي+ 1 16

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش Half year break العطلح الشتٍعٍح عملً 2وظشي+ 1 17

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش Half year break العطلح الشتٍعٍح عملً 2وظشي+ 1 18

19 
التعشف على طشق  عملً 2وظشي+ 1

 التكامالخ
Numerical 
integration 

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

21 
التعشف على طشق  عملً 2وظشي+ 1

 التكامالخ
Trapezoidal method 

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

21 
الطشائك التكاملٍح تصٍغح  عملً 2وظشي+ 1

1/3 
Simpsons method 

1/3 
 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

22 
الطشائك التكاملٍح تصٍغح  عملً 2وظشي+ 1

3/8 
Simpsons method 

3/8 
 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

23 
احتساب التكاوالخ  عملً 2وظشي+ 1

 المحذدج
Boots method 

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

 انًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرعهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انًهاراخ  انعايح و -د 

 اسرخذاو انًهاراخ انعهًُح -1د

 َسرُرح انطانة كُفُح حم انًعادالخ انزَاضُح -2د

 َحهم انطانة انًشكالخ انزَاضُح -3د

 لذرج انطانة عهً انًمارَح تٍُ انزَاضُاخ االعرُادَح وانزَاضُاخ انًرمذيح   -4د



24 
احتساب التكاوالخ  عملً 2وظشي+ 1

 المحذدج
Weddles method 

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

25 
احتساب التكاوالخ  عملً 2وظشي+ 1

 المحذدج
Taylor method 

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

26 
احتساب التكاوالخ  عملً 2وظشي+ 1

 المحذدج
Euler method 

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

27 
احتساب التكاوالخ  عملً 2وظشي+ 1

 المحذدج
Rung Kutta method 

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

28 
احتساب التكاوالخ  عملً 2وظشي+ 1

 المحذدج
Rung Kutta method 

 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

29 
الخ ماحتساب التكا عملً 2وظشي+ 1

 المحذدج مه الشتة العلٍا
High order 

differential method  
 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش

31 
احتساب التكامالخ  عملً 2وظشي+ 1

 المحذدج مه الشتة العلٍا
High order 

differential method 
 امتحاواخ ٌىمٍح وشهشٌح  إلماء+مىالشح+مختثش
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انكرة انًمزرج  -1

 انًطهىتح

يف التحليل العددي )د. أمحد صاحل اآللوسي، د. عادل رنيل البيايت(  مقدمة
1989 

انًزاخع انزئُسُح  -2

 )انًصادر(
Numerical Methods, (P. Kandasamy, K. 
Thilagavathy, and K. Gunavathy) 2009 

انكرة وانًزاخع انرٍ َىصً  ( أ

تها )انًدالخ انعهًُح ،انرمارَز 

).....،  
 العامةكتب الرياضيات 

انًزاخع االنكرزوَُح ،يىالع  ( ب

 االَرزَُد ،.....
 مواقع النت اليت تعىن بالرياضيات
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 حم انًعادالخ انالخطُح تطزَمح َُىذٍ 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 انًؤسسح انرؼهًُُح .1
 اتن انهُثى -كهُح انرزتُح نهؼهىو انصزفحجايؼح تغذاد/ 

 / انًزكز ؼهًٍ انقسى ان .2
 قسى ػهىو انحاسثاخ   

 اسى / ريز انًقزر .3
 215CsEL/  انهغح اإلنكهُزَح

 أشكال انحضىر انًراحح .4
 اسثىػٍ

 انفصم / انسنح .5
 2021 - 2022  الدراسية للسنة -سنىٌ 

  ػذد انساػاخ انذراسُح  .6
 نظزٌ 1

 2221تشرين الثاني ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7
 : أهذاف انًقزر .8

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 

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

 ؛البرنامج.
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 وطزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى ًقزراخ انيخزج .12

  هذاف انًؼزفُح 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.                                                                          

     

  ًقزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -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                                               
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B8- Students should be able to use the listening skill                                            

 

 B9- Students should be able to use the speaking skill                                           
 
 طزائق انرؼهُى وانرؼهى      

 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. 

 

 
 طزائق انرقُُى      

 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. 

 
 

 األهذاف انىجذانُح وانقًُُح  -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.  

 
 طزائق انرؼهُى وانرؼهى     

-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. 
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9-  Using E- learning  
10- Using google classroom to teach students the topic of the course. 

 
  

 

 طزائق انرقُُى   
 

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. 

 
 انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انًنقىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرأهُهُح انؼايح و انًهاراخ -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. 

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 تنُح انًقزر .11

يخزجاخ انرؼهى  انساػاخ األسثىع

 انًطهىتح
اسى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طزَقح انرقُُى طزَقح انرؼهُى

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 
& 
conversations 

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 
& 
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 

assessment 
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 
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 انثنُح انرحرُح  .21

 The New Headway Plus Student's Book – By John and Liz -1 ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 2

Soars ( OXFORD) – pre – intermediate Student’s book+ 

workbook with key- University Press 

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 

21+22 2 

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

Scared to death 
questioning and 
discussion 

Oral 
assessment 

23+24 2 

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

Things that 
changing the world 

questioning and 
discussion 

Daily 
examinations
& monthly 
examination 

25+26 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 

27+28 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 2 

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 
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 Brion,A. and Ingrid,F( 1999).Developing Strategies:An  -2 )انًصادر(  ـ انًزاجغ انزئُسُح 2
Integrated Languge Course For Intermediate Students 
(Twenty third impression).Longman Group U.K. Limited. 

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

Macmillan Education LTD. London and Oxford. 

ـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً ا

انًجالخ انؼهًُح , انرقارَز ) تها 

 ...., ) 

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 انًزاجغ االنكرزونُح, يىاقغ 

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

mmar/present_simple/pres_simple3.html 

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

mmar/present_simple/pres_simple4.htm 

4- 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.  
 

 
 

 



 ًصف انمقزر

 

 ًصف انمقزر

 

 

 تغذاد/كهُح انرزتُه نهؼهىو انصزفه اتٍ انهُثىخايؼح  انًؤطظح انرؼهًُُح .1

   لظى انحاطثاخ  / انًزكش ؼهًٍ انمظى ان .2

 213CsMP انًؼانداخ انذلُمح/ اطى / ريش انًمزر .3

 انرؼهُى انًذيح أشكال انحضىر انًراحح .4

 طُىٌ انفصم / انظُح .5

 طاػح ػًهٍ نكم اطثىع 2طاػح َظزٌ+ 2 )انكهٍ(ػذد انظاػاخ انذراطُح  .6

 11/2221 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 .يٍ انرؼزف ػهً انًؼانداخ انذلُمح ويؼًارَرها وطزق انؼُىَح   ذًكٍُ انطهثح

 
 فٍنغح انردًُغ و اهى االَؼاساخ اطرخذاو َحى وانهادفح هانًُىل اإلَداتُ إكظاب انطهثه 

  .انهغه وذؼهى كراتح انثزايح ووضغ انحهىل انثزيدُح نكم يشكهح 
 

 

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.



 وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمزريخزخاخ ان .12

  هذاف انًؼزفُح األ -أ
 تشكم يفصم. 8286ذًكٍُ انطانة يٍ يؼزفح يؼًارَه انًؼانح  1أ

 يؼزفح انطانة تاَؼاساخ انهغح  انردًُؼُح نهًؼانح .        -2أ

 يؼزفح انطانة انثزيده  وحم انًشكالخ تانهغه انردًُؼُه . -3أ

  . تشكم خاص 8286يؼزفح انطانة ترفاصُم ػًم انًؼانح تشكم ػاو وال  -4أ

  ًمزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -ب 

   emu 8086اكظاب انطانة يهارج اطرخذاو تزَايح  – 1ب 

 اكرظاب انطانة يهارج انثزيدح تهغح انردًُغ  -2ب

 يهارج أخرُار يدًىػح االَؼاساخ انًُاطثح نحم انًشكهح.اكرظاب  -3ب

 يا ذؼهًه َظزَا تشكم ػًهٍ فٍ انًخرثز ذُفُذَرمٍ انطانة  – 4ب

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 طزَمح االنماء واطهىب انًُالشح وانحىار يغ انطهثح.  .1

 انرطثُماخ انًخرثزَح)انؼًهُح(.  .2

انرًارٍَ األضافُح انثُرُح وذشدُغ انطهثح ػهً انًشاركح انفاػهح فٍ حم تؼض انرًارٍَ انصفُح  .3

 ػهً انهىحح داخم انماػح انذراطُح.  

 انكرة انؼهًُح  .4

 

 
 طزائك انرمُُى      

 

 اخزاء االخرثاراخ انُظزَح وانؼًهُح/ َىيُح/شهزَح/َهائُح. -1

 انرًارٍَ األضافُح وأخزاء االخرثاراخ انشفىَح -2

 انحضىر .3

  انًشاركح فٍ انذرص. .4

 
          األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح  -ج

 اكرظاب ػاداخ انذلح واإلذماٌ وانرزذُة فٍ كراتح انثزايح انردًُؼُح .  -1ج

 انرطىر وانرمذو فٍ يخرهف اخُال انًؼانح انذلُك . يمذارإدران  -ج2

 اثز ذطىر انًؼانح  فٍ طزػح  ذمذو انؼهى وانركُىنىخُا. إدران -ج3

 ذمذَز أهًُح اطرخذاو  انًؼاندا خ انذلُمح -ج4

  

  



 

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

 طزَمح االنماء واطهىب انًُالشح وانحىار يغ انطهثح. -1

 انرطثُماخ انًخرثزَح)انؼًهُح(. -2

 .انرًارٍَ األضافُح انثُرُح وذشدُغ انطهثح ػهً انًشاركح انفاػهح فٍ حم تؼض انرًارٍَ انصفُح  -3

 . انكرة انؼهًُح -4

 
 طزائك انرمُُى    

 

 اخزاء االخرثاراخ انُظزَح / َىيُح/شهزَح/َهائُح. -1

 انرًارٍَ األضافُح وأخزاء االخرثاراخ انشفىَح -2

 االخرثاراخ انؼًهُح   -3

 

 
 انًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انًهاراخ انؼايح و -د 

 اٌ َظرطُغ انطانة ذىظُف انًؼزفح انرٍ ذهماها. -1د

 اٌ َرًكٍ يٍ االطرفادج يٍ انًؼزفح.-2د

 اٌ َكرظة يهارج انرذرَض.-3د

 انرفكُُز االَداتٍ.     -4د



 تُُح انًمزر .5

يخزخاخ انرؼهى  انظاػاخ األطثىع

 انًطهىتح
اطى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طزَمح انرمُُى طزَمح انرؼهُى

 Cpu architecture تؼهيم انطانب مؼماريو انمؼانح ػمهي2نظزي+ 2 1
االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز

امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

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

 مناقشت)امثهت(+ مختبز

امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

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

 مناقشت)امثهت(+ مختبز

امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

 ػمهي2نظزي+ 2 4
انذاكزه  تؼزيف انطانب بانٌاع

 ًخصائصيا
memory 

االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

5 
 ػمهي2نظزي+ 2

 mp architecture 8086 0806انتؼزيف بمؼماريو انمؼانح 
االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

6 
ًمنيا تؼزيف انطانب باخشاء انمؼانح  ػمهي2نظزي+ 2

 ًحذة انتنفيذ
Execution unit 

االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

7 
 ػمهي2نظزي+ 2

 Flags register تؼزيف انطانب بمسدم انؼهم 
االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

8 
مؼماريو انتؼزيف بٌحذه اننقم في  ػمهي2نظزي+ 2

 انمؼانح
Bus interface unit 

االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

9 
 ػمهي2نظزي+ 2

 Addressing modes شزذ النٌاع انؼنٌنو
االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

10 
 ػمهي2نظزي+ 2

= Addressing modes 
االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

11 

 ػمهي2نظزي+ 2
 شزذ نغو انحاسبو ًىيكهيو االيؼاساث

Machine code and 

instruction format 
 

االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

12 
 ػمهي2نظزي+ 2

 انتؼزيف بااليؼاساث انزياضيو
Arithmetic instruction 

 
االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

13 
 ػمهي2نظزي+ 2

االنقاء +  = =

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

14 
 انتؼزيف بايؼاساث انمنطق ػمهي2نظزي+ 2

Logic instruction  + االنقاء

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
يٌميت امتحاناث 

 ًشيزيت+ًاخباث

15 
 انتؼزيف بايؼاساث انتشحيف ًانتذًيز ػمهي2نظزي+ 2

Shift and rotate instruction  + االنقاء

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

16 
 ػمهي2نظزي+ 2

= 
االنقاء +  =

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

17 
االنقاء +  Transfer control instruction انتؼزيف بايؼاساث نقم انسيطزه ػمهي2نظزي+ 2

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

18 
االنقاء +  = = ػمهي2نظزي+ 2

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

19 
في  شزذ تؼزيف ًانتؼامم مغ متسهسهو ػمهي2نظزي+ 2

 انذاكزه
Block of mem.  deals  + االنقاء

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

20 
تؼهيم انطانب انبزمدو بايؼااساث  ػمهي2نظزي+ 2

 انمتسهسهو
string instruction  + االنقاء

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

21 
 = ػمهي2نظزي+ 2

االنقاء +  =

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

22 
 شزذ انمكذص ػمهي2نظزي+ 2

stack 
االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

23 
 تؼزيف انقطغ ػمهي2نظزي+ 2

interrupt 
االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

24 
 ػمهي2نظزي+ 2

االنقاء +  Interrupt type تؼهيم انطانب انٌاع انقطغ

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

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

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

26 
انطانب كيفيت تؼزيف ًانتؼامم مغ تؼهيم  ػمهي2نظزي+ 2

 انمصفٌفاث ًخشن انباناث بيا
array  + االنقاء

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

27 
 = ػمهي2نظزي+ 2

array  + االنقاء

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

28 
انبزامح تؼهيم انطانب كيفيت كتابت  ػمهي2نظزي+ 2

 انفزػيت
procedure  + االنقاء

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث

29 
 ػمهي2نظزي+ 2

= procedure 
االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث



 
 
 
 
 انثُُح انرحرُح  .6

  ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1

 Richard blum, professional assembly  ـ انًزاخغ انزئُظُح )انًصادر(  2
language, wiley publishing, inc, 2005. 

 
THE INTEL MICROPROCESSORS 

8286/8288 ,82186/82188 ,82286 ,82386, 
82486 ,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 انكرة وانًزاخغ انرٍ َىصً تها                

 ( انًدالخ انؼهًُح , انرمارَز ,.... ) 
Walter a. triebel," the 8086 microprocessor 
architecture, software and interfacing 
techniques", prentice hall, 1985 

ب ـ انًزاخغ االنكرزوَُح, يىالغ االَرزَُد 

.... 
 ال يوجد

 

 خطح ذطىَز انًمزر انذراطٍ  .7

 ػًم يمارَح نهًؼانح يغ يؼانح اخز اكثز ذطىرا نًؼزفح كُفُح ذطىَز انًؼانح  -1

 microprocessor pinكثز حىل اإضافح ذفاصُم  -2

 ػًم ذمارَز يغ ايثهه ػٍ طزق حظاب انؼُىاٌ انحمُمٍ نًخرهف طزق انؼُىَه -3
 

30 
 ػمهي2نظزي+ 2

 Review of Pentium حم امثهو اضافيو
االنقاء + 

 مناقشت)امثهت(+ مختبز
امتحاناث يٌميت 

 ًشيزيت+ًاخباث



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف المقرر

 

 

 خايؼح تغذاد /كهٛح انرشتٛح نهؼهٕو انصشفح انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

 لغى ػهٕو انحاعثاخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 218CsSaٔلٕاػذ انثٛاَاخ/انُظى ذحهٛم  اعى / سيض انًمشس .3

 اعثٕػٛا أشكال انحضٕس انًراحح .4

 عُٕ٘ انفصم / انغُح .5

 اعثٕػٛا ػًهٙ( 2َظش٘ /  2) 4 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .6

 2021/11/28 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

ٔخًغ انثٛاَاخ يٍ خالل انثذء تذٔسج حٛاج انُظاو  ذحهٛم االَظًح لٕاػذ انثٛاَاخ ٔ ألًْٛحانطانة  ذؼهى 

لٕاػذ انثٛاَاخ يٍ انُاحٛح انُظشٚح ٔانؼًهٛح  نغشض  تشكم ػاو ٔيٍ ثًح انذخٕل انٗ اَظًحخطٕج تخطٕج 

ذصًٛى ٔتُاء اَظًح كفٕءج ٔحغُح انرصًٛى  ْزا تاالضافح انٗ انًٓاساخ انالصيح نرذسٚظ ْزِ انًادج نطهثح 

 انًذاسط انًرٕعطح ٔاالػذادٚح

 

 
 

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمشساخ انيخشخ .9



  
 2الصفحة 

 
  

  ْذاف انًؼشفٛح األ - أ

 

 اًْٛح ذحهٛم اَظًح انًؼهٕياخ ٔاًْٛح اَظًح لٕاػذ انثٛاَاخ. فٓى ػهٗ انطانة ذًكٍٛ -1أ

       .ٔكٛفٛح تُاء اندذأل ٔانرالػة تانثٛاَاخَٕاػٓا يؼًاسٚرٓا الٕاػذ انثٛاَاخ  -2أ

 .كٛفٛح اداسج لٕاػذ انثٛاَاخ يٍ خالل يذٚش لاػذج انثٛاَاخفٓى  -3أ

 ٔانكٛاَاخ ٔانصٛغ انًؼًاسٚح ٔذحٕٚهٓا انٗ خذأل .اعرخذاو ًَارج انؼاللاخ  -4أ

 .Selectٔاعرخذاو ػثاسج انـ SQLانرؼشف ػهٗ نغح االعرفغاس انًٓٛكهٛح  -5أ

نثُاء اندذأل ٔػاللاذٓا ٔانًُارج   Microsoft Accessتشَايح  انمذسج ػهٗ أعرخذاو -6أ

  .ٔاالعرؼالياخ ٔانرماسٚش

  
 

  ًمشس.انخاصح تان ٛحانًٓاساذاألْذاف   -ب 

 

 ذحهٛم اَظًح لٕاػذ انثٛاَاخ يٓاسج -1ب

 ٔانؼاللاخ انًفاذٛحذحذٚذ ٔٔاالعرفغاساخ اندذأل ذصًٛى  -2ب

 ذصًٛى ٔتُاء انٕاخٓاخ نهُظاو -3ب

 ذصًٛى ٔتُاء انرماسٚش -4ب

 شذًثٛم يا ذؼهًّ َظشٚا تشكم ػًهٙ فٙ انًخرثٚرمٍ انطانة  -5ب
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 َظشٚح.ج يحاضش

 ذطثٛك ػًهٙ فٙ انًخرثش. -1

 .انكرة انؼهًٛح -2

 .ٔانشٓشٚح انٕٛيٛح اليرحاَاخا -3

 انًشاسٚغ انًخرثشٚح  -4

 
 طشائك انرمٛٛى      

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

  .أخشاء االخرثاساخ انشفٕٚحانٕاخثاخ ٔ -2

 

 األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ج

 

 ًْٛح اَظًح انًؼهٕياخ فٙ حٛاذُا انًؼاصشج.ػُذيا ٚرحذز ػٍ ا عرارأٌ ٚصغٙ انطانة نال -1ج

 .َظاو نماػذج انثٛاَاخ صًٛىٌ ُٚٓٙ انطانة ذأ -2ج

 اَظًح انًؼهٕياخ فٙ ذحغٍٛ اذخار انمشاس فٙ خًٛغ انًداالخ.أٌ ٚمذس انطانة دٔس  -3ج

 كح انطالب فٙ تُاء َظاو يؼهٕياذٙ.يشاس  -4ج

  
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى



  
 3الصفحة 

 
  

 

 احملاضرة النظرية      

  املختربات العملية

 

 طشائك انرمٛٛى

 اجراء االختبارات النظرية والعملية/ يومية/شهرية/هنائية

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

 

 .ذحهٛم ٔذصًٛى اَظًح لٕاػذ انثٛاَاخذًكٍٛ انطهثح يٍ : 1د

 . تُاء اَظًح يركايهح يغ انٕاخٓاخ انرصًًٛح ٍ انطهثح يٍ: ذًك2ٛد

 . نًا تؼذ انرخشج فٙ يدال ذحهٛم ٔتُاء اَظًح لٕاػذ انثٛاَاخ ذًكٍٛ انطهثح يٍ ذطٕٚش راذٙ يغرًش:  3د
 .انرذسٚظ يٓاسج ٚكرغة ٌ: ا4د

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 تُٛح انًمشس .11

 يخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح انغاػاخ األعثٕع
اعى انٕحذج / انًغاق 

 أٔ انًٕضٕع
طشٚمح 

 انرؼهٛى
طشٚمح 

 انرمٛٛى

1 
 2نظري  2

 عملي

Introduction to Analysis of Database 

systems and Design of Information 

Systems 

تحليل انظمة قواعد مدخل الى 
 البيانات وانظمة المعلومات

 محاضرة
 +مختبر

 امتحان
شهرية+عمل 

 مختبر

2  
Introduction to Database system (why 

DB) and database management system 

(DBMS) 

مقدمة الى قواعد البيانات 
،مدير  DBاىميتها ،لماذا 

 قواعد البيانات
  

3  
DBMS, DBA, DB scheme, DB instance , 

DB users مستخدمي قواعد البيانات   

4  
Database Architecture -Data 

Abstraction: Level of schema 
معمارية قواعد البيانات: 

 مستويات المخططات
  

5  Type of data independence  ادية البياناتعتماانواع   

6  DB languages: DDL, DML :لغات قواعد البيانات   

7  DB security : Access control police 
:وثقية قواعد البياناتامنية 

 وصولتحكم ال
  

8  
Definition of Model, Entity, Attributes, 

and Relationship. تعاريفات مهمة   

9  
The types of Relationships with tables 

and how applied it. انواع العالقات بين الجداول   

11  Relational DB قواعد البيانات العالئقية   

11  Types of DB Keys انواع المفاتيح   

12  
The Entity /Relationship Model and ER 

diagrams نموذج العالقات والكيانات   

13  
Converting E/R models  to Relational 

Database 
تحويل  نموذج العالقات 

 والكيانات الى جداول عالئقية
  

14  Transaction & ACID properties    صفاتACID   

15  
An Overview to Normalization and The 

Problems of Redundancy مدخل الى المقاييس المعيارية   

16  
Functional Dependencies and Rules of 

conclusion 
   االعتمادية الوظيفية

17  
The Three Normalization Forms  1NF, 

2NF, 3NF 
   المقاييس المعيارية الثالثة 

18  
The Applying The Three Normalization 

Forms 

تطبيقات على المقاييس 
 المعيارية

  

19  Introduction to SQL Types and Divisions   لغةSQL   

21  System Development Life Cycle System Analysis   

21  PLANNING,   التخطيط   

22  ANALYSIS,  التحليل   

23  DESIGN التصميم   

24  IMPLEMENTATION التطبيق   

25  
OPERATION, SUPPORT, SECURITY, 

and MAINTENANCE Phase 
   الصيانة واالمان

26  Understanding the business (business الملف  نظام ال سياق عمل فهم(  



  
 5الصفحة 

 
  

 انثُٛح انرحرٛح  .11

 ”DATABASE  SYSTEMS  The Complete Book“ ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1
Jeffrey D. Ullman  Molina,-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 )انًصادس(  ـ انًشاخغ انشئٛغٛح 2
 Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe  

2010 SIXTH EDITION,  

               ـ انكرة ٔانًشاخغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  ا

 ( انًدالخ انؼهًٛح , انرماسٚش ,.... ) 
 ساسيات قواعد البيانات )نظري/عملي(ا
 د.ياسر مطيع,تامر جالل 

ب ـ انًشاخغ االنكرشَٔٛح, يٕالغ 

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

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .12

Data model DBMS 

- Hierarchical data Model in DBMS 

- Network Model in DBMS 

- NoSQL DBMS 
 

profile, business process)  التجارية، والعمليات الشخصي
 التجارية(

27  
Structure Analysis The life cycle of the 

system: SDLC 

 

   SDLCدورة حياة النظام 

28  Planning , Analysis Phase 
 2،المرحلة التخطيط1المرحلة 

   التحليل

29  
Design ,implementation and maintain 

and support phases 

 4التصميم،المرحلة  3المرحلة 
الدعم  5المرحلة التنفيذ،

 والصيانة واالمنية

  

31  
Data flow diagram (DFD):introduction, 

symbols, layers,  advantage 
تعريفو مخطط تدفق المعلومات:

   رموزه الطبقات فوائده 

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


 2022 -2021ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس ) ػٍُ ٔفظ إٌّٛ ( ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 

٠ٛفش ٚطف اٌّمشس ٘زا إ٠غبصاً ِمزؼ١بً ألُ٘ خظبئض اٌّمشس ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب ِجشٕ٘بً ػّب 

 اٌجشٔبِظ.إرا وبْ لذ ؽمك االعزفبدح اٌمظٜٛ ِٓ فشص اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثذ ِٓ اٌشثؾ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚطف 

 

 إثٓ ا١ٌٙضُ/ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌظشفخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ ػٍَٛ اٌؾبعجبد اٌّشوض/ اٌمغُ اٌغبِؼٟ  .2

   ػٍُ ٔفظ إٌّٛ سِض اٌّمشس/ اعُ  .3

 اٌجىبٌٛس٠ٛط اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

 أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .5
ثغجت ( Classroom)ػجش اٌظفٛف االٌىزش١ٔٚخ / دٚاَ طفٟ اعجٛػٟ

 عبئؾخ وٛسٚٔب
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 إٌّٛ اٌغغّٟ، اٌؼمٍٟ، االٔفؼبٌٟ، االعزّبػٟ(.ٌٍّٕٛ )

 اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ ػٍُ ٔفظ إٌّٛ.  .1

 اٌزؼشف ػٍٝ أٔٛاع ػٍُ ٔفظ إٌّٛ ٚأ١ّ٘زٗ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١خ. .2
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 اٌزؼشف ػٍٝ اعب١ٌت عّغ اٌّؼٍِٛبد فٟ إٌّب٘ظ اٌٛطف١خ. .7

 اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ ِشؽٍخ اٌطفٌٛخ. .8

 خظبئض إٌّٛ ثبٔٛاػٗ ع١ّؼب فٟ ِشؽٍخ اٌطفٌٛخ. اٌزؼشف ػٍٝ .9
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 ِخشعبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .10

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ  -أ

 أْ ٠زؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ ػٍُ ٔفظ إٌّٛ. -1أ

 اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ ٚاٌٛساص١خ اٌزٟ رٍؼت دٚس ُِٙ فٟ إٌّٛ ٚػاللزّٙب ثبٌزوبء.أْ ٠زؼشف ػٍٝ  -2أ

 أْ ٠زؼشف ػٍٝ ِظب٘ش إٌّٛ اٌّخزٍفخ اٌغغ١ّخ ٚاالٔفؼب١ٌخ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌؼم١ٍخ اٌّؼشف١خ. -3أ

 أْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌزطٛس اٌّظبؽت ٌىً ِشؽٍخ ػّش٠خ ِٓ ِشاؽً ّٔٛ االٔغبْ. -4أ

 ١١ُ وً ِشؽٍٗ ػّش٠خ ِٚبرّش ث١ٗ ِٓ ٔؼٛط ػمٍٟ ِٚؼشفٟ.أْ ٠ىْٛ لبدسا ػٍٝ رم  -5أ

 أْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ػٍٝ ٚالغ اٌؾ١بٖ ِٓ خالي ِالؽظخ اؽفبي اٌؼبئٍخ.     -6أ

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس  -ة

 ِٙبساد ادائ١خ ػٓ ؽش٠ك اششان اٌطٍجخ ثبٌذسط. -1ة

جبد دساعزُٙ ٠غزٕذْٚ ف١ٙب ػٍٝ اٌىزت فٟ ِىزجخ ِٙبساد ِؼشف١خ ِٓ خالي ػًّ ٚسلخ ػًّ رخض ِزطٍ  -2ة

 اٌى١ٍخ ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ اٌشط١ٕخ.

 ػ١ٍّبد رم١١ُ رارٟ ٌٍطٍجخ.  -3ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ           

 اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(، اٌؼظف اٌزٕٟ٘، إٌّبلشخ، االعزغٛاة، اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ،  عزشار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ اٌّذِظ،         

 أعٍٛة لجؼبد اٌزفى١ش اٌغذ.    

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ِٕؼ دسعبد ٌٍطٍجخ ٔز١غٗ ؽؼٛسُ٘ ِٚشبسوبرُٙ ٚؽشػ االعئٍخ.

 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ ٚاٌزؾش٠ش٠خ.

 اٌزم٠ُٛ اٌززجؼٟ.

 اٌزم٠ُٛ إٌٙبئٟ.

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط  

 اٌزطج١مٟ.رى١ٍف اٌطٍجخ ثزمبس٠ش ػ١ٍّخ ٌزط٠ٛش اٌغبٔت   -1ط

 ِٙبساد اعزّبػ١خ ػٓ ؽش٠ك فزؼ ؽٛاس اعزّبػٟ ث١ٓ اٌطٍجخ.  -2ط

صط اٌطٍجخ فٟ ٔذٚاد ٠م١ّٙب اٌمغُ ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚؽذح اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش ٚاٌٛؽذح اٌضمبف١خ ِٓ أعً رّى١ٓ اٌطٍجخ    -3ط

 اٌّشا٘مخ.ِٓ رؾم١ك رارُٙ ٚص٠بدح اٌضمخ فٟ أٔفغُٙ ٚخبطخ ألُٔٙ ٠ؼزجشْٚ فٟ اٌّشؽٍخ االخ١شح ِٓ 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(، إٌّبلشخ، االعزغٛاة، اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ، اٌزؼ١ٍُ اٌّذِظ.

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطٍجخ

 االخزجبس اٌّفبعئ

 اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ(.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ ٚإٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ  -د 

 ِٙبساد اٌزٛاطً اٌٍفظٟ )اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ األفىبس ثٛػٛػ ٚصمخ فٟ اٌىالَ(. -1د

 رط٠ٛش اٌؼًّ اٌغّبػٟ )اٌؼًّ ثضمخ ػّٓ ِغّٛػخ(. -2د

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزؾمك )عّغ اٌّؼٍِٛبد ثشىً ِٕٙغٟ ٚػٍّٟ ٌزأع١ظ اٌؾمبئك ٚاٌّجبدئ ٌؾً ِشىٍٗ ِب(. -3د

 اٌّجبدسح )اٌذافؼ١خ ػٍٝ اٌؼًّ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌّجبدسح، ٚٚػغ األفىبس ٚاٌؾٍٛي اٌّطشٚؽخ(. -4د

 االرظبي اٌىزبثٟ )اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ ٔفغه ثٛػٛػ فٟ اٌىزبثخ(. -5د

 اداسح اٌٛلذ ) إداسح اٌٛلذ ثفؼب١ٌخ، ٚرؾذ٠ذ أ٠ٌٛٚبد اٌّٙبَ(. -6د

 ٠ّٛٙب ٚرط٠ٛش٘ب.اٌمبث١ٍخ ػٍٝ رؾ١ًٍ اٌظٛا٘ش اٌغٍٛو١خ ٚرم -7د



 

 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 اعُ اٌٛؽذح 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2  

أْ ٠ؼشف ِفَٙٛ 

ػٍُ إٌفظ 

 ٚأٔٛاػٗ

ِفَٙٛ ػٍُ ٔفظ إٌّٛ، 

 أٔٛاػٗ 

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

 إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 
 اٌشف٠ٛخاالخزجبساد 

2 2 

أ١ّ٘خ  أْ ٠ؼشف

ػٍُ ٔفظ إٌّٛ 

إٌظش٠خ 

 ٚاٌزطج١م١خ  

أ١ّ٘زٗ إٌظش٠خ 

ٚاٌزطج١م١خ ِٚٓ 

 اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٕٗ

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

 إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 
 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ

3 ،4 4 

أْ ٠زّىٓ ِٓ 

ِؼشفخ لٛا١ٔٓ 

ػٍُ ٔفظ إٌّٛ 

ٚو١ف١خ سثطٙب ِغ 

 ثؼغ

اٌّجبدئ )اٌمٛا١ٔٓ( 

 اٌؼبِخ ٌٍّٕٛ

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

 إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 
 اخزجبس ِفبعئ

 أْ ٠زؼٍُ اٌّشاؽً  2 5

ِشاؽً إٌّٛ ثىً 

رفظ١الرٙب ِٚظب٘ش 

 ِغبالد إٌّٛ

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ/

 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ

 

6 ،7 4 

أْ ٠زؼشف ػٍٝ 

اٌؼٛاًِ اٌٛساص١خ 

ٚو١ف١خ سثطٙب ِغ 

 اٌزوبء

اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ 

إٌّٛ )اٌؼٛاًِ 

 اٌٛساص١خ( 

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

 إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 
 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ

8  ،9 4 

أْ ٠زؼشف ػٍٝ 

اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ 

ٚو١ف١خ سثطٙب ِغ 

 اٌٛساص١خ 

اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ 

 )اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ(إٌّٛ 

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 

اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ/ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌّذِظ

 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ

10 2 
أْ ٠زؼٍُ اِبوٓ 

 اٌغذد فٟ اٌغغُ

اٌغذد اٌظّبء، رؼش٠فٙب 

ٚأ١ّ٘زٙب فٟ رٕظ١ُ 

 إٌّٛ ٚاٌغٍٛن ٚأٔٛاػٙب 

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

 إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 
 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ

11 2 
أْ ٠زؼٍُ ِب٘ٛ 

 إٌّٙظ ػِّٛب

ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

فٟ ػٍُ ٔفظ إٌّٛ،  

 اعب١ٌت عّغ اٌّؼٍِٛبد

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

 إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 
 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ

12   ،13 

  ،14 
6 

أْ ٠زؼشف ػٍٝ 

ِفب١ُ٘ إٌّب٘ظ 

 ٚاٌذساعبد

ِٕب٘ظ اٌجؾش )أٔٛاع 

اٌجؾٛس(: إٌّٙظ 

اٌٛطفٟ، اٌذساعبد 

اٌط١ٌٛخ ٚاٌّغزؼشػخ  

 إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 

اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ/ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌّذِظ

 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ

15 2 
أْ ٠ؼشف ِفَٙٛ 

 اٌطفٌٛخ

اٌطفٌٛخ )رؼش٠فٙب، 

ِشاؽٍٙب ِٚغبالد إٌّٛ 

 ف١ٙب(

(/ اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ

 إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 
 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ

 اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/  إٌّٛ اٌغغّٟأْ ٠ؼشف  2  16



ِظب٘ش إٌّٛ 

 اٌغغّٟ

إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

17  2 

أْ ٠ؼشف 

ِظب٘ش إٌّٛ 

 االٔفؼبٌٟ

 إٌّٛ االٔفؼبٌٟ

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ/ 

 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ

18 2 

أْ ٠ؼشف 

ِظب٘ش إٌّٛ 

 االعزّبػٟ

 إٌّٛ االعزّبػٟ

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ/ 

 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ

19 2 

أْ ٠ؼشف 

ِظب٘ش إٌّٛ 

 اٌٍغٛٞ

 اٌٍغٛٞإٌّٛ 

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ

20 2 

أْ ٠ؼشف 

ِظب٘ش إٌّٛ 

 اٌؼمٍٟ

إٌّٛ اٌؼمٍٟ  

 )اٌّؼشفٟ(

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ/ 

 االخزجبساد اٌفظ١ٍخ

21  ،22  4 

أْ ٠ؼشف ِفَٙٛ 

اٌزٕشئخ 

االعزّبػ١خ 

ِٚب٘ٛ دٚس 

األعشح فٟ 

 اٌزٕشئخ

دٚس اٌّؤعغبد 

االعزّبػ١خ فٟ اٌزٕشئخ 

االعزّبػ١خ ٌٍطفً 

 )االعشح(

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

اٌؼظف اٌزٕٟ٘/ 

إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 

اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ/ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌّذِظ

اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ 

 اٌطٍجخ

 

23 2 

أْ ٠ؼشف دٚس 

األطذلبء فٟ 

 اٌزٕشئخ

دٚس اٌّؤعغبد 

االعزّبػ١خ فٟ اٌزٕشئخ 

االعزّبػ١خ ٌٍطفً 

 )رأص١ش عّبػخ األلشاْ(

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

اٌؼظف اٌزٕٟ٘/ 

إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 

اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ/ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌّذِظ

 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ

24 2 

أْ ٠مذس دٚس 

اٌّذسعخ فٟ 

 اٌزٕشئخ

دٚس اٌّؤعغبد 

االعزّبػ١خ فٟ اٌزٕشئخ 

عزّبػ١خ ٌٍطفً اال

 )اٌّذسعخ(

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

اٌؼظف اٌزٕٟ٘/ 

إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 

اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ/ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌّذِظ

اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ 

 اٌطٍجخ

 

25 2 

أْ ٠ؼشف رأص١ش 

ٚعبئً اٌزٛاطً 

ٚخبطخ فٟ صِٓ 

اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ 

 اٌزٕشئخ

دٚس اٌّؤعغبد 

االعزّبػ١خ فٟ اٌزٕشئخ 

ٌٍطفً  االعزّبػ١خ

 )رأص١ش ٚعبئً االرظبي(

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

اٌؼظف اٌزٕٟ٘/ 

إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 

اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ/ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌّذِظ

 االخزجبساد اٌفظ١ٍخ

26 2 

أْ ٠ؼشف ِفَٙٛ 

اٌّشا٘مخ ٚاٌفشق 

ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌجٍٛؽ 

ِٚؼشفخ ِشاؽً 

اٌّشا٘مخ اٌضالس 

ِٚظب٘ش إٌّٛ 

فٟ ِشؽٍخ 

 اٌّجىشحاٌّشا٘مخ 

اٌّشا٘مٗ رؼش٠فٙب، 

 ِٚشاؽٍٙب

ِشؽٍخ اٌّشا٘مخ 

اٌّجىشح )اٌّظب٘ش 

اٌغغ١ّخ، اٌزطٛس 

اٌؼمٍٟ ٚاٌّؼشفٟ، 

اٌزطٛس االٔفؼبٌٟ 

ٚاٌؼبؽفٟ، اٌزطٛس 

 االعزّبػٟ(

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

اٌؼظف اٌزٕٟ٘/ 

إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 

اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ/ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌّذِظ

اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ 

 ٍجخاٌط

 

 االخزجبساد اٌشف٠ٛخاٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ ِشؽٍخ اٌّشا٘مخ    أْ ٠ؼشف  2 27



ِظب٘ش إٌّٛ فٟ 

ِشؽٍخ اٌّشا٘مخ 

 اٌّزٛعطخ

اٌّزٛعطخ )اٌّظب٘ش 

اٌغغ١ّخ، اٌزطٛس 

اٌؼمٍٟ ٚاٌّؼشفٟ، 

اٌزطٛس االٔفؼبٌٟ 

ٚاٌؼبؽفٟ، اٌزطٛس 

 االعزّبػٟ(

اٌؼظف اٌزٕٟ٘/ 

إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 

اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ/ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌّذِظ

28 2 

أْ ٠ؼشف 

ِظب٘ش إٌّٛ فٟ 

ِشؽٍخ اٌّشا٘مخ 

 اٌّزأخشح

ِشؽٍخ اٌّشا٘مخ 

اٌّزأخشح )اٌّظب٘ش 

اٌغغ١ّخ، اٌزطٛس 

اٌؼمٍٟ ٚاٌّؼشفٟ، 

اٌزطٛس االٔفؼبٌٟ 

ٚاٌؼبؽفٟ، اٌزطٛس 

 االعزّبػٟ(

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

اٌؼظف اٌزٕٟ٘/ 

إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 

اٌزؼبٟٚٔ/ اٌزؼ١ٍُ اٌزؼٍُ 

 اٌّذِظ

 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ

29 2 

أْ ١ّ٠ض ث١ٓ 

اٌزأخش اٌذساعٟ 

ٚاٌزؾظ١ً 

 اٌذساعٟ

ثؼغ ِشىالد 

اٌّشا٘م١ٓ )اٌزأخش 

 اٌذساعٟ(

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 

اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ/ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌّذِظ

اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ 

 اٌطٍجخ

 

 اٌمذساد اٌؼم١ٍخ 2 30

ثؼغ ِشىالد 

اٌّشا٘م١ٓ )اٌغٍٛن 

 اٌؼذٚأٟ(

ثؼغ ِشىالد 

اٌّشا٘م١ٓ )عٕٛػ 

 اٌّشا٘م١ٓ(

اٌّؾبػشح )اٌزم١ٍذ٠خ(/ 

إٌّبلشخ/ االعزغٛاة/ 

اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ/ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌّذِظ

 اٌزم١١ُ اٌخزبِٟ

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ  -1

 ٍِضِخ ِمشسح ِفشدارٙب ؽغت اٌٍغٕخ اٌمطبػ١خ.

 

 

 اٌىزت ٚاٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ٌٍى١ٍخ. اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس( -2

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٟ ثٙب  -1

 )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش،...(
 اٌىزت ٚاٌّظبدس اٌخبطخ ثبٌى١ٍخ.

اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ  -2

 االٔزشٔذ

اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ اٌشط١ٕخ ٌغشع رض٠ٚذُ٘ ثّؼٍِٛبد ِٓ ِظبدس 

 ف١ٙب. ِٛصٛق

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ .13

 اػبفخ فمشاد عذ٠ذح ٌٍّبدح فٟ ػٛء اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ، ثبالػبفخ ٌٍزطٛس اٌزىٌٕٛٛعٟ اٌّظبؽت ٌٍجشش٠خ أعّغ. -1
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 وىذج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر الدراسي لوادة هنهح البحث العلوي

 تدريسيت الوادة: م. هيسن رعد يىسف

 

 

 اتٍ انٓٛصى -انصشفح كهٛح انرشتٛح نهؼهٕوظايؼح تغذاد/  انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

 قسى ػهٕو انؽاسثاخ    / انًشكض ؼهًٙ انقسى ان .2

 214CsCRيُٓط انثؽس انؼهًٙ /  اسى / سيض انًقشس .3

 االسثٕػٙ أشكال انؽضٕس انًراؼح .4

 سُٕ٘   انفصم / انسُح .5

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

 12/16/2621 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

 ودوره في تقدم الدول وتطويرىا. خصائصو ومكوناتوادراك البحث العممي و  التعرف عمى مفيوم .1

الخطوات المتبعة في أىدافيا و وادراك  التعرف عمى مفيوم المنيج العممي وانواع مناىج البحث العممي .2
 .ادراك مزايا وعيوب كل منيج ، فضاًل عنكل منيا

تحول دون اعتماده كأسموب حياة التي المعوقات خصائصو وادراك ابرز و معرفة مفيوم التفكير العممي  .3
 المجتمعات.وثقافة سائدة في 

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

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

 البرنامج.
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ابرز معرفة فضاًل عن  ، وانواع العينات االحصائية،التعرف عمى مفيومي المجتمع والعينة االحصائية .4
 جمع البيانات والمعمومات وكيفية تصنيفيا وتبويبيا. االدوات واالساليب المعتمدة في 

كيفية كتابة الشكل النيائي فضاًل عن  ابرز الوسائل االحصائية المستعممة في البحوث،التعرف  .5
 لمبحث.

 ٔطشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرقٛٛى ًقشساخ انيخشظ .16

  ْذاف انًؼشفٛح األ -أ
  اْذافّ.اٌ ٚرؼشف انطانة ػهٗ يفٕٓو انؼهى ٔٚذسك   .1

ابرز العوائق التي تواجو تطبيقو في يدرك عمى مفيوم التفكير العممي وخصائصو و  اٌ ٚرؼشف انطانة  .2
 .المجتمعات

، وادراك أىدافيا انواع مناىج البحث العمميو  والمنيج العممي البحث العممي يمفيوماٌ ٚرؼشف انطانة  .3
 وعيوب كل منيج.والخطوات المتبعة في كل منيا، فضاًل عن ادراك مزايا 

 عمى مكونات البحث العممي بدًء من عنوان البحث وانتياًء بالمصادر.اٌ ٚرؼشف انطانة  .4

 ، وانواع العينات االحصائية.عمى مفيومي المجتمع والعينة االحصائيةعرف الطالب ان يت .5

كيفية ادراك جمع البيانات والمعمومات و ان يتعرف الطالب عمى ابرز االدوات واالساليب المستعممة في  .6
 تصنيفيا وتبويبيا.

المتبعة في طرائق ابرز الويدرك في البحث العممي وأىميتو عمى عمم االحصاء الطالب تعرف ان ي .7
 عرض البيانات االحصائية.

 كيفية كتابة الشكل النيائي لمبحث.ان يتعرف الطالب عمى  .8

  ًقشس.انخاصح تان ٛحانًٓاساذاألْذاف   -ب 

 .كراتح تؽس ػهًٙ يصغشاٌ ٚرقٍ انطانة  – 1

  تذقح.يُاْط انثؽس انؼهًٙ ا٘ َٕع يٍ إَاع خطٕاخ  ٚطثقاٌ  – 2

 اٌ ٕٚظف االسانٛة االؼصائٛح نهٕصٕل نهُرائط. – 3

 اٌ ٚرقٍ انطانة كٛفٛح ػشض انثٛاَاخ االؼصائٛح تصٕسج ظذٔنٛح ٔتٛاَٛح. -4

 اٌ ٚرقٍ انطانة طشٚقح ذٕشٛق انًصادس. 5

 انرفكٛش انؼهًٙ فٙ ؼم يشكهح ٔاقؼٛح.اٌ ٕٚظف خطٕاخ  -6

 طشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى      
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 انًُاقشح    -1
 انًؽاضشج -2

 ؼم انًشكالخ -3

 ذؼهٛى ذؼأَٙ -4

 طشائق انرقٛٛى      

 االيرؽاٌ انٕٛيٙ -1

 االيرؽاٌ انشٓش٘  -2

 اػذاد تؽس يصغش -3
   االيرؽاٌ انُٓائٙ -4
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانقًٛٛح  -ض

 انخانق سثؽاَّ ٔذؼانٗ فٙ خهقّ نهؼقم انثشش٘. اٌ ٚقذس انطانة ػظًح   -1

 اٌ ٚصًٍ انطانة انؼهى ٔٚقذس ظٕٓد انؼهًاء.  -2

 .طشغ يٕضٕع نهُقاش آساء صيالئّ ػُذ انطانة أٌ ٚؽرشو   -3

  .يصغشػهًٙ  صيالئّ فٙ ػًم تؽس انطانة أٌ ٚساػذ -4

 اٌ ٚسٓى انًؽرٕٖ فٙ ذًُٛح االياَح انؼهًٛح نذٖ انطهثح. -5

 طشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انًُاقشح  .1

 انًؽاضشج .2

 ؼم انًشكالخ .3

 ذؼهٛى ذؼأَٙ .4

 طشائق انرقٛٛى    

 االيرؽاٌ انٕٛيٙ .1

 االيرؽاٌ انشٓش٘  .2

 اػذاد تؽس يصغش .3

   االيرؽاٌ انُٓائٙ .4

 انشخصٙ (.انًُقٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاساخ -د 

فضالً ػٍ ذٕظٛفٓا فٙ  ،يخرهف يعاالخ انؽٛاجانرفكٛش االٚعاتٙ ٔذٕظٛف انًؼشفح انرٙ ذهقاْا فٙ   -1د

  اػذاد يششٔع انرخشض فٙ انًشؼهح انشاتؼح.

 ذًُٛح انقذسج ػهٗ انُقاش  -2د

 ذًُٛح انقذسج ػهٗ ؼم انًشكالخ -2د

 نؽهٓا.ذًُٛح انقذسج ػهٗ كٛفٛح اداسج انًشكهح ٔانرُظٛى  -3د
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 تُٛح انًقشس .11

يخشظاخ انرؼهى  انساػاخ األسثٕع

 انًطهٕتح
اسى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚقح انرقٛٛى طشٚقح انرؼهٛى

1 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررررٗ يفٓرررررٕو انؼهرررررى 

 ٔأْذافّ.

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررٗ يفٓررٕيٙ انثؽررس 

انؼهًرررررررررٙ ٔانًرررررررررُٓط 

انؼهًٛح، ٔاًْٛح انثؽس 

انؼهًررٙ القرصرراد االيررى 

 ٔاًْٛرّ تانُسثح نهطهثح

 انؼهى ٔاْذافّ

 يفٕٓو انثؽس انؼهًٙ

 يفٕٓو انًُٓط انؼهًٙ.

 أًْٛح انثؽس انؼهًٙ.

أًْٛرررح انثؽرررس انؼهًرررٙ 

 تانُسثح نهطهثح.

 انًؽاضشج

 ٔاالسرعٕاب

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

 

2 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهٗ خصائص انثؽرس 

 انؼهًٙ.

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررٗ صرررفاخ انثاؼرررس 

 انعٛذ.

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررٗ صرررفاخ انثؽرررس 

 انعٛذ

خصررررررررائص انثؽررررررررس 

 انؼهًٙ.

 صفاخ انثاؼس انعٛذ.

 صفاخ انثؽس انعٛذ
 

 انًؽاضشج

 انًُاقشح

 ٔاالسرعٕاب

 انرقٛٛى انشفٕ٘

 

3 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررررٗ يفٓررررٕو انرفكٛررررش 

 انؼهًٙ ٔخطٕاذّ.

اٌ ٚسررررررٕػة انًصرررررال 

انرٕضرررررٛؽٙ انًرؼهرررررق 

 تانرفكٛش انؼهًٙ.

ٚقرررررررررشغ يشرررررررركهح اٌ 

ٔٚطثق ػهٛٓرا خطرٕاخ 

 انرفكٛش انؼهًٙ.

اٌ ٚشسررررررررى يخطررررررررظ 

ٕٚضررػ فٛررّ خصررائص  

 .انرفكٛش انؼهًٙ

اٌ ٚررررررررذسك ػٕائررررررررق  

 انرفكٛش انؼهًٙ.

 انرفكٛش انؼهًٙ

خطرررررررررٕاخ انرفكٛرررررررررش 

 انؼهًٙ

خصرررررررائص انرفكٛرررررررش 

 انؼهًٙ.

 ػٕائق انرفكٛش انؼهًٙ

 انًؽاضشج

انًُاقشح ٔؼم 

 انًشكالخ

 انرقٛٛى انشفٕ٘

 ٕٚيٙ ايرؽاٌ

4 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررٗ يكَٕررراخ انثؽرررس 

 انؼهًٙ.

اٌ ٚذسك اًْٛح اخرٛراس 

 انؼُٕاٌ انًالئى نهثؽس.

اٌ ٚفررشب تررٍٛ ػُررأٍٚ 

انثؽرررررررٕز  انًقثٕنرررررررح 

يكَٕاخ انثؽس انؼهًٙ 

 انثؽس. ػُٕاٌ

 انًقذيح.

 يشكهح انثؽس.

يصررادس انرؼررشف ػهررٗ 

 يشكهح انثؽس.

 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

  ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ٔاظررررة تٛرررررٙ 

ٚرضرررررررررررررررررًٍ 

اخرٛاس ػُرٕاٌ 

نًشرركهح تؽرررس 

 يؼُٛح.
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 ٔغٛش انًقثٕنح.

اٌ ٚررررررررررذسك اًْٛررررررررررح 

انًقذيح نًشكهح انثؽرس 

 ٔاًْٛرّ.

اٌ ٚرؼرررررررررشف ػهرررررررررٗ 

يصادس اخرٛراس يشركهح 

 انثؽس.

 

5 2 

اٌ ٚرؼرررررررررشف ػهرررررررررٗ 

يٕاصرررررررفاخ يشررررررركهح 

 انثؽس انعٛذج.

اٌ ٚرؼررشف ػهررٗ كٛفٛررح 

صرٛاغح يشرركهح انثؽررس 

. 

اٌ ٚرؼرررررررررشف ػهرررررررررٗ 

االخطاء انرٙ ٚقرغ فٛٓرا 

انثررراؼصٍٛ ػُرررذ اخرٛررراس 

 يشكهح انثؽس .

اٌ ٚشرشك انطانرة يرغ 

فررررررٙ كراتررررررح  ئررررررّصيال

 يشكهح تؽس يركايهح.

يٕاصرررررفاخ انًشررررركهح 

 انعٛذج.

ذؽذٚرررررررررررذ انًشررررررررررركهح 

 )صٛاغح انًشكهح(.

اخطاء ذقغ ػُذ اخرٛراس 

 يشكهح انثؽس.

 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

ٔانًُاقشح 

انرؼهى 

 انرؼأَٙ

 انشفٕ٘انرقٛٛى 

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

ٔاظررررة تٛرررررٙ 

ٚرضررًٍ كراتررح 

نًشررركهح  َرررص

تؽررررس ٚخررررراس 

 ػُٕآَا تُفسّ

6 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهٗ كٛفٛح كراتح أًْٛرح 

 انثؽس.

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررررررٗ كٛفٛررررررح كراتررررررح 

 اْذاف انثؽس.

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهٗ كٛفٛح كراترح اسرةهح 

 انثؽس ٔفشضٛاذّ.

اٌ ٚفررشب انطانررة تررٍٛ 

انًرغٛرررررررررش انًسررررررررررقم 

 ٔانًرغٛش انراتغ. 

اٌ ٚرؼشف انطانة 

 إَاع فشضٛاخ 

اٌ ٚفشب تٍٛ فشضٛاخ 

انثؽس ٔافرشاضاخ 

 انثؽس.

اٌ ٚذسك انؼالقح تٍٛ 

يشكهح انثؽس ٔاْذافّ 

 ٔفشضٛاذّ.

 ذؽذٚذ أًْٛح انثؽس

 اْذاف انثؽس.

اسرررررررررررررةهح انثؽرررررررررررررس 

 ٔفشضٛاذّ.

إَٔاع فشضٛاخ 

 انثؽس.

 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

ٔانًُاقشح 

انرؼهى 

 انرؼأَٙ

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

ٔاظررررة تٛرررررٙ 

ٚرضررًٍ كراتررح 

َرررررص اًْٛرررررح 

انررررز٘ انثؽررررس 

سرررررررررررررثق ٔاٌ 

اخررراس ػُررٕاٌ 

ْرررررزا انثؽرررررس  

ٔكراتررح تُفسررّ 

اْرررررررررررررررررررذاف 

ٔذسررررررررررا الخ 

 .ػُّ

7 2 

 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

 ػهٗ ؼذٔد انثؽس.

 ؼذٔد انثؽس.    

ذؽذٚررررررررررذ ٔذؼشٚررررررررررف 

 يصطهؽاخ انثؽس.

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَاخ 

 ٕٚيٛح
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اٌ ٚذسك ػالقرح ؼرذٔد 

انثؽرررررررررس تانًشررررررررركهح 

ٔاالْرررررررررررررررررررررررررررررررذاف 

 ٔانفشضٛاخ.
اٌ ٚررررررررذسك انطانررررررررة 

اًْٛرررررررررررررح ذصثٛرررررررررررررد 

 يصطهؽاخ انثؽس.

اٌ ٚسرررررررٕػة اًْٛررررررح 

االدتٛرررراخ ٔانذساسرررراخ 

 انساتقح نهثؽس.

 

يشاظؼرررررررررح ادتٛرررررررررراخ 

 انذساسح.

 دساساخ ساتقح.

 

انرؼهى 

 انرؼأَٙ
ٔاظة تٛرٙ 

ٚرضًٍ كراتح 

ؼذٔد انثؽس 

ٔذؽذٚذ 

يصطهؽاخ 

انثؽس نُفس 

انؼُٕاٌ 

 انًخراس.

8 2 

اٌ ٚرؼرررررررررشف ػهرررررررررٗ 

 اظشاءاخ انثؽس.

اٌ ٚرؼررشف ػهررٗ كٛفٛررح 

ذثٕٚررررررررررة انثٛاَرررررررررراخ 

 ٔذفسٛشْا.

اٌ ٚرؼررشف ػهررٗ كٛفٛررح 

 كراتررررررح االسرررررررُراظاخ

ٔانرٕصرررررررررررررررررررررررررررٛاخ 

ٔانذساسرراخ انًسرررقثهٛح 

اٌ ٚرؼررشف ػهررٗ كٛفٛررح 

كراترررح قائًرررح انًشاظرررغ 

 ٔانًالؼق

 اظشاءاخ انثؽس.

َررررررررررررررائط انثؽرررررررررررررس 

 ٔذفسٛشْا.

االسررررررررررررررررررررررررررُراظاخ 

ٔانرٕصرررررررررررررررررررررررررررٛاخ 

 ٔانذساساخ انًسرقثهٛح.

 قائًرررررررررررح انًشاظرررررررررررغ

 .ٔانًالؼق

 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

تؼذ ػشض 

فذٕٚ 

ذٕضٛؽٙ 

ٚثٍٛ يكَٕاخ 

انثؽس 

 انؼهًٙ.

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

 

9 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

 اَرررررٕاع يُررررراْطػهرررررٗ 

 انثؽس انؼهًٙ. 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررٗ اَرررٕاع انثؽرررٕز 

 .انؼهًٛح

اٌ ٚفررشب تررٍٛ انثؽررٕز 

االكادًٚٛررررح ٔانثؽررررٕز 

 غٛش االكادًٚٛح.

يُررراْط انثؽرررس اَرررٕاع 

 انؼهًٙ

 إَاع انثؽٕز انؼهًٛح

 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

11 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررررٗ يفٓررررٕو انًررررُٓط 

 انراسٚخٙ.

اٌ ٚؼذد  أْرذاف يرُٓط 

 انثؽس انراسٚخٙ .

اٌ ٚؼررظ ايصهررح نثؽررٕز 

 ذاسٚخٛح.

 

  

يفٓرررٕو يرررُٓط انثؽرررس 

 انراسٚخٙ.

اْرررررررررررذاف انًرررررررررررُٓط 

 انراسٚخٙ.

 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

11 2 

اٌ ٚؼررررررررذد خطررررررررٕاخ 

 انًُٓط انراسٚخٙ.

اٌ ٚشسرررررررى يخططررررررراً 

خطرررررررررٕاخ انًرررررررررُٓط 

 انراسٚخٙ.

يضاٚررا ٔػٛررٕب انًررُٓط 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح
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ٕٚضرررػ فٛرررّ خطرررٕاخ 

 انًُٓط انراسٚخٙ.

اٌ ٚقررراسٌ ترررٍٛ يضاٚرررا 

ٔػٛرررررررررٕب  انًرررررررررُٓط 

 انراسٚخٙ.

 انراسٚخٙ.

 

12 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررررٗ يفٓررررٕو انًررررُٓط 

 انٕصفٙ.

اٌ ٚؼذد  أْرذاف يرُٓط 

 انثؽس انٕصفٙ.

اٌ ٚقررررررررشغ ػُرررررررأٍٚ 

 تؽٕز ٔصفٛح.

اٌ ٚفرررشب ترررٍٛ انرؼثٛرررش 

انكًررررررررررٙ ٔانرؼثٛررررررررررش 

 انُٕػٙ.

يفٓرررٕو يرررُٓط انثؽرررس 

 انٕصفٙ.

اْرررررررررررذاف انًرررررررررررُٓط  

 انٕصفٙ.

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَاخ 

 ٕٚيٛح

13 2 

اٌ ٚؼررررررررذد خطررررررررٕاخ 

 انًُٓط انٕصفٙ.

اٌ ٚشسرررررررى يخططررررررراً 

ٕٚضرررػ فٛرررّ خطرررٕاخ 

 انًُٓط انٕصفٙ.

اٌ ٚسررررررٕػة انًصرررررال 

انرطثٛقررررٙ ػررررٍ يررررُٓط 

 انثؽس انٕصفٙ

اٌ ٚقررراسٌ ترررٍٛ يضاٚرررا 

ٔػٛررررررررررٕب انًررررررررررُٓط 

 انٕصفٙ.

خطٕاخ يُٓط  انثؽرس 

 انٕصفٙ .

صررررال ذطثٛقررررٙ ػهرررررٗ ي

خطرررررررررٕاخ انًرررررررررُٓط 

 انٕصفٙ
يضاٚررا ٔػٛررٕب انًررُٓط  

 انٕصفٙ

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَاخ 

 ٕٚيٛح

ذقشٚش انفصم 

انذساسٙ 

 االٔل

14 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررررٗ يفٓررررٕو انًررررُٓط 

 انرعشٚثٙ .

اٌ ٚسررررررٕػة طثٛؼرررررح 

 انثؽس انرعشٚثٙ.

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررٗ خطررٕاخ انثؽررس 

 انرعشٚثٙ.

اٌ ٚشسررررررررى يخطررررررررظ 

ٕٚضرررػ فٛرررّ خطرررٕاخ 

 انرعشٚثٙ.انثؽس 

يفٓررررررررررررٕو انًررررررررررررُٓط 

 انرعشٚثٙ.

طثٛؼررررررررررررح انًررررررررررررُٓط 

 انرعشٚثٙ.

خطرررررررررٕاخ انًرررررررررُٓط 

 انرعشٚثٙ

 

 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

15 2 
شهري للفصل اهتحاى 

 الدراسي  األول

اهتحاى شهري للفصل 

 الدراسي  األول

اهتحاى 

شهري 

للفصل 

الدراسي  

 األول

اهتحاى 

 شهري

للفصل 

الدراسي  

 األول

16 2 
اٌ ٚرؼررررررررررررررررررررررررررشف   

يصرررررطهؽاخ انثؽرررررس 

يصطهؽاخ فٙ انثؽرس 

 انرعشٚثٙ.

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 
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 انرعشٚثٙ

اٌ ٚؼرررررررذد يرغٛرررررررشاخ 

 انثؽس.

اٌ ٚفررشب تررٍٛ انًرغٛررش 

انًسررررررررقم ٔانًرغٛرررررررش 

انرررررررراتغ ٔانًرغٛرررررررشاخ 

 انضاتطح ٔانذخٛهح.

اٌ ٚرؼرررررررررشف ػهرررررررررٗ 

يفٓررررررررٕيٙ انسرررررررراليح 

 انذاخهٛح ٔانخاسظٛح.

اٌ ٚرؼشف ػهرٗ اَرٕاع 

 انرصًًٛاخ انرعشٚثٛح 

ترررٍٛ طشٚقرررح اٌ ٚفرررشب 

انًعٕػرررررررح انٕاؼررررررررذج 

ٔطشٚقرررح انًعًٕػررراخ 

 انًركافةح.

اٌ ٚقرراسٌ تررٍٛ طشٚقررح 

انًعًٕػرراخ انًركافةررح 

ٔطشٚقررررررررررح ذررررررررررذٔٚش 

 انًعًٕػاخ .

اٌ ٚقررراسٌ ترررٍٛ يضاٚرررا  

ٔػٛررررررررررٕب انًررررررررررُٓط 

 انرعشٚثٙ

يرغٛرررررررررشاخ انثؽرررررررررس 

 انرعشٚثٙ

انسرررررررراليح انذاخهٛرررررررررح 

ٔانخاسظٛح فٙ انثؽٕز 

 انرعشٚثٛح.

اَرررررررٕاع انرصرررررررًًٛاخ 

 انرعشٚثٛح.

يضاٚا  ٔػٛرٕب انًرُٓط 

 انرعشٚثٙ.

 ٕٚيٛح ٔانًُاقشح

17 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررررٗ اسرررررانٛة ظًرررررغ 

 انثٛاَاخ.

اٌ ٚرؼرررررررررشف ػهرررررررررٗ 

االخطاء انرٙ ٚقرغ فٛٓرا 

انثاؼرررررس ػُرررررذ ظًرررررغ 

 انثٛاَاخ ٔانًؼهٕياخ

انطانررررررة اٌ ٚرؼررررررشف 

ػهٗ يفٕٓيٙ انًعرًرغ 

االؼصررررررائٙ ٔانؼُٛررررررح 

 االؼصائٛح

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررررٗ اَررررٕاع انؼُٛرررراخ 

 االؼصائٛح.

اٌ ٚقرراسٌ تررٍٛ اسررهٕب 

انؼُٛرررررررررح انؼشرررررررررٕائٛح 

ٔاسرررهٕب انؼُٛرررح غٛرررش 

 انؼشٕائٛح

 اسانٛة ظًغ انثٛاَاخ.

 يعرًغ انثؽس.

 انؼُٛح االؼصائٛح.

 إَاع انؼُٛاخ.

انؼُٛرررررررررح انؼشرررررررررٕائٛح 

اسررهٕب انؼُٛررح ٔذشررًم 

انؼشررررررٕائٛح انثسررررررٛطح 

ٔانؼُٛررررررررح انًُرظًررررررررح 

ٔانؼُٛح انطثقٛح ٔانؼُٛح 

 انؼُقٕدٚح.

اسررررهٕب انؼُٛررررح غٛررررش 

انؼشرررررررٕائٛح ٔٚشرررررررًم 

انؼُٛرررررح انؽصصرررررٛح ٔ 

ػُٛررح انصررذفح ٔانؼُٛررح 

 انغشضٛح أ انقصذٚح

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

 

18 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررررررٗ ادٔاخ انثؽررررررس 

 انؼهًٙ

 يفٕٓو االسرثاَح

 إَاع االسرثاَاخ.

خطرررررررررٕاخ ذصرررررررررًٛى 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح
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اٌ ٚرؼشف ػهٗ يفٕٓو 

االسرررررررثٛاٌ ٔإَاػررررررّ 

 ٔخطٕاخ ذصًًّٛ.

 االسرثٛاٌ.

 
 

19 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررررٗ كٛفٛرررررح ذطثٛرررررق 

 االسرثاَح.

يضاٚرررا اٌ ٚقررراسٌ ترررٍٛ 

ٔػٕٛب االسرثٛاٌ ػُرذ 

ذطثٛقررررّ كررررأداج نعًررررغ 

 انثٛاَاخ ٔانًؼهٕياخ

ذطثٛررررررررق االسرررررررررثٛاٌ 

ٔٚشررررررررررًم اسررررررررررهٕتٙ 

االذصرررررررال انًثاشرررررررش 

 ٔاالذصال تانثشٚذ.

يضاٚرررررررررررا ٔػٛرررررررررررٕب 

 االسرثٛاٌ.

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

21 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

 ػهٗ يفٕٓو انًقاتهح.

ٚرؼشف ػهرٗ اَرٕاع اٌ 

 انًقاتالخ.

اٌ ٚقاسٌ تٍٛ االسرثاَح 

 ٔانًقاتهح.

اٌ ٚرؼشف انطانة 

ػهٗ ػٕايم َعاغ 

 انًقاتهح.

اٌ ٚقررراسٌ ترررٍٛ يضاٚرررا 

 ٔػٕٛب انًقاتهح.

 انًقاتهح.

إَاع انًقاتهح ٔذصُف 

ٔفقرراً نهًٕضررٕع ٔٔفقرراً 

نؼرذد االشرخاو ٔٔفقرراً 

نؼايرررم انرُظرررٛى ٔٔفقررراً 

نطثٛؼررح االسررةهح ٔٔفقرراً 

اظشاء انًقاتهح.  نغشض

ٔكررم َررٕع يُٓررا ٚضررى 

 إَاع اخشٖ فشػٛح.

 ػٕايم َعاغ انًقاتهح

 يضاٚا ٔػٕٛب انًقاتهح

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

 

21 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

 يفٕٓو انًالؼظح.

اٌ ٚرؼشف ػهرٗ اَرٕاع 

 انًالؼظاخ انؼهًٛح.

اٌ ٚقررررراسٌ انًالؼظرررررح 

 االسرثٛاٌ ٔانًقاتهح.يغ 

 انًالؼظح 

اَرررررررررٕاع انًالؼظرررررررررح 

ٔذصررُف ٔفقرراً نهرُظررٛى 

ٔٔفقرررراً نررررذٔس انثاؼررررس 

ٔٔفقرررررراً نهٓررررررذف يررررررٍ 

انًالؼظح ٔٔفقاً نقرشب 

انثاؼس يرٍ انًثؽرٕشٍٛ 

ٔكررررم ذصررررُٛف ٚضررررى 

يعًٕػرررررررررررررح يرررررررررررررٍ 

 انرصُٛفاخ انفشػٛح.

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

22 2 

ٚرؼررررررشف انطانررررررة اٌ 

ػهررٗ خطررٕاخ ذصررًٛى 

 انًالؼظح.

اٌ ٚشسرررررررى يخططررررررراً 

ٕٚضرررػ فٛرررّ خطرررٕاخ 

 انًالؼظح.

اٌ ٚقررراسٌ ترررٍٛ يضاٚرررا 

 ٔػٕٛب انًالؼظح.

خطرررررررررٕاخ ذصرررررررررًٛى 

 انًالؼظح.

يضاٚرررررررررررا ٔػٛرررررررررررٕب 

 انًالؼظح.

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

23 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

 االخرثاس.ػهٗ يفٕٓو 

اٌ ٚرؼشف ػهرٗ اَرٕاع 

 االخرثاساخ.

اٌ ٚقاسٌ تٍٛ االخرثراس 

 االخرثاس.

إَاع االخرثاس ذصرُف 

االخرثررررررررراساخ ٔفقررررررررراً 

نإلظررررشاءاخ االداسٚررررح 

ٔٔفقاً نهرؼهًٛاخ ٔٔفرق 

انًؽاضشج 

 ٔاالسرعٕاب

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح
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ٔاالسرررررثٛاٌ ٔانًقاتهررررح 

 ٔانًالؼظح.
يررا ٚطهررة قٛاسررّ ٔكررم 

ذصُٛف ٚضى ػذد يرٍ 

 انرصُٛفاخ انفشػٛح.

24 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررٗ خطرررٕاخ اػرررذاد 

 االخرثاس.

اٌ ٚشسرررررررى يخططررررررراً 

ذٕضرررررررررررٛؽٛاً نٓرررررررررررزِ 

 انخطٕاخ.

اٌ ٚؼررررررذد خصررررررائص 

 االخرثاس انعٛذ.

خطرررررررررررٕاخ اػرررررررررررذاد 

 االخرثاس

خصرررررائص االخرثررررراس 

 انعٛذ

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

25 2 

اٌ ٚرؼرررررررررشف ػهرررررررررٗ 

يشاؼرررررررررم ذصرررررررررُٛف 

 انثٛاَاخ.

اٌ ٚرؼشف ػهٗ إَاع 

 ذثٕٚة انثٛاَاخ .

اٌ ٚرؼشف انطانة 

ػهٗ يفٕٓو ػهى 

 االؼصاء.

اٌ ٚرؼشف ػهرٗ اَرٕاع 

 االؼصاء ٔاًْٛرّ

ذصررررررررُٛف ٔذثٕٚررررررررة 

 انثٛاَاخ.

يشاؼرررررررررم ذصرررررررررُٛف 

 انثٛاَاخ

 إَاع ذثٕٚة انثٛاَاخ.

 يفٕٓو ػهى االؼصاء

االؼصررراء اَرررٕاع ػهرررى 

)انشٚاضٙ، ٔانرطثٛقرٙ 

ٔتذٔسِ ٚضى االؼصاء 

انٕصررررفٙ ٔاالؼصرررراء 

 االسرذالنٙ(

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

26 2 

اٌ ٚرؼشف ػهرٗ اًْٛرح 

 ػهى االؼصاء

اٌ ٚرؼرررررررررشف ػهرررررررررٗ 

انطشٚقح االؼصائٛح فٙ 

 انثؽس انؼهًٙ

اٌ ٚرؼشف ػهٗ يفٕٓو 

 ٔإَاػٓا.انًرغٛشاخ 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررررٗ كٛفٛررررح ػررررشض 

انثٛاَررررراخ االؼصرررررائٛح 

 تانطشٚقح انعذٔنٛح

 اًْٛح ػهى االؼصاء

انطشٚقح االؼصائٛح فٙ 

 انثؽس انؼهًٙ

 انًرغٛشاخ انؼشٕائٛح 

 )انكًٛح، انٕصفٛح( 

ػرررررررررشض انثٛاَررررررررراخ 

االؼصرررائٛح ل انؼرررشض 

 انعذٔنٙ نهثٛاَاخ.

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انشفٕ٘انرقٛٛى 

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

27 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررٗ خطرررٕاخ ٔضرررغ 

انثٛاَرررراخ فررررٙ ظررررذٔل 

ذٕصٚررغ ذكررشاس٘ تسررٛظ 

 ٔرٔ فةاخ.

اٌ ٚؼرررررررررشف كٛفٛرررررررررح 

اؼرسرررررررراب انركررررررررشاس 

انًرعًررررررررغ انصرررررررراػذ 

ٔانُررررررراصل ٔانركرررررررشاس 

 انُسثٙ انًةٕ٘

ذثٕٚررة انثٛاَرراخ انخرراو 

فرررررٙ ظرررررذٔل ذٕصٚرررررغ 

 ذكشاس٘ تسٛظ.

ذثٕٚررررة انثٛاَرررراخ فررررٙ 

ذكرشاس٘ ظذٔل ذٕصٚرغ 

 رٔ فةاخ

انركررررررررشاس انًرعًررررررررغ 

 انصاػذ

انركررررررررشاس انًرعًررررررررغ 

 انُاصل

 انركشاس انُسثٙ انًةٕ٘

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح
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 انثُٛح انرؽرٛح  .12

  ـ انكرة انًقشسج انًطهٕتح 1

مناهج (: 0991داود ،عزيز حنا وعبد الرحمن ،أنور حسين ،)  (1 )انًصادس(  ـ انًشاظغ انشئٛسٛح 2
، ،وزارة التعميم العالي والبحث العممي ،جامعة  البحث التربوي
 بغداد ، بغداد

المناهج التربوية (: 0111ابو حويج ، مروان ، واخرون ، ) (2
،  0، ط عملياتها –اسسها  –عناصرها  –المعاصرة مفاهيمها 

 ر والتوزيع. العمم والثقافة لمنشدار 

(: 0111عبد الحفيظ ، أخالص محمد ومصطفى حسين ،) (3
طرق البحث العلمي والتحليل األحصائي في المجاالت التربوية 

 ، دار الكتاب، القاىرة .والنفسية والرياضية
، 4،  طاساليب البحث العلمي(: 0100المغربي، كامل محمد ) (4

28 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهٗ انؼشض انُٓذسرٙ 

 نهثٛاَاخ

اٌ ٚفررشب تررٍٛ انؼررشض 

انُٓذسررررررررٙ نهثٛاَرررررررراخ 

االػرٛادٚررررح ٔانؼررررشض 

نهثٛاَرررررررراخ انُٓذسررررررررٙ 

 انًثٕتح

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررٗ يقررراٚٛس انُضػرررح 

انًشكضٚرررررح ٔيقررررراٚٛس 

 انرشرد

انؼرررررررشض انُٓذسرررررررٙ 

نهثٛاَررررررراخ )انؼرررررررشض 

انُٓذسررررررررٙ نهثٛاَرررررررراخ 

االػرٛادٚررررح، انؼررررشض 

انُٓذسررررررررٙ نهثٛاَرررررررراخ 

 انًثٕتح(

يقرررررررررراٚٛس انُضػررررررررررح 

انًشكضٚرررررررح )انٕسرررررررظ 

انؽسرررررراتٙ، انٕسررررررٛظ، 

 انًُٕال(.

يقرررررررررراٚٛس انرشرررررررررررد 

)انًرررررذٖ، االَؽرررررشاف 

 انًؼٛاس٘(

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح
 

29 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهٗ كٛفٛح كراتح انشكم 

 انُٓائٙ نهثؽس 
 

كراترررح انشررركم انُٓرررائٙ 

 نهثؽس انؼهًٙ

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

ذقشٚررش انفصررم 

انذساسرررررررررررررررٙ 

 انصاَٙ

31 2 
شهري للفصل اهتحاى 

 الثانيالدراسي  

اهتحاى شهري للفصل 

 الدراسي  الثاني

اهتحاى 

شهري 

للفصل 

الدراسي  

 الثاني

اهتحاى 

شهري 

للفصل 

الدراسي  

 الثاني

. 
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 دار الثقافة، عمان.

اساليب البحث العلمي (: 0100عطوي، جودت عزت ) (5
 ، دار الثقافة، عمان.4، ططرقة االحصائية -ادواته -مفاهيمه

البحث العلمي أسسه (: 2004عميان، ربحي مصطفى ) (6
 ، بيت االفكار الدولية، عمان.1، طمناهجه واساليبه واجراءاته

، مناهج البحث العلمي(: 2012المحمودي، محمد سرحان ) (7
 والتوزيع، صنعاء.، مكتبة الوسيطة لمنشر 3ط

               ـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  ا

 ( انًعالخ انؼهًٛح ، انرقاسٚش ) 
فٙ يكرثح  اطالع انطهثح ػهٗ ػذداً يٍ انذٔسٚاخ ٔانشسائم انؼهًٛح

كهٛح انرشتٛح نهؼهٕو انصشفح/ اتٍ انٓٛصى، فضالً ػٍ انذٔسٚاخ 

 انًرٕافشج ػهٗ شثكح االَرشَد

 انًشاظغ االنكرشَٔٛح  د شاظغ االنكرشَٔٛح، يٕاقغ االَرشَب ـ انً

 ( 2012عطوان، اسعد حسين ويوسف خميل مطر ) مناهج
 ، دار الكتب العممية  البحث العلمي

http://psycho.sudanforums.net/t1744-topic 
  (: مناىج البحث العممي 2002)المؤمن، عمي معمر عبد

 ، المناىل، القاىرة.1في العموم االجتماعية، ط

https://books.google.iq/books?id=wECuCgAAQ

BAJ&printsec=frontcover&dq=%D9%85%D9%

86%D8%A7%D9%87%D8%AC+%D8%A7%D

9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7

8%B9%D9%84%D9%85%D9%8%D9%84%D

A&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjer8zxmM7jAh

WwxYUKHTLyDqkQ6AEISDAH#v=onepage

&q=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8

%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%

AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9

%D9%84%D9%85%D9%8A&f=false 
 

 ( اساسيات 2012حافظ، عبد الرشيد بن عبد العزيز :)
، مطابع جامعة الممك عبد العزيز، 1العممي، ط البحث

 المممكة العربية السعودية.

topic-http://psycho.sudanforums.net/t1744 
 

http://psycho.sudanforums.net/t1744-topic
https://books.google.iq/books?id=wECuCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjer8zxmM7jAhWwxYUKHTLyDqkQ6AEISDAH#v=onepage&q=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&f=false
https://books.google.iq/books?id=wECuCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjer8zxmM7jAhWwxYUKHTLyDqkQ6AEISDAH#v=onepage&q=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&f=false
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 خطح ذطٕٚش انًقشس انذساسٙ  .13

ٔانخطٕاخ انًرثؼح فٙ كم يُاْط انثؽس انؼهًٙ إَاع اضافٛح ػٍ اششاء يؽرٕٖ يفشداخ انًادج تًؼهٕياخ 

 .تُؽٕ يفصم، فضالً ػٍ يؼهٕياخ اضافٛح ػٍ إَاع انثؽٕز انؼهًٛحيُٓط 

اخشٖ ذسٓى فٙ ذقشٚة رقًٕٚٛح ًَٔارض نثؽٕز ػهًٛح انسةهح الرٕضٛؽٛح ٔاانًخططاخ ٔاضافح انًضٚذ يٍ ان

نضًاٌ االؼرفاظ تانًادج تُؽٕ افضم  ثؽس انؼهًًٙادج يُٓط انت انفكشج نهطهثح ٔذشذ اَرثآْى ٔذصٛش اْرًايٓى

 .ٔذٕظٛفٓا فٙ يخرهف يعاالخ انؽٛاج، فضالً ػٍ ذٕظٛفٓا فٙ اػذاد يششٔع انرخشض فٙ انًشؼهح انشاتؼح

 



  
 1 انصفسح

 
  

 وصف انًمزر

 وصف انًمزر

 

 أبن الهيثم -كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة بغداد /   انرؼهًٛٛح انًؤسسح .1

 لسى ػهٕو انساسثاخ انًزكش/  ؼهًٙان انمسى .2

 CsDa 212 /  والخوارزميات تهياكل البيانا انًمزر ريش/  اسى .3

 (ػًهٙ-َظز٘) أسثٕػٛا يزذٍٛ -زضٕر٘  انًرازح انسضٕر أشكال .4

  سُٕ٘ انسُح/  انفصم .5

 اٛاسثٕػ (ػًهٙ 2/ َظز٘ 2) 4  انذراسٛح انساػاخ ػذد .6

 2221/ 11/ 22  انٕصف ْذا إػذاد ذارٚخ .7

 
 انًمزر أْذاف .8

 -: انٗ انًمزر ٚٓذف

 

 .ذخشُٚٓا تاسرخذاو ْٛاكم تٛاَٛح يخرهفح ٔأسانٛة انثٛاَاخ ذُظٛى طزق ػهٗ انرؼزف -1

 انرؼزف ػهٗ يدًٕػح انؼًهٛاخ انرٙ ذسرخذو الدارج كم ْٛكم تٛاَٙ. -2

 ذًثٛم ٔذُفٛذ كم ْٛكم يٍ ْٛاكم انثٛاَاخ تاسرخذاو انساسة االنٙ.انرؼزف ػهٗ كٛفٛح  -3

 انرؼزف ػهٗ إَاع انرطثٛماخ انخاصح تكم ْٛكم تٛاَٙ. -4

يثم  ٔكفٕءج سزٚؼح تطزق انُرائح انٗ ٔانٕصٕل انثٛاَاخ نًؼاندح كفٕءج خٕارسيٛاخ اسرخذاو -5

 .خٕارسيٛاخ انثسث ٔانرزذٛة

 

 

 

 ٔانرمٛٛى ٔانرؼهى انرؼهٛى ٔطزائكانًمزر  يخزخاخ .9

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.



  
 2 انصفسح

 
  

 -: االْذاف انًؼزفٛح - أ
 

 .ٔانخٕارسيٛاخ انثٛاَاخ ْٛاكم ًادجن فٓى ػهٗ انسصٕل يٍ انطانة ذًكٍٛ  -1أ

       .ٕبتطزق ذُظٛى ٔذًثٛم ٔذخشٍٚ انثٛاَاخ تذاكزج انساس انًؼزفح  -2أ

تاالضافح انٗ انؼًهٛاخ انرٙ ذسرخذو الدارج كم  ٓٛاكم انثٛاَٛح انًخرهفح )يٛشاذٓا ٔػٕٛتٓا(انفٓى   -3أ

 .ْٛكم تٛاَٙ

 ذًكٍٛ انطانة يٍ يؼزفح انرطثٛماخ انخاصح تكم ْٛكم تٛاَٙ. -4أ

ذًكٍٛ انطانة يٍ انرؼزف ػهٗ طزق يخرهفح نرزذٛة انثٛاَاخ ٔطزق يخرهفح نهثسث ػٍ ػُصز  -5أ

 يؼٍٛ فٙ انٓٛكم انثٛاَٙ. 

انٓٛاكم انثٛاَٛح انًخرهفح ٔطزق ذزذٛة ٔذُفٛذ نرًثٛم  ++Cح انثزيد حنغانمذرج ػهٗ أسرخذاو ذطٕٚز  -6أ

  ٔطزق انثسث ػٍ ػُصز يؼٍٛ. انثٛاَاخ 

  

  ًمزرتان انخاصح ٛحانًٓاراذاالْذاف   - ب

 

 زسة انًشكهح انًزاد زهٓا أ انرطثٛك انًطهٕب. انًُاسة انثٛاَٙ انٓٛكم أخرٛار يٓارج  – 1ب

 يا ذؼهًّ َظزٚا تشكم ػًهٙ فٙ انًخرثزٔذُفٛذ ذًثٛم ٚرمٍ انطانة   – 2ب

نرًثٛم ٔذُفٛذ انٓٛاكم انثٛاَٛح تالم يسازح زشَٛح ٔتاسزع ٔلد  ++Cيٓارج اسرخذاو نغح انثزيدح  – 3ب

 يًكٍ يغ انسصٕل ػهٗ ادق انُرائح.

 

  ٔانرؼهى انرؼهٛى طزائك     

 يساضزاخ ذمهٛذٚح ٔاسهٕب انًُالشح. -1

 ٔانكرزَٔٛح.يساضزاخ فذٕٚٚح  -2

 .ٔانرًارٍٚ األضافٛح كٕاخثاخاالَشطح انًخرثزٚح  -3

 .انكرة انؼهًٛح -4

 .ٔانشٓزٚح انٕٛيٛح اليرساَاخا -5

 

  انرمٛٛى طزائك     

 

 اخزاء االخرثاراخ انُظزٚح ٔانؼًهٛح/ ٕٚيٛح/شٓزٚح/َٓائٛح. -1

  .أخزاء االخرثاراخ انشفٕٚحٔ انٕاخثاخ -2

 

 ٔانمًٛٛح انٕخذاَٛح األْذاف -ج

                          

 انرزاكًٙ ٔانرفكٛز انًُالشح خالل يٍ انؼهًٛح انًٓاراخ اسرخذاو-1ج

 انًشاكم نسم يُاسثح انسهٕل اكثز ٔاخرٛار انسهٕل يدًٕػح ػهٗ انثسث ػهٗ انؼًم-2ج

 نهًٕضٕع ٔذصٕرِ ذفكٛزِ ذطٕر يذٖ نًؼزفح انٕاخثاخ-3ج        

 

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 ذمهٛذٚح ٔاسهٕب انًُالشح.يساضزاخ  -1

 يساضزاخ فذٕٚٚح ٔانكرزَٔٛح. -2

 ٔانرًارٍٚ األضافٛح كٕاخثاخ.االَشطح انًخرثزٚح  -3



  
 3 انصفسح

 
  

 

 .انكرة انؼهًٛح -4

 .ٔانشٓزٚح انٕٛيٛح اليرساَاخا -5

 

 طزائك انرمٛٛى

 اخزاء االخرثاراخ انُظزٚح ٔانؼًهٛح/ ٕٚيٛح/شٓزٚح/َٓائٛح. -1

 أخزاء االخرثاراخ انشفٕٚح.انٕاخثاخ ٔ -2

 انرمارٚزاػذاد  -3

 

 انشخصٙ ٔانرطٕر انرٕظٛف تماتهٛح انًرؼهمح األخزٖ انًٓاراخ)  انًُمٕنحانرأْٛهٛح ٔ انؼايح  انًٓاراخ - د

.) 

 .ذهماْا انرٙ انًؼزفح ذٕظٛف انطانة ٚسرطٛغ اٌ-1د

 .انًؼزفح يٍ االسرفادج يٍ ٚرًكٍ اٌ-2د

 .انرذرٚس ػهٗ انمذرج يٓارج ٚكرسة اٌ-3د

   .نرفكٛٛز االٚداتٙا -4د



  
 4 انصفسح

 
  

 انًمزر تُٛح .12

 انساػاخ األسثٕع
 يخزخاخ

 انًطهٕتح انرؼهى
 أٔ انًساق/  انٕزذج اسى

 انًٕضٕع
 طزٚمح

 انرؼهٛى
 طزٚمح

 انرمٛٛى

1 
 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ

تاَىاع هُاكم  انتؼزَف

 انثُاَاخ

واَىاع  -تؼزَفها –يمذيح ػٍ هُاكم انثُاَاخ 

 انهُاكم وكُفُح اختُار انهُكم انثُاٍَ انًُاسة

انًساظزج 

 + يختثز

 انشفىَح االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ انتطثُكو

 انًختثز

2 
 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ

 تانًصفىفاخ انتؼزَف

)أزذ أَىاع هُاكم 

 انثُاَاخ(

 خىاص اانًصفىفاخ 

 وطزَمح تًثُهها تانذاكزج   

انًساظزج 

 + يختثز

 انشفىَح االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

3 
 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼزَف تانًكذص )أزذ 

 أَىاع هُاكم انثُاَاخ(

تؼزَف انًكذص وانؼًهُاخ انتٍ ًَكٍ اخزاؤها 

 ػهُه وخىارسيُاته

انًساظزج 

 + يختثز

 انشفىَح االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

4 
 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼزَف تكُفُح تًثُم 

 انًكذص
تًتُم انًكذص تستخذاو انًصفىفح وتاستخذاو 

 انمُذ
انًساظزج 

 + يختثز

 انشفىَح االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

5 

 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ
تتطثُماخ  انتؼزَف

 انًكذص

 -يؼاندح انثزايح انتٍ تستىٌ ػهً تزايح فزػُح

 تطثُماخ اخزي–يؼاندح انتؼاتُز انسساتُح 

انًساظزج 

 + يختثز

 انشفىَح االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

6 
 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ

انتؼزَف تكُفُح استخذاو 

فٍ انتسىَم يٍ  انًكذص

 تؼثُز زساتٍ انً اخز 

انً   infixاستخذاو انًكذص نتسىَم صُغح 

postfix  

انًساظزج 

 + يختثز

 انُىيُح االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

7 
 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ

تكُفُح استخذاو  انتؼزَف

انًكذص الزتساب انتؼثُز 

 انسساتٍ

ازتساب انتؼثُز انسساتٍ انًسىل انً 

وازتساب انتؼثُز انسساتٍ  postfixصُغح

  infixتصُغح ال

انًساظزج 

 + يختثز
 وانتطثُك انىاخثاخ

 انًختثز فٍ انؼًهٍ

8 

 2َظزٌ,  2

انتؼزَف تانطاتىر )أزذ  ػًهٍ

 أَىاع هُاكم انثُاَاخ(

انطاتىر وانؼًهُاخ انتٍ ًَكٍ اخزاؤها تؼزَف 

 ػهُه وخىارسيُاته

انًساظزج 

 + يختثز

 نشفىَحا االختثاراخ

 انؼًهٍ وانتطثُك

 فٍ انُىيٍ واألختثار

 انًختثز

9 
 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼزَف تكُفُح تًثُم 

 وتطثُماته انطاتىر
تًتُم انطاتىر تستخذاو انًصفىفح وتاستخذاو 

 وشزذ تؼط تطثُماته انمُذ

انًساظزج 

 + يختثز

 انشفىَح االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

10 
 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ

انتؼزَف تانطاتىر انذائزٌ 

)أزذ أَىاع هُاكم 

 انثُاَاخ(

تؼزَف انطاتىر انذائزٌ وانؼًهُاخ انتٍ ًَكٍ 

 اخزاؤها ػهُه وخىارسيُاته

انًساظزج 

 + يختثز

 انشفىَحا االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

11 
 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼزَف تكُفُح تًثُم 

  انذائزٌ انطاتىر
 تًتُم انطاتىر تستخذاو انًصفىفح 

انًساظزج 

 + يختثز

 انشفىَح االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

12 
 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼزَف تانطاتىرانًشدوج 

وطاتىر األسثمُح )يٍ 

 أَىاع هُاكم انثُاَاخ(

انطاتىر انًشدوج وانؼًهُاخ انتٍ ًَكٍ تؼزَف 

 اخزاؤها ػهُه وتؼزَف طاتىر األسثمُح وتطثُماته

انًساظزج 

 + يختثز

 انشفىَح االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

13 

 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ
تانخشٌ  انتؼزَف

انتسهسهٍ وانُُايُكٍ 

وكُفُح استخذاو 

 انًإشزاخ

انخشٌ انتسهسهٍ وانذَُايُكٍ  وتُاٌ  تؼزَف

يشاَا كم َىع وػُىته واخزاء يمارَح تُُهًا  

 وكُفُح استخذاو انًإشزاخ

انًساظزج 

 + يختثز

 انشفىَح االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

14 

 2َظزٌ,  2

انتؼزَف تانمائًح  ػًهٍ

)أزذ أَىاع انًىصىنح 

 هُاكم انثُاَاخ(

تؼزَف انمائًح انًىصىنح وتكىٍَ لائًح يىصىنح 

يٍ انؼُاصز واظافح    nيٍ ػُصز وازذ ويٍ 

ػُصز انً انمائًح انًىصىنح تؼذ ػُصز آخز 

فُها وتؼذ انؼُصز األخُز وطثاػح خًُغ او تؼط 

 ػُاصز انمائًح انًىصىنح 

انًساظزج 

 + يختثز

 انشفىَح االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

15 

 2َظزٌ,  2

كُفُح انسذف يٍ انمائًح  ػًهٍ

 انًىصىنح

 –زذف انؼُصز األخُز   –خذف انؼُصز األول 

انسذف يٍ وسط انمائًح انًىصىنح تاالػتًاد 

ػهً لًُح انثُاَاخ أو ػهً يىلغ انؼُصز يٍ 

 انمائًح

انًساظزج 

 + يختثز
 وانتطثُك انىاخثاخ

 انًختثز فٍ انؼًهٍ

16 
 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ
انًؼزفح تانمائًح تؼشَش 

 انًىصىنح
 تًارٍَ يتُىػح الثزاء انًىظىع

انًساظزج 

 + يختثز

 انفصهٍ االختثار

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

17 
 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ

انتؼزَف تانًكذص 

)أزذ أَىاع انًىصىل 

 هُاكم انثُاَاخ(

تؼزَف انًكذص انًىصىل وانؼًهُاخ انتٍ ًَكٍ 

 اخزاؤها ػهُه وخىارسيُاته

انًساظزج 

 + يختثز

 نشفىَحا االختثاراخ

 ألختثارانفصهٍوا

 انًختثز فٍ انؼًهٍ

18 
 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ

انتؼزَف تانطاتىر 

)أزذ أَىاع انًىصىل 

 هُاكم انثُاَاخ(

تؼزَف انطاتىر انًىصىل وانؼًهُاخ انتٍ ًَكٍ 

 اخزاؤها ػهُه وخىارسيُاته

انًساظزج 

 + يختثز

 نشفىَحا االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

19 

 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ

انتؼزَف تانمائًح 

انًىصىنح انذائزَح 

)يٍ أَىاع وانًشدوخح 

 هُاكم انثُاَاخ(

تؼزَف انمائًح انًىصىنح انذائزَح وانًشدوخح 

 وانؼًهُاخ انتٍ ًَكٍ اخزاؤها  وانخىارسيُاخ

انًساظزج 

 + يختثز

 انشفىَح االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

20 

 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ
تانًخطط  انتؼزَف

وكُفُح تًثُهه  وأَىاػه

)يٍ أَىاع هُاكم 

انًخطط انًتده وانًخطط غُز –تؼزَف انًخطط 

 انًسار وطىنه وطزق تًثُم انًخطط-انًتده

 

انًساظزج 

 + يختثز

 انُىيُح االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز
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 انثُاَاخ(

 

21 

 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ
تهُكم انشدزج انتؼزَف 

وأَىاػها وطزق 

 أستؼزاظها

تؼزَف انشدزج وتىظُر يفاهًُها  وأَىاػها 

وأستؼزاظها زسة انًستىَاخ واألستؼزاض 

                                                             تانتزتُة انساتك وانهالزك وانثٍُُ                                                                                             

انًساظزج 

 + يختثز

 انشفىَح االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

22 

 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼزَف تطزق تًثُم 

األشدار األػتُادَح 

 وانثُائُح

تًثُم األشدار األػتُادَح تأستخذاو انمائًح 

انًىصىنح وتًثُم انشدار انثُائُح تأستخذاو 

 انًصفىفح وتأستخذاو انمُذ

انًساظزج 

 + يختثز

 نشفىَحا االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

23 

 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ

انتؼزَف تكُفُح تًثُم 

انتؼاتُز انسساتُح 

تأستخذاو انشدزج انثُائُح 

وكُفُح تسىَم انشدزج 

 األػتُادَح انً ثُائُح

استؼزاض انشدزج انثائُح تطزَمح انتزتُة انثٍُُ 

  infix نهسصىل ػهً انتؼثُز انسساتٍ تصُغح 

notation   وأستؼزاظها تطزَمح انتزتُة

انساتك نهسصىل ػهً انتؼثُز انسساتٍ تصُغح 

prefix notation    وأستؼزاظها تطزَمح

انتزتُة انالزك نهسصىل ػهً انتؼثُز انخساتٍ 

وتسىَم انشدزج  postfix notationتصُغح 

 األػتُادَح انً ثُائُح

انًساظزج 

 + يختثز

 نشفىَحا االختثاراخ

 انؼًهٍ وانتطثُك

 فٍ انُىيٍ واألختثار

 انًختثز

24 

 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼزَف تشدزج انثسث 

 انثُائُح

تؼزَف شدزج انثسث انثُائُح وخطىاخ اظافح 

 وزذف ػُصز يٍ شدزج انثسث انثُائُح

انًساظزج 

 يختثز+ 

 وانتطثُك انىاخثاخ

 انًختثز فٍ انؼًهٍ

25 

 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ
 تًارٍَ يتُىػح الثزاء انًىظىع تانساتكتؼشَش انًؼزفح 

انًساظزج 

 + يختثز

 انفصهٍ االختثار

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

26 

 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ
انتؼزَف تانتزتُة 

 وتطزَمح تزتُة انفماػح

يٍ انتزتُة تؼزَف انتزتُة وتُاٌ انغزض 

وخطىاخ ػًهُح انتزتُة وأَىاع خىارسيُاخ 

انتزتُة وانؼىايم انزئُسُح انًسذدج ألختُار 

 تزتُة انفماػه -خىارسيُح انتزتُة

انًساظزج 

 + يختثز

 ُىيُحان االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

27 

 2َظزٌ,  2

 ػًهٍ
ف تطزَمتٍ انتزتُة َانتؼز

تاألظافح وانتزتُة 

 انسزَغ

 انتزتُة انسزَغ –انتزتُة تاألظافح 
انًساظزج 

 + يختثز

 نشفىَحا االختثاراخ

 فٍ انؼًهٍ وانتطثُك

 انًختثز

28 

 2َظزٌ,  2

 ف تانثسث  َانتؼز ػًهٍ
انثسث  –تؼزَف انثسث وتُاٌ أَىاع خىارسيُاته 

 انتسهسهٍ 

انًساظزج 

 + يختثز

 انشفىَح االختثاراخ

 انفصهٍ واألختثار

 انًختثز فٍ انؼًهٍ

29 

 2َظزٌ,  2

 ف تانثسث  َانتؼز ػًهٍ
انثسث   –ىاع خىارسيُاته تؼزَف انثسث وتُاٌ أَ

 انثُائٍ

انًساظزج 

 + يختثز

 انشفىَح االختثاراخ

 انفصهٍ واألختثار

 انًختثز فٍ انؼًهٍ

30 

 2نظري,  2
 عملي

المحاضرة  مراجعة تعزيز المعرفة بالسابق
 + مختبر

التمارين األضافية 
العملي في والتطبيق 
 المختبر
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  انرسرٛح انثُٛح .11

  
 ِ انًطهٕتحانًمزر كرةان 
  

 ال َىخذ

 انًزاخغ انزئٛسٛح )انًصادر(

 ػصاو انصفار -هُاكم انثُاَاخ نطهثح الساو ػهى انساسىب -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 

 

  انكرة ٔانًزاخغ انرٙ ٕٚصٙ تٓا

 ػصاو انصفار -هُاكم انثُاَاخ نطهثح الساو ػهى انساسىب -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 

 

 انًزاخغ االنكرزَٔٛح 

 يٕالغ االَرزَٛد

 

1- www.cplusplus.com 
2- https://www.tutorialspoint.com/data_structures_algo

rithms/index.htm 

3- structures-https://www.geeksforgeeks.org/data 

 

 
 
 

 

 انذراسٙ انًمزر ذطٕٚز خطح .12

     انثزيدٛح ٔذًارٍٚ خاصح ترطثٛك كم ْٛكم تٛاَٙ. االيثهّ يٍ انكثٛز اضافّ .1

 ذمارٚز ػًم يثم انًادِ ػهٗ ٔاالطالع انمزاءِ ػهٗ انطهثّ ذسث اَشطّ اضافّ .2

 تسثّٛ كًدايٛغ ٔانؼًم نشٚادج انًؼهٕياخ ٔانًؼزفح ػٍ ْٛاكم انثٛاَاخ انًخرهفح 

يادج  فٙ يُٓا نالسرفادِ ٔذطثٛمٓا ػهّٛ ايثهّ ٔاػطاء انذٔال يٕضٕع شزذ ذى .3

 ْٛاكم انثٛاَاخ نغزض ذُفٛذ يدًٕػح انؼًهٛاخ انخاصح تكم ْٛكم تٛاَٙ.
. يُٓا نالسرفادِ فذّٕٚٚ يساضزاخ ػًم ذىانُظز٘  انًساضزاخ انٗ تاالضافّ .4

اٚضا ٚرى االسرؼاَّ تشاشاخ انؼزض فٙ انماػح انذراسٛح نغزض ػزض انًادج 

خطٕج تخطٕج ٔذٕضٛر ػًهٓا نرًثٛم كم خٕارسيٛح  power pointػهٗ شكم 

 نًساػذج انطانة ػهٗ فٓى انًادج

 زاسثاذٓى ػهٗ انثزايح ذُفٛذ ػهٗ نًساػذذٓى ++c ترطثٛك انطهثّ ذشٔٚذ ذى .5

ٚسرطٛؼٌٕ  ++Cكذنك ذشٔٚذْى تزٔاتظ نًُصاخ ػٍ  انُمانّ ْٕٔاذفٓى انشخصّٛ

 يٍ خالنٓا كراتح ٔذُفٛذ انثزايح انًخرهفح

 

http://www.cplusplus.com/
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
https://www.geeksforgeeks.org/data-structures
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1
   انحاسثاخ لسى 

 340CsVpانثشيدح انًشئٛح /  / انًشكز ؼهًٙانمسى ان .2

 اسى / سيز انًمشس .3
 (ػًهٙ-َظش٘) أسثٕػٛا يشذٍٛ

 أشكال انحضٕس انًراحح .4
 سُٕ٘

 انفصم / انسُح .5
 ( ػًهٙ 2/ َظش٘ 2) 4

 )انكهٙ(ػذد انساػاخ انذساسٛح  .6
 ساػح  121

 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7
21-11-2121     

 مشسأْذاف انً .8

دساسح انًفاْٛى االساسّٛ نهثشيدح انًشئٛح ٔانرؼشف ػهٗ اساسٛاخ ػًم تشيدح انكائُاخ 

انًٕخٓح تاالحذاز ٔكٛفٛح انرؼايم يغ ذصًٛى انٕاخٓاخ انشسٕيٛح ٔطشق انشتظ يغ لٕاػذ 

 انثٛاَاخ

ذساػذ انطانة فٙ كثٛش يٍ انًشاسٚغ انذساسٛح سٕاء فٙ ذحهٛم انثٛاَاخ أٔ فٙ ػشض فكشج 

 .خالل تشَايح أٔ ششذ َرائح انثحس ٔغٛش رنكيٍ 

 

 

 

 

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

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

 البرنامج.
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 ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى انًمشسيخشخاخ  .9

  االْذاف انًؼشفٛح -أ
 لذسج انطانة ػهٗ انثشيدح تاسرخذاو نغاخ انثشيدح انًشئّٛ -1أ

 ذًكٍٛ انطانة يٍ اسرخذاو انهغح نحم يشاكم يرؼذدِ-2أ

يغ انثشايح االخشٖ يثم االٔفس ٔلٕاػذ  2112نغح انفٛدٕل تٛسك دٔخ َد  لذسج انطانة ػهٗ ستظ -3أ

  انثٛاَاخ

  

  االْذاف انًٓاساذٛح انخاصح تانًمشس  -ب 

 ثشايح ٔػًم انٕاخٓح انًالئًح نكم تشَايحنذصًٛى ا يٓاسج - 1ب

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

    

 انرؼهٛى ٔانرؼهى  طشائك     

 ٔاسهٕب انًُالشح. تانضافح انٗ انًحاضشاخ انفذٕٚٚح يحاضشاخ ذمهٛذٚح -1

 ٔانرًاسٍٚ األضافٛح كٕاخثاخ.االَشطح انًخرثشٚح  -2

 .انكرة انؼهًٛح -3

 .ٔانشٓشٚح انٕٛيٛح اليرحاَاخا -4

 انًشاسٚغ انؼًهٛح -5

 

 طشائك انرمٛٛى      

 شٚح/َٓائٛح.اخشاء االخرثاساخ انُظشٚح ٔانؼًهٛح/ ٕٚيٛح/شٓ -1

  .أخشاء االخرثاساخ انشفٕٚحانٕاخثاخ ٔ -2

 ػًم انًشاسٚغ -3

 
 االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح -ج

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

 .يدٛح ٔٚحٕنٓا انٗ تشايح ٚحهم انطانة انًشكالخ انثش -2ج

 .ل ٔستطٓا يغ انفٛدٕل تٛسك دٔخ َدذسج انطانة ػهٗ ذحٕٚم انًؼهٕياخ انٗ خذأل -3ج   

  .األضافٛح انرًاسٍٚ نحم انٕاخثاخ -4 ج

  

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 يحاضشاخ ذمهٛذٚح تانضافح انٗ انًحاضشاخ انفذٕٚٚح ٔاسهٕب انًُالشح. -1



  
 3الصفحة 

 
  

 

 االَشطح انًخرثشٚح ٔانرًاسٍٚ األضافٛح كٕاخثاخ. -2

 انكرة انؼهًٛح. -3

 ح ٔانشٓشٚح.االيرحاَاخ انٕٛيٛ -4

 انًشاسٚغ انؼًهٛح -5

 

 

 طشائك انرمٛٛى    

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

 انٕاخثاخ ٔأخشاء االخرثاساخ انشفٕٚح.  -2

 ػًم انًشاسٚغ -3

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

 .ذهماْا انرٙ انًؼشفح ذٕظٛف انطانة ٚسرطٛغ اٌ-1د

 .انًؼشفح يٍ االسرفادج يٍ ٚرًكٍ اٌ-2د

 .انرذسٚس يٓاسج ٚكرسة اٌ-3د

    نرفكٛٛش االٚداتٙ.ا -4د
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 تُٛح انًمشس .11

 انساػاخ األسثٕع
يخشخاخ 

انرؼهى 

 انًطهٕتح

اسى انٕحذج / أٔ 

 انًٕضٕع
 ٛىطشٚمح انرمٛ طشٚمح انرؼهٛى

1  2 Theoretical 

 2  Practical 
Practical 
exercise 

Introduction & Visual 

Basic Express 2012 

IDE 

video lecture + 
using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

2 2 Theoretical 

2 Practical 
Practical 

exercise 
ToolBox & Working 

with Controls 
video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 
3 2 Theoretical 

2 Practical 
Practical 

exercise 
Controls Properties 

& Data Types 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 
4 2 Theoretical 

2 Practical 
Practical 

exercise 
Scope of Variables & 

Operators and 

Expressions 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 
5 2 Theoretical 

2 Practical 
Practical 

exercise 
Constants, Discussion 

Making in VB & 

MsgBox Function () 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 
6 2 Theoretical 

2 Practical 
Practical 

exercise 
Loop Statements video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 
7 

 

2 Theoretical 

2 Practical 
Practical 

exercise 
InputBox Function () 

& ListBox Control 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 
8 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
ComboBox Control video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

9 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
String Functions & 

Math Functions 
video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

10 

 

2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
PicutreBox Control  

& playing audio or 

video file 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

11 

 

 

2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
Progress Bar, Date 

Time Picker, 

HScrollbar, 

VScrollBar, Group 

Box 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 
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12 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 
Exam    

Exam   

13 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
Menu Strip, Tool Strip, 

Status Strip, Context 

Menu Strip 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

14 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
Dialog Boxes 

 
video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

15 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
One-Dimensional 

Array (Sorting & 

Searching Array 

Elements) 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

16 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
Two-Dimensional 

Array & Control array 

 

 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

17 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
Timer video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

18 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
Functions and 

Procedures 
video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

19 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
Passing Arguments by 

Value and by 

Reference 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

20 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
File Handling video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

21 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
File Handling video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

22 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
Graphics video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

23 

 

2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
Web Programming 

 
video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

24 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
Web Programming, 

Understanding How 

Master Pages Work 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 
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 انثُٛح انرحرٛح  .11

 انكرة انًمشسج انًطهٕتح -1

Visual Basic 2012 How to Program (6th 

Edition) by Deitel. 
 

 انًشاخغ انشئٛسٛح )انًصادس( -2

1. Microsoft Visual basic 2010 step by 

step by Michuel Alvarson. 

 

2. Introduction of visual basic  

 Version 1.1 HKTA Tang Hin Memorial 

Secondary School 2012-13 

3. Visual Basic 2012 Made Easy by 

Dr.Liew 

انكرة ٔانًشاخغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  ( أ

  )انًدالخ انؼهًٛح ،انرماسٚش ،.....(
 ال يوجد

 practical exam 

25 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
Design Fill Page using 

Vb.net 
video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

26 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 
Creating a Master Page 

using Different Ways 
video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

27 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

Exam    

Exam   

28 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 

Database Access 

ADO.NET  

 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

29 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 

Practical 

Implementation of 

Database in VB.net 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

30 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 

Practical 

Implementation of 

Database in VB.net 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

31 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

exercise 

Practical 

Implementation of 

Database in VB.net 

(Complete system 

Implementation) 

video lecture + 

using Google 

Meet 

conducting the Midterm 

exam + class participation + 

grading a number of in-class 

assignments + conducting a 

practical exam 

32 2 Theoretical 

2 Practical 

Practical 

Exam 

Exam   
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االَرشَٛد  االنكرشَٔٛح، يٕالغانًشاخغ  ( ب

.....، 

-https://www.vbtutor.net/index.php/visual

tutorial/-2012-basic 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساسٙ .12

 اضافح ايثهح ٔٔاخثاخ انٗ انًُٓح اندذٚذ  .1
اخشاء ػًهٛح ستظ لاػذج ػهٗ االَرشَد ٔكزنك  ذصًٛى ٔاخٓح يٕلغ اضافح فمشاخ خذٚذج نهًُٓاج يثم .2

 انساتمح.انثٛاَاخ تانفٛدٕل تٛسك ػٍ طشٚك اداج اخشٖ غٛش 
 ٔانصٕسج.ايكاَٛح ذؼهٛى انطانة اضافح انصٕخ  .3
 

 

https://www.vbtutor.net/index.php/visual-basic-2012-tutorial/
https://www.vbtutor.net/index.php/visual-basic-2012-tutorial/


 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 خ ثغذادخبيؼ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 اثٍ انٓٛثى / قغى ػهٕو انسبعجبد–كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو انظشفخ  انقغى انؼهًٙ / انًشكض .2

 انًُبْح ٔطشائق انزذسٚظ اعى / سيض انًقشس .3

 إنكزشَٔٙ أشكبل انسضٕس انًزبزخ .4

 2221/2222 انفظم / انغُخ .5

 92 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .6

 23/11/2221 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًقشس .8

ٚٓذف انًقشس إنٗ رًكٍٛ انذاسط انًؼهى يٍ فٓى انًُٓح انًذسعٙ ٔأعظ ثُبئّ ٔرُظًٛبرّ انًخزهفخ ٔفٓى 

 ػًهٛخ انزؼهٛى ٔانؼٕايم انًؤثشح فٛٓب. 

كًب ٚٓذف إنٗ رؼشٚفّ ثبعزشارٛدٛبد ٔطشائق انزؼهٛى انًخزهفخ، ٔرًكُّٛ يٍ اعزخذايٓب فٙ ػًهٛخ انزذسٚظ  

 نطهجخ ٔيٓبسارٓى ٔاردبْبرٓى ٔقًٛٓى. ثًب ًُٚٙ فٓى ا

 ًٔٚثم ْزا انًقشس قبػذح رزالقٗ ٔرزشاثظ فٛٓب انًفبْٛى ٔ انًؼبسف فٙ انًقشساد انزشثٕٚخ األخشٖ. 

 كًب أَّ ٚؼذ سكٛضح أعبعٛخ ٔيُطهقب نًقشس انزشثٛخ انؼًهٛخ.  

انًٓبساد انالصيخ نفٓى ٚقذو انًقشس نطالة كهٛخ انزشثٛخ ثكبفخ رخظظبرٓى، ٔٚؼُٗ انًقشس ثبنًؼبسف ٔ

انًُٓح ٔأعغّ ٔأسكبَّ ٔػُبطشِ ٔإَٔاػّ، ٔٚؼزًذ انزذسٚظ فّٛ ػهٗ انًُبقشبد انؼهًٛخ ٔاألَشطخ 

 انزؼبَٔٛخ، ٔرقذٚى انًسبضشاد ٔٚغؼٗ إلربزخ فشص انزفكٛش ٔانزؼهى انًثًش

 انزؼشف ػهٗ طجٛؼخ انًُٓح ٔأسكبَّ ٔػُبطشِ. .1

 ٕو ػهٛٓب انًُٓح ٔانؼٕايم انًؤثشح فّٛ.انذساعخ انزسهٛهٛخ نألعظ انزٙ ٚق .2

 إدساك دٔس ػُبطش انًُٓح فٙ خٕدح انزؼهٛى ٔدساعخ انؼالقخ ثُٛٓب .3

 انقذسح ػهٗ انزًٛٛض ثٍٛ إَٔاع انًُبْح ٔرقًٕٚٓب .4

 انزؼشف ػهٗ يفٕٓو انزؼهٛى ٔيفٕٓو انزذسٚظ.  .5

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.



 انزؼشف ػهٗ يُٓخ انزذسٚظ ٔأًْٛزٓب نهًدزًغ.  .6

 ظُٛفبد طشائق  انزذسٚظ. انزؼشف ػهٗ ر .7

 اعزخذاو انٕعبئم انًؼُٛخ فٙ انزذسٚظ .  .8

 انزؼشف ػهٗ ثؼض طشائق انزذسٚظ انزقهٛذٚخ ٔانسذٚثخ  .9

 .     يؼشفخ كٛفٛخ  انزخطٛظ فٙ انزذسٚظ انظف10ٙ

 يخشخبد انًقشس ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى .9

 االْذاف انًؼشفٛخ  -أ

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 انزؼشف ػهٗ طجٛؼخ انًُٓح ٔأسكبَّ ٔػُبطشِ. -1أ
 انذساعخ انزسهٛهٛخ نألعظ انزٙ ٚقٕو ػهٛٓب انًُٓح ٔانؼٕايم انًؤثشح فّٛ..2أ

 إدساك دٔس ػُبطش انًُٓح فٙ خٕدح انزؼهٛى ٔدساعخ انؼالقخ ثُٛٓب..3أ

 انقذسح ػهٗ انزًٛٛض ثٍٛ إَٔاع انًُبْح ٔرقًٕٚٓب.4أ

 ى ٔيفٕٓو انزذسٚظ. انزؼشف ػهٗ يفٕٓو انزؼهٛ.5أ

 انزؼشف ػهٗ يُٓخ انزذسٚظ ٔأًْٛزٓب نهًدزًغ. .6أ

 انزؼشف ػهٗ رظُٛفبد طشائق  انزذسٚظ. .7أ

 .انزؼشف ػهٗ إَٔاع طشائق انزذسٚظ ٔخظبئظٓب ٔػٕٛثٓب.8أ

 . انزؼشف ػهٗ يفٕٓو انزقٕٚى فٙ انزذسٚظ ٔإَٔاػّ .9أ

 عٛخ .. انزؼشف ػهٗ يفٕٓو انزخطٛظ ٔإَٔاع انخطظ انذسا12أ
 االْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًقشس   -ة 

   انزؼشف ػهٗ طجٛؼخ انًُٓح ٔأسكبَّ ٔػُبطشِ. - 1ة

 انزذسٚظ انًظغش داخم انظف – 2ة

 اعزخذاو انٕعبئم انًؼُٛخ فٙ انزذسٚظ .  - 3ة

 كزبثخ خطخ ٕٚيٛخ يسكًخ   -4ة

 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 انًسبضشح انًؼذنخ.
 عزُزبخٛخ.انطشٚقخ اإل

 انًُبقشخ اندًؼٛخ.
 انؼظف انزُْٙ.

 انزذسٚظ انًظغش.
 انزؼهى انزؼبَٔٙ.

 

 طشائق انزقٛٛى      

 االخزجبساد انٕٛيٛخ .

 االخزجبساد انشٓشٚخ .
 رقبسٚش طفٛخ.
 رطجٛق فشد٘ .

 
 



 

 

 االْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ -ج

 سٕاس.عزخذاو انًٓبساد انؼهًٛخ ٔانًؼشفٛخ يٍ خالل اعهٕة انأ -1ج
 طشذ أعئهخ فكشٚخ داخم انقبػخ ٔيُبقشزٓب  -2ج

 انٕاخجبد نسم انزًبسٍٚ األضبفٛخ.  -3ج

نًشبسكخ ٔانُدبذ فٙ زٛبرٓى انًُٓٛخ يٍ خالل انؼًم اندًبػٙ ، ٔانغهٕك األخالقٙ ، ٔانزٕاطم     -4ج    

 انفؼبل.    

 

  

 طشائق انزقٛٛى    

 

 02إيزسبٌ شٓش٘  .1

   12تطبيق فردي   .0

 5           تقرير .3

 5امتحان يومي   .4

 
 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُقٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 انقذسح ػهٗ انزذسٚظ  -1د

 انقذسح ػهٗ اداسح ٔضجظ انظف  -2د

 زذسٚظانقذسح ػهٗ انزطٕٚش انزارٙ ٔيزبثؼخ يغزسذثبد طشائق ٔاعزشارٛدٛبد ان -3د

 انقذسح ػهٗ رقٕٚى يسزٕٖ انًُٓح انذساعٙ   -4د



 ثُٛخ انًقشس .12

 انغبػبد األعجٕع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕزذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

انزؼشف ػهٗ يفٕٓو  3 األٔل

انًُٓح قذًٚب ٔزذٚثب ٔ 

 انًُٓح انغبئذ 

 أعئهخ شفٓٛخ انًسبضشح  يفٕٓو انًُٓح 

رسهٛم األعظ انزٙ  3 انثبَٙ

ٚقٕو ػهٛٓب ثُبء أ٘ 

 يُٓح دساعٙ

انًسبضشح  أعظ ثُبء انًُٓح

 ٔانًُبقشخ 
 أعئهخ شفٓٛخ

يقبسَخ انًُبْح انزٙ  3 انثبنث

رذٔس زٕل انًبدح 

 انذساعٛخ 

إَٔاع انًُبْح 

 انذساعٛخ  

 انًزشاثطخ ٔانًُفظهخ

اإلعزدٕاة 

 ٔانًُبقشخ 
 أعئهخ شفٓٛخ

نًُبْح انزٙ يقبسَخ ا 3 انشاثغ

رذٔس زٕل انطبنت 

ٔانزٙ رذٔس زٕل 

 انًبدح انذساعٛخ

إَٔاع انًُبْح 

 انذساعٛخ 

 انُشبط ٔانٕزذاد 

انؼظف 

انزُْٙ 

 ٔانًُبقشخ

 أعئهخ شفٓٛخ

يقبسَخ انًُبْح انزٙ  3 انخبيظ

رذٔس زٕل كم يٍ 

انًُٓح ٔانطبنت 

 ٔانًبدح انذساعٛخ 

إَٔاع انًُبْح 

 انذساعٛخ 

 انًُٓح انًسٕس٘

انؼظف 

انزُْٙ 
 واالستنتاجية

 أعئهخ شفٓٛخ

أعئهخ   إيزسبٌ انشٓش األٔل  3 انغبدط

 رسشٚشٚخ

انزؼشف ػهٗ ػُبطش  3 انغبثغ

انًُٓح األعبعٛخ 

ٔانشثظ ثُٛٓب ٔانؼالقخ 

انزجبدنٛخ ثٍٛ كم 

 ػُظش ٔآخش

ػُبطش انًُٓح 

 األْذاف
انًسبضشح 

ٔانزؼهى 

 انزؼبَٔٙ 

 أعئهخ شفٓٛخ

دٔس  انزؼشف ػهٗ 3 انثبيٍ 

األْذاف ػُذ ثُبء أ٘ 

يُٓح ٔإَاع األْذاف 

 ٔيدبالرٓب ٔيٕاطفبرٓب

ػُبطش انًُٓح 

 األْذاف
 انًُبقشخ

ٔانزؼهى 

 انزؼبَٔٙ

 أعئهخ شفٓٛخ

انزؼشف ػهٗ ثبَٙ  3 انزبعغ

ػُبطش انًُٓح 

ٔػالقزّ ثبنؼُظش 

األٔل ٔأعظ إػذاد 

 انكزبة انًذسعٙ

ػُبطش انًُٓح 

 انًسزٕٖ
انًُبقشخ 

 ٔانًسبضشح
 خ شفٓٛخأعئه

انزؼشف دٔس طشائق  3 انؼبشش

انزذسٚظ فٙ رقذٚى 

انًسزٕٖ انذساعٙ فٙ 

ضٕء األْذاف 

انًٕضٕػخ 

ٔيٕاطفبد انطشٚقخ 

ػُبطش انًُٓح طشائق 

 انزذسٚظ
انًُبقشخ 

 ٔانًسبضشح
 أعئهخ شفٓٛخ



 اندٛذح 
انسبد٘ 

 ػشش
انزؼشف ػهٗ دٔس  3

ٔأًْٛخ انٕعٛهخ 

انزؼهًٛٛخ فٙ رٕضٛر 

انًبدح انذساعٛخ 

شٔط اخزٛبسْب ٔش

 ٔكٛفٛخ إػذادْب 

ػُبطش انًُٓح 

 انٕعبئم انزؼهًٛٛخ
انًُبقشخ 

 ٔانًسبضشح 

 أعئهخ شفٓٛخ

انزؼشف ػهٗ رطٕس  3 انثبَٙ ػشش

انٕعبئم انزؼهًٛٛخ فٙ 

ضٕء انًغزسذثبد 

انزكُٕنٕخٛخ ٔردشٚت 

 اعزخذاو ثؼض إَاػٓب

انًغزسذثبد 

 انزكُٕنٕخٛخ
انًُبقشخ 

 ٔانًسبضشح 

 أعئهخ شفٓٛخ

انزؼشف ػهٗ إَٔاع  3 بنث ػششانث

انزخطٛظ فٙ انزذسٚظ 

ٔكٛفٛخ إػذاد خطخ 

دسط ٕٚيٙ ٔكٛفٛخ 

انزسضٛش نهزخطٛظ 

 انغُٕ٘ أٔ انفظهٙ

انًسبضشح  انزخطٛظ فٙ انزذسٚظ

 انًؼذنخ
إػذاد إًَٔرج 

 خطخ

أعئهخ   إيزسبٌ انشٓش انثبَٙ  3 انشاثغ ػشش

 رسشٚشٚخ

انخبيظ 

 ػشش
انزؼشف ػهٗ انزذسٚظ  3

زشفخ ْٔم يُٓخ أو 

ْٙ ػهى او فٍ 

ٔرظُٛفبد طشائق 

 انزذسٚظ 

انًُبقشخ  انزذسٚظ ٔطشائقّ 

 ٔانًسبضشح
 أعئهخ شفٓٛخ

انغبدط 

 ػشش
انزؼشف ػهٗ طشٚقخ  3

انًسبضشح يضاٚبْب 

ٔػٕٛثٓب ٔكٛفٛخ 

 رسغُٛٓب

 إَاع طشائق انزذسٚظ 

 طشٚقخ انًسبضشح 
انزذسٚظ 

انًظغش 

 ٔانًُبقشخ

 رطجٛق فشد٘ 

ؼشف ػهٗ طشٚقخ انز 3 انغبثغ ػشش

اإلكزشبف يضاٚبْب 

 ٔػٕٛثٓب 

انزذسٚظ  طشٚقخ اإلكزشبف

انًظغش 

 ٔانًُبقشخ

 رطجٛق فشد٘ 

انزؼشف ػهٗ طشٚقخ  3 انثبيٍ ػشش

انًُبقشخ يضاٚبْب 

 ٔػٕٛثٓب 

انزذسٚظ  طشٚقخ انًُبقشخ 

انًظغش 

 ٔانًُبقشخ

 رطجٛق فشد٘ 

انزؼشف ػهٗ طشٚقخ  3 انزبعغ ػشش

اإلعزدٕاة يضاٚبْب 

 ٓب ٔػٕٛث

انزذسٚظ  طشٚقخ االعزدٕاة

انًظغش 

 ٔانًُبقشخ

 رطجٛق فشد٘ 

انزؼشف ػهٗ طشٚقخ  3 انؼششٌٔ

انزؼهى انزؼبَٔٙ يضاٚبْب 

 ٔػٕٛثٓب 

انزذسٚظ  طشٚقخ انزؼهى انزؼبَٔٙ

انًظغش 

 ٔانًُبقشخ

 رطجٛق فشد٘ 

انسبد٘ 

 ٔانؼششٌٔ
انزؼشف ػهٗ طشٚقخ  3

زم انًشكالد يضاٚبْب 

انزذسٚظ  الدطشٚقخ زم انًشك

انًظغش 

 رطجٛق فشد٘ 
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انكزت انًقشسح  -1

 انًطهٕثخ
( : انًُبْح ٔطشائق رذسٚظ 2011انسغُٙ، غبص٘ خًٛظ )

 انشٚبضٛبد ، خبيؼخ ثغذاد.

انًشاخغ انشئٛغٛخ  -2

 )انًظبدس(
(:انًُبْح انذساعٛخ يفٕٓيٓب 2006انزًًٛٙ، ػٕاد خبعى )

 ٔفهغفزٓب .

انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ  ( أ

ب )انًدالد انؼهًٛخ ،انزقبسٚش ثٓ

 ).....، 
 كزت رخض انًُبْح انذساعٛخ ٔكزت ػٍ طشائق انزذسٚظ انؼبيخ 

 ٔانًُبقشخ ٔػٕٛثٓب 

انثبَٙ 

 ٔانؼششٌٔ
انزؼشف ػهٗ طشٚقخ  3

انؼظف انزُْٙ 

 يضاٚبْب ٔػٕٛثٓب 

انزذسٚظ  طشٚقخ انؼظف انزُْٙ 

انًظغش 

 ٔانًُبقشخ

 رطجٛق فشد٘ 

انثبنث  

 ٔانؼششٌٔ
انزؼشف ػهٗ طشٚقخ  3

انًسبضشح يضاٚبْب 

 ٔػٕٛثٓب 

انزذسٚظ  خشائظ انًفبْٛى

 انًظغش

 ٔانًُبقشخ

 رطجٛق فشد٘ 

انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ
انزؼشف ػهٗ طشٚقخ  3

انًسبضشح يضاٚبْب 

 ٔػٕٛثٓب 

انزذسٚظ  طشٚقخ االعزقشء

انًظغش 

 ٔانًُبقشخ

 رطجٛق فشد٘ 

انخبيظ 

 ٔانؼششٌٔ
انزؼشف ػهٗ طشٚقخ  3

انًسبضشح يضاٚبْب 

 ٔػٕٛثٓب 

انزذسٚظ  انطشٚقخ اإلعزُزبخٛخ

انًظغش 

 ٔانًُبقشخ

 رطجٛق فشد٘ 

انغبدط 

 ٔانؼششٌٔ 
انزؼشف ػهٗ طشٚقخ  3

انًسبضشح يضاٚبْب 

 ٔػٕٛثٓب 

 انزؼهٛى انًجشيح

 
انزذسٚظ 

انًظغش 

 ٔانًُبقشخ

 رطجٛق فشد٘ 

انغبثغ 

 ٔانؼششٌٔ
انزؼشف ػهٗ انؼُظش  3

األخٛش نهًُٓح 

ٔانزًٛٛض ثٍٛ انقٛبط 

 ٔانزقٕٚى ٔانزقٛٛى 

انًُبقشخ  انزقٕٚى فٙ انزذسٚظ  

 ٔانًسبضشح
 ٛخأعئهخ شفٓ

انثبيٍ 

 ٔانؼششٌٔ
انزؼشف ػهٗ  3

اإلخزجبساد انظفٛخ 

ٔرظُٛفبرٓب 

 ٔيٕاطفبد كم َٕع

إَٔاع اإلخزجبساد 

 انظفٛخ 
انزؼهى 

 انزؼبَٔٙ
 أعئهخ شفٓٛخ

انزبعغ 

 ٔانؼششٌٔ
اإليزسبٌ انشٓش٘   3

 انثبنث
أعئهخ  

 رسشٚشٚخ
يشاخؼخ انؼُبطش  3 انثالثٌٕ

األسثؼخ نهًُٓح ٔرأثٛش 

 كم ػُظش ػهٗ اٜخش

  انًُبقشخ يشاخؼخ ػبيخ



انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ،يٕاقغ  ( ة

 االَزشَٛذ ،.....
 يسبضشارٙ اإلنكزشَٔٛخ ػهٗ يٕقغ انٕٛرٕٛة 

 

 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساعٙ .12

 زذسٚظ ٔكزقُٛبد رؼهًٛٛخ إدخبل يفشداد رخض انًغزسذثبد اإلنكزشَٔٛخ كطشائق نه 

 

 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1
 اثٍ انهُثى -كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انصشفخخبيؼخ ثغذاد/ 

 / انًشكض ؼهًٍانقسى ان .2
 قسى ػهىو انحبسجبد   

 اسى / سيض انًقشس .3
 328CsDD/      رصًُى قىاػذ انجُبَبد

 أشكبل انحضىس انًزبحخ .4
 انزؼهُى انًذيح

 انفصم / انسُخ .5
 سُىٌ   

 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6
 ػًهٍ  ثبالسجىع 2سبػخ َظشٌ + 1 

 21/11/2222 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

يٍ خالل  هًُخ انزصًُى اندُذ الَظًخ قىاػذ انجُبَبد وكُف َؤثش انزصًُى اندُذ ػهً ػًههب وكفبءرهبا -

 ُبَبدَظًخ قىاػذ انجاندذَذ الزصًُى انرطجُق يفبهُى 
 E-Rرذسَت انطهجخ كُفُخ رحهُم انًؼهىيبد انًؼطبح يٍ قجم انًسزفُذ نجُبء ًَىرج  -

 بَبد انؼالئقُخُانً خذاول نقىاػذ انج E-Rانقذسح ػهً رحىَم ًَبرج انـ -

 DBMSسزخذاو أث SQLرُفُز انخطىاد انالصيخ نزحىَم اندذاول انؼالئقُخ انًُطقُخ انً اَؼبصاد  -

(MySQL Server) انخبصخ ثبنؼالقبد ثٍُ انكُبَبد  ششوطيغ ان 
رًُُخ انًهبساد انؼقهُخ نهطهجخ نالسزفبدح يٍ انًهبساد انزٍ اكزسجهب فٍ فهى احزُبخبد انًسزفُذ  -

 واسزخالص انًؼهىيبد انالصيخ نجُبء االَظًخ ورىظُفهب الحقب فٍ حُبره انؼًهُخ.
 

 

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.

 وطشائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى انًقشسيخشخبد  .9



  االهذاف انًؼشفُخ -أ
ثبنشكم انصحُح وكُفُخ اسزخذايهب نجُبء  ورحهُههب اهًُخ خًغ انًؼهىيبد فهى ػهً انطبنت رًكٍُ -1أ

 رصبيُى خُذح نهدذاول.

       .ورصُُفبره  DBMS اهًُخ -2أ

 .اندجش انؼالئقٍ يفبهُى  -3أ

 وانكُبَبد ورحىَههب انً خذاول ػالئقُخ. EERوانكُبَبد انًزطىسح اسزخذاو ًَبرج انؼالقبد  -4أ

 .SQLرحىَم انًخطظ انؼالئقٍ اَؼبصاد انـ-5أ

 
  االهذاف انًهبسارُخ انخبصخ ثبنًقشس  -ة 

 خًغ انًؼهىيبد نزصًُى خذاول اَظًخ قىاػذ انجُبَبد واسزخالص ػالقبرهب يهبسح - 1ة

 (E-Rرحهُم انًؼهىيبد ووضغ يخططبد انزصبيُى ) - 2ة

 MySQL Server يهبسح اَشبء اندذاول ثبسزخذاو  -3ة

     رًثُم يب رؼهًه َظشَب ثشكم ػًهٍ فٍ انًخزجشَزقٍ انطبنت  -4ة

 طشائق انزؼهُى وانزؼهى      

 .google classانًحبضشح انُظشَخ انًصىسح وانهقبءاد ػهً  -1
 طشَقخ االسئهخ وانًُبقشخ -2
 انقسى.ثبسزخذاو يخزجشاد  االسزؼاليبد وثُبء اندذاولرُفُز  -3
 

 طشائق انزقُُى      

 اخشاء االخزجبساد انُىيُخ انُظشَخ وانؼًهُخ. -1
 اخشاء االخزجبساد انفصهُخ. -2

 
 االهذاف انىخذاَُخ وانقًُُخ -ج

 اٌ َشبسك انطبنت فٍ انًُبقشخ  نحم انًشبكم انزٍ رحزبج الَظًخ قىاػذ انجُبَبد اثُبء انًحبضشح. -1ج

 اٌ ًٍَُ انطبنت اردبهبد اَدبثُخ َحى اسزخذاو قىاػذ انجُبَبد فٍ انًسزقجم. -2ج

 اٌ َؼشف انطبنت االسزخذايبد انًزُىػخ نقىاػذ انجُبَبد فًُب حىنه يٍ انزطجُقبد.  -3ج

    

  

 طشائق انزؼهُى وانزؼهى     

 طشَقخ انًُبقشخ. -

 

 طشائق انزقُُى    

 

 انزطجُق انؼًهٍ ػهً انحبسجخ. و google Formsأخشاء اخزجبساد شفىَخ و -

 
 انًُقىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انًهبساد  انؼبيخ و -د 

 اٌ َكىٌ انطبنت قبدسا ػهً انؼًم ضًٍ فشَق انؼًم انزشثىٌ و انًهٍُ. -1د

 اٌ َكىٌ انطبنت قبدسا ػهً اداسح انًؼهىيبد انزٍ َزهقبهب ورىظُفهب . -2د

 . اٌ َزًكٍ انطبنت يٍ يًبسسخ يهُخ رذسَس -3د
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 انسبػبد األسجىع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طشَقخ انزقُُى طشَقخ انزؼهُى

 Introduction to dB عملي2نظري+1 1

concepts 

Basic Concepts for 

Relational dB 

 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+1 2
 

Goals of Effective 

Database Design 

 

Understanding the 

Importance of 

Design 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

اسجىػُخ ايزحبَبد 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 Classification of عملي2نظري+1 3

(DBMS) 

Database 

Management 

System 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 4

Database 

design 

steps 

 

The basic Design 

steps 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 5
E-R Model 

(Constructs) 

 
Diagram symbols 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 6

Basic Objects: 

Entities, 

Relationships 

 

Types of entities,  

Attributes, Null 

values 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 7
Basic Objects: 

Relationships 

 

(Degree- 

Connectivity) of a 

Relationship 

 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

اسجىػُخ ايزحبَبد 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 8

Total /Partial 

participation & 

Alternative 

Conceptual 

Data Modeling 

Notations 

 

Entity 

participation 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 9

Logical 

Database 

Design: ER to 

Relational 

 

ER to 

Relational 

 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 11

Entity Sets to 

Tables 

Relationship 

Sets (without 

Constraints) to 

Tables 

 

Entity Sets to 

Tables 

 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ



 عملي2نظري+ 1 11

Translating 

Relationship 

Sets with Key 

Constraints 

 

Relationship 

constraints 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 12

Translating 

Relationship 

Sets ER to 

Relational: 

Additional 

Examples 

 

Translating 

with 

Participation 

Constraints 

& Weak Entity 

Sets 

 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 13

(EER) 

Superclass / 

Subclass 

Generalization/ 

Specialization 

Union or 

category 

Aggregation 

 

Enhanced ER 

Constructs 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 14
Translating ER 

Diagrams to 

relational schema 

super/sub class 

,Union , 

Aggregation 

 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 15

Transforming 

the Conceptual 

Data Model to 

SQL 

 

With MySQL: 

Binary 

Relationships 

Binary Recursive 

Relationships 

Ternary and n-ary 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 16

Transforming 

the Conceptual 

Data Model to 

SQL 

 

Generalization 

&Aggregation 

Multiple 

Relationships 

Weak Entities 

 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 17
Logical 

Database Design 

 

An Examples 

 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 18
Relational 

algebra 

 

- Selection 

- Projection 

- Join 

- Division 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 Relational calculus عملي2نظري+ 1 19

The deference 

between 

relational 

calculus and 

relational 

algebra 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ



 

 

 

 عملي2نظري+ 1 21

Advanced SQL: 

TRIGGERS AND 

ACTIVE 

DATABASES 

 

Trigger Syntax 

and in MySQL 

Examples 

 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 STORED عملي2نظري+ 1 21

PROCEDURES 

Introduction & 

Why Stored 

Procedures 

 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

ورقبسَش وشهشَخ 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 22
view 

 

What is the 

difference 

between table 

and view. 

 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 23
Create & Drop 

view in MySQL 

 
Advantages of Views 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meet +انًخزجش 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 Index Basic عملي2نظري+ 1 24

Concepts 
Create index on 

MySQL 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 25

SQL Joins: 

Inner join 

Left  join 

 

Difference types of 

SQL join 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 26

SQL Joins: 

Right join 

Full join 

Cross join 

Difference types of 

SQL join 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 عملي2نظري+ 1 27

Accessing SQL 

from a 

Programming 

Language 

 

Dynamic & 

Embedded SQL 

 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 New DB Data عملي2نظري+ 1 28

Model Types 

Object-Oriented / 

Object-Relational 

Databases & 

NOSQL 

يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ

 New DB Data عملي2نظري+ 1 29

Model Types 
Types of NOSQL 

DBS 
يحبضشح 

 Googleفُذوَخ+
meetانًخزجش + 

ايزحبَبد اسجىػُخ 

وشهشَخ ورقبسَش 

 يخزجشَخ
      

      

      

      



 انجُُخ انزحزُخ  .11

انكزت انًقشسح  -1

 انًطهىثخ
 

انًشاخغ انشئُسُخ  -2

 )انًصبدس(

1.  DATABASE SYSTEM CONCEPTS, Sixth 
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 

6. Database Solution step by step, Thomas 

M. Connolly, Carolyn E. Begg, 2004  
 

انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً  ( أ

ثهب )انًدالد انؼهًُخ ،انزقبسَش 

).....،  

 ال يوجد

االنكزشوَُخ ،يىاقغ انًشاخغ  ( ة

 االَزشَُذ ،.....

يىقغ     .1 MySQL  

https://www.mysql.com/ 

 SQL Course يىقغ .2

https://www.sqlcourse.com/ 

 SQL Bolt يىقغ  .3

 https://sqlbolt.com/ 

 

 

 

 خطخ رطىَش انًقشس انذساسٍ .12

 رحذَث انًبدح انؼهًُخ ثئضبفخ يىاضُغ خذَذح يٍ يصبدس اخشي  - 

 ايثهخ وواخجبد اضبفُخ يغ انحهىل. -

 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 اتن انهُثى -كهُح انرزتُح نهؼهىو انصزفحجايؼح تغذاد/  انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 قسى ػهىو انحاسثاخ    / انًزكز ؼهًٍ انقسى ان .2

 UOB102(/ 1) انهغح اإلنكهُزَح اسى / ريز انًقزر .3

 اسثىػٍ أشكال انحضىر انًراحح .4

 2222 - 2221نهسنح انذراسُح    انسنحانفصم /  .5

 نظزٌ 1  ػذد انساػاخ انذراسُح  .6

 2221 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 : أهذاف انًقزر .8
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 

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

 ؛البرنامج.
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 وطزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى ًقزراخ انيخزج .12

  هذاف انًؼزفُح 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.                                                                          

     

  ًقزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -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                                               
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B8- Students should be able to use the listening skill                                            

 

 B9- Students should be able to use the speaking skill                                           
 

 طزائق انرؼهُى وانرؼهى      

  
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. 
 

 
 طزائق انرقُُى      

  
 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. 

 
 األهذاف انىجذانُح وانقًُُح  -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.  

 
 طزائق انرؼهُى وانرؼهى     

-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.   



  
 4الصفحة 

 
  

 

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. 

 
  

 

 طزائق انرقُُى   
 

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. 

 
 انًنقىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاراخ -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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 تنُح انًقزر .11

يخزجاخ انرؼهى  انساػاخ األسثىع

 انًطهىتح
اسى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طزَقح انرقُُى طزَقح انرؼهُى

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), 
adjective + 
noun 

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

questionin
g and 
discussion, 
Using the 
dialog & 
conversati
ons 

assessme
nt 
Daily 
examinati
ons &  
monthly 
examinati
on 

-10-11-12- 6       

Students 
should be able 
to learn how to 

Wh- 
questions 
terms, 

questionin
g and 
discussion, 

assessme
nt 
Daily 
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use, Wh- 
questions 
terms, 
pronouns 
(subject, object, 
possessive).                       
prepositions 

pronouns 
(subject, 
object, 
possessive). 
prepositions                          

Using the 
dialog & 
conversati
ons 

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 

19-22-21-22  
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 
location of 
objects in a 
house. 

assessme
nt 
Daily 
examinati
ons &  
monthly 
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 

assessme
nt 
Daily 
examinati
ons &  
monthly 
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 انثنُح انرحرُح  .21

     The Syllabus items of the university ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 2
 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 )انًصادر(  ـ انًزاجغ انزئُسُح 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. 

 

people, 
suggesting 
appropriat
e places to 
go and 
using maps  

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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               ـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها  ا

 ( انًجالخ انؼهًُح , انرقارَز ,.... ) 
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 انًزاجغ االنكرزونُح, يىاقغ االنرزنُد 

.... 
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 

 
 

 

 خطح ذطىَز انًقزر انذراسٍ  .13

 

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.  
 

 
 

 



 
 

 1الصفحت 
 

  
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

ٌوفر المقرر امكانٌة التعرف على المترجم و المراحل االساسٌة للمترجم وكٌفٌة عمل كل مرحلة للوصول الى 

 .فهم عملٌة تحوٌل البرنامج المصدري الى برنامج مفهوم للحاسوب

 

 

 للعلوم الصرفة أبن الهٌثمكلٌة التربٌة  المؤسسة التعلٌمٌة .1

 العلمً  / المركزالقسم  .2
 قسم علوم الحاسبات

 اسم / رمز المقرر .3
 326CsC المترجمات / 

 أشكال الحضور المتاحة .4
 ٌومً

 سنوي الفصل / السنة .5

 عملً اسبوعٌا 2نظري+  2 عدد الساعات الدراسٌة  .6

 2021 تارٌخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

نظرٌا وعملٌا ومعرفة ماٌدور اثناء تنفٌذ البرنامج  الهدف من المقرر هو تعلٌم الطالب مادة المترجمات
 داخل الحاسوب بدء من البرنامج المصدري وصوال الى برنامج  مفهوم للحاسوب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2الصفحت 
 

  
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم .10

 األهداف المعرفٌة   -أ
 .ان يتمكه الطالب مه فهم مادة المترجماث بصىرة وافيت  -1أ
ان ٌتمكن الطالب من فهم الخطوات الالزمة لتحوٌل اي برنامج من لغة المصدر الى لغة مفهومة  -2أ

 للحاسوب .
 ان ٌمٌز الطالب بٌن المراحل الستة للمترجم . -3أ
 .ان ٌتعرف الطالب على التقدم الحاصل فً  تصمٌم المترجمات  -4أ
 ان ٌتمكن الطالب من فهم المراحل الذي ٌتم فٌها تصحٌح االخطاء اثناء تنفٌذ البرنامج . - -5أ

 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر.   -ب 
ان ٌكتسب الطالب القدرة على تصحٌح االخطاء اثناء تنفٌذ البرنامج خالل مراحل المترجم  – 1ب

 الستة .
 على برمجة كل مرحلة من مراحل المترجم .ان ٌكتسب الطالب القدرة   - 2ب
 ان ٌتمكن الطالب من تطبٌق الخوارزمٌات الخاصة بعمل المترجم داخل الحاسبة . – 3ب
ان ٌكتسب الطالب القدرة على تجمٌع برمجة كل مرحلة من مراحل المترجم بشكل برنامج واحد   -4ب
  . 

 طرائق التعلٌم والتعلم      

 طرٌقة المحاضرة . -1
 طرٌقة االسئلة واالجوبة . -2
 التعلٌم فً المختبر الكتساب المهارات العملٌة. -3
 
 
 

 طرائق التقٌٌم      

 
 اجراء االختبارات الٌومٌة والفصلٌة النظرٌة والعملٌة . -1
 التقارٌر . -2
 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  -ج
 تنفٌذ البرامج داخل الحاسوب . ان ٌثمن الطالب جهود العلماء فً تطوٌر المترجمات واهمٌتها فً -1ج
 ان ٌقدر الطالب اهمٌة مادة المترجمات كمقرر مهم ضمن مقررات علوم الحاسبات . -2ج
 ان ٌشارك فً المناقشة اثناء المحاضرة . -3ج
 ان ٌبادر الطالب الى حل االنشطة واالمثلة المتنوعة الالصفٌة .  -4ج

  

 طرائق التعلٌم والتعلم     

 المناقشة .طرٌقة  -1
 تكلٌف الطالب ببعض االنشطة والواجبات الجماعٌة .  -2
 
 
 



 
 

 3الصفحت 
 

  
 

 طرائق التقٌٌم    

 
 
 اجراء االختبارات الٌومٌة والشفهٌة . -1
 تخصٌص جزء من الدرجة الى التقارٌر والواجبات الجماعٌة التً ٌقوم بها الطالب . -2
 
 

 المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (.المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى  -د 
 ان يكىن الطالب قادر علً تدريس المادة .  -1د

 على االستفادة من المعرفة التً حصل علٌها . ان يكىن الطالب قادر  -2د
 ان يكىن الطالب قادر علً تىظيف المادة في مىاد اخري .  -3د
 كل عملي .ان يكىن الطالب قادرعلً تطبيق المادة بش    -4د

 

 بنٌة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

 2نظري ,  2 1
 عملً 

التعرف على المترجم ,  
assembler   و

linker  . 

definitions , 
compiler, 

assembler, 
linker 

المحاضرة 
 +المختبر 

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة 

 2نظري ,  2 2
 عملً 

التعرٌف بمراحل 
المترجم , مصحح 

 symbolاالخطاء و   
table manager. 

definition of 
compiler 

phases and 
error handler, 
symbol table 

manager 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 3
 عملً 

على القواعد التعرف 
المستخدمة و انواعها 

 مع ذكر امثلة .

construction 
tools, type of 

grammar 
description with 

example 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 4
 عملً 

فهم كٌفٌة التحوٌل بٌن 
 الصٌغ القواعدٌة 

converting one 
type to another 

of grammar 
description  

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 5
 عملً 

التعرف  على كٌفٌة 
وانواعها   FSAتمثٌل 
 . ϵ - closureودالة  

Finite state 
automata FSA, 

 with its 
structure 

representation 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة
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and its two 
types. ϵ - 

closure 
function 

 2نظري ,  2 6
 عملً 

معرفة مرحلة التحلٌل 
 اللفظً و

الى  T.Dتحوٌل صٌغة 
 .  NDFSAصٌغة 

Sub –phases 
of lexical 

analysis: 1- 
algorithm of 

converting any 
transition 

diagram (T.D) 
to non-

deterministic 
finite state 
automata 
(NDFSA). 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 7
 عملً 

معرفة خوارزمٌة 
 NDFSAتحوٌل    

to DFSA. 

2- Algorithm of 
converting 
NDFSA to 

DFSA. 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 8
 عملً 

معرفة مرحلة  
minimization  

3 – 
minimization of 

DFSA 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 9
 عملً 

معرفة عمل   
  FSAخوارزمٌة ال 

 للتمٌٌز

FSA accepter 
(recognizer) 

algorithm . 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 10
 عملً 

معرفة عمل   
  AHOخوارزمٌة ال 

 للتمٌٌز

AHO algorithm 
for tokens 

recognition.  

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 11
 عملً 

المحاضرة  reviewing مراجعة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 12
 عملً 

التعرف على مرحلة 
التحلٌل القواعدي 

وطرق تمثٌل شجرة 
االعراب وطرٌقة 

 derivationاالشتقاق  

Syntax 
analyzer: - 

architecture of 
parsing, 

grammar 
derivation 

(right- most 
and left – 

most). 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 13
 عملً 

معرفة انواع ال  
recursion    و طرق

Recursion, its 
types 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 
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 immediate left) ازالته .
recursion and 
not immediate 
left recursion), 
elimination of 

left recursion.   

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 14
 عملً 

استخدام حوارزمٌة  
first and follow 

First and follow 
algorithm. 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 15
 عملً 

معرفة كٌفٌة االعراب 
 top- downبطرٌقة 

parser 

Top- down 
parser 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 16
 عملً 

معرفة كٌفٌة االعراب 
 bottom upبطرٌقة 

parser   

Bottom up 
parser (shift 

reduce parser) 
with specifying 

of handle. 
 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 17
 عملً 

 operatorمعرفة  
precedence 

parser 

Operator 
precedence 

parser. 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 18
 عملً 

معرفة كٌفٌة االعراب 
    LR parserبطرٌقة 

LR  parser  المحاضرة
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 19
 عملً 

معرفة كٌفٌة االعراب 
 SLR parserبطرٌقة 

SLR parser  المحاضرة
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 20
 عملً 

معرفة كٌفٌة االعراب 
 LALRبطرٌقة 

parser 

LALR parser  المحاضرة
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 21
 عملً 

 syntaxمعرفة  
directed 

translation 

syntax directed 
translation 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 22
 عملً 

معرفة مرحلة التحلٌل 
المعنوي وعملٌة تدقٌق 

 االخطاء  مع االمثلة 

semantic 
analyzer : 

static semantic 
checks  

dynamic 
semantic 

checks 
examples 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

االمتحانات المحاضرة  intermediateمعرفة مرحلة تولٌد  2نظري ,  2 23
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الشفرات الوسطٌة مع  عملً 
 االمثلة 

code 
generation  

polish notation 
(infix, prefix, 

postfix) 

الٌومٌة  +المختبر
 والفصلٌة

 2نظري ,  2 24
 عملً 

معرفة مرحلة تولٌد 
الشفرات الوسطٌة و 

صٌغ التحوٌل مع 
 االمثلة

Triples, three 
address code, 

quadruples. 
Converting 

between one 
code type to 

another. 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 25
 عملً 

المحاضرة   reviewing مراجعة
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 26
 عملً 

معرفة مرحلة تحسٌن 
الشفرة وكٌفٌة تحسٌن 

 الشفرة

code optimizer: 
introduction , 
principles of 
optimization  

peephole 
optimization 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 27
 عملً 

معرفة مرحلة تحسٌن 
 الشفرة.

Optimization of 
blocks loops in 

flow graph. 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 28
 عملً 

معرفة مرحلة تحسٌن 
 الشفرة.

global data 
flow analysis,  

code 
improvement 

transformation 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 29
 عملً 

معرفة  مرحلة تولٌد 
الشفرة وكٌفٌة تولٌد 

 الشفرة.
 

Code 
generation: 

target machine 
run time 
storage 

management, 
basic blocks 

and flow graph. 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة

 2نظري ,  2 30
 عملً 

معرفة  مرحلة تولٌد 
الشفرة وكٌفٌة تولٌد 

 الشفرة.
 

Simple code 
generator 
registers 

allocation and 
assignment. 

the dag 

المحاضرة 
 +المختبر

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والفصلٌة
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representation 
of basic blocks, 

generating 
code from dag 
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 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 الرئٌسٌة )المصادر(  2
tools , by Alfred V. Aho, Monica S.  Lam , 

Ravi Sethi , and Jeffrey D.Ullman . 
 

اـ الكتب والمراجع التً ٌوصى بها                 
 التقارٌر ,....  () المجالت العلمٌة , 

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

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

ب ـ المراجع االلكترونٌة, مواقع االنترنٌت 
.... 

 ال ٌوجد

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً  .13

   
 -جدٌدة للمادة وهً :اضافة مواضٌع وامثلة 

 . 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
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 وىرج وصف الومشسً

 

 وصف الومشس

 

 

 اٌّؤسسح اٌرؼ١ّ١ٍح .1
 هؼح تغذادجا

 لسن ػلىم الحاسثاخ –كلٍح التشتٍح للؼلىم الصشفح / اتي الهٍثن  / اٌّزوش ؼٍّٟ اٌمسُ اٌ .2

 الؼلوً المسن
 اسُ / رِش اٌّمزر .3

 321CsCgهخططاخ أو سسىم الحاسىب / 

+الجاًة الؼولً فً  حالحضىس الفؼلً للطالب فً الماػح الذساسٍ أشىاي اٌحضٛر اٌّراحح .4

 هختثش الحاسىب

 صً / اٌسٕحاٌف .5
 سٌىي

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌساػاخ اٌذراس١ح  .6
 اسثىػٍا ساػح ػولً 2ساػاخ ًظشي +  2

 ذار٠خ إػذاد ٘ذا اٌٛصف  .7
 2222-2221 اٌؼاَ اٌذراسٟ

    أهذاف الومشس .8
واستحذاث وهؼالجح الصىس الوشسىهح كىسٍلح لتحسٍي ػشض  ىبالحاساستخذام تؼشٌف الشسىم ت   

تاإلضافح إلى تؼاهله هغ الصىس الثٌائٍح والثالثٍح  للطالة تصىسج واضحح. ىبالوؼلىهاخ الوتىلذج تالحاس

ها هوٍضاتواستخذاهاتها و ( والتؼشف ػلى ػولٍاتها  3D Modelingوالتؼاهل هغ الٌوزجحالثالثٍح )األتؼاد.

 والوؼالجاخ لتلك الٌوارج.

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚطزائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚاٌرم١١ُ ّمزراخ اٌِخزج  -11

 

   ف اٌّؼزف١ح ٘ذااأل -أ

 ِادج اٌّخططاخ ) رسَٛ اٌحاسٛب ( .اْ ٠رؼزف ٠ٚفُٙ اٌطاٌة   -1أ

زسُ ) ٔمطح, خظ ,ِٕحٕٟ, دائزج ( ٚذّث١ٍٙا اٌفٟ اٌّسرخذِح  خٛارس١ِاخاْ ٠رؼزف اٌطاٌة ػٍٝ اٌ  -2أ

 ٚا١ٌّّشاخ ٌرٍه اٌخٛارس١ِاخ. تاٌحاسٛب

األتؼاد   إجزاء ػ١ٍّاخ اٌرح٠ٛالخ اٌثٕائ١حطزائك ِخرٍفح فٟ ػ١ٍّح اٌزسُ ٚػٍٝ اٌطاٌة اْ ٠رؼزف  -3أ

 (2D  ) .) ..... ,ُٔمً, ذذ٠ٚز,ذحج١ ( ِٓ 

 ( ٚرتطٙا تاٌٛالغ. 3D)ِغ اٌرح٠ٛالخ اٌثالث١ح األتؼاد ٌرؼاًِ ػٍٝ و١ف١ح ااٌطاٌة اْ ٠رؼزف  -4أ

 اْ ٠رؼزف اٌطاٌة ػٍٝ اسرخذاَ إٌّذجح اٌثالث١ح ٚػ١ٍّاذٙا ١ِّٚشاذٙا. -5أ

ٌرّث١ً اٌخٛارس١ِاخ فٟ اٌزسُ تاإلضافح إٌٝ  اٌّسرخذِحٍغح اٌثزِجح اٌػٍٝ ٌطاٌة اْ ٠رؼزف ا  -6أ

  األشىاياسرؼّاي اال٠ؼاساخ اٌجا٘شج ) اٌجأة اٌؼٍّٟ ( فٟ رسُ 

 

  ّمزر.اٌخاصح تاٌ ١حاٌّٙاراذاأل٘ذاف   -ب 

 اْ ٠ّرٍه اٌطاٌة اٌمذرج ػٍٝ اخر١ار اٌخٛارس١ِح إٌّاسثح ٌٍحً. – 1ب

 اٌطاٌة ذّث١ً ِا ذؼٍّٗ ٔظز٠ا تشىً ػٍّٟ فٟ اٌّخرثز.اْ ٠رمٓ  – 2ب

 اْ ٠ّرٍه اٌطاٌة اٌمذرج ػٍٝ رتظ ِا ذؼٍّٗ تاٌٛالغ فٟ ِجاي اٌرص١ُّ اٌثالثٟ االتؼاد. - 3ب

اْ ٠ّرٍه اٌطاٌة اٌمذرج ػٍٝ اٌرؼاًِ ِغ جٙاخ خارج١ح سٛاء واْ ٌرذر٠س ٘ذٖ اٌّادج اٚ الجً   -4ب

     ذٕف١ذ ذص١ُّ ِؼ١ٓ.
 ائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ طز     

 ِحاضزاخ ذم١ٍذ٠ح ٚأسٍٛب إٌّالشح. -1
 األٔشطح اٌّخرثز٠ح ٚاٌرّار٠ٓ اإلضاف١ح وٛاجثاخ. -2
 ػًّ ذمار٠ز ٌٍٛاجثاخ االضاف١ح . -3
 االِرحأاخ ا١ِٛ١ٌح ٚاٌشٙز٠ح. -4

 
 طزائك اٌرم١١ُ      

 إجزاء االخرثاراخ إٌظز٠ح ٚاٌؼ١ٍّح / ١ِٛ٠ح / شٙز٠ح / ٔٙائ١ح. -1
 ٚإجزاء االخرثاراخ اٌشف٠ٛح.اٌٛاجثاخ  -2

 
 األ٘ذاف اٌٛجذا١ٔح ٚاٌم١ّ١ح  -ج

 اْ ٠مذر اٌطاٌة ػٍٝ اسرخذاَ اٌّٙاراخ اٌؼ١ٍّح ٚاٌّؼزف١ح ِٓ خالي أسٍٛب اٌحٛار.  -1ج

 اْ ٠مذر اٌطاٌة ػٍٝ حً اٌّشىالخ اٌثزِج١ح فٟ ذّث١ً اٌث١أاخ تاٌطزق اٌّخرٍفح.  -2ج

 ت١ٓ اٌحٍٛي اٌؼ١ٍّح ٚاٌؼ١ٍّح ِٚؼزفح ذأث١ز٘ا. اْ ٠ذرن اٌطاٌة ا١ّ٘ح اٌّمارٔح   -3ج

 ت١ٓ ِا درسٗ ٚاالسرفادج ِٕٗ فٟ اٌٛالغ اٌفؼٍٟ. حاْ ٠ثّٓ اٌطاٌة اٌؼالل  -4ج

 طزائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ     

 ِحاضزاخ ذم١ٍذ٠ح ٚأسٍٛب إٌّالشح ِغ اٌطٍثح. -1
 اٌرطث١ماخ اٌّخرثز٠ح  ) اٌؼ١ٍّح (. -2
 اٌطٍثح ػٍٝ اٌّشاروح اٌفاػٍح فٟ حً تؼض اٌرّار٠ٓ اٌصف١ح.  اٌرّار٠ٓ اإلضاف١ح اٌث١ر١ح ٚذشج١غ -3
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 طزائك اٌرم١١ُ    

 إجزاء االخرثاراخ إٌظز٠ح ٚاٌؼ١ٍّح / ١ِٛ٠ح / شٙز٠ح / ٔٙائ١ح. -1
 اٌٛاجثاخ ٚإجزاء االخرثاراخ اٌشف٠ٛح. -2
 اٌّشار٠غ -3

 
 ١ح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛر اٌشخصٟ (.إٌّمٌٛح ) اٌّٙاراخ األخزٜ اٌّرؼٍمح تماتٍاٌرأ١ٍ١٘ح اٌؼاِح ٚ اٌّٙاراخ -د 

 أْ ٠سرط١غ اٌطاٌة ذٛظ١ف اٌّؼزفح اٌرٟ ذٍما٘ا فٟ ِخرٍف ِجاالخ اٌح١اج. -1د

 أْ ٠رّىٓ ِٓ االسرفادج ِٓ اٌّؼزفح ٌرٛظ١فٙا فٟ ِٛالف ح١اذٗ االجرّاػ١ح ٚاٌرؼ١ّ١ٍح.  -2د

 أْ ٠ىرسة ِٙارج اٌرذر٠س. -3د

 ش٠ش اٌرؼ١ٍُ ٚرفغ رٚح االتذاع.اْ ٠رّىٓ اٌطاٌة ِٓ اٌرفى١ز اال٠جاتٟ ٌرؼ -4د
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 ت١ٕح اٌّمزر - 11

 طشٌمح التمٍٍن طشٌمح التؼلٍن اسن الىحذج / أو الوىضىع هخشجاخ التؼلن الوطلىتح الساػاخ األسثىع

 ػول2ًًظشي+2 1
إػطاء فكشج للطلثح 

 تالومصىد تالوخططاخ

1 – Introduction to 

Computer 

Graphics. 

 

 اإللماء+الوختثش

اخ ٌىهٍح اهتحاً

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

2 

 

 ػول2ًًظشي+2

 

تؼلٍن الطلثح كٍفٍح الشسن 

 تاستخذام الحاسىب

2- Drawing 

Elementary Figure. 

 

 اإللماء+الوختثش

اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

3 

 

 ػول2ًًظشي+2

 

تؼلٍن الطلثح كٍفٍح سسن 

خظ  أو هٌحًٌ تاستخذام 

                                                                                                                                                                                          ذدج                                                                                                                          خىاسصهٍاخ هح

 Bresenham`s 

Algorithm. 

 Integer 

Bresenham`s 

Algorithm.  

 

 

 اإللماء+الوختثش
اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

4 

 

 ػول2ًًظشي+2

تؼلٍن الطلثح كٍفٍح سسن 

خظ  أو هٌحًٌ تاستخذام 

         خىاسصهٍاخ هحذدج           

 -General 

Bresenham`s 

Algorithm. 

 

 اإللماء+الوختثش

اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

5 

 

 ػول2ًًظشي+2

تؼلٍن الطلثح كٍفٍح سسن 

دائشج تاستخذام 

خىاسصهٍاخ هحذدج        

            

 Circle Drawing. 

 Circle General 

algorithm.  

 

 اإللماء+الوختثش
خ ٌىهٍح اهتحاًا

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

6 

 

 ػول2ًًظشي+2

تؼلٍن الطلثح كٍفٍح سسن 

دائشج تاستخذام 

 خىاسصهٍاخ هحذدج      

 Circle Drawing 

by Using Circle 

Equation. 

 Ellipse. 

 

 

 اإللماء+الوختثش

اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

7 

 

 

 

 

 

 ػول2ًًظشي+2

 

تؼشٌف الطلثح تالتحىٌالخ 

الثٌائٍح اإلتؼاد هي ًمل 

 وتذوٌش     

3-Two Dimensional 

Geometric 

Transformations. 

 Introduction. 

 Translation. 

 Rotation. 

 

 

 

 

 اإللماء+الوختثش

اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

8 

تؼشٌف الطلثح تالتحىٌالخ  ػول2ًًظشي+2

اد هثل الثٌائٍح اإلتؼ

 التحجٍن     

 Scaling.  

 اإللماء+الوختثش

اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

9 

تؼشٌف الطلثح تالتحىٌالخ  ػول2ًًظشي+2

الثٌائٍح اإلتؼاد هثل 

 االًؼكاط 

 Reflection. 

 Shearing. 

 

 اإللماء+الوختثش

اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

10 

 

 

 ػول2ًًظشي+2

 

تؼشٌف الطلثح تالتحىٌالخ 

الثٌائٍح اإلتؼاد تاستخذام 

 الوصفىفاخ هثل الٌمل 

 Matrix 

Representation of 

Transformations. 

- Translation. 

 

 

 اإللماء+الوختثش

اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

11 

 

 ػول2ًًظشي+2

تؼشٌف الطلثح تالتحىٌالخ 

الثٌائٍح اإلتؼاد هثل 

والتحجٍن      التذوٌش  

 

 -Rotation. 

 -Scaling. 

 

 اإللماء+الوختثش
اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

12 

 

 ػول2ًًظشي+2

 .Reflection-  االًؼكاط

-Shearing. 

 

 اإللماء+الوختثش

اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً
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 ػول2ًًظشي+2 13

 

تؼشٌف الطلثح توتطلثاخ 

ؼشض وًىافز تغٍٍشاخ ال

المطغ وغٍشها هي 

 الوفاهٍن

4- Two 

Dimensional 

Viewing 

Transaction and 

Clipping Windows 

and View Ports. 

 Viewing 

transformation. 

 

 

 

 

 اإللماء+الوختثش

اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

14 

 

 ػول2ًًظشي+2

تؼشٌف الطلثح تالمطغ 

وًىافز المطغ ولطغ 

 ًمطح

 Clipping. 

-Rectangular 

Clipping 

Windows.  

a-Point Clipping. 

 

 

 اإللماء+الوختثش
اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

15 

 

 ػول2ًًظشي+2

تؼشٌف الطلثح تمطغ 

خظ تاستخذام الماًىى 

وتاستخذام خىاسصهٍح 

 هؼٌٍح

b-Line Clipping. 

-Simple Visibility 

Algorithm. 

 

 

 +الوختثشاإللماء
اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

16 

 

 

 

 ػول2ًًظشي+2

تؼشٌف الطلثح تإٌجاد 

ًماط التماطغ تطشق 

 هؼٌٍح

-Find 

Intersection 

Points.  

1-Midpoint 

subdivision. 

2-Line 

Intersections 

and Clipping. 

 

 

 

 

 اإللماء+الوختثش
اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 ػولً+ هششوع 

17 

 

 

 ػول2ًًظشي+2

تؼشٌف الطلثح 

تخىاسصهٍح لطغ الشكل 

 الوٌتظن.

الٌىافز الوحذتح 

 والومؼشج. 

 Polygon Clipping 

Algorithm. 

-Convex and 

Concave 

Window. 

 

 

 اإللماء+الوختثش

اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

18 

 

 ػول2ًًظشي+2

تؼشٌف الطلثح تالٌسثح 

 .Aspect Ration -5 والؼشض

 

 اإللماء+الوختثش

اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

19 

 

 ػول2ًًظشي+2

تؼشٌف الطلثح تثذائٍاخ 

  Graphics الشسىم 

primitives. 

 

 اإللماء+الوختثش

اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

 

22 

 

 ػول2ًًظشي+2

تؼشٌف الطلثح 

 تاإلحذاثٍاخ

-Normalized 
Device 
Coordinates. 
 Normalization. 

 

 

 اإللماء+الوختثش
اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

21 

 

 

 ػول2ًًظشي+2

 ختؼشٌف الطلثح تالتحىٌال

 الثالثٍح اإلتؼاد

 الٌمل -

6-Three 
Dimensional 
Transformations.   
 Coordinate 

System.  

 

 

 لماء+الوختثشاإل
اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً
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 اٌث١ٕح اٌرحر١ح  .11

 J.D Foley & A.Dametal , "Introduction to -1 تح ـ اٌىرة اٌّمزرج اٌّط1ٍٛ

Computer Graphic", Addison-Wesly,1993. 

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

",2
nd

 Ed.,Prentice-Hall,1994.  

 
 I.Viola, J.Rigau & M.Sbert, " Introduction )اٌّصادر(  ـ اٌّزاجغ اٌزئ١س١ح 2

theory tools for Computer graphics", Morgan & 

Cbypool publishers, 2009. 

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

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

 

-The 
transformations. 
a-Translation. 

22 

 

 ػول2ًًظشي+2

 التذوٌش -
 التحجٍن -

b-Rotation. 
c-Scaling. 

 

 اإللماء+الوختثش
اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

23 

 

 

 ػول2ًًظشي+2

 

 الٌوزجح الثالثٍح األتؼاد

7- 3D Models. 
 Why do you see 

the movie in 
3D? 

 
 

 

 

 

 اإللماء+الوختثش

اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

24 

 

 ػول2ًًظشي+2

تالٌوزجح  تؼشٌف الطلثح

 الثالثٍح
 3D Modeling.  

 

 

 

 اإللماء+الوختثش

اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

25 

 

 ػول2ًًظشي+2

تؼولٍاخ  تؼشٌف الطلثح

 الٌوزجح الثالثٍح األتؼاد
 3D Modeling 

Operations. 

 

 

 اإللماء+الوختثش

اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

26 

 

 ػول2ًًظشي+2

 تؼشٌف الطلثح

 تاستخذاهاتها
 Usage of 3D 

Modeling. 

 

 

 اإللماء+الوختثش
اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

27 

 

 ػول2ًًظشي+2

  3D Models تالووٍضاخ تؼشٌف الطلثح

Features. 

 

 

 اإللماء+الوختثش
اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

28 

 

 ػول2ًًظشي+2

تالوؼالجاخ  تؼشٌف الطلثح

الووكٌح فً الٌوزجح 

 الثالثٍح

 The Process of 

3D Modeling. 

 

 

 اإللماء+الوختثش
اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

29 

 

 ػول2ًًظشي+2

 كئتالطشا تؼشٌف الطلثح

 الوستخذهح
 3D Models 

Creating 

Method. 

 

 اإللماء+الوختثش
اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً

32 

 

 ػول2ًًظشي+2

توفاهٍن  تؼشٌف الطلثح

 هختلفح
 Stereoscopy.  

 اإللماء+الوختثش
اهتحاًاخ ٌىهٍح 

وشهشٌح+واجثاخ

 + هششوع ػولً
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               ـ اٌىرة ٚاٌّزاجغ اٌرٟ ٠ٛصٝ تٙا  ا

 ( اٌّجالخ اٌؼ١ٍّح , اٌرمار٠ز ,.... ) 
 ال يوجد

ز١ٔٚح, ِٛالغ االٔرز١ٔد ب ـ اٌّزاجغ االٌىر

.... 
http://www. Tutorialspoint.com 
https://www.geeksforgeeks.org/ 
https://www.javatpoint.com/ 
 

 

 خطح ذط٠ٛز اٌّمزر اٌذراسٟ  .11

 

٠رؼزف اٌطاٌة ِٓ خالٌٗ ػٍٝ ٚ اٌذٞ  vector graphicsِٛضٛع زاخ اٌّمرزحح ٘ٛ إضافح ٠ِٓ اٌرطٛ

 اٌزل١ّح اإلػالٔاخاٌّٛتا٠ً ٚوذٌه ٚسائً اال٠ضاح ٌٚٛحاخ  أجٙشجطث١ؼح اٌزسَٛ اٌزل١ّح اٌّسرؼٍّح فٟ 

 

 
 

https://www.geeksforgeeks.org/


  
 1انصفذح 

 
  

 ًىرج وصف انًقشسن

 

 وصف انًقشس

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم-ة بغداد جامع انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى ػهىو انحبسجبد / انًشكض ؼهًٍانمسى ان .2

 327CsCa / معمارية الحاسوب اسى / سيض انًمشس .3

   انزؼهُى انًذيح أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

 سُىٌ  انفصم / انسُخ .5

  اسجىػُب   2  )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

 2021   صف ربسَخ إػذاد هزا انى .7

24/5/2116 أهذاف انًمشس .8  

 ٌهذف انًقشس انى 

   تؼهٍى انطانة انًكىناخ انًادٌح نهذاعىب وكٍفٍح ػًم كم جضء وكٍفٍح ستطها يغ تؼعها انثؼط  -1

وتؼشٌفهى تًكىناخ انذاعىب  نطهثح انًذاسط انًتىعطح واالػذادٌح تأهٍم انطهثح نتذسٌظ هزه انًادج -2

  انًادٌح وكٍفٍح ػًهها

 فً انششكاخ انخاصح وانذكىيٍح نتأهٍم انطهثح نهؼًم فً يجال تصهٍخ األجضاء انًادٌح نهذاعثح وصٍانتها -3

  

 

 

 
 

 

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

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

 البرنامج.
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 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى انًمشسيخشخبد  .9

  
  هذاف انًؼشيُخ األ-1 

 َزؼشف انطبنت ػهً اهًُخ انًفبهُى انؼبيخ نهًكىَبد انًبدَخ نهحبسىة    -1أ

 َزؼشف انطبنت ػهً ػًم كم خضء يٍ اخضائهب .        -2أ

 يؼشيخ انطبنت ثكُفُخ سثظ  انًكىَبد انًبدَخ  يغ ثؼضهب . -3أ

 يؼشيخ انطبنت ثطشق ادخبل انجُبَبد.  -4أ

 يؼشيخ انطبنت ثكُفُخ يؼبندخ انجُبَبد وكُفُخ اخشاخه -5أ

  

 
    
  االهذاف انًهبسارُخ انخبصخ ثبنًمشس  -ة 

 انزشغُم أَظًخ واسزخذاو ردهُض  ػهً انًمذسح وايزالن كُفُخ انزؼبيم يغ انًكىَبد انًبدَخ هى انطبنت َزؼ - 1 
 انًالئًخ

 شَب ثًسبئم واسلبو وحسبثبد نزمشَجهب انً رهُه.َطجك انطبنت يب رؼهًه َظ   - 2 

 انفكشَخ وانفُُخضوَذ انطالة ثًهبساد انحبسىة األسبسُخ انًزمذيخ وانالصيخ إلثشاء حصُهزهى ر  - 3 

 رأهُم انطالة ػهً انزؼهى انزارٍ انًزىاصم وػهً انؼًم اندًبػٍ  -4 

 

  

      

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 واسهىة انًُبلشخ. طشَمخ االنمبء -1

 انزًبسٍَ األضبيُخ كىاخجبد.  -2

 انكزت انؼهًُخ. -3

 وانشهشَخ انُىيُخ اليزحبَبدا -4

 

 

 

 طشائك انزمُُى      

 

 َىيُخ/شهشَخ/َهبئُخ.  خزجبساد انُظشَخ اخشاء اال -1

 أخشاء االخزجبساد انشفىَخانىاخجبد و -2

 

 
 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ -ج

 سزخذاو انًهبساد انؼهًُخ وانًؼشيُخ يٍ خالل اسهىة انحىاس.أ -1ج

 طشذ أسئهخ يكشَخ داخم انمبػخ ويُبلشزهب  -2ج

 .األضبيُخ انزًبسٍَ نحم انىاخجبد  -3ج

     انفؼبل.  نًشبسكخ وانُدبذ يٍ حُبرهى انًهُُخ يٍ خالل انؼًم اندًبػٍ ، وانسهىن األخاللٍ ، وانزىاصم   -4ج    
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 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 داخم انصف االيزشاضٍ   واسهىة انًُبلشخ وانحىاس يغ انطهجخ طشَمخ االنمبء -1
داخم انصف  انفبػهخ يٍ حم ثؼض انزًبسٍَ انصفُخ  انجُزُخ ورشدُغ انطهجخ ػهً انًشبسكخ اإلضبيُخانزًبسٍَ   -2

 .   google meetااليزشاضٍ او 
 انكزت انؼهًُخ. -3

 

 

 

 طشائك انزمُُى    

 

 / َىيُخ/شهشَخ/َهبئُخ. اخشاء االخزجبساد انُظشَخ  -1

 أخشاء االخزجبساد انشفىَخانزًبسٍَ األضبيُخ و -2
 انزمبسَش وانًشبسَغ -3

 

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.ُهُخ انزأهانًهبساد  انؼبيخ و -د 

 .رهمبهب انزٍ انًؼشيخ رىظُف انطبنت َسزطُغ اٌ -1د

 .انًؼشيخ يٍ االسزفبدح يٍ َزًكٍ اٌ-2د

 .انزذسَس يهبسح َكزست اٌ-3د

   نزفكُُش االَدبثٍ.ا -4د
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 ثُُخ انًمشس .11

بد انزؼهى يخشخ انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

1 
   نظشي 2

 تصنٍف يؼًاسٌح انذاعىب 
Von newmann machin & 

Von newmann machine  

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح 

ايتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

2 
   نظشي 2

 كشجششح تنٍح نظاو انزا يؼًاسٌح انزاكشج 

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح 

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

3 
   نظشي 2

 خىاص انزاكشح  يؼًاسٌح انزاكشج 
ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح 

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

4 
   نظشي 2

 يكىَبرهب  راكشج انىصىل انؼشىائً 
ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح 

أيتذاناخ شهشٌح + 

اناخ ٌىيٍح ايتذ

 +تقاسٌش

5 
   نظشي 2

 خىاصهب ورصًًُهب راكشج انىصىل انؼشىائً
ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح 

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

6 
   نظشي 2

 رصًًُهب وهُكهزهب   cacheراكشح ال 

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح 

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

7 
   نظشي 2

 لىاػذ رشغُههب وػًههب  cacheراكشح ال 
ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح 

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

8 
   نظشي 2

Mapping function أنىاػها 

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح 

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

9 
   نظشي 2

  ايثهح تىظٍذٍح 

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح 

شٌح + أيتذاناخ شه

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

11 
   نظشي 2

 غشق االعتثذال 

 ايثهح ػن كم غشٌقح
 خىاسصيٍاتها 

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح 

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

11 
   نظشي 2

 عٍاعاتها غشق انكتاتح 

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح 

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

12 
   نظشي 2

 خىاصها  انزاكشج انىهًٍح 

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح 

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

13 
   نظشي 2

 Segment with paging تقنٍح انتقغٍى 

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح 

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

14 
   نظشي 2

 غشقها نظاو االدخال واإلخشاج 

ػشض تقذًًٌ + 

 شح يناق

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

15 
   نظشي 2

 Programmed IO غشٌقح انثشيجح 

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح 

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

16 
   نظشي 2

 غشقها انىصىل انًثاشش نهزاكشج 

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح 

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

17 
 DMA controller   نظشي 2

Types of DMA 

DMA transfer   

تؼشٌف تطشٌقح ػًهها وانىاػها 

 وكٍفٍح ستطها 

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح 

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

18 
   نظشي 2

     CPU structure 

Register organization 
 خىاصها وػًهها ويكىناتها

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح

اناخ شهشٌح + أيتذ

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

19 
   نظشي 2

 خىاصها  ويكىناتها وػًهها ودذج انًؼانجح انًشكضٌح 

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

21 
   نظشي 2

 hard wiredودذج انغٍطشج ال 

&micro programmed 
 ششح أنىاػها وكٍفٍح ستطها 

ػشض تقذًًٌ + 

 ناقشحي

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش
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 انجُُخ انزحزُخ  .11

 انكزت انًمشسح انًطهىثخ -1

. M. Morris Mano, "computer System 
Architecture," University of California, 

prentice Hall, 3rd Ed., 1993. 
 
 

 انًشاخغ انشئُسُخ )انًصبدس( -2
Schaum' series," Computer Architecture", 

Nicholas Carter, 2001. 
  

انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً ثهب  ( أ

  )انًدالد انؼهًُخ ،انزمبسَش ،.....(

. John P. Hays, "computer Architecture and 
organization," university of Michigan, 

McGraw Hill, 2nd Ed., 1988. 

انًشاخغ االنكزشوَُخ ،يىالغ االَزشَُذ  ( ة

.....، 
 ال يوجد

 
اضبيخ يىاضُغ خذَذح رزًبشً يغ انزطىس انحبصم يٍ يؼًبسَخ انحبسىة  : خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ .11

 واضبيخ يصبدس خذَذح وحذَثخ بيخ ثؼض االيثهخ انؼًهُخ واضوسثطهب يغ انىالغ 

21 
   نظشي 2

& Multi bus  single bus  ستطها وخىاصها 

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

22 
   نظشي 2

Execution of a complete 

instruction Example     

ششح إشاساخ انغٍطشج إلٌؼاص 

 كايم

ذًًٌ + ػشض تق

 يناقشح

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

23 
 Execution of a complete   نظشي 2

instruction to different 

type of control unit   

تتنفٍز اٌؼاص كاايم تاعتخذاو انىاع 

 ين ودذاخ انغٍطشه

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

24 
 Type of micro   نظشي 2

instruction horizontal 

&vertical 

 

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقش

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

25 

   نظشي 2

pipeline ششح يغ ايثهح 

ػشض تقذًًٌ + 

 يناقشح

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

26 

   نظشي 2

Instruction pipeline   ايثهحششح يفصم يغ 

ػشض تقذًًٌ 

 +يناقشح

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش

27 

   نظشي 2

  Pentium    هٍكهتها يغجالتها 

ػشض تقذًًٌ 

 +يناقشح

أيتذاناخ شهشٌح + 

ايتذاناخ ٌىيٍح 

 +تقاسٌش
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 وىذج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر الدراسي لوادة هنهح البحث العلوي

 تدريسيت الوادة: م. هيسن رعد يىسف

 

 

 اتٍ انٓٛصى -انصشفح كهٛح انرشتٛح نهؼهٕوظايؼح تغذاد/  انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

 قسى ػهٕو انؽاسثاخ    / انًشكض ؼهًٙ انقسى ان .2

 214CsCRيُٓط انثؽس انؼهًٙ /  اسى / سيض انًقشس .3

 االسثٕػٙ أشكال انؽضٕس انًراؼح .4

 سُٕ٘   انفصم / انسُح .5

 َظش٘  اسثٕػٛا 2 ػذد انساػاخ انذساسٛح  .6

 12/11/2121 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

 ودوره في تقدم الدول وتطويرىا. خصائصو ومكوناتوادراك البحث العممي و  التعرف عمى مفيوم .1

الخطوات المتبعة في أىدافيا و وادراك  التعرف عمى مفيوم المنيج العممي وانواع مناىج البحث العممي .2
 .ادراك مزايا وعيوب كل منيج ، فضاًل عنكل منيا

تحول دون اعتماده كأسموب حياة التي المعوقات خصائصو وادراك ابرز و معرفة مفيوم التفكير العممي  .3
 المجتمعات.وثقافة سائدة في 

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

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

 البرنامج.
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ابرز معرفة فضاًل عن  ، وانواع العينات االحصائية،التعرف عمى مفيومي المجتمع والعينة االحصائية .4
 جمع البيانات والمعمومات وكيفية تصنيفيا وتبويبيا. االدوات واالساليب المعتمدة في 

كيفية كتابة الشكل النيائي فضاًل عن  ابرز الوسائل االحصائية المستعممة في البحوث،التعرف  .5
 لمبحث.

 ٔطشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرقٛٛى ًقشساخ انيخشظ .11

  ْذاف انًؼشفٛح األ -أ
  اْذافّ.اٌ ٚرؼشف انطانة ػهٗ يفٕٓو انؼهى ٔٚذسك   .1

ابرز العوائق التي تواجو تطبيقو في يدرك عمى مفيوم التفكير العممي وخصائصو و  اٌ ٚرؼشف انطانة  .2
 .المجتمعات

، وادراك أىدافيا انواع مناىج البحث العمميو  والمنيج العممي البحث العممي يمفيوماٌ ٚرؼشف انطانة  .3
 وعيوب كل منيج.والخطوات المتبعة في كل منيا، فضاًل عن ادراك مزايا 

 عمى مكونات البحث العممي بدًء من عنوان البحث وانتياًء بالمصادر.اٌ ٚرؼشف انطانة  .4

 ، وانواع العينات االحصائية.عمى مفيومي المجتمع والعينة االحصائيةعرف الطالب ان يت .5

كيفية ادراك جمع البيانات والمعمومات و ان يتعرف الطالب عمى ابرز االدوات واالساليب المستعممة في  .6
 تصنيفيا وتبويبيا.

المتبعة في طرائق ابرز الويدرك في البحث العممي وأىميتو عمى عمم االحصاء الطالب تعرف ان ي .7
 عرض البيانات االحصائية.

 كيفية كتابة الشكل النيائي لمبحث.ان يتعرف الطالب عمى  .8

  ًقشس.انخاصح تان ٛحانًٓاساذاألْذاف   -ب 

 .كراتح تؽس ػهًٙ يصغشاٌ ٚرقٍ انطانة  – 1

  تذقح.يُاْط انثؽس انؼهًٙ ا٘ َٕع يٍ إَاع خطٕاخ  ٚطثقاٌ  – 2

 اٌ ٕٚظف االسانٛة االؼصائٛح نهٕصٕل نهُرائط. – 3

 اٌ ٚرقٍ انطانة كٛفٛح ػشض انثٛاَاخ االؼصائٛح تصٕسج ظذٔنٛح ٔتٛاَٛح. -4

 اٌ ٚرقٍ انطانة طشٚقح ذٕشٛق انًصادس. 5

 انرفكٛش انؼهًٙ فٙ ؼم يشكهح ٔاقؼٛح.اٌ ٕٚظف خطٕاخ  -6

 طشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى      
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 انًُاقشح    -1
 انًؽاضشج -2

 ؼم انًشكالخ -3

 ذؼهٛى ذؼأَٙ -4

 طشائق انرقٛٛى      

 االيرؽاٌ انٕٛيٙ -1

 االيرؽاٌ انشٓش٘  -2

 اػذاد تؽس يصغش -3
   االيرؽاٌ انُٓائٙ -4
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانقًٛٛح  -ض

 انخانق سثؽاَّ ٔذؼانٗ فٙ خهقّ نهؼقم انثشش٘. اٌ ٚقذس انطانة ػظًح   -1

 اٌ ٚصًٍ انطانة انؼهى ٔٚقذس ظٕٓد انؼهًاء.  -2

 .طشغ يٕضٕع نهُقاش آساء صيالئّ ػُذ انطانة أٌ ٚؽرشو   -3

  .يصغشػهًٙ  صيالئّ فٙ ػًم تؽس انطانة أٌ ٚساػذ -4

 اٌ ٚسٓى انًؽرٕٖ فٙ ذًُٛح االياَح انؼهًٛح نذٖ انطهثح. -5

 طشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انًُاقشح  .1

 انًؽاضشج .2

 ؼم انًشكالخ .3

 ذؼهٛى ذؼأَٙ .4

 طشائق انرقٛٛى    

 االيرؽاٌ انٕٛيٙ .1

 االيرؽاٌ انشٓش٘  .2

 اػذاد تؽس يصغش .3

   االيرؽاٌ انُٓائٙ .4

 انشخصٙ (.انًُقٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاساخ -د 

فضالً ػٍ ذٕظٛفٓا فٙ  ،يخرهف يعاالخ انؽٛاجانرفكٛش االٚعاتٙ ٔذٕظٛف انًؼشفح انرٙ ذهقاْا فٙ   -1د

  اػذاد يششٔع انرخشض فٙ انًشؼهح انشاتؼح.

 ذًُٛح انقذسج ػهٗ انُقاش  -2د

 ذًُٛح انقذسج ػهٗ ؼم انًشكالخ -2د

 نؽهٓا.ذًُٛح انقذسج ػهٗ كٛفٛح اداسج انًشكهح ٔانرُظٛى  -3د
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 تُٛح انًقشس .11

يخشظاخ انرؼهى  انساػاخ األسثٕع

 انًطهٕتح
اسى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚقح انرقٛٛى طشٚقح انرؼهٛى

1 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررررٗ يفٓرررررٕو انؼهرررررى 

 ٔأْذافّ.

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررٗ يفٓررٕيٙ انثؽررس 

انؼهًرررررررررٙ ٔانًرررررررررُٓط 

انؼهًٛح، ٔاًْٛح انثؽس 

انؼهًررٙ القرصرراد االيررى 

 ٔاًْٛرّ تانُسثح نهطهثح

 انؼهى ٔاْذافّ

 يفٕٓو انثؽس انؼهًٙ

 يفٕٓو انًُٓط انؼهًٙ.

 أًْٛح انثؽس انؼهًٙ.

أًْٛرررح انثؽرررس انؼهًرررٙ 

 تانُسثح نهطهثح.

 انًؽاضشج

 ٔاالسرعٕاب

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

 

2 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهٗ خصائص انثؽرس 

 انؼهًٙ.

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررٗ صرررفاخ انثاؼرررس 

 انعٛذ.

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررٗ صرررفاخ انثؽرررس 

 انعٛذ

خصررررررررائص انثؽررررررررس 

 انؼهًٙ.

 صفاخ انثاؼس انعٛذ.

 صفاخ انثؽس انعٛذ
 

 انًؽاضشج

 انًُاقشح

 ٔاالسرعٕاب

 انرقٛٛى انشفٕ٘

 

3 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررررٗ يفٓررررٕو انرفكٛررررش 

 انؼهًٙ ٔخطٕاذّ.

اٌ ٚسررررررٕػة انًصرررررال 

انرٕضرررررٛؽٙ انًرؼهرررررق 

 تانرفكٛش انؼهًٙ.

ٚقرررررررررشغ يشرررررررركهح اٌ 

ٔٚطثق ػهٛٓرا خطرٕاخ 

 انرفكٛش انؼهًٙ.

اٌ ٚشسررررررررى يخطررررررررظ 

ٕٚضررػ فٛررّ خصررائص  

 .انرفكٛش انؼهًٙ

اٌ ٚررررررررذسك ػٕائررررررررق  

 انرفكٛش انؼهًٙ.

 انرفكٛش انؼهًٙ

خطرررررررررٕاخ انرفكٛرررررررررش 

 انؼهًٙ

خصرررررررائص انرفكٛرررررررش 

 انؼهًٙ.

 ػٕائق انرفكٛش انؼهًٙ

 انًؽاضشج

انًُاقشح ٔؼم 

 انًشكالخ

 انرقٛٛى انشفٕ٘

 ٕٚيٙ ايرؽاٌ

4 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررٗ يكَٕررراخ انثؽرررس 

 انؼهًٙ.

اٌ ٚذسك اًْٛح اخرٛراس 

 انؼُٕاٌ انًالئى نهثؽس.

اٌ ٚفررشب تررٍٛ ػُررأٍٚ 

انثؽرررررررٕز  انًقثٕنرررررررح 

يكَٕاخ انثؽس انؼهًٙ 

 انثؽس. ػُٕاٌ

 انًقذيح.

 يشكهح انثؽس.

يصررادس انرؼررشف ػهررٗ 

 يشكهح انثؽس.

 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

  ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ٔاظررررة تٛرررررٙ 

ٚرضرررررررررررررررررًٍ 

اخرٛاس ػُرٕاٌ 

نًشرركهح تؽرررس 

 يؼُٛح.
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 ٔغٛش انًقثٕنح.

اٌ ٚررررررررررذسك اًْٛررررررررررح 

انًقذيح نًشكهح انثؽرس 

 ٔاًْٛرّ.

اٌ ٚرؼرررررررررشف ػهرررررررررٗ 

يصادس اخرٛراس يشركهح 

 انثؽس.

 

5 2 

اٌ ٚرؼرررررررررشف ػهرررررررررٗ 

يٕاصرررررررفاخ يشررررررركهح 

 انثؽس انعٛذج.

اٌ ٚرؼررشف ػهررٗ كٛفٛررح 

صرٛاغح يشرركهح انثؽررس 

. 

اٌ ٚرؼرررررررررشف ػهرررررررررٗ 

االخطاء انرٙ ٚقرغ فٛٓرا 

انثررراؼصٍٛ ػُرررذ اخرٛررراس 

 يشكهح انثؽس .

اٌ ٚشرشك انطانرة يرغ 

فررررررٙ كراتررررررح  ئررررررّصيال

 يشكهح تؽس يركايهح.

يٕاصرررررفاخ انًشررررركهح 

 انعٛذج.

ذؽذٚرررررررررررذ انًشررررررررررركهح 

 )صٛاغح انًشكهح(.

اخطاء ذقغ ػُذ اخرٛراس 

 يشكهح انثؽس.

 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

ٔانًُاقشح 

انرؼهى 

 انرؼأَٙ

 انشفٕ٘انرقٛٛى 

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

ٔاظررررة تٛرررررٙ 

ٚرضررًٍ كراتررح 

نًشررركهح  َرررص

تؽررررس ٚخررررراس 

 ػُٕآَا تُفسّ

6 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهٗ كٛفٛح كراتح أًْٛرح 

 انثؽس.

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررررررٗ كٛفٛررررررح كراتررررررح 

 اْذاف انثؽس.

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهٗ كٛفٛح كراترح اسرةهح 

 انثؽس ٔفشضٛاذّ.

اٌ ٚفررشب انطانررة تررٍٛ 

انًرغٛرررررررررش انًسررررررررررقم 

 ٔانًرغٛش انراتغ. 

اٌ ٚرؼشف انطانة 

 إَاع فشضٛاخ 

اٌ ٚفشب تٍٛ فشضٛاخ 

انثؽس ٔافرشاضاخ 

 انثؽس.

اٌ ٚذسك انؼالقح تٍٛ 

يشكهح انثؽس ٔاْذافّ 

 ٔفشضٛاذّ.

 ذؽذٚذ أًْٛح انثؽس

 اْذاف انثؽس.

اسرررررررررررررةهح انثؽرررررررررررررس 

 ٔفشضٛاذّ.

إَٔاع فشضٛاخ 

 انثؽس.

 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

ٔانًُاقشح 

انرؼهى 

 انرؼأَٙ

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

ٔاظررررة تٛرررررٙ 

ٚرضررًٍ كراتررح 

َرررررص اًْٛرررررح 

انررررز٘ انثؽررررس 

سرررررررررررررثق ٔاٌ 

اخررراس ػُررٕاٌ 

ْرررررزا انثؽرررررس  

ٔكراتررح تُفسررّ 

اْرررررررررررررررررررذاف 

ٔذسررررررررررا الخ 

 .ػُّ

7 2 

 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

 ػهٗ ؼذٔد انثؽس.

 ؼذٔد انثؽس.    

ذؽذٚررررررررررذ ٔذؼشٚررررررررررف 

 يصطهؽاخ انثؽس.

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَاخ 

 ٕٚيٛح
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اٌ ٚذسك ػالقرح ؼرذٔد 

انثؽرررررررررس تانًشررررررررركهح 

ٔاالْرررررررررررررررررررررررررررررررذاف 

 ٔانفشضٛاخ.
اٌ ٚررررررررذسك انطانررررررررة 

اًْٛرررررررررررررح ذصثٛرررررررررررررد 

 يصطهؽاخ انثؽس.

اٌ ٚسرررررررٕػة اًْٛررررررح 

االدتٛرررراخ ٔانذساسرررراخ 

 انساتقح نهثؽس.

 

يشاظؼرررررررررح ادتٛرررررررررراخ 

 انذساسح.

 دساساخ ساتقح.

 

انرؼهى 

 انرؼأَٙ
ٔاظة تٛرٙ 

ٚرضًٍ كراتح 

ؼذٔد انثؽس 

ٔذؽذٚذ 

يصطهؽاخ 

انثؽس نُفس 

انؼُٕاٌ 

 انًخراس.

8 2 

اٌ ٚرؼرررررررررشف ػهرررررررررٗ 

 اظشاءاخ انثؽس.

اٌ ٚرؼررشف ػهررٗ كٛفٛررح 

ذثٕٚررررررررررة انثٛاَرررررررررراخ 

 ٔذفسٛشْا.

اٌ ٚرؼررشف ػهررٗ كٛفٛررح 

 كراتررررررح االسرررررررُراظاخ

ٔانرٕصرررررررررررررررررررررررررررٛاخ 

ٔانذساسرراخ انًسرررقثهٛح 

اٌ ٚرؼررشف ػهررٗ كٛفٛررح 

كراترررح قائًرررح انًشاظرررغ 

 ٔانًالؼق

 اظشاءاخ انثؽس.

َررررررررررررررائط انثؽرررررررررررررس 

 ٔذفسٛشْا.

االسررررررررررررررررررررررررررُراظاخ 

ٔانرٕصرررررررررررررررررررررررررررٛاخ 

 ٔانذساساخ انًسرقثهٛح.

 قائًرررررررررررح انًشاظرررررررررررغ

 .ٔانًالؼق

 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

تؼذ ػشض 

فذٕٚ 

ذٕضٛؽٙ 

ٚثٍٛ يكَٕاخ 

انثؽس 

 انؼهًٙ.

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

 

9 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

 اَرررررٕاع يُررررراْطػهرررررٗ 

 انثؽس انؼهًٙ. 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررٗ اَرررٕاع انثؽرررٕز 

 .انؼهًٛح

اٌ ٚفررشب تررٍٛ انثؽررٕز 

االكادًٚٛررررح ٔانثؽررررٕز 

 غٛش االكادًٚٛح.

يُررراْط انثؽرررس اَرررٕاع 

 انؼهًٙ

 إَاع انثؽٕز انؼهًٛح

 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

11 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررررٗ يفٓررررٕو انًررررُٓط 

 انراسٚخٙ.

اٌ ٚؼذد  أْرذاف يرُٓط 

 انثؽس انراسٚخٙ .

اٌ ٚؼررظ ايصهررح نثؽررٕز 

 ذاسٚخٛح.

 

  

يفٓرررٕو يرررُٓط انثؽرررس 

 انراسٚخٙ.

اْرررررررررررذاف انًرررررررررررُٓط 

 انراسٚخٙ.

 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

11 2 

اٌ ٚؼررررررررذد خطررررررررٕاخ 

 انًُٓط انراسٚخٙ.

اٌ ٚشسرررررررى يخططررررررراً 

خطرررررررررٕاخ انًرررررررررُٓط 

 انراسٚخٙ.

يضاٚررا ٔػٛررٕب انًررُٓط 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح
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ٕٚضرررػ فٛرررّ خطرررٕاخ 

 انًُٓط انراسٚخٙ.

اٌ ٚقررراسٌ ترررٍٛ يضاٚرررا 

ٔػٛرررررررررٕب  انًرررررررررُٓط 

 انراسٚخٙ.

 انراسٚخٙ.

 

12 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررررٗ يفٓررررٕو انًررررُٓط 

 انٕصفٙ.

اٌ ٚؼذد  أْرذاف يرُٓط 

 انثؽس انٕصفٙ.

اٌ ٚقررررررررشغ ػُرررررررأٍٚ 

 تؽٕز ٔصفٛح.

اٌ ٚفرررشب ترررٍٛ انرؼثٛرررش 

انكًررررررررررٙ ٔانرؼثٛررررررررررش 

 انُٕػٙ.

يفٓرررٕو يرررُٓط انثؽرررس 

 انٕصفٙ.

اْرررررررررررذاف انًرررررررررررُٓط  

 انٕصفٙ.

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَاخ 

 ٕٚيٛح

13 2 

اٌ ٚؼررررررررذد خطررررررررٕاخ 

 انًُٓط انٕصفٙ.

اٌ ٚشسرررررررى يخططررررررراً 

ٕٚضرررػ فٛرررّ خطرررٕاخ 

 انًُٓط انٕصفٙ.

اٌ ٚسررررررٕػة انًصرررررال 

انرطثٛقررررٙ ػررررٍ يررررُٓط 

 انثؽس انٕصفٙ

اٌ ٚقررراسٌ ترررٍٛ يضاٚرررا 

ٔػٛررررررررررٕب انًررررررررررُٓط 

 انٕصفٙ.

خطٕاخ يُٓط  انثؽرس 

 انٕصفٙ .

صررررال ذطثٛقررررٙ ػهرررررٗ ي

خطرررررررررٕاخ انًرررررررررُٓط 

 انٕصفٙ
يضاٚررا ٔػٛررٕب انًررُٓط  

 انٕصفٙ

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَاخ 

 ٕٚيٛح

ذقشٚش انفصم 

انذساسٙ 

 االٔل

14 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررررٗ يفٓررررٕو انًررررُٓط 

 انرعشٚثٙ .

اٌ ٚسررررررٕػة طثٛؼرررررح 

 انثؽس انرعشٚثٙ.

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررٗ خطررٕاخ انثؽررس 

 انرعشٚثٙ.

اٌ ٚشسررررررررى يخطررررررررظ 

ٕٚضرررػ فٛرررّ خطرررٕاخ 

 انرعشٚثٙ.انثؽس 

يفٓررررررررررررٕو انًررررررررررررُٓط 

 انرعشٚثٙ.

طثٛؼررررررررررررح انًررررررررررررُٓط 

 انرعشٚثٙ.

خطرررررررررٕاخ انًرررررررررُٓط 

 انرعشٚثٙ

 

 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

15 2 
شهري للفصل اهتحاى 

 الدراسي  األول

اهتحاى شهري للفصل 

 الدراسي  األول

اهتحاى 

شهري 

للفصل 

الدراسي  

 األول

اهتحاى 

 شهري

للفصل 

الدراسي  

 األول

16 2 
اٌ ٚرؼررررررررررررررررررررررررررشف   

يصرررررطهؽاخ انثؽرررررس 

يصطهؽاخ فٙ انثؽرس 

 انرعشٚثٙ.

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 
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 انرعشٚثٙ

اٌ ٚؼرررررررذد يرغٛرررررررشاخ 

 انثؽس.

اٌ ٚفررشب تررٍٛ انًرغٛررش 

انًسررررررررقم ٔانًرغٛرررررررش 

انرررررررراتغ ٔانًرغٛرررررررشاخ 

 انضاتطح ٔانذخٛهح.

اٌ ٚرؼرررررررررشف ػهرررررررررٗ 

يفٓررررررررٕيٙ انسرررررررراليح 

 انذاخهٛح ٔانخاسظٛح.

اٌ ٚرؼشف ػهرٗ اَرٕاع 

 انرصًًٛاخ انرعشٚثٛح 

ترررٍٛ طشٚقرررح اٌ ٚفرررشب 

انًعٕػرررررررح انٕاؼررررررررذج 

ٔطشٚقرررح انًعًٕػررراخ 

 انًركافةح.

اٌ ٚقرراسٌ تررٍٛ طشٚقررح 

انًعًٕػرراخ انًركافةررح 

ٔطشٚقررررررررررح ذررررررررررذٔٚش 

 انًعًٕػاخ .

اٌ ٚقررراسٌ ترررٍٛ يضاٚرررا  

ٔػٛررررررررررٕب انًررررررررررُٓط 

 انرعشٚثٙ

يرغٛرررررررررشاخ انثؽرررررررررس 

 انرعشٚثٙ

انسرررررررراليح انذاخهٛرررررررررح 

ٔانخاسظٛح فٙ انثؽٕز 

 انرعشٚثٛح.

اَرررررررٕاع انرصرررررررًًٛاخ 

 انرعشٚثٛح.

يضاٚا  ٔػٛرٕب انًرُٓط 

 انرعشٚثٙ.

 ٕٚيٛح ٔانًُاقشح

17 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررررٗ اسرررررانٛة ظًرررررغ 

 انثٛاَاخ.

اٌ ٚرؼرررررررررشف ػهرررررررررٗ 

االخطاء انرٙ ٚقرغ فٛٓرا 

انثاؼرررررس ػُرررررذ ظًرررررغ 

 انثٛاَاخ ٔانًؼهٕياخ

انطانررررررة اٌ ٚرؼررررررشف 

ػهٗ يفٕٓيٙ انًعرًرغ 

االؼصررررررائٙ ٔانؼُٛررررررح 

 االؼصائٛح

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررررٗ اَررررٕاع انؼُٛرررراخ 

 االؼصائٛح.

اٌ ٚقرراسٌ تررٍٛ اسررهٕب 

انؼُٛرررررررررح انؼشرررررررررٕائٛح 

ٔاسرررهٕب انؼُٛرررح غٛرررش 

 انؼشٕائٛح

 اسانٛة ظًغ انثٛاَاخ.

 يعرًغ انثؽس.

 انؼُٛح االؼصائٛح.

 إَاع انؼُٛاخ.

انؼُٛرررررررررح انؼشرررررررررٕائٛح 

اسررهٕب انؼُٛررح ٔذشررًم 

انؼشررررررٕائٛح انثسررررررٛطح 

ٔانؼُٛررررررررح انًُرظًررررررررح 

ٔانؼُٛح انطثقٛح ٔانؼُٛح 

 انؼُقٕدٚح.

اسررررهٕب انؼُٛررررح غٛررررش 

انؼشرررررررٕائٛح ٔٚشرررررررًم 

انؼُٛرررررح انؽصصرررررٛح ٔ 

ػُٛررح انصررذفح ٔانؼُٛررح 

 انغشضٛح أ انقصذٚح

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

 

18 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررررررٗ ادٔاخ انثؽررررررس 

 انؼهًٙ

 يفٕٓو االسرثاَح

 إَاع االسرثاَاخ.

خطرررررررررٕاخ ذصرررررررررًٛى 

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح
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اٌ ٚرؼشف ػهٗ يفٕٓو 

االسرررررررثٛاٌ ٔإَاػررررررّ 

 ٔخطٕاخ ذصًًّٛ.

 االسرثٛاٌ.

 
 

19 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررررٗ كٛفٛرررررح ذطثٛرررررق 

 االسرثاَح.

يضاٚرررا اٌ ٚقررراسٌ ترررٍٛ 

ٔػٕٛب االسرثٛاٌ ػُرذ 

ذطثٛقررررّ كررررأداج نعًررررغ 

 انثٛاَاخ ٔانًؼهٕياخ

ذطثٛررررررررق االسرررررررررثٛاٌ 

ٔٚشررررررررررًم اسررررررررررهٕتٙ 

االذصرررررررال انًثاشرررررررش 

 ٔاالذصال تانثشٚذ.

يضاٚرررررررررررا ٔػٛرررررررررررٕب 

 االسرثٛاٌ.

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

21 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

 ػهٗ يفٕٓو انًقاتهح.

ٚرؼشف ػهرٗ اَرٕاع اٌ 

 انًقاتالخ.

اٌ ٚقاسٌ تٍٛ االسرثاَح 

 ٔانًقاتهح.

اٌ ٚرؼشف انطانة 

ػهٗ ػٕايم َعاغ 

 انًقاتهح.

اٌ ٚقررراسٌ ترررٍٛ يضاٚرررا 

 ٔػٕٛب انًقاتهح.

 انًقاتهح.

إَاع انًقاتهح ٔذصُف 

ٔفقرراً نهًٕضررٕع ٔٔفقرراً 

نؼرذد االشرخاو ٔٔفقرراً 

نؼايرررم انرُظرررٛى ٔٔفقررراً 

نطثٛؼررح االسررةهح ٔٔفقرراً 

اظشاء انًقاتهح.  نغشض

ٔكررم َررٕع يُٓررا ٚضررى 

 إَاع اخشٖ فشػٛح.

 ػٕايم َعاغ انًقاتهح

 يضاٚا ٔػٕٛب انًقاتهح

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

 

21 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

 يفٕٓو انًالؼظح.

اٌ ٚرؼشف ػهرٗ اَرٕاع 

 انًالؼظاخ انؼهًٛح.

اٌ ٚقررررراسٌ انًالؼظرررررح 

 االسرثٛاٌ ٔانًقاتهح.يغ 

 انًالؼظح 

اَرررررررررٕاع انًالؼظرررررررررح 

ٔذصررُف ٔفقرراً نهرُظررٛى 

ٔٔفقرررراً نررررذٔس انثاؼررررس 

ٔٔفقرررررراً نهٓررررررذف يررررررٍ 

انًالؼظح ٔٔفقاً نقرشب 

انثاؼس يرٍ انًثؽرٕشٍٛ 

ٔكررررم ذصررررُٛف ٚضررررى 

يعًٕػرررررررررررررح يرررررررررررررٍ 

 انرصُٛفاخ انفشػٛح.

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

22 2 

ٚرؼررررررشف انطانررررررة اٌ 

ػهررٗ خطررٕاخ ذصررًٛى 

 انًالؼظح.

اٌ ٚشسرررررررى يخططررررررراً 

ٕٚضرررػ فٛرررّ خطرررٕاخ 

 انًالؼظح.

اٌ ٚقررراسٌ ترررٍٛ يضاٚرررا 

 ٔػٕٛب انًالؼظح.

خطرررررررررٕاخ ذصرررررررررًٛى 

 انًالؼظح.

يضاٚرررررررررررا ٔػٛرررررررررررٕب 

 انًالؼظح.

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

23 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

 االخرثاس.ػهٗ يفٕٓو 

اٌ ٚرؼشف ػهرٗ اَرٕاع 

 االخرثاساخ.

اٌ ٚقاسٌ تٍٛ االخرثراس 

 االخرثاس.

إَاع االخرثاس ذصرُف 

االخرثررررررررراساخ ٔفقررررررررراً 

نإلظررررشاءاخ االداسٚررررح 

ٔٔفقاً نهرؼهًٛاخ ٔٔفرق 

انًؽاضشج 

 ٔاالسرعٕاب

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح
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ٔاالسرررررثٛاٌ ٔانًقاتهررررح 

 ٔانًالؼظح.
يررا ٚطهررة قٛاسررّ ٔكررم 

ذصُٛف ٚضى ػذد يرٍ 

 انرصُٛفاخ انفشػٛح.

24 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررٗ خطرررٕاخ اػرررذاد 

 االخرثاس.

اٌ ٚشسرررررررى يخططررررررراً 

ذٕضرررررررررررٛؽٛاً نٓرررررررررررزِ 

 انخطٕاخ.

اٌ ٚؼررررررذد خصررررررائص 

 االخرثاس انعٛذ.

خطرررررررررررٕاخ اػرررررررررررذاد 

 االخرثاس

خصرررررائص االخرثررررراس 

 انعٛذ

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

25 2 

اٌ ٚرؼرررررررررشف ػهرررررررررٗ 

يشاؼرررررررررم ذصرررررررررُٛف 

 انثٛاَاخ.

اٌ ٚرؼشف ػهٗ إَاع 

 ذثٕٚة انثٛاَاخ .

اٌ ٚرؼشف انطانة 

ػهٗ يفٕٓو ػهى 

 االؼصاء.

اٌ ٚرؼشف ػهرٗ اَرٕاع 

 االؼصاء ٔاًْٛرّ

ذصررررررررُٛف ٔذثٕٚررررررررة 

 انثٛاَاخ.

يشاؼرررررررررم ذصرررررررررُٛف 

 انثٛاَاخ

 إَاع ذثٕٚة انثٛاَاخ.

 يفٕٓو ػهى االؼصاء

االؼصررراء اَرررٕاع ػهرررى 

)انشٚاضٙ، ٔانرطثٛقرٙ 

ٔتذٔسِ ٚضى االؼصاء 

انٕصررررفٙ ٔاالؼصرررراء 

 االسرذالنٙ(

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

26 2 

اٌ ٚرؼشف ػهرٗ اًْٛرح 

 ػهى االؼصاء

اٌ ٚرؼرررررررررشف ػهرررررررررٗ 

انطشٚقح االؼصائٛح فٙ 

 انثؽس انؼهًٙ

اٌ ٚرؼشف ػهٗ يفٕٓو 

 ٔإَاػٓا.انًرغٛشاخ 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهررررٗ كٛفٛررررح ػررررشض 

انثٛاَررررراخ االؼصرررررائٛح 

 تانطشٚقح انعذٔنٛح

 اًْٛح ػهى االؼصاء

انطشٚقح االؼصائٛح فٙ 

 انثؽس انؼهًٙ

 انًرغٛشاخ انؼشٕائٛح 

 )انكًٛح، انٕصفٛح( 

ػرررررررررشض انثٛاَررررررررراخ 

االؼصرررائٛح ل انؼرررشض 

 انعذٔنٙ نهثٛاَاخ.

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انشفٕ٘انرقٛٛى 

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

27 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررٗ خطرررٕاخ ٔضرررغ 

انثٛاَرررراخ فررررٙ ظررررذٔل 

ذٕصٚررغ ذكررشاس٘ تسررٛظ 

 ٔرٔ فةاخ.

اٌ ٚؼرررررررررشف كٛفٛرررررررررح 

اؼرسرررررررراب انركررررررررشاس 

انًرعًررررررررغ انصرررررررراػذ 

ٔانُررررررراصل ٔانركرررررررشاس 

 انُسثٙ انًةٕ٘

ذثٕٚررة انثٛاَرراخ انخرراو 

فرررررٙ ظرررررذٔل ذٕصٚرررررغ 

 ذكشاس٘ تسٛظ.

ذثٕٚررررة انثٛاَرررراخ فررررٙ 

ذكرشاس٘ ظذٔل ذٕصٚرغ 

 رٔ فةاخ

انركررررررررشاس انًرعًررررررررغ 

 انصاػذ

انركررررررررشاس انًرعًررررررررغ 

 انُاصل

 انركشاس انُسثٙ انًةٕ٘

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح
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 انثُٛح انرؽرٛح  .12

  ـ انكرة انًقشسج انًطهٕتح 1

مناهج (: 0991داود ،عزيز حنا وعبد الرحمن ،أنور حسين ،)  (1 )انًصادس(  ـ انًشاظغ انشئٛسٛح 2
، ،وزارة التعميم العالي والبحث العممي ،جامعة  البحث التربوي
 بغداد ، بغداد

المناهج التربوية (: 0111ابو حويج ، مروان ، واخرون ، ) (2
،  0، ط عملياتها –اسسها  –عناصرها  –المعاصرة مفاهيمها 

 ر والتوزيع. العمم والثقافة لمنشدار 

(: 0111عبد الحفيظ ، أخالص محمد ومصطفى حسين ،) (3
طرق البحث العلمي والتحليل األحصائي في المجاالت التربوية 

 ، دار الكتاب، القاىرة .والنفسية والرياضية
، 4،  طاساليب البحث العلمي(: 0100المغربي، كامل محمد ) (4

28 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهٗ انؼشض انُٓذسرٙ 

 نهثٛاَاخ

اٌ ٚفررشب تررٍٛ انؼررشض 

انُٓذسررررررررٙ نهثٛاَرررررررراخ 

االػرٛادٚررررح ٔانؼررررشض 

نهثٛاَرررررررراخ انُٓذسررررررررٙ 

 انًثٕتح

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهرررٗ يقررراٚٛس انُضػرررح 

انًشكضٚرررررح ٔيقررررراٚٛس 

 انرشرد

انؼرررررررشض انُٓذسرررررررٙ 

نهثٛاَررررررراخ )انؼرررررررشض 

انُٓذسررررررررٙ نهثٛاَرررررررراخ 

االػرٛادٚررررح، انؼررررشض 

انُٓذسررررررررٙ نهثٛاَرررررررراخ 

 انًثٕتح(

يقرررررررررراٚٛس انُضػررررررررررح 

انًشكضٚرررررررح )انٕسرررررررظ 

انؽسرررررراتٙ، انٕسررررررٛظ، 

 انًُٕال(.

يقرررررررررراٚٛس انرشرررررررررررد 

)انًرررررذٖ، االَؽرررررشاف 

 انًؼٛاس٘(

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح
 

29 2 

اٌ ٚرؼررررررشف انطانررررررة 

ػهٗ كٛفٛح كراتح انشكم 

 انُٓائٙ نهثؽس 
 

كراترررح انشررركم انُٓرررائٙ 

 نهثؽس انؼهًٙ

انًؽاضشج 

ٔاالسرعٕاب 

 ٔانًُاقشح

 انرقٛٛى انشفٕ٘

ايرؽاَررررررررررررراخ 

 ٕٚيٛح

ذقشٚررش انفصررم 

انذساسرررررررررررررررٙ 

 انصاَٙ

31 2 
شهري للفصل اهتحاى 

 الثانيالدراسي  

اهتحاى شهري للفصل 

 الدراسي  الثاني

اهتحاى 

شهري 

للفصل 

الدراسي  

 الثاني

اهتحاى 

شهري 

للفصل 

الدراسي  

 الثاني

. 

 



الصفحت   

12 
 

  

 دار الثقافة، عمان.

اساليب البحث العلمي (: 0100عطوي، جودت عزت ) (5
 ، دار الثقافة، عمان.4، ططرقة االحصائية -ادواته -مفاهيمه

البحث العلمي أسسه (: 2004عميان، ربحي مصطفى ) (6
 ، بيت االفكار الدولية، عمان.1، طمناهجه واساليبه واجراءاته

، مناهج البحث العلمي(: 2012المحمودي، محمد سرحان ) (7
 والتوزيع، صنعاء.، مكتبة الوسيطة لمنشر 3ط

               ـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  ا

 ( انًعالخ انؼهًٛح ، انرقاسٚش ) 
فٙ يكرثح  اطالع انطهثح ػهٗ ػذداً يٍ انذٔسٚاخ ٔانشسائم انؼهًٛح

كهٛح انرشتٛح نهؼهٕو انصشفح/ اتٍ انٓٛصى، فضالً ػٍ انذٔسٚاخ 

 انًرٕافشج ػهٗ شثكح االَرشَد

 انًشاظغ االنكرشَٔٛح  د شاظغ االنكرشَٔٛح، يٕاقغ االَرشَب ـ انً

 ( 2012عطوان، اسعد حسين ويوسف خميل مطر ) مناهج
 ، دار الكتب العممية  البحث العلمي

http://psycho.sudanforums.net/t1744-topic 
  (: مناىج البحث العممي 2002)المؤمن، عمي معمر عبد

 ، المناىل، القاىرة.1في العموم االجتماعية، ط

https://books.google.iq/books?id=wECuCgAAQ

BAJ&printsec=frontcover&dq=%D9%85%D9%

86%D8%A7%D9%87%D8%AC+%D8%A7%D

9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7

8%B9%D9%84%D9%85%D9%8%D9%84%D

A&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjer8zxmM7jAh

WwxYUKHTLyDqkQ6AEISDAH#v=onepage

&q=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8

%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%

AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9

%D9%84%D9%85%D9%8A&f=false 
 

 ( اساسيات 2012حافظ، عبد الرشيد بن عبد العزيز :)
، مطابع جامعة الممك عبد العزيز، 1العممي، ط البحث

 المممكة العربية السعودية.

topic-http://psycho.sudanforums.net/t1744 
 

http://psycho.sudanforums.net/t1744-topic
https://books.google.iq/books?id=wECuCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjer8zxmM7jAhWwxYUKHTLyDqkQ6AEISDAH#v=onepage&q=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&f=false
https://books.google.iq/books?id=wECuCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjer8zxmM7jAhWwxYUKHTLyDqkQ6AEISDAH#v=onepage&q=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&f=false
https://books.google.iq/books?id=wECuCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjer8zxmM7jAhWwxYUKHTLyDqkQ6AEISDAH#v=onepage&q=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&f=false
https://books.google.iq/books?id=wECuCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjer8zxmM7jAhWwxYUKHTLyDqkQ6AEISDAH#v=onepage&q=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&f=false
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 خطح ذطٕٚش انًقشس انذساسٙ  .13

ٔانخطٕاخ انًرثؼح فٙ كم يُاْط انثؽس انؼهًٙ إَاع اضافٛح ػٍ اششاء يؽرٕٖ يفشداخ انًادج تًؼهٕياخ 

 .تُؽٕ يفصم، فضالً ػٍ يؼهٕياخ اضافٛح ػٍ إَاع انثؽٕز انؼهًٛحيُٓط 

اخشٖ ذسٓى فٙ ذقشٚة رقًٕٚٛح ًَٔارض نثؽٕز ػهًٛح انسةهح الرٕضٛؽٛح ٔاانًخططاخ ٔاضافح انًضٚذ يٍ ان

نضًاٌ االؼرفاظ تانًادج تُؽٕ افضم  ثؽس انؼهًًٙادج يُٓط انت انفكشج نهطهثح ٔذشذ اَرثآْى ٔذصٛش اْرًايٓى

 .ٔذٕظٛفٓا فٙ يخرهف يعاالخ انؽٛاج، فضالً ػٍ ذٕظٛفٓا فٙ اػذاد يششٔع انرخشض فٙ انًشؼهح انشاتؼح
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 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 

 البرنامج.

 انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1
 كهٛح انرشتٛح نهؼهٕو انصشفّ اتٍ انٓٛثى

 / انًشكز ؼهًٙ انمسى ان .2
 لسى ػهٕو انحاسثاخ 

 اسى / سيز انًمشس .3
 CsSw 325/  ُْذسح انثشايجٛاخ

 أشكال انحعٕس انًراحح .4
  انحعٕس انٕٛيٙ انفؼهٙ نهطالب فٙ انماػح انذساسٛح  

 انفصم / انسُح .5
 سُٕ٘

 ػذد انساػاخ انذساسٛح  .6
 َظش٘ 2

 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7
2221 

 أْذاف انًمشس .8
 لتعليم الطالب

 خصائص الرباجميات                    .1

 تطبيقات الرباجميات .2

 بناء الرباجمياتفهم طرائق وخربات هندسة الرباجميات مبرحلة  .3
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 ٔغشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمشساخ انيخشج .12
 

  ْذاف انًؼشفٛح األ -أ
 انثشيجٛاخذًكٍٛ انطهثح يٍ فٓى يادج ُْذسح   -1أ

 ذؼشٚف انطهثح تكٛفٛح ذحهٛم انُظاو -2أ

 تًًٛزاخ ٔخصائص انُظاو انجٛذ انطهثحفٓى  -3أ
     يؼشفح انطهثح تًشاحم تُاء ا٘ َظاو تشيجٙ -4أ

     

  ًمشس.انخاصح تان ٛحانًٓاساذاألْذاف   -ب 

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

 يٓاسج تُا اَظًّ تشيجّٛ – 2ب

 يٓاسج تشيجٛح نثُاء انُظاو – 3ب

 غشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انؼهًٛح يٍ انًكرثح أ يٍ االَرشَٛدانكرة  -1
 انًحاظشاخ ٔانًُالشاخ -2
 االيرحاَاخ انشٓشٚح ٔانفصهٛح -3

   اػطاء ٔاجثاخ
 

 غشائك انرمٛٛى      

 االيرحاَاخ انشٓشٚح ٔانفصهٛح ٔانُٓائٛح -1
 انٕاجثاخ -2
 انًُالشاخ -3

 
  

 األْذاف انٕجذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ج

 حم انًشكالخ انثشيجٛح.انمذسج انرفكٛش انًُطمٙ ٔانرحهٛهٙ فٙ   -1ج

 يٓاساخ ذٕاصم شفٓٛح ٔكراتٛح فٙ يجال ذكُٕنٕجٛا انًؼهٕياخ.  -2ج

 ـأساسٛاخ لٕٚح ٔيرُٛح فٙ انشٚاظٛاخ ٔانؼهٕو انُظشٚح ٔانرطثٛمٛح فٙ يجال ُْذسح انثشايجٛاخ   -3ج

  
 غشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انكرة انؼهًٛح يٍ انًكرثح أ يٍ االَرشَٛد -1

 ٔانًُالشاخ انًحاظشاخ -2

 اػطاء ٔاجثاخااليرحاَاخ انشٓشٚح ٔانفصهٛح  -3
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 انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاساخ -د 

 اٌ ٚسرطٛغ انطانة ذٕظٛف انًؼشفح انرٙ ذهماْا-1د

 اٌ ٚرًكٍ يٍ االسرفادِ يٍ انًؼشفح-2د

 انرذسٚساٌ ٚكرسة يٓاسج -3د

   انرفكٛش االٚجاتٙ   -4د

 



  
 4الصفحة 

 
  

 تُٛح انًمشس .11

يخشجاخ انرؼهى  انساػاخ األسثٕع

 انًطهٕتح
اسى انٕحذج / أٔ 

 انًٕظٕع
 غشٚمح انرمٛٛى غشٚمح انرؼهٛى

 انساػاخ األسثٕع
يخشجاخ انرؼهى 

 انًطهٕتح
اسى انٕحذج / انًساق 

 أٔ انًٕظٕع
 غشٚمح انرمٛٛى غشٚمح انرؼهٛى

 َظش٘ 2 1
انطانة تًا ذؼشٚف 

 ْٙ ُْذسح انثشايجٛاخ

يمذيح ػٍ ُْذسح 

 اانثشايجٛاخ ٔخصائصٓ

 

 

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 2
ذؼشٚف انطانة 

 ترطثٛماذٓا
ذطثٛماخ ُْذسح 

 نثشايجٛاخا

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 3
ذؼشٚف انطانة 

 تًشاكهٓا

 يشاكم انثشايجٛاخ 

يًٛزاخ انرصًٛى انجٛذ 

 نهُظاو

 

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 4
ذؼشٚف انطانة تذٔسج 

 انحٛاج
دٔسج حٛاج تُاء  

 انثشايجٛاخ

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘  2 5
ذؼشٚف انطانة 

 تًُٕرج انشالل 

ًَٕرج انشالل 

ٔيشاحهّ ٔيسأئّ 

 ٔيحاسُّ

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘  2 6
ذؼشٚف انطانة 

 تانًُٕرج االٔنٙ

ًَٕرج انًُٕرج األٔنٙ  

ٔيشاحهّ ٔيسأئّ 

 ٔيحاسُّ

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 7
ذؼشٚف انطانة 

 تانًُٕرج انرزاٚذ٘

انًُٕرج انرزاٚذ٘ 

ٔيشاحهّ ٔيسأئّ 

 ٔيحاسُّ

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 8
ذؼشٚف انطانة 

 تانًُٕرج انحهزَٔٙ

ًَٕرج انحهزَٔٙ 

ٔيشاحهّ ٔيسأئّ 

 ٔيحاسُّ

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 9
ذؼشٚف انطانة 

تًجًٕػّ يٍ 

 انًرطهثاخ

 

ذؼشٚف يرطهثاخ 

انُظاو ٔانزتٌٕ 

ٔخصائص 

 انثشايجٛاخ 

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح
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 َظش٘ 2 12
ذؼشٚف انطانة تؼًهٛح 

 انرحهٛم

ػًهٛح ذحهٛم 

انثشايجٛاخ ٔانٓذف 

 يُٓا

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

11 

 
 َظش٘ 2

ذؼشٚف انطانة 

 تطشاثك انرحهٛم

ػُاصش انًُزجّ 

انًٓٛكهّ ٔغشق 

 انرحهٛم: 

Data Dictionary 
 

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘  2 12
ذؼشٚف انطانة 

 تطشاثك انرحهٛم

Entity 
Relationship 

Diagram  

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 13
ذؼشٚف انطانة 

 تطشاثك انرحهٛم
Data Flow 

Diagram  

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 فٓى انطانة تشكم اكثش َظش٘ 2 14

أيثهح اظافّٛ ػٍ 

غشائك انرحهٛم انثالثح 

 اػالِ

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 15
يشاجؼح انطانة تًا 

 سثك دساسرّ 

يُالشح تًا سثك 

 دساسرّ خالل انفصم

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

16  
أيرحاَاخ فصهٛح 

 يشكزٚح
   

17  
أيرحاَاخ فصهٛح 

 يشكزٚح
   

 َظش٘ 2 18
ذؼشٚف انطانة 

 ترصًٛى انثشايجٛاخ
 ذصًٛى انثشايجٛاخ

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 19

ذؼشٚف انطانة 

تًشاحم ػًهٛح 

 انرصًٛى 

يشاحم ػًهٛح انرصًٛى 

 نهثشايجٛاخ

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 22
ذؼشٚف انطانة تإَاع 

 انرصًٛى
إَٔاع ػًهٛح ذصًٛى 

 انثشايجٛاخ

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 21
ذؼشٚف انطانة 

 تاخرثاس انثشايجٛاخ
ػًهٛح أخرثاس 

 انثشايجٛاخ
ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 
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أسرخذاو 

 سثٕسج

 يُالشح

 َظش٘ 2 22
ذؼشٚف انطانة 

 تاْذافٓا ٔيثادئٓا
اْذافّ  ٔيثادئ اخرثاس 

 انثشايجٛاخ

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 23
ذؼشٚف انطانة 

 تًشاحم اٜخرثاس
يشاحم اخرثاس 

 انثشايجٛاخ

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 24

ذؼشٚف انطانة 

تطشائك ذصًٛى حاالخ 

 االخرثاس

غشائك ذصًٛى حاالخ 

 ػًهٛح االخرثاس 

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 25
ذؼشٚف انطانة تاداسج 

 يششٔع انثشايجٛاخ
ذؼشٚف أداسج يششٔع 

 انثشايجٛاخ 

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 26
ذؼشٚف انطانة تإَاع 

 انرخطٛػ
 إَاع انرخطٛػ نألداسج

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 27
ذؼشٚف انطانة 

 تفؼانٛاخ انرخطٛػ
فؼانٛاخ انرخطٛػ 

 نًششٔع انثشايجٛاخ

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 28
ذؼشٚف انطانة 

 تعًاٌ انجٕدِ
ظًاٌ جٕدج 

 انثشايجٛاخ

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 َظش٘ 2 29

انطانة  ذؼشٚف

تفؼانٛاخ ظًاٌ 

 انجٕدِ

فؼانٛاخ ظًاٌ جٕدج 

 انثشيجٛاخ

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 يشاجؼح  َظش٘ 2 32
يُالشح نًا سثك 

 دساسرّ 

ػشض 

ذمذًٚٙ+ 

أسرخذاو 

 سثٕسج

أيرحاَاخ 

شٓشّٚ + 

 يُالشح

 انثُٛح انرحرٛح  .12



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 

 Software Engineering – Apractitioner's"-1 ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1
Approach ", Roger S., Pressman , 6th Ed. 2005 

2-" Software Engineering", Ian Sommerville, 
9th Ed. 2010. 

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

 اـ انكرة ٔانًشاجغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا                

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

ب ـ انًشاجغ االنكرشَٔٛح, يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
  
1-"Software Engineering – Apractitioner's 
Approach ", Roger S., Pressman , 8th Ed. 2015 
2-" Software Engineering", Ian Sommerville, 
10th Ed. 2016. 
3. UML Paul Kimmel 2017  

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .13

 اظافح يادج ػًهٛح نهًمشس انذساسٙ.

ذى انرطشق انٗ غشق لذًّٚ  اكً .ذى اظافح غشق حذٚثّ نرطٕٚش تُاء انثشيجٛاخ .1

 أخشٖ نى ٚرى ركشْا يسثما.

ذى اظافح تؼط انُشاغاخ انرٙ ذحث انطانة ػهٗ انمشاءِ ٔاالغالع االكثش ػهٗ  .2

 .انًادِ يثم اَشاء انرماسٚش انؼهًّٛ ٔانؼًم كًجايٛغ تحثّٛ

 .ذى اظافح انكثٛش يٍ االيثهّ .3

 ذى ذؼزٚز انًادِ تكثٛش يٍ ٔسائم االٚعاح كانفٛذٕٚاخ ٔانًخططاخ. .4

 ح يغ االػرًاد ػهٗ انًصادس انمذٚح تُسخ يحذثح.اظافح يشاجغ حذٚث .5

 .UMLاظافح يصادس جذٚذج فٙ نغح  .6

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 انًؤسسح انرعهًُُح .1
 اتن انهُثى -جايعح تغذاد/ كهُح انرزتُح نهعهىو انصزفح

 / انًزكز عهًٍانقسى ان .2
 قسى عهىو انحاسثاخ 

CsEL 434 اسى / ريز انًقزر .3   اإلنكهُزَح انهغح  

 اسثىعٍ أشكال انحضىر انًراحح .4

 سنىٌ انفصم / انسنح .5

 22 )انكهٍ(عذد انساعاخ انذراسُح  .6

 2221-11-21 ذارَخ إعذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًقزر .8

1The 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 

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

 البرنامج.



 وطزائق انرعهُى وانرعهى وانرقُُى انًقزريخزجاخ  .9

  االهذاف انًعزفُح -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.-   
  االهذاف انًهاراذُح انخاصح تانًقزر  -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 

 طزائق انرعهُى وانرعهى      

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. 

 

 طزائق انرقُُى      

 

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. 

 
 االهذاف انىجذانُح وانقًُُح -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.   

  

 طزائق انرعهُى وانرعهى     

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. 

 

 طزائق انرقُُى    

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. 

 

 
 .انشخصٍ(األخزي انًرعهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر  )انًهاراخانًنقىنح انرأهُهُح و انًهاراخ انعايح -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. 



 تنُح انًقزر .12

 انساعاخ األسثىع
يخزجاخ انرعهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طزَقح انرقُُى طزَقح انرعهُى

Week 1 
 
 

1 Theoretical 

Students should be able to 

learn how to The tense 
system (Present Simple 

and Past Simple) 
 

Present Simple 
and Past Simple 

questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 2 1 Theoretical 

Students should be able to 

learn how to   The tense 
system (Future tense, 

Present Continuous and 

Past Progressive) 

Future tense, 
Present 
Continuous and 
Past Progressive 

questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 3 1 Theoretical 

Students should be able to 

learn how to   The tense 
system (Present 
Perfect and Past 

Perfect)  

Reading and speaking 

Saroo's story (Part 1) 
  

Present Perfect 
and Past Perfect  
Reading and 
speaking Saroo's 
story (Part 1) 

questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 4 1 Theoretical 

Students should be able to 

learn how to   The tense 

system (Future Perfect) 

Reading and speaking 

Saroo's story (Part 2) 

 

Future Perfect 
Reading and 
speaking Saroo's 
story (Part 2) 

questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 5 1 Theoretical 

Students should be able to 
learn how to    
Compound Noun 
Answer the questions of 

Saroo's story 

Compound Noun 
Answer the 
questions of 
Saroo's story 

questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 6 1 Theoretical 

Students should be able to 

learn how to Compound 

Adjectives 

Reading and speaking 

Texting to the rescue 

Compound 
Adjectives 
Reading and 
speaking Texting 
to the rescue 

questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 7 1 Theoretical 

Students should be able to 
learn how to    
EVERYDAY ENGLISH 

Reading Man survives 60 

days stuck in snow 

EVERYDAY 
ENGLISH 
Reading Man 
survives 60 days 
stuck in snow 

questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 8 1 Theoretical 

Students should be able to 

learn how to Narrative 
Tenses 

Narrative Tenses questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 9 1 Theoretical 

Students should be able to 

learn how to Question 
Words in English 

 

 

Question Words 
in English 

questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 



 

 

 

Week 10 1 Theoretical 

Students should be able to 

learn how to   Exam 
First term exam questioning 

and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 11 1 Theoretical 

Students should be able to 

learn how to Solving 
Exam Questions 

Solving Exam 
Questions 

questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 12 1 Theoretical 

Students should be able to 

learn how to Object and 
Subject Questions  
in English 

Object and 
Subject 
Questions  
in English 

questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 13 1 Theoretical 

Students should be able to 

learn how to Questions 
and Negatives 
Reading (Memory of 
school) 

Questions and 
Negatives 
Reading 
(Memory of 
school) 

questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 14 1 Theoretical 

Students should be able to 

learn how to Re-order 
story statements 

Re-order story 
statements 

questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 15 1 Theoretical 

Students should be able to 

learn how to Prefixes in 
English  

Prefixes in 
English 

questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 16 1 Theoretical 

Students should be able to 

learn how to Hot verbs 

(put) 

Hot verbs-take 
(put) 

questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 17 1 Theoretical 

Students should be able to 

learn how to   Hot verbs 

(Take) 

Hot verbs (Take) questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 18 1 Theoretical 

Students should be able to 

learn how to Linking and 

commenting 

Linking and 
commenting 

questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 19 1 Theoretical 

Students should be able to 

learn how to Writing 
Email 

Writing Email questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 

Week 20 1 Theoretical 
Students should be able to 

learn how to solving 
Exam    

Second term 
exam 

questioning 
and discussion, 
Using the 
dialog & 
conversations 

Daily 
examinations & 
monthly 
examination 



 انثنُح انرحرُح  .11

انكرة انًقزرج  -1

 انًطهىتح
New Headway Upper Intermediate (4th ed) 

Student’s Book by Liz and John 

انًزاجع انزئُسُح  -2

 )انًصادر(

1- Brion,A. and Ingrid,F( 1999).Developing 
Strategies:An 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. 

انكرة وانًزاجع انرٍ َىصً  ( أ

 انعهًُح، انرقارَزتها )انًجالخ 

).....،  

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. 

 االنكرزونُح، يىاقعانًزاجع  ( ب

 ..، االنرزنُد

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 

 

 خطح ذطىَز انًقزر انذراسٍ .12

 Add the following topics: *All about you - Jobs - am/are/is - Negatives 
and questions - Personal information 

 

 



  
 1انصفحح 

 
  

 مىرج وصف انمقررن

 

 وصف انمقرر

 

 اتٍ انهُثى -كهُح انرزتُح نهؼهىو انصزفحح تغذاد/ خايؼ انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 قسى ػهىو انساسثاخ    / انًزكش ؼهًٍانقسى ان .2

 432CsCn/االذصاالخ وشثكاخ انساسىب  اسى / ريش انًقزر .3

 َىيُا أشكال انسعىر انًرازح .4

 سُىٌ    انفصم / انسُح .5

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

 2221ذشزٍَ انثاٍَ هذا انىصف  ذارَخ إػذاد .7

 أهذاف انًقزر .8

 تعليم الطالب مهارات مادة اتصاالت البيانات والشبكات نظريا  .1

 عملياالبيانات والشبكات  اتصاالتمادة مهارات بعض الطالب  اكساب .2

 تأهيل الطلبة لتدريس هذه املادة لطلبة املدارس املتوسطة واالعدادية .3

 ع االتصاالت السلكية و الالسلكية االهلية واحلكوميةتأهيل الطلبة للعمل يف قطا  .4

 تعليم الطالب مهارات مادة اتصاالت البيانات والشبكات نظريا  .5

 عملياالبيانات والشبكات  اتصاالتمادة مهارات بعض الطالب  اكساب .6

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.

 وغزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى انًقزريخزخاخ  .9



  
 2انصفحح 

 
  

  االهذاف انًؼزفُح -أ
 نًفاهُى األساسُح نالذصاالخ انزقًُح.تاانًؼزفح  -1أ

 .هشثكاخ انساسىتُحنفاهُى انؼايح َرؼزف انطانة ػهً اهًُح انً -2أ

 رُظُى ػًم انشثكحانثزوذىكىالخ انًسرخذيح ن انرؼزف ػهً اهى  -3أ

 ػًم انشثكاخ.دراسح اهى انؼىايم انرٍ ذؤثز ػهً  -4أ

   

  االهذاف انًهاراذُح انخاصح تانًقزر  -ب 

 .َرؼهى انطانة اسرؼًال انشثكاخ انساسىتُح وذدهُشاذها وايرالك انًقذرج ػهً إػذادها - 1ب

 يادج انشثكاخ فٍ انًؤسساخ انرزتىَح.اػذد كىادر يؤههح نرذرَس  - 2ب

 Packetتزَايح انًساكاج )انشثكاخ تاسرخذاو  تزوذىكىالخانرؼزف ػهً غزَقح اػذاداخ ػًم  - 3ب
Tracer). 

    

 نرؼهُى وانرؼهى غزائق ا     

 يساظزاخ ذقهُذَح واسهىب انًُاقشح -1

 االَشطح انًخرثزَح واػذاد انرقارَز -2
 يساظزاخ يرطىرج )ػزض ذقذًٍَ( -3
 ( Google Classroomاسرخذاو انًُاقشح ػثز انصف اإلنكرزوٍَ )   -4
 تزايح انًساكاج انًؼذج نهذا انغزض ػهً اخهشج انساسىب داخم انًخرثز اسرخذاو -5

 ػًم تزوذىكىالخ انشثكاخذىظر غزَقح  ٍانفُذَى انرانصىر انرىظُسُح ويقاغغ  االسرؼاَح تثؼط -6

 

 غزائق انرقُُى      

 /َهائُحفصهُهاخزاء االخرثاراخ انُظزَح وانؼًهُح/ َىيُح/ -1
 انرقارَز  -2
 أخزاء االخرثاراخ انشفىَح  -3

 
 االهذاف انىخذاَُح وانقًُُح -ج

 .ٍ خالل اسهىب انسىار فٍ انًىاظُغ االكادًَُحاسرخذاو انًهاراخ انؼهًُح وانًؼزفُح ي -1ج

اسرخذاو تزايح قذرج انطانة ػهً ذسذَذ َىع انشثكح انًُاسة نهظزوف انًكاَُح وانًادَح يٍ خالل  -2ج

 .انشثكاخ واقؼُا   تزوذىكىالخػًم  فهىانًساكاج نغزض 

 .م تزوذ انفزَق انًصغزذزسُخ روذ انًشاركح تٍُ انطهثح فٍ زم انًشاكم انرقُُح انًخرهفح وانؼً -3ج

   .اٌ انىقد ػايم ظزورٌ ويهى فٍ انشثكاخ ووظغ انسهىل نهًشاكم انطارئح ذزسُخ وسرع يثذأ  -4ج

  

 غزائق انرؼهُى وانرؼهى     

 انىاخثاخ انصفُح وانثُرُح -

 االَشطح انؼًهُح -

 انًُاقشح وانًشاركح اإلَداتُح ػثز انصف اإلنكرزوٍَ -

 

 غزائق انرقُُى    

 .اخزاء االخرثاراخ انُظزَح وانؼًهُح -

 اػذاد انرقارَز. -



  
 3انصفحح 

 
  

 

 

 انًُقىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انًهاراخ  انؼايح و -د 

 . انرفكُز االَداتٍ وذىظُف انًؼزفح انرٍ ذهقاها  -1د

 .وانرذرَة يؼهىؼح انرخاغة يغ اندهاخ خارج اندايانقذرج ػهً   -2د

 ذًكٍ انطانة يٍ ذذرَس انًادج انرٍ ذؼهًها فٍ زال ذىظُفه فٍ أزذي انًؤسساخ انرزتىَح.  -3د

قذرج انطانة فٍ زانح رغثره ذطىَز َفسه ػهًُا تانرقذَى نهذراساخ انؼهُا أٌ َدراس االخرثار انًرؼهق   -4د

  نرُافسٍ نهدايؼاخ انؼزاقُح. تًادج انشثكاخ كىَها أزذي انًىاد انذاخهح فٍ االيرساٌ ا
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 تُُح انًقزر .12

 انساػاخ األسثىع
يخزخاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىزذج / أو 

 انًىظىع
 غزَقح انرقُُى غزَقح انرؼهُى

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

 وانىاع االشاراخ

محاضراخ ذقهيذيح 

عرض واسهىب انمناقشح 

 مخرثر ذقذيمي +

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

 عمهي 2نظري,  2 2
  اإلشارجتخىاص  انرعريف

 مىديالخ نقم انثياناخ  و
 خىاص االشارج 

 مىديالخ نقم انثياناخ   

محاضراخ ذقهيذيح 

عرض واسهىب انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

 اإلشارجأسثاب ضعف  اإلشارجتأسثاب ضعف انرعريف  عمهي 2نظري,  2 3

محاضراخ ذقهيذيح 

عرض واسهىب انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

 مقذمح عن انشثكاخ انرعريف تانشثكاخ عمهي 2نظري,  2 4
محاضراخ ذقهيذيح 

واسهىب انمناقشح عرض 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

 انىاع انشثكاخ انرعريف تانىاع انشثكاخ عمهي 2نظري,  2 5
محاضراخ ذقهيذيح 

واسهىب انمناقشح عرض 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

 تروذىكىل انشثكاخ  انرعريف تثروذىكىل انشثكاخ عمهي 2نظري,  2 6
محاضراخ ذقهيذيح 

واسهىب انمناقشح عرض 

 ذقذيمي + مخرثر

اخ شهريح + أمرحان

 ذقارير مخرثريح

 عمهي 2نظري,  2 7
انرعريف تمكىناخ اانماديح 

 وانثرمجيح نهشثكح
 مكىناخ انشثكح

محاضراخ ذقهيذيح 

واسهىب انمناقشح عرض 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

 مقاييس انشثكاخ انشثكاخ تمعايير انرعريف عمهي 2نظري,  2 8

محاضراخ ذقهيذيح 

عرض واسهىب انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر
أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

 هيكهيح انشثكاخ - هيكهيح انشثكاخت انرعريف عمهي 2نظري,  2 9

محاضراخ ذقهيذيح 

عرض واسهىب انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

 عمهي 2نظري,  2 12
 ىسائط اننقمت انرعريف

 واالسهكيح   انسهكيح

 وسائط اننقم

 انسهكيح واالسهكيح  

محاضراخ ذقهيذيح 

عرض واسهىب انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

 OSIمىديم  OSIمىديم ت انرعريف عمهي 2نظري,  2 11

محاضراخ ذقهيذيح 

عرض واسهىب انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 يحذقارير مخرثر

 اجهزج انشثكاخ أجهزج انشثكاخت انرعريف عمهي 2نظري,  2 12

محاضراخ ذقهيذيح 

عرض واسهىب انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

 ذصنيف انشثكاخ ذصنيف انشثكاخ عمهي 2نظري,  2 13

محاضراخ ذقهيذيح 

عرض واسهىب انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

 أمرحاناخ شهريح +

 ذقارير مخرثريح

 TCP/IPتروذىكىل  TCP/IPثروذىكىل ت انرعريف عمهي 2نظري,  2 14

محاضراخ ذقهيذيح 

عرض واسهىب انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

 انعنىنح ضمن انشثكح انعنىنح ضمن انشثكحكيفيح عمهي 2نظري,  2 15

محاضراخ ذقهيذيح 

 عرضواسهىب انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

 انعنىنح انفيزياويح انعنىنح انفيزياويحكيفيح  عمهي 2نظري,  2 16

محاضراخ ذقهيذيح 

عرض واسهىب انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

 ذقسيم انشثكاخ ذقسيم انشثكاخكيفيح  عمهي 2نظري,  2 17

قهيذيح محاضراخ ذ

عرض واسهىب انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

 االثرنيد وانىاعه االثرنيدت انرعريف عمهي 2نظري,  2 18

محاضراخ ذقهيذيح 

عرض واسهىب انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح
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 انثُُح انرسرُح  .11

 اليوجد انكرة انًقزرج انًطهىتح -1

 انًزاخغ انزئُسُح )انًصادر( -2

1."TCP/ IP Protocol Suites", Behrouz 
Forouzan, McGraw-Hill, 4th edition, 2010 
2. "Data Communication And Networking", 
Behrouz a. Forouzan, 4th edition, 2009. 

انكرة وانًزاخغ انرٍ َىصً تها  ( أ

  )انًدالخ انؼهًُح ،انرقارَز ،.....(

 ال َىخذ

انًزاخغ االنكرزوَُح ،يىاقغ االَرزَُد  ( ب

.....، 

 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL82
8D58CF32F123B6  
 الذي يتضمن دوره من شركة سيسكو

 

 خطح ذطىَز انًقزر انذراسٍ .12

 .ذطىَز انًفزداخ انذراسُح نهًُهاج انسانٍ يٍ خالل زذف تؼط انفقزاخ واظافح اخزي -

 اسرخذاو تزايح أخزي نًساكاج أػذاد انشثكاخ. -

 
 

 عمهي 2نظري,  2 19
ناخ سانية حركح انثياتأ انرعريف

 ضمن انشثكح

اسانية حركح انثياناخ 

 ضمن انشثكح

محاضراخ ذقهيذيح 

عرض واسهىب انمناقشح 

 ذقذيمي + مخرثر

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

 عمهي 2, نظري 2 22
طرق ذمثيم مساراخ ت انرعريف

 انثياناخ 

 

طرق ذمثيم مساراخ 

 انثياناخ 

 

محاضراخ ذقهيذيح 

عرض واسهىب انمناقشح 

 + مخرثر ذقذيمي

أمرحاناخ شهريح + 

 ذقارير مخرثريح

http://www.youtube.com/playlist?list=PL828D58CF32F123B6
http://www.youtube.com/playlist?list=PL828D58CF32F123B6
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 مىذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 / انًشكز ؼهًٙ انمسى ان .2
 لسى ػهٕو انحبسجبد

 الذكاء االصطناعي اسى / سيز انًمشس .3

 أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4
 ٕٚيٛب

 انفصم / انسُخ .5
 2222/ 2221سُٕ٘ 

 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6
 ػًهٙ( 2َظش٘ / 2) 4

 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7
21/11/2221 

 أْذاف انًمشس .8

 ٚٓذف انًمشس انٗ 

 نظريا وعمليا الذكاء االصطناعيرؼهٛى انطبنت يٓبساد يبدح  -1
 
 رأْٛم انطهجخ رطجٛك ْزِ انًبدِ فٙ يجبالد انؼًم انًخزهفّ. -2

 

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.

 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشج .12
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  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
      ٙانزكبء االصطُبػ يجبد٘ءفٓى  -1أ

 ٔيفشداد انزكبء االصطُبػٙ  انطشائكفٓى  -2أ

 انخبصّ ثبنزكبء االصطُبػٙ.اانجشيجٛخ  انهغبدانمذسح ػهٗ أسزخذاو  --3أ

 ٔاخزجبسْب  رُفٛزْب ٔطشائك خجٛشِ َظى رصًٛىارمبٌ  -4أ

 نهزكبء االصطُبػٙ.انؼبيخ  انًفبْٛىٚزؼشف انطبنت ػهٗ اًْٛخ  -5أ

   يٕاد انحبسجبد فٙ جًٛغ انًؤسسبد انزشثٕٚخ. ٚسطهجخ يؤْهٍٛ نزذسد ااػذ -6أ 

 

  
  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

يٓبساد فٙ كٛفٛخ انزؼبيم يغ انزحذٚبد انزٙ رٕاجّ يسزمجم انطهجخ ٔدساسزٓب نغشض رٓٛئزٓى  - 1ة

 ػهٗ يٕاجٓخ انزحذٚبد انزٙ رٕاجٓٓى فٙ يجبل انزخصص .
 ٕف ػهٗ يٓبساد انفُٛخ ٔانسهٕكٛخ ٔانفكشٚخ انًطهٕة رٕافشْب اػطبء انطهجخ فشصخ نهٕل - 2ة
سثظ انطهجخ يجبششح يغ سٕق انؼًم يٍ خهم انزشكٛز ػهٗ انزطجٛمٛبد انًٛذاَٛخ فٙ يجبل  - 3ة

   انزخصص ٔانزذسٚت انؼهًٙ ػهٗ رطجٛك انًؼبسف ٔانًٓبساد.
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 يحبضشاد يزطٕسح )ػشض رمذًٚٙ(

 ضشاد رمهٛذٚخ ٔاسهٕة انًُبلشخيحب

 االَشطخ انًخزجشٚخ ٔاػذاد انزمبسٚش

 انكزت انؼهًٛخ
 طشائك انزمٛٛى      

 اجشاء االخزجبساد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ/ ٕٚيٛخ/شٓشٚخ/َٓبئٛخ

 انزمبسٚش انؼًهٛخ

 أجشاء االخزجبساد انشفٕٚخ     

 اػذاد ثحٕس انزخشج     
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

ٕٚاجّ  خ سثظ انًُبْج انذساسٛخ انُظشٚخ ثبنٕالغ انؼًهٙ ٔانٕلٕف ػهٗ يبٛرٕجّٛ انطهجخ ثكٛف -1ج

 انًُظًبد يٍ رحذٚبد الثذ يٍ يٕاجٓبرٓب ثبنٕسبئم انؼهًٛخ .
 رٕجّ انطهجخ َحٕ انجحش ػٍ انًؼهٕيخ انًفٛذح ٔاالثزؼبد ػٍ رشاكى انًؼهٕيبد انغٛش يفٛذح. -2ج
خ انجحش ػٍ انجحٕس انشصُٛخ راد انصهخ ثزخصصٓى ػجش شجكبد رٕجّٛ انطهجخ َحٕ كٛفٛ-3ج

 االَزشَٛذ.
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 يحبضشاد يزطٕسح )ػشض رمذًٚٙ(

 يحبضشاد رمهٛذٚخ ٔاسهٕة انًُبلشخ

 االَشطخ انًخزجشٚخ ٔاػذاد انزمبسٚش

 انكزت انؼهًٛخ
 طشائك انزمٛٛى    

 اجشاء االخزجبساد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ

 انًشبسٚغ انفشدٚخ انًسزمهخ

 ثحٕس انزخشج
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 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 لذسح انطهجخ ػهٗ انؼًم ضًٍ فشٚك انؼًم انزشثٕ٘ ٔ انًُٓٙ -1د

 ٛش االٚجبثٙ ٔرٕظٛف انًؼشفخ انزٙ رهمبْبانزفك -2د

 ػهٗ انزخبطت يغ انجٓبد خبسج انجبيؼخ  ٔانزذسٚت يؼٓى انمذسح -3د

    اٌ ٚزًكٍ انطبنت رؼهًّ يُٓخ انزذسٚس ٔارمبَٓب -4د   
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

1 
 2, نظري 2

 عملي

قدمة عن لغة برولوك م مقدمة عن الذكاء االصطناعي
 وخواصها واستخدمتها

عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

2 

 2نظري,  2
 عملي

خواص وتطبيقات ومعمارية 
ولغات وفروع الذكاء 

 االصطناعي
 

مكونات لغة البرمجة )الحقائق 
 والقواعد واألسئلة(

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تتقارير مختبري

3 
 2نظري,  2

 عملي
تعريف مجال حل المشكلة 

 )محاضرة أولى(
عرض تقديمي +  أنواع المتغيرات بلغة برولوك

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

4 
 2نظري,  2

 عملي
خواص مجال حل المشكلة 

 )محاضرة ثانية(
الربط وعملية  الرجوع 

 العكسي )و، أو(
عرض تقديمي + 

 مختبر

يت + أمتحاناث شهر

 تقارير مختبريت

5 
 2نظري,  2

 عملي
عرض تقديمي +  أنواع البيانات وهيكلة البرنامج حماية االنظمة 

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

6 

 2نظري,  2
 عملي

امثلة على مجال حل 
 puzzle-8المشكلة مثل 

 والقرد والموزة.....الخ
 

عرض تقديمي +  عبارات اإلدخال واإلخراج

 برمخت

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

7 
 2نظري,  2

 عملي
أنواع البحث )البحث 

 األعمى(
أمثلة توضيحية عن عبارات 

 اإلدخال واإلخراج
عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

8 

 2نظري,  2
 عملي

أنواع البحث )البحث 
 hillمحاضرة أولى(-ألتنقيبي

climbing 

العمليات الرياضية والمنطقية 
 بلغة برولوك

عرض تقديمي + 

 مختبر
أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

9 

 2نظري,  2
 عملي

أنواع البحث )البحث 
 bestمحاضرة ثانية(-ألتنقيبي

first search 

برامج شاملة للمفردات 
 السابقة جميعها

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

12 

 2نظري,  2
 عملي

أنواع البحث )البحث 
-Aمحاضرة ثالثة(-ألتنقيبي

algorithm 

برامج شاملة للمفردات 
 السابقة جميعها

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

11 

 2نظري,  2
 عملي

أنواع البحث )البحث 
-*Aمحاضرة ثالثة(-ألتنقيبي

algorithm 

برامج شاملة للمفردات 
 بقة جميعهاالسا

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

12 
 2نظري,  2

 عملي
برامج شاملة للمفردات  إستراتيجية السيطرة 

 السابقة جميعها
عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

13 
 2نظري,  2

 عملي
برامج شاملة للمفردات  طرق السبورة السوداء

 جميعهاالسابقة 
عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

14 
 2نظري,  2

 عملي
تمثيل المعرفة )المنطق 

 الرياضي والقواعد(
برامج شاملة للمفردات 

 السابقة جميعها
عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت



  
 5الصفحت 

 
  

 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

   العلميت المقررة تبكال )انًصبدس(  ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ 2

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

William A. Stubblefield  .   

2- Luger E. Gorge," Artificial intelligence 

and the design of expert system", 1998 
               ـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( ,.... انًجالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ) 

 كل الكتب والمراجع والبحوث والمجالت الحديثة على شبكة االنترنيت

15 
 2نظري,  2

 عملي
 البياني تمثيل المعرفة )الرسم

 وري والتمثيل الشبكي(التص
برامج شاملة للمفردات 

 السابقة جميعها
عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

16 
 2نظري,  2

 عملي
عرض تقديمي +  دوال القطع واإليقاف والنفي تمثيل الحدث بصيغة الشبكة

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

17 
 2نظري,  2

 عملي
عرض تقديمي +  دوال القطع واإليقاف والنفي لمعرفة )إطار(تمثيل ا

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

18 
 2نظري,  2

 عملي
خوارزمية التحويل من صيغة 

P. L.  إلىC.F. 
أمثلة وبرامج إضافية عن دوال 

 القطع واإليقاف والنفي
عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

19 
 2نظري,  2

 عملي
خوارزمية التحويل من صيغة 

P. L.  إلىC.F. 

االستدعاء الذاتي النهائي 
 والغير نهائي

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

22 
 2نظري,  2

 عملي
االستدعاء الذاتي النهائي  تقنية القرار

 والغير نهائي
عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 مختبريت تقارير

21 

 2, نظري 2
 عملي

أمثلة وبرامج إضافية عن  إستراتيجية القرار
االستدعاء الذاتي النهائي 

 والغير نهائي

عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

22 
 2, نظري 2

 عملي
مقدمة عن النظام الخبير 

 ومعماريته وخواصه
عرض تقديمي +  القائمة بلغة برولوك

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

23 
 2, نظري 2

 عملي
القواعد األساسية لتطبيق 

 النظام الخبير 
الصيغة التركيبية للقائمة ورأس 

 القائمة وذيلها
عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

24 
 2, نظري 2

 عملي
+ عرض تقديمي  برامج عن القائمة أمثلة عن النظم الخبيرة

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

25 

 2, نظري 2
 عملي

مقدمة في الشبكات 
 العصبية)محاضرة أولى (

 

عرض تقديمي +  برامج عن القائمة

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

26 

 2, نظري 2
 عملي

مقدمة في الشبكات 
 العصبية)محاضرة ثانية (

 

 عرض تقديمي + برامج عن القائمة

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

27 
 2, نظري 2

 عملي
تطبيق نظام خبير جاهز  مقدمة في خوارزمية الجينات

 لالطالع
عرض تقديمي + 

 مختبر

أمتحاناث شهريت + 

 تقارير مختبريت

      



  
 6الصفحت 

 
  

ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
الت الدراسية العربية واالجنبية اكافة المقاالت واالبحاث والح
والمتوافرة عمى الذكاء االصطناعي ذات االختصاص الدقيق في 

 الويب مواقع

 
 انًمشس انذساسٙ خطخ رطٕٚش  .13

 % نكم سُّ دساسٛخ 22اضبفخ يٕاضٛغ  جذٚذح نهًمشس انذساسٙ ٔثُسجخ   

 

 

 

 
 



 نووذج وصف الوقرر

 

 : الوادة القياس والتقوين ) ا.م.د. طالب علي هطلب (  وصف الوقرر

 

 اثٍ انهُضى  –كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انظشفخ  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 ػهىو انحبسجبد   انمسى انؼهًٍ / انًشكض .2

 انمُبط وانزمىَى  اسى / سيض انًمشس .3

 انحضىس انُىيٍ أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

 انفظم / انسُخ .5
نهؼبو انذساسٍ انُظبو انسُىٌ ) انفظم االول وانضبٍَ ( 

2020- 2021 

 سبػخ َظشٌ اسجىػُب  2 ػذد انسبػبد انذساسُخ )انكهٍ( .6

  2020/ 10/ 1 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

َهذف انً رؼشف انطهجخ ثًفهىو انمُبط واالخزجبس وانزمىَى ، واَىاع االخزجبساد ورظُُفبرهب 

 انزمىَىواسزخذايبرهب وػاللخ انمُبط ثبنزمىَى واَىاع 

رؼشف انطهجخ ثبَىاع االخزجبساد انشفىَخ وانًمبنُخ وانًىضىػُخ وانؼًهُخ ويضاَب وػُىة كم 

 يُهب 

 رؼشف انطهجخ ثخطىاد ثُبء االخزجبساد 

 رؼشف انطهجخ ثخظبئض االخزجبس انغُذ وكُفُخ انزحمك يُهب

انجذائم انخبطئخ رؼشف انطهجخ ثكُفُخ اسزخشاط يؼبوالد انزًُُض وانظؼىثخ وفؼبنُخ 

 نالخزجبساد

رؼشف انطهجخ ثىسبئم انمُبط انالخزجبسَخ كبنًالحظخ وانًمبثهخ ولىائى انزمذَش وكُفُخ اػذاد كم 

َىفش وطف انًمشس هزا إَغبصاً يمزضُبً ألهى خظبئض انًمشس ويخشعبد انزؼهى انًزىلؼخ يٍ 

انطبنت رحمُمهب يجشهُبً ػًب إرا كبٌ لذ حمك االسزفبدح انمظىي يٍ فشص انزؼهى انًزبحخ. والثذ يٍ 

 انشثظ ثُُهب وثٍُ وطف انجشَبيظ.



 يُهب 

 يخشعبد انًمشس وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .9

 االهذاف انًؼشفُخ  -أ

 اٌ َؼشف انطبنت يؼًُ انمُبط واالخزجبس وانزمىَى  -1أ

 اٌ َؼشف انطبنت خطىاد ثُبء االخزجبساد انزحظُهُخ  -2أ

 اٌ َؼشف انطبنت اَىاع االخزجبساد انزحظُهُخ  -3أ

 ويضاَب وػُىة كم يُهب  نطبنت اَىاع االخزجبساد انًمبنُخاٌ َؼشف ا-4أ

انطبنت اَىاع االخزجبساد انًىضىػُخ ويضاَب وػُىة كم يُهب وكُفُخ اٌ َؼشف  -5أ

 اػذادهب 

 َؼشف انطبنت اَىاع االخزجبساربنؼًهُخاٌ   -6أ

 اٌ َؼشف انطبنت انخظبئض االحظبئُخ نفمشاد االخزجبساد انزحظُهُخ  -7

 اٌ َؼشف انطبنت خظبئض االخزجبس انغُذ -8

 اٌ َؼشف انطبنت وسبئم انزمىَى انالاخزجبسَخ  -9

 االهذاف انًهبسارُخ انخبطخ ثبنًمشس   -ة 

 يهبسح اػبد االسئهخ االخزجبسَخ  - 1ة

 يهبسح اسزخذاو انزمىَى ثبَىاػه انًخزهفخ  – 2ة

 يهبسح اػذاد انىسبئم انهالخزجبسَخ – 3ة

  

 
 االهداف الوجدانية والقيوية -ج

 َزحذس ػٍ اهًُخ اَظًخ انًؼهىيبد فٍ حُبرُب انًؼبطشح.ػُذيب  سزبرأٌ َظغٍ انطبنت نال -1ط       

     أٌ َمىو انطبنت ثزظًُى يىلغ اَزشَذ صبثذ وَمىو ثشفؼه نزغبوص طؼىثبد انؼًم ػهً االَزشَذ نهًشح  -2ط       

 االونً ورخذ اششاف االسبرزح.

 س انطبنت اهًُخ يىالغ االَزشَذ وانؼًم انًُغض يٍ لجهه.مذَأٌ  -3ط      

 ُخ انؼًم انغًبػٍ فٍ اَغبص انًهبويشبسكخ انطالة فٍ ثُبء يىلغ اَزشَذ نهزؼشف ػهً اهً   -4ط      

 أٌ َمىو انطبنت ثبػطبء ايضهخ يٍ حُبرُب انُىيُخ ػٍ انحىسجخ انسحبثُخ واسزخذايبرهب وفىائذهب. -5ط      

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 طشَمخ انًحبضشح وطشَمخ االسزغىاة وانًُبلشخ  

 انىاعجبد انظفُخ وانجُزُخ 

 اػذاد انجحىس وانزمبسَش 

 

 طشائك انزمُُى      

 اعشاء االخزجبساد انزحشَشَخ وانشفىَخ واالخزجبساد االنكزشوَُخ انُىيُخ وانشهشَخ  

 



 

 

انًهبساد  انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف  -د 

 وانزطىس انشخظٍ (.

 اٌ َسزطُغ انطبنت لُبط رحظُم انطهجخ ثبنىسبئم االخزجبسَخ انًُبسجخ -1د

 اٌ َسزطُغ انطبنت اػذاد اخزجبس رحظُهٍ وفك انخطىاد انظحُحخ  -2د

 اٌ َسزطُغ انطبنت اػذاد اسئهخ يُبسجخ نمُبط االهذاف انًزؼهمخ ثبنًبدح   -3د

 مىَى رحظُم انطهجخاٌ َسزطُغ انطبنت اسزخذاو انىسبئم انالاخزجبسَخ فٍ ر   -4د



 ثُُخ انًمشس .10

 انسبػبد األسجىع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهىثخ

اسى انىحذح / أو 

 انًىضىع

طشَمخ 

 انزؼهُى

طشَمخ 

 انزمُُى

 انسبػبد األسجىع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهىثخ

اسى انىحذح / 

انًسبق أو 

 انًىضىع

طشَمخ 

 انزؼهُى

طشَمخ 

 انزمُُى

1-3 6 

رؼشف انطهجخ 

ثًفهىو انمُبط 

واالخزجبس وانزمىَى 

، واَىاع 

االخزجبساد 

ورظُُفبرهب 

واسزخذايبرهب 

وػاللخ انمُبط 

ثبنزمىَى واَىاع 

 انزمىَى

 انمُبط وانزمىَى 
انًُبلشخ 

 وانًحبضشح 

االيزحبَبد 

انُىيُخ 

 وانفظهُخ

4-7 8 

رؼشف انطهجخ 

ثبَىاع االخزجبساد 

انشفىَخ وانًمبنُخ 

وانًىضىػُخ 

وانؼًهُخ ويضاَب 

 وػُىة كم يُهب 

اَىاع االخزجبساد 

 انزحظُهُخ 

انًُبلشخ 

 وانًحبضشح 

االيزحبَبد 

انُىيُخ 

 وانفظهُخ

8  
 

 
   االيزحبٌ االول 

9-12 8 

رؼشف انطهجخ 

ثخطىاد ثُبء 

 االخزجبساد 

خطىاد ثُبء 

 االخزجبساد

انًُبلشخ 

 وانًحبضشح 

االيزحبَبد 

انُىيُخ 

 وانفظهُخ

13 - 15 8 

رؼشف انطهجخ 

ثخظبئض 

االخزجبس انغُذ 

وكُفُخ انزحمك 

 يُهب

 

خظبئض االخزجبس 

 انغُذ

انًُبلشخ 

 وانًحبضشح 

االيزحبَبد 

انُىيُخ 

 وانفظهُخ

   االيزحبٌ انضبٍَ   16

17-22  
 

 

 

 

فزشح رطجُك طهجخ 

انًُبلشخ 

 وانًحبضشح 

االيزحبَبد 

انُىيُخ 

 وانفظهُخ



انًشحهخ انشاثؼخ فٍ 

 انًذاسط

 

 

23-26  

رؼشف انطهجخ ثكُفُخ 

اسزخشاط يؼبيالد 

انزًُُض وانظؼىثخ 

وفؼبنُخ انجذائم 

انخبطئخ 

 نالخزجبساد

يؼبيالد انظؼىثخ 

وانزًُُض نفمشاد 

 االخزجبساد

انًُبلشخ 

 وانًحبضشح 

االيزحبَبد 

انُىيُخ 

 وانفظهُخ

27-29  

رؼشف انطهجخ 

ثىسبئم انمُبط 

انالخزجبسَخ 

كبنًالحظخ 

وانًمبثهخ ولىائى 

انزمذَش وكُفُخ اػذاد 

 كم يُهب 

 انىسبئم انالخزجبسَخ 
انًُبلشخ 

 وانًحبضشح 

االيزحبَبد 

انُىيُخ 

 وانفظهُخ

   االيزحبٌ انضبنش   30

 

 
   االيزحبَبد انُهبئُخ  

17-22  
 

 

 

 

فزشح رطجُك طهجخ 

انشاثؼخ فٍ انًشحهخ 

 انًذاسط

 

 

انًُبلشخ 

 وانًحبضشح 

االيزحبَبد 

انُىيُخ 

 وانفظهُخ

23-26  

رؼشف انطهجخ ثكُفُخ 

اسزخشاط يؼبيالد 

انزًُُض وانظؼىثخ 

وفؼبنُخ انجذائم 

انخبطئخ 

 نالخزجبساد

يؼبيالد انظؼىثخ 

وانزًُُض نفمشاد 

 االخزجبساد

انًُبلشخ 

 وانًحبضشح 

االيزحبَبد 

انُىيُخ 

 وانفظهُخ

27-29  

رؼشف انطهجخ 

ثىسبئم انمُبط 

انالخزجبسَخ 

كبنًالحظخ 

وانًمبثهخ ولىائى 

 انىسبئم انالخزجبسَخ 
انًُبلشخ 

 وانًحبضشح 

االيزحبَبد 

انُىيُخ 

 وانفظهُخ



 

 انجُُخ انزحزُخ  .11

 انكزت انًمشسح انًطهىثخ -1
احسبٌ انذنًٍُ و ػذَبٌ انُهذاوٌ كزبة انمُبط 

 وانزمىَى

 انًشاعغ انشئُسُخ )انًظبدس( -2
انمُبط وانزمىَى فجٍ انؼًهُخ انزذسَسُخ  احًذ 

 1995سهًُبٌ ػىدح 

انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب  ( أ

 )انًغالد انؼهًُخ ،انزمبسَش ،.....( 

 انمُبط انُفسٍ،  طالػ انذٍَ اثى ػالو 

 انمُبط انُمسٍ ، فؤاد انجهٍ انسُذ 

 

انًشاعغ االنكزشوَُخ ،يىالغ االَزشَُذ  ( ة

.....، 
 ال َىعذ

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ .12

 اػذادهب واسزخذايهب فٍ لُبط رحظُم انطهجخاالَشطخ انالطفُخ كُفُخ  اضبفخ يىضىع

 

 

 

 

انزمذَش وكُفُخ اػذاد 

 كم يُهب 

واالَشطخ انالطفُخ 

كُفُخ اػذادهب 

واسزخذايهب فٍ 

لُبط رحظُم 

 انطهجخ 

   انضبنشااليزحبٌ    30



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 انًؤطظح انرؼهًُُح .1
 ح تغذاد/كهُح انرزتُه نهؼهىو انصزفه اتٍ انهُثىخايؼ

 / انًزكش ؼهًٍانقظى ان .2
   قظى انحاطثاخ 

 443CsDcانًؼاندح انصىرَح وضغظ انثُاَاخ/  اطى / ريش انًقزر .3

 أشكال انحضىر انًراحح .4
 / انكرزوٍَاطثىػٍ

 انفصم / انظُح .5
 طُىٌ

 )انكهٍ(ػذد انظاػاخ انذراطُح  .6
 َظزٌ 2

 انىصف ذارَخ إػذاد هذا  .7
22/11/2221 

 أهذاف انًقزر .8

ذؼزَف انطانة ػهً انًهفاخ انصىرَح وخىارسيُاخ ذحهُهها وكُفُح ضغظ انثُاَاخ وخؼهه 

 قادرا ػهً اطرخذايها تصىرج صحُحح

 

 

 

 

 
 

 

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.



  
 2الصفحة 

 
  

 

 وطزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى انًقزريخزخاخ  .9

  االهذاف انًؼزفُح -أ

 وكُفُح ذًثُههاانصىر انزقًُح ًُ يؼخؼم انطانة قادرا ػهً يؼزفح .1

 ذحظٍُ انصىرجانًخرهفح فٍ ا ػهً انًقارَح تٍُ انخىارسيُاخ خؼم انطانة قادر -2

 انًخرهفح ىرسيُاخ انضغظ ذصُُف خيؼزفح وخؼم انطانة قادرا ػهً   -3

 

  االهذاف انًهاراذُح انخاصح تانًقزر  -ب 

صىر انزقًُح وػزضها وانؼًهُاخ انًخرهفح انرٍ قزاءج انيؼزفح نغاخ تزايح ذًكٍُ انطانة يٍ  – 1

 ذدزٌ ػهُها

 يٍ يؼزفح تزايح ضغظ انثُاَاخ انًرىفزج ذًكٍُ انطانة  – 2

 

 طزائق انرؼهُى وانرؼهى      

 انًحاضزاخ انُظزَح

 طزائق انرقُُى      

 االيرحاَاخ انرحزَزَح وانشفهُح

 
 االهذاف انىخذاَُح وانقًُُح -ج

را ػهً ذقُُى دور انركُهىخُا تصىرج ػايح وذكُهىخُا ػزض وخشٌ انصىر خؼم انطانة قاد

 انزقًُح وضغظ انثُاَاخ تصىرج خاصح

  

 طزائق انرؼهُى وانرؼهى     

 ) االنكرزوَُح(انًحاضزاخ انُظزَح

 طزائق انرقُُى    

 واالنكرزوَُح االيرحاَاخ انرحزَزَح وانشفهُح

 انًُقىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انًهاراخ  انؼايح و -د 

 انقاتهُح ػهً انؼًم فٍ يدال يؼاندح انصىر انزقًُح. -1

 انقاتهُح ػهً انؼًم فٍ يدال ضغظ انثُاَاخ . -2
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 تُُح انًقزر .12

 انظاػاخ األطثىع
يخزخاخ 

انرؼهى 

 انًطهىتح
 طزَقح انرقُُى هُىطزَقح انرؼ اطى انىحذج / أو انًىضىع

  2 االول

- Introduction to Computer Vision and 

Image Processing 

- What Is Digital Image Processing? 

 

  انكرزوٍَ

  2 انثاٍَ

The Human Visual System 

Digital image acquisition process  

 

 انكرزوٍَ

 

  2 انثانث

Image Representation 
 Binary Image 

Gray-scale images. 

Color image 

 

 انكرزوٍَ

 

  2 انزاتغ

Multispectral images 

Image Processing Applications 

 

 انكرزوٍَ

 

  2 انخايض
Computer Imaging Systems 

Image Resolution    
  انكرزوٍَ

  2 انظادص
Computer Imaging  

  Computer Vision  

 Image Processing 
  انكرزوٍَ

  2 انظاتغ
Image Restoration  

 . Image Enhancement ٍَانكرزو  

  2 انثايٍ 
Image Compression    

Digital Image File Format 
  انكرزوٍَ

  انكرزوٍَ Image Analysis  2 انراطغ

 انؼاشز
2 

 
System Model   
Preprocessing 
Data Reduction 

Features Analysis 

 انكرزوٍَ

 

دٌ انحا

 ػشز

2 

 

   Region  Of  Interest (ROI) 
The image crop process 

- Zero-Order Hold.  

- First _Order Hold.  

 -      Convolution 

 انكرزوٍَ

 

 انثاٍَ ػشز

2 

 

Image Shrinking 
- Averaging   

- Median  

- Decimation.  

 

 انكرزوٍَ

 

 انثانث ػشز
2 

 

Image Algebra 
Arithmetic operations 

Logic operations. 

 انكرزوٍَ
 

  انكرزوٍَ يزاخؼح  2 انزاتغ ػشز 
انخايض 

 ػشز

2 
 ايرحهٍ انفصم االول 

 الكتروني
 

  2 عشر سادسال
Image Restoration 
Noise 

  الكتروني
 2 عشرسابع ال

 تطبيق مدرسي 
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 انثُُح انرحرُح  .11

 Digital image processing انكرة انًقزرج انًطهىتح -1

 ال يوجد انًزاخغ انزئُظُح )انًصادر( -2

انكرة وانًزاخغ انرٍ َىصً تها 

  )انًدالخ انؼهًُح ،انرقارَز ،.....(
 ال يوجد

انًزاخغ االنكرزوَُح ،يىاقغ االَرزَُد 

.....، 
 ال يوجد

 

 خطح ذطىَز انًقزر انذراطٍ .12

 ذحذَث انًفزداخ -
 اضافح يفزداخ خذَذج -
 داخ قذًَححذف يفز -

 

   ذطثُق يذرطٍ  2 عشر ثامن ال
 2 عشر تاسع ال

   تطبيق مدرسي 

 2 ونعشر ال
   تطبيق مدرسي 

 2 ونعشر ال لحادي وال
   تطبيق مدرسي 

 2 و العشرون  ثاين ال
   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 

 الكتروني
 

  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 االول ايرحاٌ انذور   2 لثالثونا
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 مىرج وصف انممشسن

 

 وصف انممشس

 

 نهعهٕو انصشفخ اثٍ انٍٓضى خ ثغذاد /كهٍخ انزشثٍخجبيع انمؤسسح انرعهيميح .1

 قغى عهٕو انحبعجبد  / انمشكز عهميانمسم ان .2

 441CsWd  / يٕاقعرصًٍى  Web design اسم / سمز انممشس .3

 اعجٕعٍب أشكال انحضىس انمراحح .4

 َظبو عُٕي انفصم / انسنح .5

عذد انساعاخ انذساسيح  .6

 )انكهي(
 اعجٕعٍب عًهً( 2َظشي /  2) 4

 2221-1-22 اسيخ إعذاد هزا انىصف ذ .7

 أهذاف انممشس .8

 رعهٍى انطهجخ االعظ انُظشٌخ نكٍفٍخ ركٌٍٕ ثٍُخ االَزشَذ ٔكٍفٍخ رصًٍى انًٕاقع. -

 رعهٍى انطهجخ كٍفٍخ عًم انًٕاقع االنكزشٍَٔخ صى انفبئذح يٍ ثُبء انًٕاقع انكزشٍَٔخ ٔثٍُخ االَزشَذ. -

ذيخ فً رصًٍى ٔرُفٍز انًٕاقع االنكزشٍَٔخ ثبرجبِ انضثٌٕ ٔثبرجبِ رعهٍى انطهجخ نغبد انجشيجخ انًغزخ -

 انخبدو.

 رعهٍى انطهجخ رصًٍى يٕاقع صبثزخ ٔكزنك يٕاقع فعبنخ "داًٌٍُكٍخ". -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.
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 وطشائك انرعهيم وانرعهم وانرمييم انممشسمخشجاخ  .9

  االهذاف انمعشفيح -أ

 رعًم فٍٓب انًٕاقع االنكزشٍَٔخ. ثٍُخ االَزشَذ انزً فٓى عهى انطبنت رًكٍٍ -1أ

       .( client) انضثٌٕ( ٔ severانخبدو ) يعشفخ اعبعٍبد ثُبء انًٕاقع انضبثزخ ثبرجبح فٓى ٔ -2أ

 .  ٔاالكضش شٓشح ٔاعزخذايب يٕاصفبد انًٕاقع انفعبنخ -3أ

 ٔإَاعٓب. (web hosting)  فٓى ٔيعشفخ يٕاصفبد االعزضبفخ-4أ

 ( ٔيبًْ إَاعٓب ٔفٕائذْب.(cloud computingانغحبثٍخ  نًعبنجبدفٓى ٔيعشفخ يبًْ ا-5أ

  االهذاف انمهاساذيح انخاصح تانممشس  -ب 

 .انًٕاقع االنكزشٍَٔخ ٔيزطهجبرٓب ٔفٓى ٔيعشفخ رحهٍم يٓبسح -1ة

 . HTMLرصًٍى يٕقع ثهغخ  -2ة

 .MYSQLعذح ثٍبَبد قبرصًٍى ٔثُبء  -3ة

 .PHPثُبء يٕقع  -4ة

 .اعزضبفخ يجبٍَخ نهزبكذ يٍ ارقبٌ يب رعهًخ ٔفحص انخجشح انًكزغجخيٕاقع ع عهى سفع انًٕق -5ة

 االهذاف انىجذانيح وانميميح -ج

 ٌزحذس عٍ اًٍْخ اَظًخ انًعهٕيبد فً حٍبرُب انًعبصشح.عُذيب  عزبرأٌ ٌصغً انطبنت نال -1ط       

ّ نزجبٔص صعٕثبد انعًم عهى االَزشَذ أٌ ٌقٕو انطبنت ثزصًٍى يٕقع اَزشَذ صبثذ ٌٔقٕو ثشفع -2ط       

 االٔنى ٔرخذ اششاف االعبرزح.     نهًشح 

 س انطبنت اًٍْخ يٕاقع االَزشَذ ٔانعًم انًُجض يٍ قجهّ.قذٌأٌ  -3ط      

 يشبسكخ انطالة فً ثُبء يٕقع اَزشَذ نهزعشف عهى اًٍْخ انعًم انجًبعً فً اَجبص انًٓبو   -4ط      

 طبنت ثبعطبء ايضهخ يٍ حٍبرُب انٍٕيٍخ عٍ انحٕعجخ انغحبثٍخ ٔاعزخذايبرٓب ٔفٕائذْب.أٌ ٌقٕو ان -5ط      

 انمنمىنح ) انمهاساخ األخشي انمرعهمح تماتهيح انرىظيف وانرطىس انشخصي (.انرأهيهيح انمهاساخ انعامح و -د 

 

 .رحهٍم ٔرصًٍى يٕقع انكزشًَٔ ثبرجبِ انضثٌٕرًكٍٍ انطهجخ : 1د      

 رحهٍم ٔرصًٍى يٕقع انكزشًَٔ ثبرجبِ انخبدورًكٍٍ انطهجخ   :2د      

 . رصًٍى يٕاقع االَزشَذفً يجبل  : رًكٍٍ انطهجخ يٍ رطٌٕش رارً يغزًش 3د      

 .انعًم انجًبعً ٔانعًم ضًٍ فشٌق ٔكزنك يٓبسح انزذسٌظ يٓبسح ٌكزغت ٌ: ا4د      
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 طشائك انرعهيم وانرعهم      

  
 

 ي.يحبضشح َظش -1

 .انجحش عٍ انًصطهحبد انزً رخص انذسط ٔيعشفزٓب ٔ يُبقشزٓب فً انًحبضشح انزً رهٍٓب -2

 انكزت انعهًٍخ -3

 رطجٍق عًهً فً انًخزجش. -4

 انًشبسٌع انًخزجشٌخ.  -5

 يٕاقع االعزضبفخ انًجبٍَخ. سفع انًٕقع انزي قبو انطهجخ ثبَشبءِ عهى -6

 

 طشائك انرمييم      

 

 / ٌٕيٍخ/شٓشٌخ/َٓبئٍخ.ثصٕسح رحشٌشٌخ أ انكزشٍَٔخ  عًهٍخاجشاء االخزجبساد انُظشٌخ ٔان -1

 .أجشاء االخزجبساد انشفٌٕخانٕاججبد ٔ -2

 .يشبسٌع عًم عهى ثٍئخ االَزشَذ -3

 انزي ٌكٌٕ ثًضبثخ ايزحبٌ نٓى. يٕاقع االعزضبفخ انًجبٍَخ ثبَشبءِ انطهجخ عهى سفع انًٕقع انزي قبو -4
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 تنيح انممشس .11

 انساعاخ األسثىع
مخشجاخ انرعهم 

 انمطهىتح
اسم انىحذج / انمساق 

 أو انمىضىع
 طشيمح انرمييم طشيمح انرعهيم

1 
 نظري 2
 عملي 2 

Website and Web 

server 

 

 وخادم االنترنت  مواقع االنترنت
 +مختبر محاضرة

شهرية+عمل  امتحان
 مختبر

2 = web application تطبيقات االنترنت = = 

3  
Client and  Static 

websites 

 

   الزبون والمواقع الثابتة

4  
Dynamic websites 

   المواقع الدينميكية 

5  
Data base server and 

Server-side processing 

 

خادم قاعدة البيانات ومعالجة 
 من جانب الخادم

  

6  

Server-side processing 

types 

 
    انواع المعالجة باتجاه الخادم

7  
Client-side processing 

and types المعالجة باتجاه الزبون وانواعها   

8  
Web Communication 

Protocols and  Top-

level domain 

بروتوكوالت اتصاالت الويب 
 ونطاق المستوى األعلى

  

9  
Publishing Your 

Web Site نشر الموقع االلكتروني   

11  
Client/Server 

Architecture 
   الزبون  معمارية الخادم

11  
Types of websites 

And portal 
   انواع مواقع االنترنت والبوابات

12  
Five step process for 

effective website design 

and  Analyse step 

الخطوات الخمسة لتصميم موقع 
 انترنت فعال وخطوة التحليل

  

13  

Analysis step and 

website design tips 

 

ليل ونصائح لتصميم خطوة التح
 مواقع الكترونية

  

14  

Organisation step- 
Structure 

 
   الهيكلة-خطوة التنظيم

15  
Organisation step- 

Navigation 

And  Content 

االبحار  -خطوة التنظيم
   والمحتوى

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   

21  

Marketing the Web Site 

and  Traffic Analysis 

 

تسويق الموقع وتحليل حركة 
   البيانات

21  
Web Hosting and 

Hosting Uptime 

 

   االستضافة ووقت العمل
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 انثنيح انرحريح  .11

 انكرة انممشسج انمطهىتح -1

“Learning Web Design” 
Jennifer Niederst Robbins,  
O’Reilly Media, Fourth edition. In 2012. 
 
  

 انمشاجع انشئيسيح )انمصادس( -2

 “Designing With Web Standards"  
Jeffrey Zeldman, New Riders Publishing,2003  

 “handbook of cloud computing” 
Borko Furht, January 2010 

نكرة وانمشاجع انري يىصً تها ا ( أ

  )انمجالخ انعهميح ،انرماسيش ،.....(

HTML & CSS: Design and Build Web Sites 
Jon Duckett, john wiley&sons,INC,2014 

انمشاجع االنكرشونيح ،مىالع االنرشنيد  ( ب

.....، 

https://www.w3schools.com/  

 

 خطح ذطىيش انممشس انذساسي .12

- add more SQL statement  

- Use Java script as client side 

 

 

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      

31      

 تطبيق

https://www.w3schools.com/
https://www.w3schools.com/
http://beginnersbook.com/2015/04/hierarchical-model-in-dbms/
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 ثٍ انٓٛضى/  كهٛخ انززثٛخ نهؼهٕو انظزفخ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

  انؼهًٙ نؾبسجبدلسى ػهى ا  انمسى انغبيؼٙ / انًزكش .2

 Operating system  /433CsOsَظى انزشغٛم  اسى / ريش انًمزر .3

 االططُبػٙد ٔانذكبء انجزايغٛبد ٔ َظى انًؼهٕيب انجزايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 دٔاو يُزظى )لبػبد دراسٛخ ٔيخزجز( أشكبل انؾضٕر انًزبؽخ .5

  سُٕ٘ انفظم / انسُخ .6

  ػًهٙ ( 2َظز٘ +  2)اسجٕػٛب سبػبد  4 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذراسٛخ  .7

 2221 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕطف  .8

 أْذاف انًمزر .9

زشغٛم فٙ دػى انكٛبَبد انًبدٚخ إػطبء انطبنت يؼهٕيبد اسبسٛخ ٔػبيخ ؽٕل اًْٛخ َظى ان .1

 نهؾبسجبد ٔرشغٛم يخزهف انجزايظ انزطجٛمٛخ

انزؼزف ػهٗ اْى انخٕارسيٛبد ٔانُظزٚبد انزٙ رذخم فٙ رظًٛى َظى انزشغٛم ثبإلضبفخ انٗ  .2

انزؼزف ػهٗ اْى انًشبكم انزٙ رؾذس ػُذ رشغٛم انؾبسجبد ٔكٛفٛخ ادارح يخزهف انًظبدر 

 ..بسٛخ ٔانضبَٕٚخ ٔٔلذ انًؼبنظ ٔغٛزْبانًزٕفزح يضم انذاكزح األس

 
 

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

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

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

 البرنامج.
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 يخزعبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .12

  الْذاف انًؼزفٛخ ا -أ
 .كٛفٛخ ػًم انكٛبَبد انجزيغٛخ ٔانُظى انزطجٛمٛخ فٙ انؾبسٕة يؼزفخ انطبنت -1أ

ٛم يخزهف إَاع اعٓشح كٛفٛخ ؽم يخزهف انًشبكم انزٙ لذ رٕاعّ انًسزخذو ػُذ رشغ يؼزفخ انطبنت -2أ

       .انؾبسٕة

  PC, IPHON انزلًٛخ يضم األعٓشحفٓى طزٚمخ رُظٛى ػًم ٔرشغٛم انجزايظ فٙ يخزهف  -3أ

 

  
 

 

 الْذاف انًٓبرارٛخ انخبطخ ثبنًمزرا  -ة 

 رظًٛى ٔرُفٛذ يخزهف انخٕارسيٛبد انزٙ رسزخذو فٙ ادارح يظبدر اعٓشح انؾبسٕة – 1ة

َظًخ انزشغٛم انغذٚذح انزٙ رطزػ يٍ لجم الٔانًٛشاد  ف ػهٗ يخزهف انخٕاصايكبَٛخ انزؼز  – 2ة

 .يخزهف شزكبد اَزبط انجزيغٛبد

 .ثزيغٛب ػهٗ اَظًخ انزشغٛم يفزٕؽخ انكٕد ٔاإلضبفخايكبَٛخ انزغٛٛز   - 3ة

   

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ٔاسهٕة انًُبلشخ. طزٚمخ االنمبء -1

 ٍٚ األضبفٛخ كٕاعجبد.ٔانزًبراالَشطخ انًخزجزٚخ  -2

 .انكزت انؼهًٛخ -3

 .ٔانشٓزٚخ انٕٛيٛخ اليزؾبَبدا -4

 

 

 طزائك انزمٛٛى      

 اعزاء االخزجبراد انُظزٚخ ٔانؼًهٛخ/ ٕٚيٛخ/شٓزٚخ/َٓبئٛخ. -1

  .أعزاء االخزجبراد انشفٕٚخانٕاعجبد ٔ -

 االيزؾبَبد انؼًهٛخ فٙ انًخزجزاد -

 
 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ األْذاف  -ط

 : نهزٕطم انٗ رمُٛبد ٔطزق ٔؽهٕل عذٚذح نهًشبكم انًطزٔؽخٔاالسزُجبط زبطاالسزُ. 1ط

 .انزظُٛف: رظُٛف اَظًخ انزشغٛم انًخزهفخ ؽست انًًٛشاد انًزشبثٓخ أ انًخزهفخ فًٛب ثُٛٓب 2ط

 . األسئهخ.انزسبؤل: انجؾش ػٍ يؼهٕيبد عذٚذح ػٍ طزٚك ركٍٕٚ ٔإصبرح  3ط         

   

 نزؼهى طزائك انزؼهٛى ٔا    

 يؾبضزاد رمهٛذٚخ ٔاسهٕة انًُبلشخ ٔانؾٕار يغ انطهجخ. -1

 )انؼًهٛخ(.انًخزجزٚخ انزطجٛمبد -2

  انزًبرٍٚ األضبفٛخ انجٛزٛخ ٔرشغٛغ انطهجخ ػهٗ انًشبركخ انفبػهخ فٙ ؽم ثؼض انزًبرٍٚ انظفٛخ ػهٗ -3

 انهٕؽخ داخم انمبػخ انذراسٛخ.  

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 طزائك انزمٛٛى    

 

 ٛخاخزجبراد َظزٚخ ٔػًه  .1

 رمبرٚز دٔرٚخ ػٍ يٕاضٛغ يزؼهمخ  .2

 

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

 

 .رهمبْب انزٙ انًؼزفخ رٕظٛف انطبنت ٚسزطٛغ اٌ-1د

 .انًؼزفخ يٍ االسزفبدح يٍ ٚزًكٍ اٌ-2د

 .انزذرٚس يٓبرح ٚكزست اٌ-3د

   ٚغبثٙ.نزفكٛٛز االا -4د
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 ثُٛخ انًمزر .11

 انسبػبد األسجٕع
يخزعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اسى انٕؽذح / انًسبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

 يمذيخ َظى انزشغٛم 2 1
مقدمة عن نظام التشغيل وتعريفه 

هواهدافه وتأرخي  
انًؾبضزح + 

 يخزجز
 انًشبركخ انظفٛخ

 ْٛكهٛخ انجزايغٛبد 2 2
هيكلية وتشغيل نظام احلاسبة وهيكلية 

DMA وهيكلية وهرمية اخلزن 
انًؾبضزح + 

 يخزجز
 انًشبركخ انظفٛخ

 يكَٕبد ٔخذيبد َظى انزشغٛم 2 3
 وإدارةالذاكرة ادارة أدارة العمليات 

 الفايالت وأنظمة األستدعاء
انًؾبضزح + 

 يخزجز
 االخزجبراد انشفٕٚخ 

 إَاع َظى انزشغٛم 2 4

Batch systems Time-
sharing systems 
Parallel systems 

Real-time systems 
Distributed systems 

انًؾبضزح + 

 يخزجز
 يشبركخ ٕٚيٛخ

 processesانؼًهٛبد  2 5
 PCBتعريف العملية وحاالهتا و

 وجدولة العمليات
انًؾبضزح + 

 يخزجز
Quiz 

 إَاع انؼًهٛبد 2 6
العمليات ادلستقلة وادلتعاونة ومفهوم 

Threads 

انًؾبضزح + 

 يخزجز
 يشبركخ ٕٚيٛخ

 عذٔنخ انًؼبنظ 2 7
ومفاهيمها ومعايري  CPUجدولة ال 

 اجلدولة
انًؾبضزح + 

 يخزجز
 يشبركخ ٕٚيٛخ

 خٕارسيٛبد انغذٔنخ 2 8
( FCFS)خوارزميات اجلدولة 

 (SJFو)
انًؾبضزح + 

 يخزجز
 ٔاعت ثٛزٙ

بضزح + انًؾ Priority( و SJFمتارين ) رًبرٍٚ انغذٔنخ 2 9

 يخزجز
 ؽم رًبرٍٚ طفٛخ 

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

 يخزجز
انزطجٛك انؼًهٙ فٙ 

 انًخزجز

    أمتحان 2 00

 عذٔنخ انًؼبنغبد  2 02
ادلتعددة  عاجلاتمفاهيم جدولة ادل

 وتقييم اخلوارزميات
انًؾبضزح + 

 يخزجز

االخزجبراد انشفٕٚخ 

ٔانزطجٛك انؼًهٙ فٙ 

 انًخزجز

03 2   Deadlocks 
وشروط  Deadlocksمدخل اىل 
 RAGحصوله و

انًؾبضزح + 

 يخزجز
 يشبركخ ٕٚيٛخ

انًؾبضزح +  Deadlockمنع  كٛفٛخ يؼبنغخ ٔيُغ انزٕلف 2 04

 يخزجز
Quiz 

 خٕارسيٛبد انؾبالد االيُخ 2 05
احلالة اآلمنة  Deadlockجتنب 

 Bankersوخوارزمية 
ًؾبضزح + ان

 يخزجز
  ٔاعت ثٛزٙ 

 خٕارسيٛخ االكزشبف 2 06
Deadlock Detection 
Deadlock Recovery 

انًؾبضزح + 

 يخزجز
 االخزجبراد انشفٕٚخ 

    ايزؾبٌ 2 07

 ادارح انذاكزح 2 08

أدارة الذاكرة )ربط العناوين, العنوان 
ادلنطقي والعنوان 

 (  (Swappingالفيزيائي,

انًؾبضزح + 

 يخزجز
 شبركخ ٕٚيٛخي

 دارح انذاكزحا 2 09
Paging and Structure 

of the Page Table 
انًؾبضزح + 

 يخزجز
 االخزجبراد انشفٕٚخ 

 دارح انذاكزحا 2 21
Segmentation and its 

table structure 
 

انًؾبضزح + 

 يخزجز

االخزجبراد انشفٕٚخ 

ٔانزطجٛك انؼًهٙ فٙ 

 انًخزجز

    ستطبيق الطالب يف ادلدار   20
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 زؾزٛخ انجُٛخ ان .12

 ِكزت انًمزران .1
     

 Operating system concepts ABRAHAM 

SILBERSCHATZ, 2011 John Wiley & 

Sons, Inc.    

 انًزاعغ انزئٛسٛخ  .2
انكزت ٔانًزاعغ انزٙ ٕٚطٗ  . أ

 ثٓب

  Introduction to Operating System 
Design and Implementation 

 

انًزاعغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ  . ة

 االَززَٛذ
www.tutorialspoint.com 

 
 
 
 
 

 راسٙنذاانًمزر خطخ رطٕٚز   .13

 Banker's Algorithmيغ رٕضٛؼ كبفخ انؾبالد نًٕضٕع اػطبء ايضهخ ٔرًبرٍٚ اضبفٛخ  -

 linuxشزػ ٔاضبفخ نُظبو انزشغٛم       -
 

 

    تطبيق الطالب يف ادلدارس  22

    تطبيق الطالب يف ادلدارس  23

    تطبيق الطالب يف ادلدارس  24

    تطبيق الطالب يف ادلدارس  25

    تطبيق الطالب يف ادلدارس  26

 إَاع انزخظٛض 2 27
التخصيص ادلتتابع دلقطع واحد وعدة 

 مقاطع
انًؾبضزح + 

 يخزجز
 يشبركخ ٕٚيٛخ

انًؾبضزح +  التشظي الداخلي واخلارجي إَاع انزشضٙ 2 28

 يخزجز
 يشبركخ ٕٚيٛخ

 إَاع انؼَُٕخ  2 29

الصفحات وادلقاطع وانواع العنونة 
وكيفية التحويل من ادلنطقي اىل 

 الفيزياوي

انًؾبضزح + 

 يخزجز
 االخزجبراد انشفٕٚخ 

    أمتحان 2 31
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